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M.H. Feiken L.K. Wouterse
advocaat advocaat

De vergeten gevolgen van de overgang van 
onderneming voor de toerekening aan 
werkgevers van Ziektewet- en WGA-uitkeringen

Casus 1
– Dutch Fasteners is een groothandel, waar in beginsel uitsluitend levering plaatsvindt aan

zakelijke wederverkopers.
– De eigenaren van Dutch Fasteners willen op enig moment niet langer aan het bedrijf

verbonden zijn en verkopen hun belangrijkste activa aan het nabij gelegen bedrijf
“Snelbinder”.

– Snelbinder neemt het klantenbestand, de inventaris en de voorraad van Dutch Fasteners
over, maar niet de naam en ook niet het pand.
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Stelling 1
– WAAR of NIET WAAR?

“De werknemers die in dienst zijn van Dutch Fasteners, komen dan bij Snelbinder in dienst.”
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Antwoord stelling 1
– De stelling is: WAAR !

01-10-2019 4



3

Toelichting casus 1
– Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen van de

werknemers die op het tijdstip van de overgang van de onderneming in dienst zijn van die
onderneming van rechtswege over op de verkrijger van die onderneming (artikel 7:663
BW).

– Wanneer is sprake van overgang van een onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW?
– Overgang.

– Als gevolg van een overeenkomst.

– Van een economische eenheid.

– Die haar identiteit behoudt.
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Toelichting casus 1
– Het moet gaan om vervreemding van een lopend bedrijf, dat in feite door de nieuwe

ondernemer wordt voortgezet of hervat met dezelfde of soortgelijke bedrijfsactiviteiten.
– Rekening houden met alle omstandigheden van het geval:

– Aard onderneming

– Overdragen materiële activa

– Waarde immateriële activa

– Overnemen van vrijwel al het personeel

– Overdragen klantenkring

– Overeenkomst activiteiten

– Duur van eventuele onderbreking van activiteiten

– HvJEU 18-03-1986, ECLI:EU:C:1986:127 (Spijkers/Benedik)
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Toelichting casus 1
– Bij onderneming met arbeidsintensief karakter kan een groep werknemers die duurzaam

een gemeenschappelijke activiteit verricht aangemerkt worden als een onderneming.

– HvJEG 14-04-1994, ECLI:EU:C:1994:134 (Schmidt)

– Van identiteitsbehoud bij een onderneming met een arbeidsintensief karakter is sprake als
de nieuwe ondernemer een qua aantal en deskundigheid wezenlijk deel van het personeel
overneemt dat zijn voorganger speciaal voor die taak had ingezet.

– HvJEG 11-03-1997, ECLI:EU:C:1997:141 (Süzen)
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Casus 2
– Dutch Fasteners is een groothandel, waar in beginsel uitsluitend levering plaatsvond aan

zakelijke wederverkopers.
– Inmiddels heeft Dutch Fasteners echter ook een kleine afgezonderde winkel ingericht voor

de rechtstreekse verkoop van goederen aan particulieren, in een poging de omzet wat te
vergroten.

– Snelbinder heeft geen belangstelling voor deze winkel en wil die activiteiten na de
overname ook niet voortzetten.
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Stelling 2
– WAAR of NIET WAAR?

“Snelbinder neemt dan niet de rechten en verplichtingen over uit de arbeidsovereenkomsten 
met het personeel dat in de winkel werkzaam was.”
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Antwoord stelling 2
De stelling is: WAAR !
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Toelichting stelling 2
– Snelbinder neemt nu een deel van de onderneming van Dutch Fasteners over.
– De bepaling van artikel 7:663 BW geldt ook voor het geval een vestiging of deel van een

onderneming wordt overgenomen (artikel 7:662 lid 3 BW).
– Het personeel dat werkzaam is in het deel dat niet wordt overgenomen blijft bij Dutch

Fasteners achter.
– Probleem:

– Ondersteunend personeel.

– Personeel werkzaam voor beide delen.
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Casus 3
– De overname heeft nog geen doorgang gevonden.
– De zaken van Dutch Fasteners lopen slecht.
– Omdat leveranciers niet tijdig betaald kunnen worden, kunnen de cliënten ook niet snel

genoeg meer worden geholpen.
– Uiteindelijk gaat Dutch Fasteners failliet.
– Snelbinder koopt van de curator voor een prikje de inventaris, de voorraad, het

onderhanden werk en het klantenbestand en vestigt zich in ieder geval voor de eerste tijd
in het pand van Dutch Fasteners.
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Stelling 3
– WAAR of NIET WAAR?

“Snelbinder moet het personeel van Dutch Fasteners overnemen.”

13

Antwoord stelling 3
De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 3
– In geval van faillissement is artikel 7:663 BW niet van toepassing (artikel 7:666 BW).
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Casus 4 
– Na het faillissement van Dutch Fasteners is Dirk gaan werken bij Dutch Motors, een dealer

van diverse automerken, die in de woonplaats van Dirk het dealerschap van een bekend
Duits automerk exploiteert.

– Omdat het dealerschap verlieslatend is, staakt Dutch Motors per 1 juli 2019 de exploitatie
van het dealerschap in de woonplaats van Dirk.

– Met toestemming van het UWV zegt Dutch Motors de arbeidsovereenkomsten met het
gehele personeel op, waaronder ook de arbeidsovereenkomst met Dirk.
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Casus 4
– Per 1 juli 2019 verleent de importeur van het automerk aan een ander bedrijf, Dutch

Automotive, de concessie voor de verkoop van auto’s van het betreffende merk in de
woonplaats van Dirk.

– Dutch Motors bericht klanten omtrent beëindiging activiteiten en beveelt Dutch Automotive
aan.

– Dutch Automotive neemt vervolgens 14 van de 64 voormalige werknemers van Dutch
Motors in dienst, waaronder echter niet Dirk.
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Stelling 4
– WAAR of NIET WAAR ?

“Dirk komt als gevolg van een overgang van onderneming van rechtswege in dienst van 
Dutch Automotive.”
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Antwoord stelling 4
De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 4

– Overdracht van verkoopconcessie is overgang van onderneming.
– Relevante omstandigheden:

– Voortzetting van dezelfde activiteiten

– In hetzelfde gebied

– Onder analoge voorwaarden

– Zonder onderbreking 

– Overname deel van personeel

– Aanbeveling bij klantenkring teneinde continuïteit te verzekeren
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Toelichting casus 4
– Niet relevante omstandigheden:

– Geen activa overgedragen

– Vereffening vermogen overdrager ten tijde van de overgang

– Niet mee overgaan van grootste deel van het personeel

– HvJEG 07-03-1996, ECLI:EU:C:1996:87 (Merckx en Neuhuys)

– Overgang van onderneming kan onder omstandigheden ook zijn:
– Contractswissel

– Verlening concessie

– Overdracht subsidie

– Geen rechtstreekse overeenkomst tussen overdrager en verkrijger vereist.
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Casus 5
– Dutch Fasteners heeft een loonsom SV van € 4 miljoen per jaar.
– Dirk is sinds 1 januari 2000 bij Dutch Fasteners werkzaam op basis van een brutoloon van

€ 3.000 per maand + 8% vakantietoeslag.
– Aan Dirk is per 1 januari 2016 een WGA-uitkering toegekend.
– in 2016 is door het UWV aan Dirk ter zake van die WGA-uitkering een bedrag betaald van

70% x 12 maanden x € 3.000 x 1,08 (vakantietoeslag) = € 27.216 bruto*.

* plus werkgeverslasten!
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Stelling 5
– WAAR of NIET WAAR?

“De stijging in 2018 van de te betalen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas is hoger 
dan het bedrag van WGA-uitkering van Dirk in 2016.”
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Antwoord stelling 5
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 5
– De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van Dutch Fasteners bedraagt in 2018

1,15% x € 4.000.0000 = € 46.000*.
– Zonder de WGA-uitkering van Dirk zou de gedifferentieerde premie 0,18% x € 4.000.000 =

€ 7.200 hebben bedragen (minimumpremie).
– De WGA-uitkering van Dirk in 2016 van € 27.216 kost Dutch Fasteners dus € 46.000 –

€ 7.200 = € 38.800.

* uitgaande van een gelijkblijvende premieplichtige loonsom 2012-2016 van € 4 miljoen
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Toelichting casus 5
– Bij de berekening van de gedifferentieerde premie wordt onderscheid gemaakt tussen:

(artikel 2.5 lid 1 onder b, c en d Besluit Wfsv)

– Kleine werkgevers 
– 2018: premieplichtige loonsom 2016 ≤ € 328.000

– 2019: premieplichtige loonsom 2017 ≤ € 331.000

– Middelgrote werkgevers
– 2018: premieplichtige loonsom 2016 > € 328.000 maar ≤ € 3.280.000

– 2019: premieplichtige loonsom 2017 > € 331.000 maar ≤ € 3.310.000

– Grote werkgevers
– 2018: premieplichtige loonsom 2016 > € 3.280.000

– 2019: premieplichtige loonsom 2017 > € 3.310.000
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Toelichting casus 5
– Gedifferentieerde premie wordt berekend op grond van:

– Kleine werkgevers
– Vaste sectorpremie 

– Artikel 2.6 lid 3 Besluit Wfsv)

– Grote werkgevers
– ZW-/WGA-uitkeringen (ex-) werknemers 

– Artikel 2.6 lid 4 Besluit Wfsv)

– Middelgrote werkgevers
– Gewogen gemiddelde van beide 

– Artikel 2.6 lid 5 Besluit Wfsv)
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Casus 6
– Op aanbeveling van Dirk is per 1 januari 2018 ook een neef van Dirk bij Dutch Fasteners in

dienst gekomen, op basis van een arbeidsovereenkomst voor zes maanden.
– De samenwerking met de neef van Dirk is geen succes.
– Na vijf maanden kondigt Dutch Fasteners aan dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden

verlengd.
– De neef van Dirk meldt zich direct daarop ziek en blijft ziek tot en met het einde van de

arbeidsovereenkomst.
– Het UWV kent aan de neef van Dirk een Ziektewetuitkering toe.
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Stelling 6
– WAAR of NIET WAAR?

“Met de uitdiensttreding van de neef van Dirk eindigen de financiële lasten voor Dutch 
Fasteners nog niet.”
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Antwoord stelling 6
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 6
– De neef van Dirk is een vangnetter/flexwerker waarvan de Ziektewetuitkering en eventueel

daaropvolgende WGA-uitkering de hoogte van de gedifferentieerde premie
Werkhervattingskas beïnvloedt omdat Dirk op de eerste dag van
arbeidsongeschiktheid tot Dutch Fasteners in dienstbetrekking stond:
– Premiecomponent ZW-lasten (artikel 2.6 jo. 2.13 Besluit Wfsv)

– Niet voor eigenrisicodrager (artikel 2.7 Besluit Wfsv)

(want ERD betaalt de uitkering zelf dus niet doorbelast in premie)

– In voorbeeld van casus 5: uitkeringsbedrag van 2016: € 27.216 > premiestijging in 2018:

€ 43.200
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Toelichting casus 6
– Premiecomponent WGA-lasten (artikel 2.6 jo. 2.11 Besluit Wfsv)

– Niet voor eigenrisicodrager (artikel 2.7 Besluit Wfsv)

– (Want ERD betaalt de uitkering zelf dus niet doorbelast in premie)

– In voorbeeld van casus 5: uitkeringsbedrag van 2016: € 27.216 > premiestijging in 2018: € 46.000

– De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van Dutch Fasteners wordt op deze wijze
beïnvloed door de uitkering van Dirk gedurende maximaal:
– Ziektewetuitkering: 104 weken

– Artikel 117b lid 1 onder a Wet financiering sociale verzekeringen jo. artikel 29 lid 2 onder a, b of c ZW jo. artikel 29

lid 5 ZW

– WGA-uitkering: tien jaar
– Artikel 117b lid 1 onder a Wet financiering sociale verzekeringen jo. artikel 83 lid 1 WIA jo. artikel 1 Regeling

vaststelling periode eigenrisicodragen WGA-uitkeringen
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Casus 7
– Snelbinder heeft per 1 januari 2018 de onderneming van Dutch Fasteners gekocht.
– In die onderneming was één werknemer werkzaam, zijnde Dirk, die op het moment van de

overdracht van de onderneming ziek was.
– Aan hem wordt een WGA-uitkering toegekend.
– Dutch Fasteners en Snelbinder zijn geen van beide eigenrisicodrager voor de WGA.
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Stelling 7
– WAAR of NIET WAAR?

“De toekenning van de WGA-uitkering aan Dirk leidt tot verhoging van de gedifferentieerde 
WGA-premie van Snelbinder.”
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Antwoord stelling 7
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 7
– Artikel 38 lid 4 Wet financiering sociale verzekeringen jo. artikel 2.15 Besluit Wfsv:

Bij de overdracht van een onderneming tussen twee werkgevers die allebei géén

eigenrisicodrager zijn worden bij de berekening van de gedifferentieerde WGA-premie van

de werkgever die de onderneming verkrijgt de loonsommen en de uitbetaalde bedragen

van de werkgever die de onderneming overdraagt mee in aanmerking genomen.

– De WGA-lasten gaan dus mee over.
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Casus 8
– Snelbinder heeft de onderneming van Dutch Fasteners gekocht, maar zonder de winkel waar

verkoop aan particulieren plaatsvond.
– In die winkel was de moeder van Dirk werkzaam die op het moment van de overdracht van de

onderneming ziek was.
– Dirks moeder was werkzaam in de winkel die niet wordt overgenomen.
– Aan de moeder van Dirk wordt een WGA-uitkering toegekend.
– Dutch Fasteners en Snelbinder zijn geen van beide eigenrisicodrager voor de WGA.
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Stelling 8
– WAAR of NIET WAAR?

“De toekenning van de WGA-uitkering aan de moeder van Dirk leidt tot verhoging van de 
gedifferentieerde WGA-premie van Snelbinder.”
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Antwoord stelling 8
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 8
– Artikel 2.15 lid 2 Besluit Wfsv:

De toerekening van de loonsommen en uitbetaalde WGA-uitkeringen vindt plaats in de

verhouding waarin het deel van de premieplichtige loonsom van het overgenomen deel van

de onderneming stond tot de totale premieplichtige loonsom van de hele onderneming,

ongeacht de vraag bij welk deel van de onderneming de werknemer in dienst was

aan wie een WGA-uitkering is toegekend.
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Casus 9
– Snelbinder heeft van de curator van de gefailleerde Dutch Fasteners de inventaris, het

klantenbestand en de voorraad gekocht en zij heeft zich daarbij ook gevestigd in het pand
van Dutch Fasteners.

– In de onderneming van Dutch Fasteners was Dirk werkzaam die op het moment van die
verkoop van de activa door de curator ziek was.

– De curator heeft de arbeidsovereenkomst met Dirk opgezegd.
– Aan Dirk wordt later een WGA-uitkering toegekend.
– Dutch Fasteners en Snelbinder zijn geen van beide eigenrisicodrager voor de WGA.
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Stelling 9
– WAAR of NIET WAAR?

“De toekenning van de WGA-uitkering aan Dirk leidt tot verhoging van de gedifferentieerde 
WGA-premie van Snelbinder.”
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Antwoord stelling 9
De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 9
– De overname van inventaris en voorraad samen met het feit dat men zich in het pand heeft

gevestigd is voldoende om te kunnen spreken van een economische eenheid die bij de
overgang haar identiteit behoudt (artikel 7:662 BW).

– Anders dan de bepalingen van artikel 7:662 e.v. BW geldt de bepaling van artikel 38 lid 4
Wet financiering sociale verzekeringen jo. artikel 2.15 Besluit Wfsv ook in geval van
faillissement!
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Casus 10
– Snelbinder heeft de onderneming van Dutch Fasteners gekocht.
– In die onderneming was Dirk werkzaam die op het moment van de overdracht van de

onderneming ziek was.
– Aan Dirk wordt een WGA-uitkering toegekend.
– Dutch Fasteners was eigenrisicodrager voor de WGA, Snelbinder is dat niet.
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Stelling 10
WAAR of NIET WAAR?

“Snelbinder moet de WGA-uitkering van Dirk zelf betalen, ondanks dat Snelbinder zelf geen 
eigenrisicodrager voor de WGA is.”
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Antwoord stelling 10
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 10
– Artikel 82 lid 3 onder b WIA:

– Bij de overgang van een onderneming door een werkgever die WGA-eigenrisicodrager aan

de werkgever die géén WGA-eigenrisicodrager is, moet de werkgever die de onderneming

verkrijgt de WGA-uitkering van de arbeidsongeschikte werknemer betalen.

– Deze werkgever is daarvoor dan dus niet verzekerd!
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Toelichting casus 10
– Maar: deze WGA-uitkering valt onder het uitlooprisico van de verzekering die Dutch

Fasteners had afgesloten: die verzekeraar zal in de praktijk bereid zijn om ook na de
overgang van de onderneming de WGA-uitkering te blijven betalen, maar het is verstandig
om dat voor de overgang af te stemmen met de verzekeraar!

– Maar dan zijn we er nog niet gelet op artikel 2.15 Besluit Wfsv: vanaf jaar t+2.
– De premiecomponent WGA-lasten van de gedifferentieerde premie wordt berekend op grond

van de historische WGA-lasten, waarbij ook die van de overdrager van de onderneming

meetellen.
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Casus 11
– Snelbinder heeft de onderneming van Dutch Fasteners gekocht, maar zonder de winkel.
– In de winkel was de zus van Dirk werkzaam die op het moment van de overdracht van de

onderneming ziek was.
– Snelbinder neemt haar niet mee over.
– Aan de zus van Dirk wordt later een WGA-uitkering toegekend.
– Dutch Fasteners was eigenrisicodrager voor de WGA, Snelbinder is dat niet.
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Stelling 11
– WAAR of NIET WAAR? 

“Snelbinder moet de WGA-uitkering van de zus van Dirk zelf betalen, ondanks dat Snelbinder 
zelf geen eigenrisicodrager voor de WGA is.”
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Antwoord stelling 11
De stelling is: NIET WAAR !
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Toelichting casus 11
– Artikel 82 lid 5 WIA:

– Bij de overgang van een deel van een onderneming door een werkgever die WGA-

eigenrisicodrager is aan de werkgever die géén WGA-eigenrisicodrager is hoeft de

werkgever die de onderneming verkrijgt de WGA-uitkering van de arbeidsongeschikte

werknemer niet zelf te betalen.

– In dit geval is het dus verstandig een (desnoods heel klein) deel van de onderneming niet
over te nemen.
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Overgang van onderneming
– Aandachtspunten bij de beoordeling van de gevolgen van Ziektewet- of WGA-uitkeringen 

bij de overgang van onderneming:

– WGA-uitkering of Ziektewetuitkering?

– Overgang van gehele onderneming of overgang van deel van onderneming?

– De overdrager eigenrisicodrager of publiek verzekerd?

– De verkrijger eigenrisicodrager of publiek verzekerd?
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Overgang hele onderneming (WGA)
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Overgang deel van onderneming (WGA)
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Overgang hele onderneming (ZW)
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Overgang deel onderneming (ZW)
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Casus 12
– Dutch Cleaners is een schoonmaakbedrijf.
– Bij een heraanbesteding verwerft Dutch Cleaners per 1 januari 2018 een opdracht voor de

schoonmaak van bussen van een openbaar vervoerbedrijf.
– Tot 1 januari 2018 werden de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd door Superclean.
– Op grond van artikel 38 van de CAO van het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf biedt

Dutch Cleaners een aantal werknemers van Superclean een arbeidsovereenkomst aan.
– Superclean had geen andere opdrachten dan de opdracht van het openbaar vervoerbedrijf.
– De verwerving van de opdracht moet als de overgang een gehele onderneming worden

gezien.
– Bij Superclean werkte een zus van Dirk, aan wie per 1 januari 2015 een WGA-uitkering was

toegekend.
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Casus 12
– Superclean (de vorige werkgever) was tot 1 januari 2018 eigenrisicodrager voor de WGA.
– Dutch Cleaners (de nieuwe werkgever) was tot 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de

WGA.
– Omdat Dutch Cleaners van haar verzekeraar geen goede premieofferte kreeg voor de

verlenging van de verzekering, is Dutch Cleaners per 1 januari 2017 teruggekeerd in het
publieke stelsel.

– Als gevolg daarvan is Dutch Cleaners tot tenminste 1 januari 2020 publiek verzekerd.
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Stelling 12
– WAAR of NIET WAAR?

“De WGA-uitkering van de zus van Dirk, moet door Dutch Cleaners worden betaald en is
daarom niet van invloed op de hoogte van de gedifferentieerde premie die Dutch Cleaners
aan de belastingdienst moet betalen.”
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Antwoord stelling 12
– De stelling is: NIET WAAR !

01-10-2019 62



32

Toelichting casus 12
– Artikel 82 lid 3 onder b WIA:

– Uitkering moet door verkrijger worden betaald.

– Artikel 2.11 lid 2 jo. artikel 2.5 lid 1 onder h Besluit Wfsv (“terugkeerpremie”):
– De premiecomponent WGA-lasten van de gedifferentieerde premie wordt berekend op grond

van de historische WGA-lasten, waarbij ook die van de overdrager van de onderneming

meetellen. (artikel 2.15 Besluit Wfsv)

– Dutch Cleaners betaalt dus zowel de WGA-uitkering als verhoogde gedifferentieerde
premie!

– Voor overname controleren of uitlooprisico verzekering Superclean door Dutch Cleaners
kan worden overgenomen. Géén verplichting of garantie!
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Casus 13
– Dutch Accountants B.V. heeft zeven vestigingen in de Randstad.
– Dirk werkt als kantoorleider bij de vestiging van Dutch Accountants B.V. te Amsterdam.
– Aan Dirk is op 1 januari 2017 een WGA-uitkering toegekend.
– Per 1 januari 2018 verkoopt Dutch Accountants B.V. de vestiging te Rotterdam aan West

Consultants B.V.
– Dutch Accountants B.V. is geen eigenrisicodrager voor de WGA, West Consultants B.V.

wel.
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Casus 13
– Na de overname ontvangt West Consultants B.V. van het UWV een beslissing die inhoudt

dat West Consultants B.V. 14% van de WGA-uitkering van Dirk moet betalen, omdat
sprake is van de overgang van een deel van de onderneming van Dutch Accountants B.V.
en omdat West Consultants B.V. bij deze overname 14% van de loonsom van Dutch
Accountants B.V. heeft overgenomen.

– West Consultants B.V. maakt echter bezwaar tegen de beslissing van het UWV, stellend
dat de vestiging te Rotterdam een zelfstandige onderneming was, waar Dirk niet werkzaam
was.
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Stelling 13
WAAR of NIET WAAR?

“Het bezwaar van West Consultants B.V. heeft kans van slagen.”
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Antwoord stelling 13
– De stelling is: WAAR !
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Toelichting casus 13
– De belastingdienst en het UWV gaan bij vraag of sprake is van de overgang van een hele

onderneming dan wel de overgang van een deel van een onderneming uit van
administratieve gegevens:
– Welk deel van de loonsom is overgegaan van het ene loonheffingennummer naar het

andere?

– Maar moeten uitgaan van alle feiten en omstandigheden van het geval:
– CRvB 11-11-2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4322

– CRvB 21-04-2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1608

01-10-2019 68



35

Toelichting casus 13
– Als de vestiging te Rotterdam feitelijk als een zelfstandige onderneming kan worden

gezien, moet West Consultants B.V. alleen de WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers van
die vestiging betalen.

– Het UWV moet daarom beoordelen of bij de vestiging te Rotterdam sprake is van:
– Eigen leiding?

– Eigen cliënten?

– Eigen personeel?

– Eigen financiële verslaglegging?

– Eigen marketing?

– Enz.
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Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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Wilt u meer weten over de mogelijkheden om te 
besparen op de kosten van de Ziektewet- en WGA-
uitkeringen van (ex-)werknemers?
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