
 
AANTEKENEN EN PER GEWONE POST 
[naam] 
[straatnaam en huisnummer] 
[postcode en woonplaats] 

 
 
[plaats, datum] 
Onderwerp: Waarschuwing weigeren volgen overgang van onderneming 
 
 
Geachte heer/mevrouw, Beste [voornaam], 
 
Wij dragen [het bedrijf/het bedrijfsonderdeel] [naam bedrijf] per [datum] over aan [naam bedrijf]. Deze 
overdracht moet worden gezien als een overgang van onderneming in de zin van de wet en daaraan 
zijn enkele rechten, maar ook verplichtingen verbonden.  
 
Eén van deze verplichtingen is dat de overnemende partij jouw arbeidsovereenkomst moet voortzetten. 
Jij komt dan ook vanaf de datum van de overdracht in dienst van de overnemende partij, met -in 
beginsel- behoud van jouw arbeidsvoorwaarden. Je bent hierover inmiddels geïnformeerd door [naam 
bedrijf]. Jij hebt te kennen gegeven dat je niet bij [naam bedrijf] in dienst wil treden.  
 
Optie: je hebt de wens uitgesproken om bij [naam huidige bedrijf] in dienst te blijven. Dit is echter geen 
optie, aangezien [benoem de reden, bijvoorbeeld: het bedrijfsonderdeel ophoudt te bestaan en er geen 
herplaatsingsmogelijkheden zijn. OF het bedrijf ophoudt te bestaan]. Er is dan ook geen werk meer voor 
je beschikbaar en bovendien schuift jouw arbeidsovereenkomst van rechtswege door naar [naam 
bedrijf].  
 
Indien je daadwerkelijk niet in dienst treedt van de overnemende partij, dan willen wij jou alvast op de 
(mogelijke) nadelige consequenties wijzen. Want het weigeren in dienst te treden van de overnemende 
partij wordt gezien als het nemen van ontslag op jouw eigen initiatief. Jouw dienstverband met ons 
bedrijf eindigt namelijk per [datum] en op jouw initiatief komt er géén nieuwe arbeidsovereenkomst met 
[naam bedrijf] tot stand. Mogelijk wordt dit gezien als verwijtbare werkloosheid en wordt er door UWV 
geen uitkering toegekend.  
 
Om te voorkomen dat je in de (financiële) problemen raakt, willen we je vragen jouw keuze nog eens te 
overwegen. We raden je aan om een en ander zo nodig met een (juridisch) adviseur te bespreken. 
Uiteraard licht ik je een en ander eveneens graag nader toe. Mocht je bij jouw besluit blijven en weigeren 
de overgang van onderneming te volgen, dan moeten we je er op wijzen dat alle nadelige consequenties 
hiervan voor jouw eigen rekening en risico komen.  
 
Om er zeker van te zijn dat deze brief je bereikt, sturen we je deze zowel aangetekend als per gewone 
post toe.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 


