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• Outsourcing door ING van Print & Mail activiteiten naar Astron

• Werknemers claimden na de overgang op basis van art. 7:662 e.v. BW
precies dezelfde arbeidsvoorwaarden als die zij bij ING genoten

• Protocol ING Groep en vakorganisaties over de overgang  naar Astron

• Wat valt onder "rechten en verplichtingen" in art. 7:663 BW?

• Toepassing art. 7:664 lid 1 sub a BW

Werknemers ING Bank tegen Astron Document Services 
(Netherlands) B.V., ING Bank N.V. en ING Personeel v.o.f.



Werknemers ING Bank/Astron Document Services Netherlands B.V.,
ING Bank N.V. en ING Personeel v.o.f

• Rb Den Bosch - KG 5 maart 2007 - ECLI:NL:RBSHE:2007:AZ9876 JAR 2007/83

• Hof Den Bosch - hoger beroep KG, 17 juli 2007 - ECLI:NL:GHSHE:2007:BB0038

JAR 2007/211

• Rb Amsterdam - 10 november 2008 - ECLI:NL:RBAMS:2008:BG7868

JAR 2008/302

• Hof Amsterdam - zaak geschikt na pleidooi op 27 augustus 2010

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuitspraken.rechtspraak.nl%2Finziendocument%3Fid%3DECLI%3ANL%3ARBSHE%3A2007%3AAZ9876&data=04%7C01%7CWind%40vandoorne.com%7Ce40abfa51c4b41cd060208d8cc107118%7C937127244c394cdb9c4308354ee30be0%7C0%7C0%7C637483719542343257%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=G4io69LU%2B7C5k8mILnx41Y3KdmBTX29bSg6M3JENGOc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuitspraken.rechtspraak.nl%2Finziendocument%3Fid%3DECLI%3ANL%3AGHSHE%3A2007%3ABB0038&data=04%7C01%7CWind%40vandoorne.com%7Ce40abfa51c4b41cd060208d8cc107118%7C937127244c394cdb9c4308354ee30be0%7C0%7C0%7C637483719542333263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v86qHsDdwKQmOrKkn4Man%2FJFH8UeP8ygnNvxJTs7%2BPU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fuitspraken.rechtspraak.nl%2Finziendocument%3Fid%3DECLI%3ANL%3ARBAMS%3A2008%3ABG7868&data=04%7C01%7CWind%40vandoorne.com%7Ce40abfa51c4b41cd060208d8cc107118%7C937127244c394cdb9c4308354ee30be0%7C0%7C0%7C637483719542333263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5COM%2BrLFvaNivnYIAKeGm6U%2Bj2Q77RcEpWxpgjI078Q%3D&reserved=0
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Nietige arbeidsovereenkomst? 

• Zeewerknemer/zeewerkgever: geen schriftelijk vastgelegde arbeidsovereenkomst

• Bedrijfsongeval februari 2002 (aan boord), blijvend armletsel

• Kortdurend doorbetaling van loon, nadien geen Ziektewet > 24/2/2002

• Argument UWV: arbeidsovereenkomst is nietig (398 WvK), dus geen verzekeringsplicht, dus 
geen ziekengeld

• Procedure tegen UWV in bezwaar, beroep, hoger beroep: alle negatief/ongegrond

• Daarna cassatie bij de Hoge Raad, met terugverwijzing naar Centrale Raad van Beroep (CRvB)



Relevante vindplaatsen:

• ECLI:NL:CRVB:2010:BN6287 (“vaste rechtspraak”: ongegrond)

• ECLI:NL:PHR:2011:BR6384 (conclusie PG: gegrond verklaren en terugverwijzen)

• ECLI:NL:HR:2011:BR6384 (arrest HR cassatie plus terugverwijzen)

‘De formele vereisten van 398 WvK zijn vooral gesteld in het belang van de schepeling.’ … 
‘Onder een arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in de ZW, moet ook een nageleefde 
overeenkomst tussen een zeewerkgever en een schepeling worden begrepen die voldoet aan 
7:610 BW en alleen nietig is omdat niet is voldaan aan de formele vereisten van 398 WvK’. 

• (nadien) alsnog gegrond; overkomst de heer Pavletic naar UWV Amsterdam en toekenning 
Ziektewet!


