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HOOFDSTUK 5

Medezeggenschap in internationale
(concern)verhoudingen

5.1 Inleiding

Het bedrijfsleven wordt steeds internationaler. Buitenlandse ondernemingen en
rechtspersonen kunnen zich op grond van de fundamentele vrijheden vrij in Europa
vestigen en verplaatsen. Ook zijn veel Nederlandse vennootschappen onderdeel van
grote internationale concerns. Een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse
medezeggenschapsrecht is het territorialiteitsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de
invloed van Nederlandse medezeggenschapsorganen beperkt is tot (voorgenomen)
besluiten over het Nederlandse grondgebied. Er is sprake van spanning: de zeggen-
schapsuitoefening wordt steeds grensoverschrijdender, terwijl de (Nederlandse)
medezeggenschap daarin niet volgt. Het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeg-
genschap’ is daarom een probleem in internationale (concern)verhoudingen. In het
eerste deel van dit hoofdstuk analyseer ik de wijze waarop de medezeggenschap van
Nederlandse werknemers beperkt wordt in internationale (concern)verhoudingen.

De Nederlandse medezeggenschapswetgeving is weliswaar territoriaal beperkt,
maar vanuit de Europese Unie komt steeds meer regelgeving op het gebied van
medezeggenschap, in het Europese recht aangeduid als “de rol van werknemers”.
Medezeggenschap van werknemers wordt in het Europese recht als een grondrecht
erkend en in verschillende richtlijnen en verordeningen wordt aandacht besteed aan
de rol van werknemers. De Europese Unie stimuleert dat vennootschappen grens-
overschrijdende activiteiten ontplooien en zich grensoverschrijdend kunnen ver-
plaatsen – bijvoorbeeld door het mogelijk maken van grensoverschrijdende
herstructureringen –maar wil voorkomen dat daardoor medezeggenschap wegvloeit.
Dit is niet eenvoudig, en medezeggenschap wordt daarom wel gezien als een
‘barrière’ voor het totstandkomen van EU-regelgeving op het gebied van grens-
overschrijdende mobiliteit.

In het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijf ik deze regelingen kort en ga ik in op
de vraag of deze Europese regelgeving compensatie biedt voor de uitholling van
medezeggenschap op nationaal niveau en daardoor meer recht doet aan het uit-
gangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’, dan wel juist nieuwe mogelijkhe-
den creëert om medezeggenschap van werknemers te omzeilen.

Niet alle vormen van grensoverschrijdende herstructureringen zijn in het Euro-
pese recht geharmoniseerd. Zo is er een richtlijn over grensoverschrijdende fusies,
maar niet over grensoverschrijdende zetelverplaatsing en grensoverschrijdende

173



omzetting. Uit jurisprudentie volgt dat met een beroep op vrijheid van vestiging
dergelijke herstructureringen wel mogelijk zijn. Een medezeggenschapsregeling
ontbreekt in dat geval. In het laatste deel van dit hoofdstuk beoordeel ik of lidstaten
voorwaarden mogen stellen aan een grensoverschrijdende herstructurering met het
doel de medezeggenschap te beschermen.

5.2 Medezeggenschap in internationale verhoudingen

5.2.1 Inleiding

Binnen internationale concerns kan een onderscheid worden gemaakt tussen inter-
nationale concerns waarvan de moedervennootschap haar zetel in Nederland heeft
en internationale concerns met een buitenlandse moedervennootschap. Voordat ik
deze situaties bespreek, zal ik eerst aandacht besteden aan een aantal bepalingen uit
de WOR dat specifiek ziet op internationale (concern)verhoudingen, zoals de buiten-
landclausule en het informatierecht van art. 31 WOR. Ook de toepasselijkheid van
medezeggenschapsregelingen op buitenlandse vennootschappen komt aan de orde.

5.2.2 Het ondernemingsbegrip in internationale concernverhoudingen

Omdat deWOR in art. 1 lid 1 sub cWOR aansluit bij het begrip onderneming en niet bij
het begrip rechtspersoon, vallen buitenlandse ondernemingen, onderdelen, vestigin-
gen en ‘business units’ van buitenlandse rechtspersonen ook onder de WOR, mits het
onderdeel op het Nederlandse grondgebied een zelfstandig, naar buiten tredende
eenheid vormt. De omstandigheid dat de onderneming sterke banden heeft met een
ander land of het feit dat de arbeidsovereenkomsten onder een ander rechtstelsel
vallen, doet daaraan niets af. Zo kreeg de American School of the Hague geen
ontheffing van de instelling van een or.1 Het Europees octrooibureau kreeg een
dergelijke ontheffing wel voor haar vestiging in Rijswijk, omdat deze vestiging
tijdelijk in Nederland was gevestigd en een andere vorm van medezeggenschap
(Comité du Personnel) was ingevoerd.2 Buitenlandse onderdelen van Nederlandse
rechtspersonen of concerns vallen niet onder de WOR, maar onder het medezeggen-
schapsrecht van de lidstaat waarin zij gevestigd zijn.

De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap uit Boek 2 BW is rechtsvorm-
afhankelijk (zie hierover hoofdstuk 3). De bepalingen inzake de spreekrechten, het
enquêterecht en de medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling zijn dus
alleen van toepassing op vennootschappen met een Nederlandse rechtsvorm. Buiten-
landse vennootschappen die hier hun secundaire zetel (feitelijke vestiging of hoofd-
bestuur) hebben, zijn dus niet onderworpen aan deze medezeggenschapsregelingen.
Uiteraard kunnen zij op basis van het recht van hun primaire zetel wel onderworpen
zijn aan vennootschapsrechtelijke medezeggenschap.

1 Minister van Sociale Zaken 3 september 1987, ROR 1987/23; Raad van State, Afdeling rechtspraak
25 juli 1989, ROR 1989/21, SER 21 september 1990, ROR 1991/1; College van Beroep voor het
bedrijfsleven 21 januari 1992, ROR 1992/2 (The American School of the Hague).

2 Sociaal economische raad 21 december 1990, ROR 1991/4 (Europees Octrooibureau).

5.2 De reikwijdte van medezeggenschap
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5.2.3 Informatie en overleg

Art. 31 lid 2 WOR verplicht deondernemer informatie te verstrekken over de zeg-
genschapverhoudingen binnen de organisatie, maar strekt zich niet uit over het
buitenlandse gedeelte van het concern. In het kabinetsstandpunt medezeggenschap
2009 stelt het kabinet zich op het standpunt dat dit artikel moet worden uitgebreid
met de zeggenschapsverhoudingen in het buitenlandse gedeelte van de organisatie.3

In 2011 schreef de minister in een Kamerbrief dat de informatieverplichting van
art. 31 lid 2 WOR zal worden uitgebreid ten aanzien van internationale concerns.
Hiermeewordt tevens uitvoering gegeven aan demotie Hamer4 (zie hierover meer in
paragraaf 5.6).

In hoofdstuk 4 beschreef ik de verschijningsplicht van concernbestuurders in de
overlegvergadering ex art. 24 WOR. Bij de invoering van deze verplichting, stelde de
minister zich op het standpunt dat een dergelijke verschijning niet verwacht mag
worden van bestuurders van een buitenlandse moedervennootschap. Deze bestuur-
ders kunnen zich laten vertegenwoordigen door Nederlandse functionarissen.5

5.2.4 De buitenlandclausule in art. 25 WOR

Om te voorkomen dat het adviesrecht van de or zich uitstrekt over buitenlandse
aangelegenheden is in art. 25 lid 1 WOR (laatste zin) en de FGR een buitenland-
clausule opgenomen.6 De buitenlandclausule van de WOR ziet op de (voorgenomen)
besluiten genoemd in art. 25 lid 1 sub b – het vestigen, overnemen of afstoten van de
zeggenschap – en sub n – het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht –
indien de laatste ziet op een besluit als bedoeld in sub b. Als een besluit onder één van
deze leden valt, heeft de or geen adviesrecht indien het een onderneming is die in het
buitenland gevestigd is. De overname van een in het buitenland gevestigde onderne-
ming is dus in beginsel onttrokken aan de bevoegdheden van de or.

De buitenlandclausule bevat wel een uitzondering. Indien het (voorgenomen)
besluit naar redelijke verwachting tot een adviesplichtig besluit in de in Nederland
gevestigde onderneming zal leiden, is de buitenlandclausule niet van toepassing.
Vereist is hierbij dat werkgelegenheid betrokken kan zijn bij het adviesplichtige
besluit in de Nederlandse onderneming.7 Het gaat daarbij om de verwachting die de
ondernemer heeft, maar die kan worden getoetst in een procedure ex art. 26 WOR.
Volgens deminister is sprake van een redelijke verwachting wanneer de buitenlandse

3 Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009, p. 11. Dit is ook voorgesteld door de werkgroep
medezeggenschap van de Vereniging voor arbeidsrecht. Zie: M.A. de Blécourt, J.J.M. Lamers e.a.,
‘Is medezeggenschap bestand tegen internationale aansturing?’ in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der
Voet (red), De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever. Deventer: Kluwer
2009, p. 50.

4 Kamerstukken II, 2010-2011, 29544, nr. 264.
5 Kamerstukken II, 1978-1979, 13954, nr. 8d, p. 14.
6 De buitenlandclausule is bij de derde nota van wijziging van WOR 1979 toegevoegd. Kamerstukken

II, 1977-1978, 13954, nr. 106, p. 4. De achtergrond is dat werknemers geen belang hebben bij
ontwikkelingen in het buitenland indien deze in Nederland niet tot wijzigingen in de werk-
gelegenheid leiden.

7 Kamerstukken II, 1977-1978, 13954, nr. 106, p. 12.

Medezeggenschap in internationale (concern)verhoudingen 5.2.4
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onderneming: (i) in verhouding tot de Nederlandse aanzienlijk van omvang is,
(ii) beide ondernemingen tot dezelfde of een aanverwante branche behoren of (iii)
de buitenlandse onderneming op dezelfde markt werkzaam is als de Nederlandse
onderneming. Niet duidelijk is of de overname aan al deze criteria moet voldoen.8 Om
te bepalen of een (voorgenomen) overname van een buitenlandse onderneming
adviesplichtig is, is de or afhankelijk van de informatie die de ondernemer hem
verstrekt. In tegenstelling tot het adviesrecht, heeft de or wel informatie- en over-
legrechten ten aanzien van de overname van een buitenlandse onderneming. Wan-
neer de ondernemer gebrekkige informatie verstrekt, kan de or slecht beoordelen of
wel of geen sprake is van adviesrecht.

Opvallend is dat de buitenlandclausule slechts ziet op het overnemen van een
buitenlandse onderneming en het verstrekken van een adviesopdracht over een
overname, terwijl andere in art. 25 WOR opgesomde (voorgenomen) besluiten ook
buitenlandse aspecten kunnen bevatten. De ondernemer kan bijvoorbeeld een belang-
rijke investering doen in het buitenland. Zo was het aanschaffen van een pand in
Manhattan door de Universiteit van Amsterdam naar het oordeel van de Onderne-
mingskamer een adviesplichtig (voorgenomen) besluit.9 Ook het in 1998 toegevoegde
sub j dat bepaalt dat het verstrekken van een krediet of het stellen van zekerheid
een adviesplichtig besluit is, is niet beperkt tot het Nederlandse territoir. Het stellen
van zekerheid voor een onderneming in het buitenland is dus onderworpen aan
Nederlandse medezeggenschap. Aan het adviesrecht inzake buitenlandse investerin-
gen, het aantrekken van krediet in het buitenland en het zekerheidstellen voor
buitenlandse ondernemingen, kan daarom slechts worden ontkomen door gebruik
te maken van de Nederland-constructie (zie paragraaf 5.3.5).10

Bij de behandeling van de Knelpuntenwet hebben Kamerleden Schimmel en
Middel per amendement voorgesteld de buitenlandclausule te schrappen. Naar hun
mening past de buitenlandclausule niet binnen de tendens van internationalisering
van het bedrijfsleven en moet de or zelf de afweging maken of het (voorgenomen)
besluit gevolgen heeft voor de Nederlandse onderneming.11 Dit amendement heeft
het niet gehaald. Ook de werkgroep medezeggenschap van de Vereniging voor
Arbeidsrecht pleit voor de afschaffing van de buitenlandclausule. De werkgroep is
van oordeel dat deze achterhaald is en dat het schrappen niet tot substantieel veel
nieuwe adviesaanvragen zal leiden, zeker niet bij multinationals met een EOR. In
dat geval gaat het meer om een afstemmingsvraag.12 Ik sluit me hierbij aan. Het is
lastig te beoordelen of een overname van een buitenlandse onderneming leidt tot
wijzigingen in de werkgelegenheid en daarbij is de or in sterke mate afhankelijk van
de (juiste) informatie die door de ondernemer moet worden verstrekt. Een funda-
menteler punt is dat de uitzondering op gespannen voet staat met de reikwijdte

8 R.H. van het Kaar, (Losbl.) Ondernemingsraad artikel 25 aant. 23.
9 Ondernemingskamer 1 maart 2001, JOR 2001/131.
10 Dit wordt door Verburg als een doel van de Nederland-constructie geformuleerd. Zie: L.G. Verburg,

Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, diss.
2007, p. 307.

11 Kamerstukken II, 1996-1997, 24615, nr. 13.
12 M.A. de Blécourt, J.J. Lamers (red) e.a., ‘Is medezeggenschap bestand tegen internationale aanstu-

ring?’, in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen
aan de wetgever, Reeks Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 37. Deventer: Kluwer 2009, p. 39.

5.2.4 De reikwijdte van medezeggenschap
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van het adviesrecht. Het adviesrecht van de or is in Nederland uitdrukkelijk niet
beperkt tot de gevolgen voor de werkgelegenheid. De or heeft als behartiger van het
belang van de onderneming ook iets te zeggen over de besteding van het onderne-
mingskapitaal.13 Daarbij komt dat nu een niet te rechtvaardigen onderscheid wordt
gemaakt tussen het overnemen van een andere onderneming en andere (voorge-
nomen) besluiten. Het besteden van een groot deel van het ondernemingsvermogen
aan buitenlands onroerend goed is wel adviesplichtig. Het aanwenden van hetzelfde
vermogen voor het overnemen van een buitenlandse onderneming is dat niet. Met het
schrappen van de buitenlandclausule wordt niet bewerkstelligd dat een buitenlandse
ondernemer de Nederlandse or om advies moet vragen. Het gaat om een verplichting
van de Nederlandse ondernemer jegens zijn Nederlandse or. Van schending van het
territorialiteitsbeginsel is daarom naar mijn mening ook geen sprake.

5.2.5 De buitenlandclausule in de FGR

In art. 2 lid 1 sub d FGR is ook een buitenlandclausule opgenomen. Dit artikel
bepaalt dat de Fusiegedragsregels niet van toepassing zijn indien de fusie buiten
de Nederlandse rechtssfeer valt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer twee
buitenlandse concerns een fusietransactie sluiten waarbij één of meer Nederlandse
vestigingen zijn betrokken die meer dan vijftig werknemers in dienst hebben. Heeft
de in het buitenland gesloten fusietransactie echter alleen of in hoofdzaak betrek-
king op de overdracht van de Nederlandse vennootschap, dan geldt een uitzonde-
ring op de buitenlandclausule.14 Of een fusie alleen of in hoofdzaak betrekking heeft
op de overdracht van een Nederlandse vennootschap wordt bepaald aan de hand van
eenweging van het aantal werknemers betrokken bij de fusie. Het aantal Nederlandse
werknemers moet groter zijn dan het aantal werknemers in het buitenland.

Bij de overname van een buitenlandse onderneming door een Nederlandse
onderneming, behoort de transactie tot de Nederlandse rechtssfeer indien redelijker-
wijze te verwachten valt dat de overname belangrijke gevolgen zal hebben voor de
Nederlandse werknemers.15 Deze gevolgen zien op situaties ontleend aan de onder-
werpen opgesomd in art. 25 WOR, bijvoorbeeld beëindiging van de werkzaamheden
van de onderneming, inkrimping, uitbreiding of wijziging van de werkzaamheden,
wijziging in de organisatie et cetera. De aanwijzingen die de Commissie heeft
geformuleerd, zijn identiek aan die van de minister zoals hierboven beschreven. De
or heeft in beginsel ook adviesbevoegdheid als een vakorganisatie geïnformeerd en
geraadpleegd dient te worden omdat de fusie belangrijke gevolgen heeft voor de
Nederlandse werknemers. Dit omdat werkgelegenheid in Nederland betrokken is bij
de overname. Onduidelijk is waarom de buitenlandclausules niet geharmoniseerd
zijn, te meer nu de invulling van ‘gevolgen voor de Nederlandse werknemers’ en
‘werkgelegenheid betrokken in Nederland’ door dezelfde aanwijzingen geschiedt. In

13 Deze inconsequentie is tijdens de parlementaire behandeling ook door verschillende partijen naar
voren gebracht. Zie Kamerstukken II, 1977-1978, 13954, nr. 109.

14 Zie J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 46.
15 J.B. Hoyink, Fusiegedragsregels 2000 commentaar, Den Haag: SER 2001, p. 50.

Medezeggenschap in internationale (concern)verhoudingen 5.2.5
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de vorige paragraaf stelde ik me op het standpunt dat de buitenlandclausule moet
worden geschrapt. Dat geldt ook voor de buitenlandclausule in de FGR. Ook de
toepasselijkheid van de FGR is onafhankelijk van het bestaan van personele gevolgen
en de buitenlandclausule is daarmee inconsequent.

5.3 De moedervennootschap is in Nederland gevestigd

5.3.1 Inleiding

Na enkele algemene opmerkingen over de toepassing van de WOR in ‘internationale
situaties’ en een bespreking van de buitenlandclausule en de informatie- en overleg-
rechten, ga ik specifiek in op internationale concerns. Ik maak daarbij een onder-
scheid tussen concerns waarbij de centrale leiding (en zeggenschap) wordt
uitgeoefend vanuit Nederland, omdat de moedervennootschap hier is gevestigd
(paragraaf 5.3), en de situatie dat de moedervennootschap in het buitenland is
gevestigd (paragraaf 5.4). In beide situaties ga ik ervan uit dat er zowel buitenlandse
als Nederlandse dochtervennootschappen zijn. Ik ga in op de bevoegdheden op grond
van de WOR en op de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Aan de hand van
deze analyse van de bevoegdheden van de or en vakbonden in concernverhoudingen,
beantwoord ik tot slot de vraag of in deze internationale concerns recht wordt gedaan
aan het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’.

5.3.2 De WOR

Wanneer de moedervennootschap in Nederland gevestigd is, is de medezeggenschap
in het Nederlandse deel van het concern in beginsel niet anders dan bij een concern
dat alleen activiteiten in Nederland ontplooit, met alle daarbij horende problemen (ik
verwijs daarvoor naar hoofdstuk 5). Daarnaast doen zich specifieke problemen voor
in internationale concerns die ik in deze paragraaf zal behandelen. Op het hoogste
niveau van een concern zal in het algemeen een cor worden ingesteld, tenzij sprake is
van de later te bespreken Nederland-constructie. In internationale concerns verte-
genwoordigt deze cor alleen het Nederlandse gedeelte van het personeel, ongeacht de
wijze waarop de werknemers verdeeld zijn over de verschillende landen. In de cor
hebben immers alleen werknemers van onderliggende ondernemingsraden zitting.
De WOR bepaalt niets over vertegenwoordiging van werknemers van buitenlandse
vestigingen. Is het daarmee onmogelijk werknemers van een buitenlandse vestiging –

bijvoorbeeld op basis van een overeenkomst – zitting te laten nemen in de cor? Naar
het oordeel van Verburg is dit het geval. Hij stelt dat vertegenwoordiging van
buitenlandse werknemers in Nederlandse ondernemingsraden de medezeggenschap
van Nederlandse werknemers verwatert en daarmee in strijd is met art. 32 WOR.16

Naar mijn mening is het toelaten van werknemers van buitenlandse vestigingen in
de cor geen overeenkomst die onder de reikwijdte van art. 32 valt, aangezien het in
art. 32 WOR gaat over de uitbreiding van bevoegdheden van de (c)or en niet om

16 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 378.

5.3 De reikwijdte van medezeggenschap
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eventuele verwatering van rechten van individuele werknemers bij de samenstelling
van medezeggenschapsorganen. De cor behoudt zijn bevoegdheden, maar vertegen-
woordigt een groter gedeelte van het personeel. Dit doet recht aan het legitimiteits-
vereiste, dat juist veelal als een argument wordt gebruikt om medezeggenschap in
internationale concerns uit te sluiten. Ook vanuit Europa is veel aandacht voor het
gelijk behandelen van werknemers uit verschillende lidstaten met betrekking tot
medezeggenschapsbevoegdheden. Zie bijvoorbeeld de derde uitzondering van de
Richtlijn grensoverschrijdende fusies. Het lijkt me wenselijk dat de WOR de mogelijk-
heid biedt in het reglement op te nemen dat buitenlandse ondernemingen vertegen-
woordigd kunnen worden in de WOR. Art. 34 lid 4 WOR maakt het reeds mogelijk
ondernemingen die geen or hebben ingesteld te laten vertegenwoordigen. Onduidelijk
is of deze bepaling ook ziet op buitenlandse ondernemingen.

5.3.3 Medezeggenschap op basis van de structuurregeling

De in Nederland gevestigde internationale moedermaatschappij is ex art. 2:153/263
lid 3 sub b BW vrijgesteld indien een meerderheid van de werknemers in het
buitenland werkzaam is en zij een houdsterfunctie vervult. De achtergrond van
deze vrijstelling is dat de samenstelling van de beleidsorganen van deze vennoot-
schappen niet alleen door de Nederlandse verhoudingen kan worden bepaald.
Bovendien is de Nederlandse ondernemingsraad niet representatief genoeg voor
het gehele – over de wereld verspreide – personeel, aldus de minister in de memorie
van toelichting bij de Structuurwet 1970.17 Hij doelt hier op het hierboven genoemde
legitimiteitsbeginsel. Indien het zwaartepunt van het concern in het buitenland ligt,
is de structuurregeling aldus niet van toepassing.

Wanneer de topholding vrijgesteld is, dienen de dochtervennootschappen (in de
structuurregeling ‘afhankelijke maatschappijen’ genoemd) de structuurregeling wel
toe te passen. Zij zullen echter in veel gevallen onder de uitzondering van art. 2:155/
265 BW vallen, dit omdat zij in stand worden gehouden door een rechtspersoon
waarvan dewerknemers in meerderheid buiten Nederlandwerkzaam zijn, en gebruik
kunnen maken van het verzwakte regime. Dit houdt in dat de bevoegdheid tot het
benoemen van het bestuur bij de AV(A) en niet bij de RVC ligt. De vennootschap kan
geen beroep doen op het verzwakte regime indien het een in hoofdzaak Nederlands
concern is. Dit wordt bepaald aan de hand van de tweede telling van art. 2:155/265
lid 2 BW. De eerste telling heeft alleen betrekking op de vraag of de rechtspersoon een
internationale rechtspersoon is; de tweede telling heeft betrekking op het zwaarte-
punt van het concern. Indien het zwaartepunt van het concern in Nederland ligt, is het
volledige regime (alsnog) van toepassing. Alle afhankelijke maatschappijen van deze
vennootschap(pen) zijn vervolgens weer vrijgesteld.18

In veel gevallen zal er sprake zijn van de Nederland-constructie waarbij onder de
topholding een subholding wordt ingesteld. Zie daarover meer in paragraaf 5.3.5.

17 Kamerstukken II, 1969-1970, 10751, nr. 3, p. 14.
18 Zie voor de toepassing van de structuurregeling in internationale concerns ook: S.M. Bartman,

A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Kluwer 2013, p. 143-148.

Medezeggenschap in internationale (concern)verhoudingen 5.3.3
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5.3.4 De spreekrechten

Ook de regeling inzake de spreekrechten van de or bevat een specifieke bepaling voor
internationale concerns. Art. 2:107a lid 4, 2:134a lid 2, 2:135 lid 3 en 2:144a lid 2 BW
bepalen dat in concerns het spreekrecht ook kan worden uitgeoefend door de
ondernemingsraden van dochtervennootschappen, mits de meerderheid van de
werknemers van het concern in Nederland werkzaam is. Bij (internationale) concerns
waarvan het zwaartepunt in Nederland ligt, wordt de medezeggenschap dus toege-
rekend aan de ondernemingsraden van de dochtervennootschappen, evenals bij de
structuurregeling. De toerekening van de medezeggenschap vindt niet plaats als de
meerderheid van de werknemers binnen het concern werkzaam is in het buitenland.

Indien de Nederlandse holding de rechtsvormvan een NV heeft, rijst de vraag of de
(c)or van deze NV het spreekrecht kan uitoefenen. Een strikte lezing van deze
artikelen noodzaakt tot de conclusie dat deze ‘zwaartepunttoets’ alleen geldt voor
de uitoefening van de spreekrechten door de ondernemingsraden van de dochter-
vennootschappen. De toets geldt niet in het geval dat de Nederlandse holding-NV zelf
een or heeft ingesteld. De regeling lijkt er bovendien van uit te gaan dat een in
Nederland gevestigde topholding van een internationaal concern geen eigen or heeft.
De vraag is wat de bedoeling is geweest van de minister. In de Memorie van
Toelichting bij het wetsvoorstel staat ten aanzien van de internationale aspecten
van de spreekrechten het volgende:

De voorgestelde regeling betekent dat in een internationaal concern, waarvan de meerderheid
van de werknemers binnen Nederland werkzaam is, de Nederlandse werknemers een standpunt
kunnen bepalen ten aanzien van het bezoldigingsbeleid, bestuursbesluiten in de zin van
artikel 2:107a BW en besluiten tot benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen.
De buitenlandse werknemers kunnen geen standpunt bepalen. In het geval van een interna-
tionaal concern waarvan de minderheid van de werknemers binnen Nederland werkzaam is,
wordt in ieder geval ten aanzien van de vennootschappen die onder de WOR vallen voorzien in
een opiniërende rol van de ondernemingsraad met betrekking tot het bezoldigingsbeleid,
bestuursbesluiten in de zin van art. 2:107a BW en de besluiten over benoeming en het ontslag
van bestuurders en commissarissen. In het geval een minderheid in Nederland werkzaam is en er
geen eigen ondernemingsraad is ingesteld, vindt geen toerekening plaats aan een dochtermaat-
schappij waarbij wel een ondernemingsraad is ingesteld.

19

Uit het laatste stuk van dit citaat kan worden opgemaakt, dat de wetsbepalingen
inderdaad zo moeten worden gelezen dat in het geval van een internationaal
concern waarvan de meerderheid van de werknemers in het buitenland werkzaam
is geen toerekening van het spreekrecht plaatsvindt. In dat geval rust het spreek-
recht bij de (c)or. De concernmaatschappijen met de rechtsvorm van NV zijn wel
onderworpen aan dit spreekrecht. Nadat verschillende fracties vragen hebben
gesteld over deze passage in de memorie van toelichting20 gaat de minister in de
memorie van antwoord dieper in op de internationale aspecten van de besluit-
vorming.

19 Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 3, p. 5-6.
20 Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 4, p. 6-7.
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Hij zegt:

“Indien de vennootschap een topholding is van een concern waarvan de meerderheid van de
werknemers buiten Nederland werkzaam is, geldt dat het spreekrecht niet van toepassing is.”

21

En later:

“Het kabinet heeft er niet voor gekozen te bepalen dat de ondernemingsraad het recht krijgt een
standpunt op te stellen en dit toe te lichten in de algemene vergadering, wanneer het merendeel van
de werknemers van de vennootschap buiten Nederland werkzaam is. De ondernemingsraad
vertegenwoordigt slechts de werknemers die in Nederland werkzaam zijn. Het ligt dan niet in de
rede dat een minderheid van de werknemers spreekt namens alle werknemers”.

22

Dit citaat impliceert een ruimere werking van de “zwaartepunttoets”: indien de
meerderheid van de werknemers in het buitenland werkzaam is, zijn de spreek-
rechten niet van toepassing, ook niet indien de holding een Nederlandse NV betreft.
De achtergrond hiervan is het eerder genoemde legitimiteitbeginsel. Deze benadering
sluit aan bij de uitzonderingen van de structuurregeling. Een belangrijk verschil
tussen de spreekrechten en de structuurregeling is echter, dat de eenheid van het
concern niet door de toepasselijkheid van het spreekrecht in gevaar wordt gebracht,
hetgeen de achtergrond is van de internationale-holdingvrijstelling van de structuur-
regeling. De macht van de aandeelhoudersvergadering (de moedervennootschap)
wordt bij de structuurregeling slechts beperkt toegepast. Aansluiting bij de concern-
bepalingen in de structuurregeling lijkt voor de hand te liggen, maar is mijns inziens
niet nodig. Net als Bijkerk ben ik van mening dat hier de tekst van de wet moet
worden gevolgd en niet de onduidelijke interpretatie ervan door de minister.23 Op het
niveau van de Nederlandse topholding moet het spreekrecht worden uitgeoefend
door de aldaar aanwezige or. Indien die niet aanwezig is, wordt deze toegerekend aan
de ondernemingsraden van dochtervennootschappen, waarbij de zwaartepunttoets
moet worden uitgevoerd.

In tegenstelling tot de structuurregeling geldt geen vrijstelling voor dochterven-
nootschappen van NV’s waarbij een spreekrecht wordt uitgeoefend. In de praktijk zal
het echter zelden voorkomen dat een dochtervennootschap in de rechtsvorm van een
NV wordt gedreven. Alleen als een rechtsvormplicht geldt, bijvoorbeeld bij verzeke-
ringsmaatschappijen, zou een dochtervennootschap de rechtsvorm van een NV
kunnen hebben. In dat geval zal op het niveau van de dochter-NV ook het spreekrecht
worden uitgeoefend.

5.3.5 De Nederland-constructie

In internationale concerns met een moedervennootschap in Nederland, wordt vaak
gebruik gemaakt van de Nederland-constructie. Deze constructie houdt in dat tussen
de Nederlandse topholding en de andere concernmaatschappijen een subholding

21 Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 5, p. 16.
22 Kamerstukken II, 2008-2009, 31877, nr. 5, p. 17.
23 E.O. Bijkerk, ‘Het spreekrecht van de OR nader belicht’, Vennootschap & Onderneming 2011-2, p. 27.
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wordt geschoven. Op dit niveau wordt een cor ingesteld en de structuurregeling
wordt- al dan niet vrijwillig – toegepast. Op deze manier wordt voorkomen dat de
internationale strategie, die op het niveau van de topholding wordt vastgesteld, aan
medezeggenschap van werknemers is onderworpen. De cor op het niveau van de
subholding heeft alleen advies- en instemmingsrecht over besluiten die betrekking
hebben op de Nederlandse tak. Ook wordt met de Nederland-constructie zeker
gesteld dat besluiten die betrekking hebben op de buitenlandse ondernemingen
binnen het concern niet onderworpen zijn aan het adviesrecht van de Nederlandse or,
nu – zoals hierboven aangegeven – de buitenlandclausule niet voor alle (voorge-
nomen) adviesplichtige besluiten geldt. Ten aanzien van de structuurregeling geldt
dat door het toepasselijk verklaren van deze regeling niet alle dochtervennootschap-
pen van de vrijgestelde topholding onder het structuurregime vallen, maar alleen de
subholding. Ook het informatierecht van art. 31a lid 6 WOR over investeringen in het
buitenland en art. 30 WOR ten aanzien van de benoeming en het ontslag van de
concernleiding worden buiten spel gezet.24 Er wordt wel gesteld dat de subholding
slechts fungeert als een doorgeefluik voor de beslissingen die de topholding neemt.25

Op grond van wat ik in de vorige paragraaf stelde, zal het spreekrecht worden
uitgeoefend op het niveau van de topholding als de holding een NV is. Nu bij de
Nederland-constructie de (c)or op het niveau van de subholding en niet op het niveau
van de topholding is geplaatst, zal dit zich niet voordoen. Als de meerderheid van de
werknemers van het concern in het buitenland werkzaam is – hetgeen al snel het
geval zal zijn – vindt ook geen toerekening van de spreekrechten plaats.

Het invoeren van de Nederland-constructie zal in het algemeen een adviesplichtig
voorgenomen besluit zijn. Uit de Douwe Egberts-zaak volgt dat het de ondernemer in
beginsel vrij staat de organisatie aan te passen aan het internationale karakter van het
concern.26 Daarbij achtte de Ondernemingskamer wel van (groot) belang dat het
bestuur de cor een convenant had aangeboden waarin zijn bevoegdheden werden
uitgebreid, zodat enige grip op het concernbeleid bleef bestaan. Zij overwoog:

“De OK acht het belang van de COR, zeker nu DE doormiddel van het aangeboden convenant de voor
de COR aan het besluit verbonden nadelen aanzienlijk heeft verminderd door daarin aan de COR een
groot aantal bevoegdheden, ook omtrent te nemen besluiten als bedoeld in art. 25 WOR, toe te
kennen, niet zodanig geschaad dat hierdoor het besluit kennelijk onredelijk zou worden. Hoewel
het convenant niet erin voorziet dat aan de COR ook in de toekomst advies zal worden gevraagd
over benoemingen van leden van de raad van bestuur (van de concernholding) acht de OK het
daaruit voor de COR voortvloeiende nadeel, mede gezien het feit dat de concernholding een
structuurvennootschap zonder enige beperking zal zijn, niet zodanig dat het tot kennelijke
onredelijkheid van het besluit leidt.”

De vraag is ontstaan of voor het in redelijkheid toepassen van de Nederland-
constructie vereist is, dat een convenant met de or wordt gesloten waarin zijn

24 Zie ook: L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale
bedrijfsleven, Dissertatie 2007, p. 306-307 en J. Roest, Medezeggenschap van werknemers bij
financieel-economische besluiten, Deventer: Kluwer 1996, p. 84 en 85, F. Koning, ‘De Europese
ondernemingsraad, de COR en de structuurregeling’, De NV 1995-5.

25 W. Bosse, ‘Functioneert de sub-holding als schild tegen de invloed van Nederlandse werknemers?’,
TVVS 1984-8, p. 193.

26 Ondernemingskamer 16 februari 1989, NJ 1990, 693 (Douwe Egberts).
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bevoegdheden worden uitgebreid. Rood stelt dat een dergelijk convenant een must
is.27 Maeijer vindt dat te ver gaan. Hij overweegt in zijn noot bij de beschikking van de
Ondernemingskamer: “Tegen de achtergrond van het hierboven aangeduide art. 33
lid 5WOR past bij rechterlijke toetsing van de belangenafweging als bedoeld in art. 26
WOR een zekere terughoudendheid, omdat die belangen op het punt van de aanwij-
zing al door de wetgever zijn afgewogen.28 Niettemin kan onder omstandigheden,
bijv. gelet op de gehele context van de besluitvorming mede in het licht van in het
verleden gedane toezeggingen en gemaakte afspraken, een dergelijk convenant bij de
rechterlijke toetsing een rol spelen. Mijns inziens zal echter niet kunnen worden
verlangd dat zulk een convenant extra bevoegdheden aan de cor geeft ten aanzien van
aangelegenheden die geen raakpunten hebben met de Nederlandse rechtssfeer, dat
wil zeggen geen repercussies hebben voor de Nederlandse ondernemingen.” Naar
mijn mening is een convenant waarin de bevoegdheden van de or worden uitgebreid
geen strikt vereiste, maar het zal wel een rol spelen bij de afweging die de Onderne-
mingskamer maakt, evenals de mate waarin de medezeggenschap na invoering van
de Nederland-constructie wordt ingeperkt. Het beschouwen van een convenant als
een strikt vereiste past niet bij de toets die de Ondernemingskamer ex art. 26 WOR
verricht. Ik volg de mening dat een convenant geen hard vereiste is om de toets van
art. 26 WOR te kunnen doorstaan, net zoals een sociaal plan dat bijvoorbeeld ook niet
is. Wel leid ik uit de beschikking van de Ondernemingskamer af dat, wanneer de
zeggenschapsverhoudingen worden aangepast aan het internationale karakter, dit
ook met de medezeggenschap dient te gebeuren, op welke wijze dan ook – dit zodat
de aansluiting tussen medezeggenschap en zeggenschap blijft bestaan.

5.4 De moedervennootschap is in het buitenland gevestigd

5.4.1 De WOR

Bij de buitenlandse moedervennootschap is uiteraard geen (c)or ingesteld. De
Nederlandse werkmaatschappijen vallen wel onder de reikwijdte van de WOR.
Het ligt voor de hand dat een (sub)holding wordt aangesteld op het hoogste niveau
van de Nederlandse tak van het concern die ondernemer voor de cor is en waarop
de structuurregeling (vrijwillig) wordt toegepast. De medezeggenschap in het
Nederlandse deel van het concern zal zich in het algemeen beperken tot de
uitvoering van de strategie die in het buitenland is bedacht. Er zal dan ook in
veel mindere mate sprake zijn van daadwerkelijke invloed op strategische beslis-
singen. De zeggenschap wordt uitgeoefend in het buitenland, terwijl de medezeg-
genschap in Nederland wordt uitgeoefend. Dit zou anders kunnen zijn wanneer
besluiten van de buitenlandse moedervennootschap kunnen worden toegerekend
aan de Nederlandse dochtervennootschap of wanneer de buitenlandse moeder-
vennootschap als medeondernemer in rechte kan worden betrokken. De vraag is of

27 M.G. Rood, ‘Invoering holdingstructuur jo convenant over (extra) rechten COR. Besluit niet
kennelijk onredelijk, TVVS 1989, p. 105.

28 Annotatie bij 16 februari 1989, NJ 1990, 693.
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dit, gezien de territoriale werking van het medezeggenschapsrecht, mogelijk is.
Verburg meent van wel. Hij schrijft in zijn dissertatie: “Er is op zich geen verschil
met een puur Nederlandse aangelegenheid. Een buitenlandse moedermaatschappij
kan zich net zo goed als een Nederlandse moedermaatschappij stelselmatig
bemoeien met het day to day management van de Nederlandse ondernemer”.29

In de zaak-VLM is voor de eerste keer een buitenlandse moedervennootschap – in
casu een Belgische – als medeondernemer aangemerkt.30 De Ondernemingskamer
besteedt in het geheel geen aandacht aan de vraag of een buitenlandse moeder-
vennootschap als medeondernemer kan worden aangemerkt, maar past het leerstuk
toe alsof het om een Nederlandse (moeder)vennootschap gaat. Wel wordt ter
discussie gesteld of de buitenlandse moedervennootschap in Nederland in rechte
kan worden betrokken, daarover later meer. Mijns inziens is toerekening van een
besluit van een buitenlandse moedervennootschap aan een Nederlandse dochter ook
mogelijk. Dit leerstuk gaat in internationale verhoudingen immers minder ver, nu – in
tegenstelling tot medeondernemerschap – de buitenlandse holding niet in rechte kan
worden betrokken, maar de verplichtingen op de Nederlandse dochter rusten. In de
zaken Howson Algraphy31 en Honeywell32 is een verzoek om toerekening ten aanzien
van een buitenlandse moedervennootschap gedaan. In beide zaken is dit verzoek
afgewezen, maar niet op de grond dat het onmogelijk is een besluit van een buiten-
landse moedervennootschap toe te rekenen. Ook de minister heeft zich op het
standpunt gesteld dat een besluit van een buitenlandse moedervennootschap kan
worden toegerekend aan een Nederlandse dochtervennootschap.33 De werkgroep
medezeggenschap stelt in dit kader voor de jurisprudentie inzake toerekening en
medeondernemerschap in deWOR te verankeren, zodat de buitenlandse ondernemer
weet waar hij aan toe is.34 In het Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009 geeft de
minister aan dat hij deze aanbeveling niet overneemt aangezien de jurisprudentie van
de Ondernemingskamer op dit terrein voldoende duidelijk is.35 Naar mijn mening is
het nuttig in de WOR op te nemen dat ook een besluit van een ander dan de
ondernemer onderworpen kan worden aan het adviesrecht, waarbij de voorwaarden
waaronder dit gebeurt aan de Ondernemingskamer wordt overgelaten. Ik denk echter
dat dit de problematiek van medezeggenschap in internationale concernverhoudin-
gen niet oplost.

29 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,
Diss. 2007, p. 197. Later stelt hij zich op hetzelfde standpunt ten aanzien van vereenzelviging.

30 Ondernemingskamer 14 oktober 2010, JAR 2010/309, ARO 2010/166, ROR 2011/6, RO 2011/11
(VLM).

31 Hoge Raad 11 juli 1984, NJ 1985/212 (Howson Algraphy).
32 De Ondernemingskamer overweegt daarbij in de zaak Honeywell dat het besluit geen gevolgen

heeft voor de werkgelegenheid in Nederland. Ondernemingskamer 17 januari 2008, ARO 2008, 36,
ROR 2007/44 (Honeywell).

33 Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009, p. 10.
34 M.A. de Blécourt, J.J.M. Lamers e.a., ‘Is medezeggenschap bestand tegen internationale aansturing?’

in: L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet (red), De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan
de wetgever, Deventer: Kluwer 2009, p. 32.

35 Kabinetsstandpunt medezeggenschap 2009, p. 10.
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In de zaak-VLM is tevens aan de orde gesteld of de Ondernemingskamer wel
bevoegd is kennis te nemen van een geschil omtrent een buitenlandse (mede)
ondernemer.36 De Ierse grootmoeder CityJet doet in deze zaak een beroep op art. 2
van de EEX-verordening37 dat bepaalt dat iemand alleen in de lidstaat van zijn
woonplaats voor de rechter kan worden gedaagd. Naar het oordeel van de Onderne-
mingskamer is echter geen sprake van een burgerlijke handelszaak waarop de EEX-
verordening ex art. 1 van die verordening op ziet, nu het gaat om een interne
aangelegenheid van een in Nederland gevestigde onderneming. In een annotatie bij
deze uitspraak heb ik aangegeven dat de argumentatie van de Ondernemingskamer
op dat punt voor twijfel vatbaar is. De overwegingen zijn echter wel in lijn met andere
bepalingen over de interne besluitvorming van vennootschappen, die op de proce-
dure ex art. 26 WOR niet rechtstreeks van toepassing zijn.38 De achtergrond van deze
bepalingen is kort gezegd dat interne geschillen betreffende de rechtspersoon of zijn
organen moeten worden afgewikkeld in de lidstaat waar de rechtspersoon gevestigd
is. Zolang het Hof van Justitie naar aanleiding van een prejudiciële vraag niet oordeelt
dat de Ondernemingskamer onbevoegd is, geldt de VLM-beschikking als de heer-
sende leer. Dit betekent dus dat de Ondernemingskamer bevoegd is kennis te nemen
van een geschil jegens een buitenlandse mede(ondernemer).

5.4.2 Medezeggenschap op basis van de structuurregeling

De structuurregeling is alleen van toepassing op Nederlandse vennootschappen zodat
de buitenlandse moedervennootschap waar de concernleiding zit niet onderworpen is
aan de structuurregeling. In internationale concerns met een buitenlandse moeder-
vennootschap wordt in het algemeen voor het Nederlandse deel van het concern een
subholding ingesteld. Deze fungeert als houdstermaatschappij voor dit deel van het
concern en vormt als het ware een doorgeefluik voor het beleid en de strategie van de
moedervennootschap die in de Nederlandse dochtervennootschappenmoetenworden
uitgevoerd. Het is niet ondenkbaar dat onder de Nederlandse subholding ook buiten-
landse vennootschappen hangen. De vraag is of de Nederlandse subholding het
structuurregime moet toepassen. Dit hangt af van de manier waarop de telling van
de vrijstelling als internationale holding plaatsvindt. Het is de vraag of voor die

36 Ondernemingskamer 21 december 2012, ARO 2013/22, JAR 2013/67, ROR 2012/33, RO 2013/23
(VLM).

37 Verordening (EG) nr. 44/2001 inzake de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoer-
legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEG 2001, L 12/1 (rectificatie in PbEG
2001, L 307/28), zoals laatstelijk gewijzigd door Verordening (EU) nr. 156/2012, PbEU 2012, L50/3
(hierna de EEX-verordening). Deze verordening beoogt een stelsel van uniforme en voorspelbare
bevoegdheidsregels in burgerlijke zaken tot stand te brengen.

38 I. Zaal, ‘Ondernemingskamer is bevoegd kennis te nemen van een geschil jegens een buitenlandse
(mede)ondernemer’, TRA 2013/39. onderzoek was al eerder aangegeven dat de toepassing van
de EEX-verordening op medezeggenschapsgeschillen complex is. Zie: Study on international
private law aspects and dispute settlement related to transnational company agreements,
available at: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=214 en A.A.H.
van Hoek, ‘Finding a legal framework for transnational collective agreements through interna-
tional private law’, K. Ahlberg, Rethinking transnational collective bargaining, Intersentia, nog
niet gepubliceerd).
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vrijstelling alleen werknemers van ondergeschikte vennootschappen worden meege-
teld – dus Nederlandse of buitenlandse vennootschappen die onder de Nederlandse
holding hangen – of ook de vennootschappen die onder de buitenlandse zustermaat-
schappijen van de Nederlandse holding hangen. Als de laatstewordenmeegeteld, zal in
het algemeen veel sneller sprake zijn van een meerderheid van de werknemers die in
het buitenland werkzaam is dan wanneer alleen de dochtervennootschappen van de
Nederlandse holding worden meegeteld. In dat laatste geval kan bij de Nederlandse
subholding wel het verzwakte regime worden toegepast (art. 2:155 BW). De wet laat
onzekerheid bestaan over de telling ten behoeve van de zwaartepunttoets.

In de literatuur zijn twee stromingen te onderscheiden. Onder meer Honeé,39 Van
Schilfgaarde, Winter en Wezeman40 en Verburg41 gaan uit van de ruime opvatting.
Deze opvatting houdt in dat ook de werknemers in dienst van concernmaatschap-
pijen die niet rechtstreeks onder de Nederlandse subholding hangen, meegeteld
worden. In dat geval zal de Nederlandse subholding in het algemeen onder de
vrijstelling van art. 2:153 BW vallen. Aanhangers van de beperkte opvatting, zoals
Bartman en Dorresteijn42 en Van Solinge en Nieuwe Weme,43 stellen zich op het
standpunt dat alleen de werknemers van het Nederlandse gedeelte van het concern
meegeteld worden voor de ‘zwaartepunttoets. Dit betekent dat de Nederlandse
subholding ook geen beroep op vrijstelling kan doen, maar wel bevoegd is het
gemitigeerde of verzwakte regime toe te passen. Meer dan de helft van hun kapitaal
wordt nu immers verschaft door een rechtspersoon waarvan de meerderheid van de
werknemers buiten Nederland werkzaam is. Naar mijn mening sluit de laatste theorie
het meest aan bij de wettekst en bij de bedoeling daarvan. Met de toepassing van het
verzwakte regime kan volgens de minister worden bereikt dat de noodzakelijke
eenheid in het concern wordt gehandhaafd. Anderzijds worden met het oog op de
specifiek Nederlandse belangen voldoende waarborgen voor een evenwichtig toe-
zicht op het beleid verkregen.44

5.4.3 De spreekrechten

Nu de spreekrechten beperkt zijn tot de Nederlandse NV, valt de buitenlandse
topholding niet onder de reikwijdte van de spreekrechten. De minister overweegt
het volgende:

“Voor het concern met een topholding naar buitenlands recht, geldt dat deze topholding niet onder
de reikwijdte van het wetsvoorstel valt en het ook niet mogelijk is haar daaronder te brengen. Het
spreekrecht zal dan kunnen worden uitgeoefend door de bij Nederlandse dochtervennootschappen
ingestelde ondernemingsraden in de algemene vergadering van de Nederlandse vennootschap.”

45

39 H.J.M.N. Honée, Concernrecht en medezeggenschapsregelingen, Deventer: Kluwer 1981, p. 56.
40 P. van Schilfgaarde, J.W. Winter, J.B. Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2013, p. 447.
41 L.G. Verbug, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,

Diss. 2007, p. 97.
42 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,

Diss. 2007, p. 96 e.v.
43 Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009 nr. 546.
44 Kamerstukken II, 1969-1970, 10751, nr. 3, p. 14.
45 Kamerstukken II, 2009-2010, 31877, nr. 5, p. 17.
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Wel geldt als voorwaarde dat bij die dochtervennootschap een or is ingesteld en het
merendeel van de werknemers van deze vennootschap binnen Nederland werk-
zaam is.46 Bijkerk leidt hieruit af dat de rechtsvorm van de dochtervennootschap in
dat geval irrelevant is. Ook in het geval dat de dochtervennootschap de rechtsvorm
van de BV heeft, kan de or van de dochtervennootschap, in zijn visie, zijn spreek-
recht uitoefenen.47 Deze visie vloeit volgens Bijkerk voort uit de wetsgeschiedenis,
maar is naar mijn mening in strijd met de keuze dat het spreekrecht alleen geldt
voor naamloze vennootschappen. Deze situatie is fundamenteel anders dan de
toerekening van het spreekrecht aan de ondernemingsraad van de dochtervennoot-
schappen, nu het daarbij nog steeds gaat om invloed op de besluitvorming van de
AV(A) van de NV. De wetsgeschiedenis is onduidelijk en daarom moet mijns inziens
aangesloten worden bij de tekst van de wetsbepalingen.48 Indien de Nederlandse
subholding de rechtsvorm van een NV heeft, kan de or zijn spreekrechten uitoefenen.
Deze spreekrechten worden dan uitgeoefend jegens de internationale topholding
die in het algemeen de 100% aandeelhouder is van de Nederlandse NV.49 Zo vindt
toch nog enige medezeggenschap plaats op het niveau waar de zeggenschap wordt
uitgeoefend.

5.5 Enquêterecht

De toepasselijkheid van het enquêterecht is gekoppeld aan de rechtsvorm. Buiten-
landse rechtspersonen, ook als ze alleen activiteiten in Nederland uitoefenen, kunnen
dus niet zelfstandig worden onderworpen aan het enquêterecht.50 In de zaak-Citadel
overweegt de Ondernemingskamer het volgende: “Hoewel deze opsomming van
rechtspersonen niet zonder meer limitatief is te beschouwen (…) heeft te gelden dat
de regeling van het recht van enquête niet kan worden uitgeoefend ten aanzien van
rechtspersonen die, zoals Citadel, zijn opgericht naar vreemd recht en hun statutaire
zetel in het buitenland hebben, ook niet indien deze in Nederland een vestiging of
filiaal in standhouden onderscheidenlijk hier te lande hun ondernemingsactiviteiten
uitoefenen.”51 In de Zeelandia-beschikking stelt de Hoge Raad zich op hetzelfde
standpunt. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat het territorialiteitsbeginsel niet
meebrengt dat de onderzoeker geen gegevens mag verzamelen omtrent het beleid

46 Kamerstukken II, 2009-2010, 31877, nr. 5, p. 16.
47 E.O. Bijkerk, ‘Het spreekrecht van de OR nader belicht’, V&O 2011-2, p. 27.
48 Uit een amendement van Kamerlid Kalma blijkt bijvoorbeeld dat zij ervan uitgaat dat de zwaar-

tepunttoets alleen geldt voor de toerekening in concernverhoudingen en niet voor het spreekrecht
ten aanzien van de moedervennootschap NV. Kamerstukken II, 2009-2010, 31877, nr. 12.

49 Uit een amendement van Kamerlid Kalma blijkt bijvoorbeeld dat zij ervan uitgaat dat de zwaar-
tepunttoets alleen geldt voor de toerekening in concernverhoudingen en niet voor het spreekrecht
ten aanzien van de moedervennootschap NV. Kamerstukken II, 2009-2010, 31877, nr. 12.

50 Buitenlandse enquêtegerechtigden – bijv. Aandeelhouders – kunnen wel gebruik maken van
de enquêteprocedure. In de zaak Chinese Walls overwoog de Hoge Raad dat zelfs een aandeel-
houder van een buitenlandse moedervennootschap bevoegd is een enquête te entameren bij
een Nederlandse rechtspersoon. Hoge Raad 29 maart 2013, JOR 2013/166.

51 Ondernemingskamer 16 juli 2004, ARO 2004/96, JOR 2004/230 (Citadel). Zie ook: Onderne-
mingskamer 18 augustus 2005, ARO 2005, 161, JOR 2005/171 en Kamerstukken II, 1992-1993,
22400, nr. 6-8. Volgens Josephus Jitta moet hetzelfde gelden voor rechtspersonen naar buiten-
lands recht die hun statutaire zetel in Nederland hebben. Zie zijn noot bij JOR 2004/230
(Citadel).
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van in het buitenland gevestigde rechtspersonen die betrekkingen hebben onder-
houden met de rechtspersoon die het voorwerp van de enquête is, indien de
verzoeker dat voor het doel van de enquête noodzakelijk acht. Het staat de Onderne-
mingskamer vrij dergelijke door de onderzoeker verzamelde gegevens te betrekken
in haar beantwoording van vragen. Het is de vraag of sprake is van wanbeleid van de
rechtspersoon die voorwerp is van enquête, en zo ja, welke van de in art. 2:356 BW
bedoelde voorzieningen zij geboden acht.52

Een vakorganisatie kan dus geen zelfstandig enquêteverzoek bij een buitenlandse
rechtspersoon indienen. Wel kan het onderzoek zich uitstrekken over een eventuele
buitenlandse moedervennootschap en kunnen voorzieningen worden opgelegd
jegens de moedervennootschap als aandeelhouder. Ook hiervoor geldt dat de Onder-
nemingskamer de bevoegde rechter is op grond van de EEX-verordening.53

5.6 Uitbreiding bevoegdheden medezeggenschapsorganen in
internationale (concern)verhoudingen?

In internationale concernverhoudingen volgt de medezeggenschap in het algemeen
niet de zeggenschap. De zeggenschap wordt aan de top van het internationale
concern uitgeoefend en de medezeggenschap op een lager niveau. Dit geldt door
de toepassing van de Nederland-constructie zowel voor een concern met een
Nederlandse moedervennootschap (concernleiding) als een concern met een buiten-
landse moedervennootschap. Zowel de medezeggenschap op grond van de WOR
als de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap op grond van Boek 2 BW –

met uitzondering van het spreekrecht – worden uitgehold.
In de literatuur en politiek wordt daarom veelvuldig de vraag opgeworpen of de

medezeggenschap in internationale verhoudingen moet worden versterkt. In 2008 is
deze vraag bijvoorbeeld in het SER-advies evenwichtig ondernemingsbestuur aan de
orde geweest. In zijn advies aan de SER overweegt Van het Kaar: “dat in grote
internationals het hoogste niveau inmiddels buiten bereik is geraakt van zowel
de ondernemingsraad als de raad van commissarissen (…). Het internationale, open
karakter van de Nederlandse economie vormt de achtergrond van deze uitzonde-
ringsbepalingen voor internationale holdings in de structuurregeling. Het laten
‘degraderen’ van de centrale ondernemingsraad naar het niveau van de Nederlandse
subholding kan daarnaast worden gerechtvaardigd door het territoriale karakter van
de WOR (geen werking buiten Nederland).”54

Gevolg is wel dat in toenemende mate strategische besluiten in grote internatio-
nale ondernemingen grotendeels aan de invloed van Nederlandse werknemers(ver-
tegenwoordigers) zijn onttrokken. Daar staat maar in beperkte mate compensatie

52 Hoge Raad 13 mei 2005, NJ 2005, 298, ARO 2005/79, JOR 2005/147 (Zeelandia). In de literatuur en
wetsgeschiedenis is verschillende keren de vraag opgeworpen of het enquêterecht moet worden
uitgebreid naar formeel buitenlandse vennootschappen. Deze vraag gaat de reikwijdte van dit
proefschrift te buiten en ik verwijs daarom naar het artikel van Verbrugh en Timmerman in
Tijdschrift voor Ondernemingsrecht. M.A. Verbrugh, L. Timmerman, ‘Het Nederlands enquêterecht
in een internationaliserend vennootschapsrecht’, Ondernemingsrecht 2009, 35.

53 Ondernemingskamer 8 september 2008, ARO 2008/159, JOR 2009/127 (E-traction).
54 Dit citaat is aangehaald in het SER-advies 08/01 p. 30.
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tegenover in de (beperkte) rechten van de Europese ondernemingsraad. De SER
constateert unaniem dat belangrijke besluiten van internationale concerns zich deels
onttrekken aan de medezeggenschap, maar verschillen van mening over de mate
waarin dit het geval is en in hoeverre dit problematisch te noemen is. Een deel van
de raad is van mening dat de Nederlandse wetgever en de Europese wetgever de
gevolgen voor internationalisering van ondernemingen voor de medezeggenschap
van werknemers door daartoe strekkende maatregelen moet ondervangen. Maatrege-
len waaraan dit deel denkt zijn onder meer: (i) het aanscherpen van de EOR-richtlijn
(ii) het op EU-niveau voorkomen dat grensoverschrijdende herstructureringenworden
gebruikt om medezeggenschap te omzeilen en (iii) een Europese basisregeling voor
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap.55 Een ander deel van de Raad is van
oordeel dat de internationalisering geen medezeggenschapsprobleem met zich
brengt, althans geen probleem dat redressering behoeft.56 Ten aanzien van de
maatregelen die het andere deel van de SER voorstelt, stellen zij zich op het standpunt
dat deze onnodig en ongewenst zijn. De Nederlandse or heeft in hun visie wel
dergelijk invloed op het concernbeleid doordat de besluiten van de internationale
holding moetenworden uitgewerkt op lager niveau. Een versterking van de vennoot-
schapsrechtelijke medezeggenschap is naar mening van dit raadsdeel slecht voor de
concurrentiepositie van Nederland als vestigingsplaats voor hoofdkantoren van
internationale concerns.57

Vanwege de verdeeldheid heeft het SER-advies op dit punt niet tot een wijziging
van de medezeggenschapsregeling geleid. Van Ees en anderen concluderen dat de
medezeggenschap in internationale organisaties in een vacuüm terecht is gekomen.
Strategie en organisatieontwikkeling vindt steeds meer vanuit het buitenland plaats
en de medezeggenschap sluit daarbij niet aan.58 In 2009 heeft de werkgroep mede-
zeggenschap van de Vereniging voor Arbeidsrecht een aantal aanbevelingen aan de
wetgever gedaan. Een van de onderwerpen waarop naar haar mening verbetering
mogelijk is, is de medezeggenschap in het internationale bedrijfsleven. De werkgroep
pleit onder meer voor het schrappen van de buitenlandsclausule en het codificeren
van de leerstukken medeondernemerschap en toerekening zodat de buitenlandse
moedervennootschap weet waar hij aan toe is.59

In 2010 heeft de Tweede Kamer de motie Hamer aangenomen. Deze motie roept
de regering op om in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties te
onderzoeken hoe ondernemingsraden intensiever kunnen worden betrokken bij
overnames, fusies en splitsingen of verplaatsingen, in het bijzonder van die van
internationale ondernemingen. In 2011 gaat de minister in de Kamerbrief medezeg-
genschap in op (de uitvoering van) deze motie. De minister ziet, gezien de sub-
stantiële bevoegdheden van or en vakbonden – ook ten aanzien van beslissingen die

55 SER-advies 08/01, p. 31.
56 SER-advies 08/01, p. 32.
57 SER-advies 08/01, p. 33.
58 H. van Ees e.a, Verliest de medezeggenschap aansluiting? Onderzoek naar de medezeggenschaps-

structuren in hedendaagse ondernemingen’, Den Haag: ministerie van Sociale Zaken 2007.
59 M.A. de Blécourt, J.J.M. Lamers, Is medezeggenschap bestand tegen internationale aansturing? In:

L.C.J. Sprengers, G.W. van der Voet, De toekomst van medezeggenschap. Aanbevelingen aan de
wetgever, Deventer: Kluwer 2009, p. 49-51.
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in het buitenland worden genomen – en de territoriale werking van de or geen
aanleiding de advies- of instemmingsrechten van de or uit te breiden.60 De minister is
ter uitvoering van deze motie wel voornemens de informatieverplichting in inter-
nationale concerns uit te breiden. Het (internationale) concernbeleid moet regelmatig
onderdeel van overleg worden.61 Begin 2013 is een wetsvoorstel waarin de motie
Hamer is verwerkt, aangenomen door de Staten-Generaal.62 Dit is mijns inziens geen
substantiële uitbreiding van de positie van de or in internationale concernverhou-
dingen. Eerder in dit hoofdstuk stelde ik voor de buitenlandclausule te schrappen.
Dit zou de positie van werknemers in internationale verhoudingen daadwerkelijk
verbeteren.

Als tegenargument voor de uitbreiding van medezeggenschap in internationale
verhoudingen wordt veelal genoemd dat sterke medezeggenschap slecht is voor het
aantrekkelijke vestigingsklimaat van Nederland.63 Of dit daadwerkelijk zo is of dat
andere aspecten – zoals fiscale regelgeving –meer doorslaggevend zijn, is niet goed te
beoordelen nu onderzoek daaromtrent ontbreekt. Het lijkt mij echter sterk dat
medezeggenschap van werknemers – zeker indien het gaat om advies- of spreek-
rechten – doorslaggevend is voor de vestiging van een onderneming in een bepaald
land.

Een deel van de hierboven gesignaleerde problemen zal niet door nationale
wetgeving kunnen worden opgelost. Dit zal via Europese/internationale regelgeving
dienen te geschieden. De laatste jaren is het aandeel Europeesmedezeggenschapsrecht
aanzienlijk uitgebreid. In de volgende paragrafen zal ik de Europese medezeggen-
schapsregelingen kort beschrijven en daarbij de vraag beantwoorden of deze regel-
geving compensatie biedt voor de uitholling van de Nederlandse medezeggenschap.

5.7 Europese medezeggenschap

5.7.1 Inleiding

Hierboven constateerde ik – voor de Nederlandse medezeggenschap – dat het
Nederlandse medezeggenschapssysteem slecht aansluit bij de structuur van inter-
nationale ondernemingen en concerns. Medezeggenschap volgt niet de zeggenschap
in internationale concerns. Daar komt bij dat binnen een internationaal concern met
zowel werknemers uit het buitenland als uit Nederland, verschil kan ontstaan in de
medezeggenschapsbevoegdheden tussen de verschillende werknemers. Deze pro-
blemen kunnen niet worden opgelost door nationale wetgeving, maar vereisen een
internationale of Europese aanpak. De laatste jaren is er veel aandacht voor mede-
zeggenschap op Europees niveau. Harmonisatie is echter niet eenvoudig, gezien de
grote verschillen in medezeggenschapssystemen. Zo heeft het ruim dertig jaar
geduurd voordat de regeling omtrent de Societas Europaea werd aangenomen.

60 Kamerstukken II, 2010-2011, 29544, nr. 264.
61 Kamerbrief medezeggenschap van 2 december 2011. Dit is eerder voorgesteld in het Kabinets-

standpunt medezeggenschap 2009 p. 11.
62 Kamerstukken II, 2012-2013, 33367.
63 Zie bijvoorbeeld: Kamerbrief medezeggenschap van 2 december 2011.
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Landen met een sterk medezeggenschapssysteem, zoals Duitsland en Nederland,
vreesden dat door gebruik van de Europese vennootschap medezeggenschapstradi-
ties verloren zouden gaan. Aan de andere kant waren ‘medezeggenschapsvrije’
lidstaten bang dat door Europees recht medezeggenschap uit andere landen geïm-
porteerd werd naar hun nationale vennootschapsrecht.

De belangrijkste doorbraak kwam in 1994 met de Richtlijn inzake Europese
ondernemingsraden (hierna Richtlijn-EOR).64 Een compromis werd bereikt, dat
inhoudt dat de medezeggenschap niet materieel, maar slechts procedureel wordt
geregeld, zodat geen politieke keuzes behoefden teworden gemaakt. De richtlijn-EOR
gaat uit van het zogenoemde ‘Europese contractmodel’. De communautaire onderne-
ming of groep onderhandelt met een orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt
over de invulling van de medezeggenschap. Komen partijen er niet uit, dan gelden
aanvullende referentievoorschriften. De regeling inzake de EOR zal ik kort behan-
delen in paragraaf 5.7.3. Het Europese contractmodel is vervolgens ook toegepast bij
de medezeggenschapsregeling in de richtlijnen en verordeningen inzake Europese
herstructureringen, zoals het oprichten van een SE (SE-Richtlijn)65 of een SCE (SCE-
Richtlijn)66 of een grensoverschrijdende fusie (Richtlijn-GOF).67 Europese herstructu-
reringen kunnen leiden tot verlies aan medezeggenschap en daarom bevatten deze
regelingen een medezeggenschapsregeling. Een belangrijk verschil met EOR-Richtlijn
en de Richtlijn informatie en raadpleging68 is dat de medezeggenschapsregeling bij
Europese herstructureringen geen nieuwe medezeggenschapsbevoegdheden beoogt
te creëren. Het gaat om bescherming van bestaande bevoegdheden. De Europese
herstructureringen komen aan de orde in paragraaf 5.8. Omdat niet alle vormen van
Europese herstructureringen geharmoniseerd zijn, sluit ik dit hoofdstuk af met de
vraag of nationale wetgevers in het geval dat een vennootschap rechtstreeks een
beroep doet op art. 49 VWEU (vrijheid van vestiging) maatregelen kunnen nemen om
te voorkomen dat medezeggenschap wegvloeit. Voordat ik dit alles behandel, ga ik
kort in op de definities van de verschillende vormen van medezeggenschap onder het
Europese recht.

64 Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese
ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire
dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers. Deze richtlijn is gewijzigd door:
Richtlijn 2009/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake de instelling
van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een
communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (Herschikking).

65 Richtlijn 2001/86/EG van de Raad van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de
Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers.

66 Richtlc 2003/72/EG van de Raad van 22 juli 2003 tot aanvulling van het statuut van een Europese
coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers.

67 Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende
grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen. Laatstelijk gewijzigd door Richtlijn
2009/109/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 september 2009, PbEU L 259/14.

68 Richtlijn 2002/14 EG van het Europees Parlement en de Raad van 11maart 2002 tot vaststelling van
een algemeen kader betreffende informatie en raadpleging in de Europese Gemeenschap. Deze
Richtlijn bevat minimumvoorschriften voor informatie en consultatie in nationaal medezeggen-
schapsrecht. Daarin onderscheidt deze Richtlijn zich weer van de EOR-richtlijn die alleen betrek-
king heeft op communautaire ondernemingen.
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5.7.2 Vormen van medezeggenschap

In het Europese recht wordt medezeggenschap aangeduidmet de term rol van werkne-
mers.De rolvanwerknemerswordtvervolgens indrieverschillendevormenuitgewerkt:
informatie, raadpleging en medezeggenschap. De eerste twee hebben betrekking
op ondernemingsrechtelijke medezeggenschap en de laatste betreft vennootschaps-
rechtelijke medezeggenschap of participatie. De definities worden in de SE-Richtlijn
als volgt gegeven:

Informatie: het verstrekken, door het bevoegde orgaan van de SE, aan het orgaan dat de
werknemers vertegenwoordigt en/of aan de werknemersvertegenwoordigers, van inlichtingen
over aangelegenheden die betrekking hebben op de SE zelf en op eender welke van haar dochter-
ondernemingen of vestigingen in een andere lidstaat of over aangelegenheden die de bevoegdheid
van besluitvormingsorganen in één enkele lidstaat te buiten gaan, op een zodanig tijdstip, op een
zodanige wijze en met een zodanige inhoud dat de werknemersvertegenwoordigers het mogelijke
effect ervan grondig kunnen beoordelen en, in voorkomend geval, raadplegingen met het bevoegde
orgaan van de SE kunnen voorbereiden.
Raadpleging: de instelling van dialoog en de uitwisseling van standpunten tussen het orgaan dat de
werknemers vertegenwoordigt en/of de werknemersvertegenwoordigers en het bevoegde orgaan
van de SE, op een zodanig tijdstip, op een zodanige wijze en met een zodanige inhoud dat de
werknemersvertegenwoordigers, op basis van de verstrekte informatie, een mening over de door
het bevoegde orgaan beoogde maatregelen kenbaar kunnen maken waarmee rekening kan worden
gehouden in het besluitvormingsproces binnen de SE.
Medezeggenschap: de invloed van het orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt en/of van de
werknemersvertegenwoordigers op de gang van zaken bij de vennootschap via: (i) het recht om een
aantal leden van het toezichthoudend of bestuursorgaan van de vennootschap te kiezen of te
benoemen, of (ii) het recht ommet betrekking tot de benoeming van een aantal of alle leden van het
toezichthoudende of bestuursorgaan aanbevelingen te doen of bezwaar te maken.

69

De andere regelingen bevatten soortgelijke definities. Over het begrip medezeggen-
schap rijst de vraag welke Nederlandse vormen van medezeggenschap hieronder
vallen. Dit zijn in ieder geval de aanbevelingsrechten op basis van de medezeggen-
schapsregeling in de structuurregeling en naar mijn mening ook de spreekrechten.
Het spreekrecht kan immers worden gezien als een recht bezwaar te maken. Het
adviesrecht van art. 30 WOR valt niet onder medezeggenschap. Dit ziet immers op de
bestuurder in de zin van de WOR en niet op de bestuurder in de zin van Boek 2 BW,
al zal in veel gevallen wel sprake zijn van overlap.

Sommige van de Europese regelingen hebben betrekking op al deze vormen van
medezeggenschap (SE en SCE), andere alleen op informatie en raadpleging (Richtlijn-
EOR) of medezeggenschap (Richtlijn-GOF). In dit proefschrift gebruik ik de term
medezeggenschap als algemene aanduiding voor alle vormen van invloed van werk-
nemers. Wanneer de Europese (beperktere) definitie aan de orde is, gebruik ik de
term vennootschapsrechtelijke medezeggenschap.

69 In de Richtlijn grensoverschrijdende fusies wordt de medezeggenschap uitgebreid met aanbeve-
lings- of benoemingsrechten jegens het bestuursorgaan of leidinggevende orgaan in een dualis-
tisch systeem.
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5.7.3 Medezeggenschap in communautaire ondernemingen en groepen: de eor

De Europese regelgever heeft met de Richtlijn-EOR maatregelen genomen om de
informatie en raadpleging van werknemers in communautaire ondernemingen of
concerns te garanderen.70 Dit omdat nationale systemen van medezeggenschap niet
te rijmen vallen met de internationale structuur van bedrijven en concerns. In 2009
is deze Richtlijn herzien door Richtlijn 2009/38 (hierna de herschikkingsrichtlijn).71

De Richtlijn-EOR en de herschikkingsrichtlijn zijn geïmplementeerd in de WEOR.
Hieronder bespreek ik kort de regeling inzake de oprichting en bevoegdheden van
de Europese ondernemingsraden. Aan de hand daarvan zal ik analyseren in hoe-
verre de oprichting van een eor een oplossing biedt voor het in het eerste gedeelte
geschetste probleem van uitholling van medezeggenschap in internationale con-
cerns. Ik ga tevens in op de afbakening van bevoegdheden tussen de eor en de
Nederlandse (c)or. Ik verwijs zoveel mogelijk naar de artikelen uit de WEOR.

De reikwijdte van de WEOR beperkt zich tot ondernemingen en concerns met een
communautaire dimensie. Van een communautaire onderneming is sprake indien de
onderneming sinds twee jaar gemiddeld 150 werknemers in twee verschillende
lidstaten heeft en totaal meer dan 1000 werknemers bij de onderneming werkzaam
zijn (art. 1 lid 1 sub cWEOR). Van een communautaire groep is sprake als een concern
onder leiding van een moederonderneming (zie hiervoor hoofdstuk 5) aan deze
criteria voldoet (art. 1 lid 1 sub d jo 2 WEOR). De werkgever verschaft de werknemers
informatie over het aantal werknemers en de verdeling van de zetels over verschil-
lende lidstaten, zodat zij kunnen beoordelen of de onderneming of het concern
voldoet aan de criteria en de onderhandelingen tot oprichting van een EOR moeten
worden gevoerd.72 In de herschikkingsrichtlijn is deze informatieverplichting aange-
scherpt. Het hoofdbestuur moet alle informatie verschaffen die nodig is voor het
openen van de onderhandelingen. Deze informatie bevat in ieder geval de aantallen
werknemers en hun spreiding over de betrokken staten.

Het uitgangspunt van de Richtlijn-EOR is dat het aan de autonomie van partijen –

werknemersvertegenwoordigers (de bijzondere onderhandelingsgroep, bog)73 en
bestuur – wordt overgelaten hoe de medezeggenschap binnen het concern wordt
vormgegeven. Het resultaat van de onderhandelingen wordt neergelegd in een over-
eenkomst tot het oprichten van een eor of een procedure van informatie en raadple-
ging (zie art. 11 WEOR). In art. 11 WEOR staat een aantal onderwerpen opgesomd dat

70 Richtlijn 2009/38/EG preambule nr. 9.
71 De achtergrond van deze herschikking is het oplossen van een aantal gesignaleerde knelpunten.

Gesignaleerd werd onder meer dat Europese ondernemingsraden niet altijd naar behoren geïn-
formeerd en geraadpleegd worden, het aantal ondernemingen met een EOR relatief laag is en er
onvoldoende samenhang is tussen de verschillende richtlijnen op het gebied van informatie en
raadpleging van werknemers. Zie ook: Kamerstukken II, 2010-2011, 32705, nr. 3, p. 4.

72 De schaarse jurisprudentie inzake de richtlijn EOR heeft vooral betrekking op dit onderwerp. Zie
bijvoorbeeld Hof van Justitie 29maart 2001, JAR 2001/83 (Bofrost). Hof van Justitie 13 januari 2004,
NJ 2004, 533, JAR 2004/191, ROR 2004/20 (Kühne & Nagel).

73 De BOG wordt ingesteld door het hoofdbestuur of op schriftelijk verzoek van tenminste 100
werknemers of hun vertegenwoordigers uit ten minste twee verschillende ondernemingen of
vestigingen in ten minste twee verschillende lidstaten (8 WEOR). Indien het hoofdbestuur geen
gehoor geeft aan het verzoek tot oprichten van een BOG kunnen de werknemers naar de OK
stappen.
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in ieder geval in de overeenkomst moeten worden opgenomen. Het onderhandelings-
resultaat moet in ieder geval voldoen aan het principe van ‘nuttige werking’ of
‘effectieve betrokkenheid’.74 De werknemers moeten tijdig in de besluitvorming
worden betrokken, zonder dat het aanpassingsvermogen van de onderneming daar-
door in het gedrang komt.75

Van tijdige informatie is sprake indien deze wordt verstrekt op een tijdstip dat de
werknemersvertegenwoordigers een grondig oordeel kunnen vormen over de even-
tuele gevolgen van een voorgenomenmaatregel. Zij worden ook geraadpleegd op een
tijdstip dat zij in staat zijn op basis van de verstrekte informatie over de voorgestelde
maatregelen binnen een redelijke termijn een advies uit te brengen. Hiermee dient
rekening teworden gehouden bij het nemen van een besluit in de onderneming of het
concern. De herschikkingsrichtlijn bepaalt dat de overeenkomst moet worden aan-
gepast in het geval van ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsstructuur, zoals een fusie
of overname. De eor blijft gedurende deze onderhandelingen bestaan.76

Voor het geval partijen geen overeenstemming bereiken of het bestuur weigert de
onderhandelingen te openen, zijn subsidiaire voorschriften (referentievoorschriften)
opgenomen.77 Partijen kunnen ook overeenkomen dat deze subsidiaire voorschriften
van toepassing zijn. De toepasselijkheid van de referentievoorschriften betekent
onder meer dat het hoofdbestuur verplicht is een eor in te stellen. Ook de bevoegd-
heden van de eor zijn in deze referentievoorschriften neergelegd. Zo bepaalt art. 19
WEOR over welke aangelegenheden de eor moet worden ingelicht en geraadpleegd.
De eor vergadert ten minste een keer per jaar met het hoofdbestuur. In de herschik-
kingsrichtlijn zijn de begrippen informatie en raadpleging gedefinieerd en in lijn
gebracht met andere richtlijnen op het gebied van de rol van werknemers.78 De wijze
waarop de ondernemer rekening moet houden met het advies van de eor, wordt
overgelaten aan de bog en de ondernemer.79 De eor kan in rechte nakoming vorderen
van hetgeen is bepaald in de WEOR.

Nu de bevoegdheden van de eor voortvloeien uit onderhandelingen tussen bog
en hoofdbestuur, is niet eenduidig vast te stellen of de uitoefening van medezeg-
genschap op communautair niveau het verlies aan Nederlandse medezeggenschap
in internationale concernverhoudingen kan compenseren. In de praktijk worden
echter veelal de referentievoorschriften toegepast en deze zijn niet te vergelijken
met de bevoegdheden die de Nederlandse or op grond van art. 25 en 27 WOR heeft.
Belangrijke besluiten zoals verplaatsing van een vestiging of collectief ontslag
moeten worden voorgelegd aan de eor, maar er is geen beroepsrecht (alleen
naleving kan worden gevorderd). Ook bepaalt art. 19 lid 6 van de WEOR dat het

74 Dit is neergelegd in art. 1 lid 2 van de nieuwe EOR-richtlijn.
75 Kamerstukken II, 2010-2011, 32705, nr. 3, p. 5.
76 Dit was voor de herziening van de richtlijn niet het geval. De Nederlandse zaak Equant is daar een

voorbeeld van. Rechtbank Amsterdam (voorzieningenrechter) 23 januari 2003, JAR 2003/53
(Equant).

77 De referentievoorschriften zijn opgenomen in Bijlage 1 van Richtlijn 2009/38 en art. 15 e.v. van de
WEOR.

78 Zoals de Richtlijn informatie en raadpleging 2002/14 EG, de richtlijn melding collectief ontslag
1998/59/EG en de SE-Richtlijn 2001/86/EG.

79 Kamerstukken II, 2010-2011, 32705, nr. 6, p. 5.
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hoofdbestuur geen informatie hoeft te verstrekken indien dat in redelijkheid het
functioneren van de communautaire onderneming of groep ernstig zou belemme-
ren of schaden. Een dergelijke uitzondering staat niet (meer) in art. 25 WOR. Ten
aanzien van het niveau waar de medezeggenschap wordt uitgeoefend, sluit de eor
wel aan bij de zeggenschapsverhoudingen. De eor is immers altijd gevestigd op het
niveau van de moedervennootschap, ongeacht in welke lidstaat deze is gevestigd.

5.7.4 Afbakening met bevoegdheden nationale medezeggenschaporganen.

De bevoegdheden van de eor komen niet in de plaats van de bevoegdheden van de
nationale ondernemingsraden of de cor.80 In zijn dissertatie constateert Verburg
echter dat samenloop van de verschillende Europese en nationale adviestrajecten
een probleem is.81 In de zaak-Marks & Spencer overwoog de Franse rechter dat het
wachten op een advies van de eor het nationale management niet ontslaat van zijn
verplichting de Franse werknemers te informeren en te consulteren over de sluiting
van het Franse filiaal. In de herschikkingsrichtlijn is dit beginsel neergelegd in de
preambule onder 37. Als de eor een advies uitbrengt mag dit het hoofdbestuur niet
beletten de nodige raadplegingen te houden binnen de in de nationale wetgeving en/
of gebruiken vastgestelde termijnen. Eventueel moeten de nationale wetgeving en/of
gebruiken worden aangepast zodat de eor zo nodig vóór of tegelijk met de nationale
organen die de werknemers vertegenwoordigen kan worden geïnformeerd. Hierbij
mag het algemene niveau van bescherming van de werknemers niet worden ver-
minderd. In iedere communautaire onderneming of groep zal moetenworden onder-
handeld over de afbakening van de bevoegdheden tussen de verschillende organen.

Om de afbakeningmet de bevoegdheden van nationalemedezeggenschapsorganen
duidelijker te maken, verheldert de herschikkingsrichtlijn dat de eor alleen bevoegd-
heden heeft ten aanzien van transnationale kwesties. In de Nederlandse implementatie
worden deze grensoverschrijdende aangelegenheden genoemd. Volgens de minister is
sprake van een grensoverschrijdende aangelegenheid indien zij van belang is voor de
hele onderneming of het hele concern of voor ondernemingen of vestigingen in ten
minste twee betrokken staten. Elementen die kunnen worden meegenomen bij de
overweging of een aangelegenheid grensoverschrijdend is, zijn het aantal betrokken
staten waarvoor de aangelegenheid van belang is, het betrokken besluitvormings-
niveau en het belang van de aangelegenheid voor het Europese personeelsbestand
gegeven de omvang van de mogelijke gevolgen van het voorgenomen besluit.82

Bij de behandeling in de Eerste Kamer verduidelijkt de minister dat uit deze
definitie volgt dat ook een aangelegenheid waarbij slechts één lidstaat is betrokken
grensoverschrijdend kan zijn en dus onder de bevoegdheid van de eor kan vallen.
Voorwaarde daarbij is dat die aangelegenheid voor de hele groep of het hele concern

80 Kamerstukken II, 1995-1996, 24641, nr. 3, p. 15.
81 L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven,

Diss. 2007, p. 390.
82 Kamerstukken II, 2010-2011, 32705, nr. 3, p. 6.
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van belang is.83 Naar het oordeel van Verburg is geen sprake van een transnationale
kwestie indien een besluit één lidstaat rechtstreeks raakt en door geringere omvang
elders in de EU geen gevolgen heeft. Ook dient het besluit geen deel uit te maken van
de besluitvorming met transnationale gevolgen.84 Ook is de betrokkenheid van het
Europese management naar zijn mening onvoldoende om aan te nemen dat een
besluit behoort tot de competentie van de eor.85

Zowel uit de WOR als uit de Richtlijn volgt, dat geen inbreuk mag worden gemaakt
op de bevoegdheden van de nationale medezeggenschapsorganen. Ook volgt hieruit
dat de eor geen andere bevoegdheden toekomt dan transnationale aangelegenheden.
De nationale medezeggenschapsorganen kunnen dus geen bevoegdheden overdragen
aan de eor, ook niet als het gaat om een cor die zich op hetzelfde niveau (topholding)
bevindt als de eor. Een overdracht van de bevoegdheden naar de eor zou in dat geval
wenselijk kunnen zijn, nu de eor al het personeel vertegenwoordigt en niet alleen het
Nederlandse personeel. Door het benoemen van leden van de bog kan de (c)or invloed
uitoefenen op het onderhandelingsresultaat, zodatmijns inziens het overdragen van de
bevoegdheden aan de eor niet onredelijk is. Uiteraard moet het onderhandelings-
resultaat dan wel voorzien in dezelfde mate van medezeggenschap als door de cor op
basis van het Nederlandse recht wordt uitgeoefend.86

5.7.5 Vennootschapsrechtelijke medezeggenschap

De vennootschapsrechtelijke medezeggenschap (structuurregeling – indien van toe-
passing – en spreekrechten) valt niet onder de reikwijdte van de richtlijn. Deze vorm
van medezeggenschap wordt dus niet op het communautaire niveau uitgeoefend,
maar door de nationale medezeggenschapsorganen. Een van de redenen voor de
vrijstelling van internationale holdings in de structuurregeling is dat de Nederlandse
(c)or in internationale verhoudingen niet representatief is voor al het personeel.87

Koning heeft eerder de vraag opgeworpen of deze vrijstelling nog wel gerecht-
vaardigd is indien op het niveau van de internationale holding een werknemers-
vertegenwoordiging, zoals een eor, is ingesteld.88 Naar mijn mening is dit een
gerechtvaardigde vraag en moet de discussie hierover worden gevoerd. Alle andere
bezwaren tegen toepasselijkheid van de structuurregeling in internationale concerns
kunnen worden ondervangen door toepasselijkheid van het verzwakte regime, zoals
ook het geval is bij de Nederlandse vennootschappen die onderdeel uitmaken van een
internationaal concern dat zijn hoofdbestuur in het buitenland heeft. Deze discussie
zal binnen de EU en niet op nationaal niveau moeten worden gevoerd.

83 Kamerstukken I, 2011-2012, 32705, nr. B, p. 1. Dit volgt ook uit de uitspraak inzake British Airways.
Als voorbeeld noemt de minister de situatie dat het sluiten van een bedrijfsonderdeel in één
lidstaat gevolgen heeft voor relatief veel werknemers van het Europese personeelsbestand, en
daarmee voor de gehele onderneming of groep van belang is.

84 L.G. Verburg, ‘De herschikking van de EOR-Richtlijn’, TRA 2009-5, p. 10.
85 L.G. Verburg, ‘De Europese ondernemingsraad: driemaal in de rechtszaal gesignaleerd!’, ArA 2007/

2, p. 96.
86 Kamerstukken II, 1995-1996, 24641, nr. 3, p. 14.
87 Kamerstukken II, 1969-1970, 10751 nr. 3, p. 14.
88 F. Koning, ‘De Europese ondernemingsraad, de COR en de structuurregeling’, De NV 1995-5.
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Ondanks dat er geen harmonisatie is van vennootschapsrechtelijke medezeggen-
schap, zoals bij ondernemingsrechtelijke medezeggenschapwel het geval is, wordt bij
de hierna te bespreken Europese herstructureringen wel aandacht besteed aan de
invloed van werknemers op de samenstelling van de organen van de vennootschap.
Op het moment dat de EOR-Richtlijn werd aangenomen, was dit waarschijnlijk
politiek niet haalbaar, maar de Richtlijnen SE, SCE en grensoverschrijdende fusies
kunnen nu als een voorbeeld dienen.

5.8 Medezeggenschap bij Europese herstructureringen

5.8.1 Inleiding

De laatste decennia is er op Europees niveau steeds meer aandacht voor het facili-
teren van grensoverschrijdende mobiliteit. Om de doelstellingen van het verdrag te
bereiken, moet het voor ondernemingen mogelijk zijn op gemeenschapsniveau te
opereren. Nationaal recht kan grensoverschrijdende mobiliteit belemmeren en
daarom zijn Europese verordeningen en richtlijnen uitgevaardigd. Om te voorkomen
dat grensoverschrijdende activiteiten van vennootschappen gepaard gaan met verlies
van medezeggenschap, is bij de vaststelling van verordeningen en richtlijnen op het
gebied van grensoverschrijdende mobiliteit een regeling getroffen over de rol van
werknemers. De rol vanwerknemers(vertegenwoordigers) is lange tijd een belangrijk
obstakel geweest voor de ontwikkeling van de geharmoniseerde wetgeving op het
gebied van het vennootschapsrecht.

Zo stond de introductie van een Europese Naamloze Vennootschap gedurende
dertig jaar op de agenda zonder dat overeenstemming werd bereikt over de mede-
zeggenschap. De verschillende nationale systemen waren te divers om tot harmo-
nisatie te komen. Lennarts en Roest stellen daarom dat de wens om een regeling te
treffen op het gebied van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap een blokkade
vormt voor de ontwikkeling van Europese regelgeving op het gebied van grens-
overschrijdende mobiliteit.89

De hierboven besproken Richtlijn-EOR vormde een doorbraak, maar de uiteinde-
lijke regeling ten aanzien van de rol vanwerknemers bij Europese herstructureringen
is – zeker ten aanzien van de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap – inge-
wikkeld. Ik behandel hierna de medezeggenschap op basis van de Richtlijn-SE, en de
Richtlijn-GOF, waarbij ik de nadruk leg op de vennootschapsrechtelijke medezeggen-
schap. Ik ga tevens kort in op het (ontwerp) statuut betreffende de Europese BV (SPE)
en de Richtlijn-SCE.

89 M.L. Lennarts, J. Roest, Europees vennootschapsrecht: waar staanwe enwaar moetenwe naartoe?,
in: M.L Lennarts e.a., Europa! Europa?. De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht
nu en in de toekomst. Preadvies van de Vereeniging Handelsrecht, Deventer: Kluwer 2012, p. 22-24.
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5.8.2 SE en SCE

De Europese vennootschap (SE) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE) zijn
beide communautaire rechtsvormen. Deze rechtsvormen kunnen alleen gebruikt
worden door ondernemingen die een communautaire dimensie hebben, omdat zij
bijvoorbeeld vestigingen hebben in verschillende lidstaten.

De SE is een naamloze vennootschap met een startkapitaal van 120.000 euro. Een
SE kan op vier verschillende wijzen worden opgericht: (i) door middel van fusie of
overneming, (ii) door oprichting van een holding-SE, (iii) door middel van oprichting
van een dochter-SE, of (iv) door middel van omzetting van een NV in een SE. Een
eenmaal opgerichte SE kan vervolgens weer dochter-SE’s oprichten. Op de SE is de
verordening van toepassing. Voor aanvullende bepalingen wordt teruggevallen op
nationaal NV-recht.

De SCE is een communautaire coöperatieve rechtspersoon met leden, maar ook
met een in aandelen verdeeld kapitaal. Het voornaamste doel van de SCE is het
voorzien in de behoeften van haar leden. De SCE bereikt deze leden vooral door het
sluiten van overeenkomsten betreffende het leveren van goederen, het verrichten van
diensten of het uitvoeren van werken.

Voor de SE en de SCE is een medezeggenschapsregeling opgenomen in aparte
richtlijnen. Deze zijn geïmplementeerd in de Wet rol werknemers bij Europese
rechtspersonen (WRW). Indien niets is geregeld voor de rol van de werknemers,
kan de SE of SCE niet worden ingeschreven in het handelsregister en bestaat deze niet.
Hierna bespreek ik kort de medezeggenschapsregeling, waarbij ik verwijs naar de
bepalingen uit de WRW. Ik besteed daarbij vooral aandacht aan de SE, omdat de SCE
weinig voorkomt en de regelingen – op enkele aspecten na – identiek zijn.

5.8.3 Onderhandelen met de bog

Het uitgangspunt van de Richtlijn-EOR – onderhandelingen met rugdekking van
subsidiaire voorschriften – staat ook centraal in de SE-Richtlijn en de SCE-Richtlijn.
Het bestuur van de oprichtende vennootschap(pen) onderhandelt met de bog en
legt de gemaakte afspraken neer in een overeenkomst. Komen partijen er na zes
maanden – met de mogelijkheid dit te verlengen met nog eens zes maanden – niet
uit, dan zijn de referentievoorschriften van toepassing.90 De deelnemende vennoot-
schappen zijn verplicht een bog op te richten, tenzij zij geen werknemers in dienst
hebben. In dat geval zal de SE ‘medezeggenschapsvrij’ worden opgericht. Onduide-
lijk is of in dat geval de SE zich wel kan inschrijven, nu de verordening vereist dat
een overeenkomst tot stand is gekomen of de bog besloten heeft de onderhan-
delingen te beëindigen dan wel niet te openen. In het algemeen wordt aangenomen
dat wanneer een SE geen werknemers heeft de vennootschap – ook zonder
overeenkomst over de medezeggenschap – kan worden opgericht (ik kom hier

90 Deze termijn is veel korter dan de driejaarstermijn uit de Richtlijn-EOR. Een mogelijke verklaring
daarvoor is dat een SE niet opgericht kan worden voordat een overeenkomst over de rol van
werknemers is gesloten.
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later op terug).91 Deze benadering past binnen de doelstelling van de SE-Verorde-
ning en SE-Richtlijn. Het doel van de verordening is grensoverschrijdende mobiliteit
zo eenvoudig mogelijk maken ten behoeve van het creëren van de gemeenschap-
pelijke markt. Wanneer werknemersvrije SE’s zich niet kunnen inschrijven, wordt
dit doel niet bereikt. Bovendien beoogt de richtlijn ervoor te zorgen dat geen
medezeggenschap wegvloeit en niet dat nieuwe medezeggenschap ontstaat (zie
preambule). In Duitsland is een zaak hierover voorgelegd aan het Oberlandesgericht
Düsseldorf.92 Deze oordeelde dat de SE, ondanks het ontbreken van een overeen-
komst over de rol van werknemers, rechtsgeldig is opgericht.

De bog kan altijd besluiten af te zien van onderhandelingen of de onderhan-
delingen stopt te zetten. In dat geval wordt teruggevallen op de regeling inzake
informatie en raadpleging zoals die geldt in het land waar de Europese rechts-
persoon haar statutaire zetel heeft. De (vennootschapsrechtelijke) medezeggen-
schap wordt niet gewaarborgd en verdwijnt dus wanneer de bog besluit af te zien
van onderhandelingen.

5.8.4 De referentievoorschriften

Wanneer de bog en de deelnemende vennootschappen hiertoe besluiten of de
onderhandelingen niet tot het beoogde resultaat leiden, treden de referentievoor-
schriften in werking. Deze vangnetbepalingen zijn onderverdeeld in voorschriften
met betrekking tot informatie en raadpleging enerzijds, en voorschriften met betrek-
king tot de (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap anderzijds. De reikwijdte
van de bepalingen aangaande (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap is
beperkter. Deze zijn zonder meer van toepassing bij de oprichting van een SE door
middel van omzetting – indien deze voorafgaand aan de omzetting een vorm van
medezeggenschap kende -, maar bij het oprichten door middel van een fusie of de
oprichting van een dochter- of een holding-SE afhankelijk van het percentage
werknemers dat voor de oprichting onder een vorm van medezeggenschap valt.
Deze percentages zijn respectievelijk 25% en 50% van het totaal aantal werknemers in
dienst van de deelnemende vennootschappen. Wanneer deze percentages niet
behaald worden, kan de bog overigens alsnog besluiten de referentievoorschriften
toe te passen.

De referentievoorschriften met betrekking tot informatie en consultatie voorzien
in de oprichting van een SE-ondernemingsraad (SE- or) (art. 1:22 en 2:24 WRW) en
bevatten regels over de samenstelling en de bevoegdheden van dit orgaan. Ook is
het mogelijk een andere vorm van informatie en raadpleging te kiezen. De
referentievoorschriften over medezeggenschap bevatten geen substantiële voor-
schriften inzake de rol van werknemers op de samenstelling van de organen. Via

91 Zie ook: E.R. Roelofs, ‘Shelf-SEs and Employee Participation’, European Company Law 2010(7)-3,
p. 121-127.

92 OLG Düsseldorf v. 30.3.2009 -I-3 WX 248/08, RDA 2010-5. Zie over deze zaak ook: G. Forst,
‘Beteiligung der Arbeitnehmer in der Vorrats-SE. Zugleicht besprechung des Beschlusses des OLG
Düsseldorf v. 30.3.2009 -I-3 WX 248/08, RDA 2010-5, E.R. Roelofs, ‘Shelf-SEs and Employee
Participation’, European Company Law 2010(7)-3, p. 121-127.
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een ingewikkelde regeling wordt teruggevallen op één van de nationale medezeg-
genschapsvormen. Bij omzetting is dit eenvoudig: de medezeggenschapsregeling
blijft bestaan. De enige wijziging die zich in dat geval kan voordoen, is dat een SE
wordt opgericht met een monistisch systeem. Wanneer een Nederlandse structuur-
vennootschap zich omzet in een SE met een monistisch systeem, zal de SE-or na
oprichting een algemeen aanbevelingsrecht hebben ten aanzien van alle leden van
het bestuursorgaan en een versterkt aanbevelingsrecht ten aanzien van een derde
van die leden.

De richtlijn geeft geen duidelijk antwoord op de vraag op welke leden – alleen
niet-uitvoerende of ook uitvoerende – de medezeggenschap ziet bij een SE met
een monistisch systeem. Bij de andere oprichtingsvormen kan de situatie zich
voordoen dat bij de deelnemende vennootschappen meerdere vormen van mede-
zeggenschap bestaan. In dat geval bepaalt art. 1:21WRW dat de bog kiest welke vorm
van toepassing is. Art. 1:31 WRW bepaalt dat aan de hand van de zogenoemde
‘hoogste aantal-doctrine’ bepaald zal worden welke medezeggenschapsregeling van
toepassing is. Hoe deze artikelen zich tot elkaar verhouden, is niet duidelijk. De
Nederlandse regering neemt als uitgangspunt dat de bog ex art.1:21WRWbeslist over
de vorm van medezeggenschap – benoeming, aanbeveling en/of bezwaar – en de
hoogst aantal-doctrine bepaalt op hoeveel leden van de organen deze vorm van
medezeggenschap betrekking heeft.

Op grond van art. 1:31 WRW moeten de betrokken medezeggenschapssystemen
met elkaar vergeleken worden. Het systeem dat voorziet in het hoogste aantal
werknemersvertegenwoordigers ‘wint’. Dit systeem vormt het numerieke uitgangs-
punt van de medezeggenschap na oprichting van de SE. Uit de parlementaire
geschiedenis van de implementatie van de Richtlijn-GOF volgt dat de Nederlandse
wetgever zich op het standpunt stelt dat het Nederlandse recht altijd het sterkste is.
Het algemene aanbevelingsrecht ziet immers op alle leden van de RVC.

Dit is voortschrijdend inzicht, want in de parlementaire geschiedenis van deWRW
geeft de minister een voorbeeld waarin een Nederlandse structuurvennootschap’
verliest’ van onder meer een Oostenrijkse vennootschap. Een strikte lezing van de
Richtlijn geeft inderdaad aanknopingspunten voor de kwantitatieve benadering van
de minister. Het is echter naar mijn mening niet in overeenstemming met de
doelstelling van de richtlijn indien een Duitse mitbestimmte vennootschap fuseert
met een Nederlandse vennootschap en na oprichting van de SE de SE-or een aanbeve-
lingsrecht heeft ten aanzien van 1/3 van de leden van het toezichthoudende orgaan. Ik
kom hier in de volgende paragraaf nog op terug omdat de ‘hoogst aantal doctrine’ ook
een belangrijke plaats heeft in de Richtlijn grensoverschrijdende fusies. Wanneer de
‘hoogste aantal-doctrine’ vaststelt dat de Nederlandse medezeggenschapsregeling uit
de structuurregeling ‘wint’, kan de bog vervolgens de vorm van medezeggenschap
kiezen. Een strikte lezing van deze bepaling zou betekenen dat de bog kan beslissen
dat er een direct benoemingsrecht ten aanzien van alle commissarissen zou komen (ik
kom hierop terug in paragraaf 5.8.8.3).
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5.8.5 De Richtlijn grensoverschrijdende fusies

De Richtlijn- GOF maakt het mogelijk dat kapitaalvennootschappen uit verschillende
lidstaten met elkaar fuseren. In art. 16 van de Richtlijn-GOF is de medezeggenschaps-
regeling opgenomen. Deze regeling ziet alleen op (vennootschapsrechtelijke) mede-
zeggenschap en niet op informatie en raadpleging.93 Er wordt geen definitie gegeven
van het begrip medezeggenschap, maar aangenomen wordt dat aangesloten moet
worden bij art. 2 sub k van de SE-Richtlijn.94 Wel bepaalt de preambule dat ter
bepaling van het niveau van medezeggenschap ook rekening moet worden gehouden
met het werknemersaandeel in het leidinggevende orgaan dat verantwoordelijk is
voor de winstbepalende entiteiten van de vennootschap. Niet helemaal duidelijk is
wat hiermee wordt bedoeld, maar het lijkt erop dat – in tegenstelling tot de Richtlijn-
SE – ook medezeggenschapsbevoegdheden die zich richten op de samenstelling van
het leidinggevende orgaan in een dualistisch systeem en de uitvoerende bestuurders
in een monistisch systeem onder de definitie vallen. Nederland heeft dit niet
geïmplementeerd,95 maar Laagland wijst erop dat dit via richtlijnconforme interpre-
tatie alsnog het uitgangspunt moet zijn voor de Nederlandse regeling.96 In Nederland
kan daarbij worden gedacht aan het spreekrecht van art. 2:134a BW ten aanzien van
benoeming van bestuurders.97

Art.16 Richtlijn-GOF is geïnspireerd op de SE-Richtlijn maar kent een andere
systematiek.98 Het uitgangspunt van art. 16 is dat de medezeggenschapsregeling
van de lidstaat waar de (verkrijgende) vennootschap haar statutaire zetel heeft van
toepassing is. Op deze hoofdregel worden drie uitzonderingen gemaakt: (i) wanneer
één van de fuserende vennootschappen meer dan 500 werknemers heeft en werkt
met een stelsel van medezeggenschap, of (ii) wanneer de nationale medezeggen-
schapsregeling van de lidstaat van statutaire zetel niet voorziet in ten minste het-
zelfde niveau van medezeggenschap als van toepassing was in één van de fuserende
vennootschappen of (iii) indien de lidstaat van statutaire zetel niet voorziet in

93 De andere vormen van medezeggenschap (rol van werknemers) worden bepaald overeenkomstig
nationaal recht en de richtlijnen informatie en raadpleging, Richtlijn-EOR en de Richtlijn melding
collectief ontslag. Zie preambule 12 van Richtlijn 2005/56.

94 Zie ook: F.G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeggen-
schap bij een grensoverschrijdende juridische fusie, ArA, 2010-3, p. 52 en J. Roest, ‘Grens-
overschrijdende fusie en vennootschapsrechtelijke medezeggenschap’, WPNR 2007-6721, p. 1-7.

95 Art. 2:333k verwijst naar 1:1 WRW en daarin is de beperktere definitie van art. 2 van de
SE-Richtlijn geïmplementeerd.

96 F.G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeggenschap bij
een grensoverschrijdende juridische fusie. ArA 2010-3, p. 54.

97 Zie ook: F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een grens-
overschrijdende juridische fusie, Deventer: Kluwer 2013, p. 307-310.

98 Ik bespreek de medezeggenschapsregeling van de Richtlijn grensoverschrijdende fusies kort. Voor
een uitgebreide analyse verwijs ik naar: F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers
(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie, Deventer: Kluwer 2013.
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dezelfde medezeggenschap voor werknemers uit vestigingen in andere lidstaten.99

Wanneer een van deze uitzonderingen zich voordoet, wordt teruggevallen op het
hierboven beschreven systeem van onderhandelingen met de bog op basis van de
SE-Richtlijn.

Alleen de eerste twee uitzonderingen zijn geïmplementeerd in Nederlands recht
(art. 2:333k BW). De reden hiervoor is dat de Nederlandse regering zich op het
standpunt stelt dat de derde uitzondering zich altijd voordoet omdat het Nederlandse
recht het sterkst is. Aan de derde uitzondering zal dus nooit worden toegekomen.100 De
Nederlandse regering acht de uitzonderingen uit sub a en b aldus niet cumulatief. In
de literatuur is onder meer door Roest en Laagland aangevoerd dat dit onterecht is,
nu art. 2:158/268 BW geen rechten geeft aan werknemers van andere lidstaten.
Indien de medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling van toepassing is, doet
de b-uitzondering zich dus altijd voor.101 Verder voert de regering in de wetsge-
schiedenis – net als in deze procedure aan – dat de bedoeling van de richtlijn niet is
de medezeggenschap uit te breiden naar werknemers in andere lidstaten. In 2013
heeft het Hof van justitie bepaald dat Nederland ten onrechte de derde uitzondering
niet heeft geïmplementeerd.102

Bij de tweede ui tzondering vinden we de ‘hoogste aantal-doctrine’ weer terug.
Deze speelt ook een rol bij de referentievoorschriften over vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap bij de SE. Vergelijking vindt plaats aan de hand van het werk-
nemersaantal in het toezichthoudende-, bestuurs- of leidinggevende orgaan of de
commissies die door deze organen zijn ingesteld.103 Ik merkte eerder al op dat
onduidelijk is of alleen gekeken moet worden naar het (kwantitatieve) aantal van

99 In de literatuur wordt wel gediscussieerd of de Europese regelgever niet twee uitzonderingen
bedoeld heeft en na het criterium van 500 werknemers het woord en in plaats van of had
moeten staan. Voor deze discussie verwijs ik naar F.G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16
Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie.
ArA 2010-3, p. 57, J.D.M. Schoonbrood, R. Bosveld, ‘Richtlijn betreffende grensoverschrijdende
fusies van kapitaalvennootschappen definitief in werking getreden’ Ondernemingsrecht 2006,
5 en H.M. Kleinhenz, ‘Die grenzüberschreitende Verschmelzung und beteiligung deutscher
Unternehmen nacht umsetzung die Richtlinie 2005/56 diss. 2008, p. 325. De Nederlandse
regering stelt: bij 500 werknemers moet er altijd onderhandeld worden, zij gaat dus ook uit
van een zelfstadige uitzondering en niet van een drempel. Kamerstukken II, 2006-2007, 30929,
nr. 7, p. 19.

100 Deze uitzondering zou zich overigens ook altijd voordoen, nu art. 2:158/268 BW slechts bevoegd-
heden toekent aan Nederlandse ondernemingsraden en niet aan buitenlandse werknemers-
vertegenwoordigers.

101 J. Roest, ‘Grensoverschrijdende fusie en vennootschappelijke medezeggenschap’, WPNR 2007-
6721, p. 1-7, G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeg-
genschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie, ArA 2010-3, F.G. Laagland, ‘Artikel 16
Tiende Richtlijn binnen het Nederlandse vennootschapsrecht. Vennootschappelijke medezeggen-
schap bij een grensoverschrijdende juridische fusie’, ARBAC oktober 2012.

102 Hof van Justitie 20 juni 2013, C-635/11. Zie hierover: I. Zaal, ‘Nederland heeft art. 16 van de Richtlijn
Grensoverschrijdende fusies niet op juiste wijze geïmplementeerd’, nog niet gepubliceerd.

103 Laagland en Schoonbrood en Bosveld merkt terecht op dat niet vereist is dat de werknemers
daadwerkelijk zitting hebben in het orgaan. F.G. Laagland, ‘Het compromis van artikel 16 Tiende
Richtlijn. Werknemersmedezeggenschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie, ArA 2010-3.
Kamerstukken II 2006-2007, 30929, nr. 7, p. 19.
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werknemersvertegenwoordigers waarop de medezeggenschapsbevoegdheden
betrekking heeft, of dat ook de aard van de bevoegdheden van belang is.104

Uit de formulering van art. 2:333k lid 2 sub b BWen dewetsgeschiedenis, blijkt dat
de Nederlandse regering zich op het standpunt stelt dat het Nederlandse recht altijd
‘wint’ omdat het algemene aanbevelingsrecht uit de structuurregeling op alle com-
missarissen ziet. Roest en Laagland stellen zich op het standpunt dat bij de berekening
van het ‘hoogste aantal’ voor Nederland moet worden aangesloten bij het versterkte
aanbevelingsrecht.105 Laagland stelt daarbij expliciet dat de andere bevoegdheden,
zoals het algemene aanbevelingsrecht, het spreekrecht en het adviesrecht ex art. 30
WOR, niet meetellen omdat deze niet substantieel of sterk genoeg zijn.

Dit zou een pragmatische en ook wenselijke oplossing zijn, maar ik zie wel een
bezwaar. De SE-Richtlijn spreekt in de definitie expliciet over aanbevelingsrechten en
de Europese wetgever kan daarbij niet de Nederlandse versterkte aanbevelings-
rechten voor ogen hebben gehad, want die zijn pas in 2004 bij de herziening van
de structuurregeling ingevoerd. Bij de uitleg van bepalingen uit richtlijnen en
verordeningen wordt aangesloten bij de wijze waarop zij in het algemene spraakge-
bruik worden uitgelegd. Een aanbevelingsrecht is in het algemeen slechts een (niet
bindend) advies en geen (semi-)afdwingbaar recht, waardoor ook de aanbevelings-
rechten en spreekrechten mijns inziens onder de definitie vallen. Een strikte inter-
pretatie van de ‘hoogste aantal doctrine’ betekent in dat geval dat het Nederlandse
recht inderdaad wint.

Het lijkt mij echter meer recht doen aan de richtlijn als bij de weging ook de aard
van de bevoegdheden wordt meegewogen. Hetzelfde geldt voor de soort bestuurder
of toezichthouder waar de bevoegdheden op zien. Ik realiseer me daarbij dat dit een
ingewikkelde procedure zal worden waarbij verschillende systemen tegen elkaar
afgewogenmoetenworden. Het is in ieder geval wenselijk dat het Hof van Justitie hier
een keer een uitspraak over doet of dat bij een herschikking van de Richtlijn deze
onduidelijkheid weggenomen wordt. Denkbaar is bijvoorbeeld dat een inventarisatie
wordt gemaakt van de verschillende soorten bevoegdheden in de lidstaten en aan
ieder daarvan een bepaalde waarde wordt toegekend. Kingma heeft daartoe een
voorstel gedaan.106

5.8.6 Ontwerp statuut SPE

Ook het (ontwerp) statuut van de SPE knoopt aan bij de lidstaat waar de vennoot-
schap zich vestigt. Het statuut bevat tevens een medezeggenschapsregeling voor het
geval dat de SPE haar zetel verplaatst. In dat geval geldt ook het basisprincipe dat het
land van vestiging de medezeggenschap bepaalt, maar zijn er enkele uitzonderingen

104 Zie hierover: F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een
grensoverschrijdende juridische fusie, Deventer: Kluwer 2013, p. 229-231.

105 J. Roest, ‘Grensoverschrijdende fusie en vennootschappelijke medezeggenschap’, WPNR 2007-
6721, p. 1-7, F.G. Laagland ‘Het compromis van artikel 16 Tiende Richtlijn. Werknemersmedezeg-
genschap bij een grensoverschrijdende juridische fusie’. ArA 2010-3, p. 62.

106 R. Kingma, ‘Deweging van vennootschappelijke medezeggenschap binnen de EU: geen appels met
peren vergelijken, ArbeidsRecht 2013, 22.

Medezeggenschap in internationale (concern)verhoudingen 5.8.6

203



op deze regel opgenomen. Een van deze uitzonderingen betreft het geval dat de
lidstaat van ontvangst niet voorziet in hetzelfde niveau van medezeggenschap.
Omdat de SPE nog in ontwerp is, besteed ik in dit proefschrift geen verdere aandacht
aan deze vorm van Europese medezeggenschap.107

5.8.7 Mogelijkheden om medezeggenschap te laten wegvloeien/omzeilen

Het beginsel van de Europese regelgeving op het gebied van medezeggenschap is
dat in beginsel geen bestaande medezeggenschap wegvloeit (preambule SE-Richt-
lijn nr. 15). Dit uitgangspunt is ook terug te vinden in het ‘voor en na-beginsel.’
Daarnaast beoogt de Europese wetgever misbruik van de Europese regelgeving op
het gebied van herstructureringen te voorkomen. In de praktijk lijken de richtlijnen,
verordeningen en nationale implementatiewetgeving echter veel ruimte te bieden
voor het – al dan niet bewust – laten verdwijnen van (vennootschapsrechtelijke)
medezeggenschap.108 In deze paragraaf zal ik enkele situaties beschrijven waarbij
het gebruik van de Europese vormen van herstructurering kan leiden tot het
wegvloeien van medezeggenschap.

5.8.7.1 De besluitvorming van de bog

De keuze voor het contractuele model heeft tot gevolg dat alle bestaande medezeg-
genschap onderhandelbaar is. Met (gekwalificeerde) meerderheid kan van bestaande
medezeggenschapsrechten worden afgeweken. Wanneer de bog voor een groot deel
bestaat uit werknemers uit een lidstaat zondermedezeggenschapstraditie, is dit risico
groot. Ook wanneer eenmeerderheid van dewerknemers wel temaken heeft met een
vorm van medezeggenschap blijft het risico bestaan dat werknemers instemmen met
een minder sterke vorm van medezeggenschap. Besluit de bog – met tweederde
meerderheid – de onderhandelingen af te breken of helemaal geen onderhandelingen
te voeren, dan zal er geen sprake zijn van vennootschapsrechtelijke medezeggen-
schap bij de SE. Art. 1:13 lid 3 WRW bepaalt slechts voor informatie en raadpleging
dat wordt teruggevallen op nationaal recht. De referentievoorschriften zijn in dat
geval niet van toepassing.

Doordat de Richtlijn-GOF een uitzondering bevat voor fusies waarbij een vennoot-
schap met meer dan 500 werknemers is betrokken, kan het zijn dat er onderhandeld
moet worden ondanks dat de hoofdregel leidt tot het hoogste niveau van medezeg-
genschap. Ik denk daarbij aan het voorbeeld van een Nederlandse structuurvennoot-
schap met 600 werknemers die fuseert met een Belgische medezeggenschapsvrije
vennootschap met 100 werknemers waarbij de Nederlandse vennootschap als ver-
krijgende vennootschap zal optreden. Volgens de hoofdregel zal het Nederlandse

107 Ik verwijs daarvoor naar een eerdere bijdrage van mij samen met Van het Kaar. R.H. van het Kaar,
I. Zaal, Employee participation, in: D.F.M.M. Zaman e.a., The European Private Company (SPE).
A critical analysis of the EU draft statute, Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia, 2009, p. 159-173.

108 Vgl. L. Timmerman, ‘De medezeggenschap van de Europese vennootschap; een eerste verkenning
vanuit Nederlands gezichtspunt’, Ondernemingsrecht 2001-7 en R.H. van het Kaar, ‘De Europese
vennootschap en de medezeggenschap’, SR 2003-6, p. 181-187.
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recht van toepassing zijn, wat ook het meest recht doet aan het ‘voor en na-beginsel’
dat inhoudt dat de medezeggenschap voor de grensoverschrijdende fusie als uit-
gangspunt heeft te gelden voor de situatie na de fusie. Op grond van de eerste
uitzondering moet echter onderhandeld worden en bestaat het risico dat de werk-
nemers instemmen met een lagere vorm van medezeggenschap.

Dergelijke beperkingen worden gelegitimeerd doordat een meerderheid van de
werknemersve rtegenwoordigers ermee instemt. De vraag is echter of de onder-
handelingspositie van werknemers goed is. Om deze reden is het in Nederland niet
mogelijk in negatieve zin van bevoegdheden af te wijken (zie art. 32 WOR).109 Dit
uitgangspunt geldt overigens ook voor de omzetting van een nationale vennootschap
in een SE, maar voor een herstructurering waarbij meerdere medezeggenschaps-
stelsels zijn betrokken, zal altijd een compromis moeten worden gesloten. Deze
beperking is dan ook inherent aan het gekozen model. Een alternatief zou zijn dat
altijd het hoogste niveau van medezeggenschap van toepassing is, zoals bij de
toepasselijkheid van de referentievoorschriften. Buiten dat dit politiek niet haalbaar
zal zijn – het leidt immers tot import van sterke medezeggenschapssystemen in
landen die daar niet bekend mee zijn – leidt dit systeem tot allerlei praktische
bezwaren. De medezeggenschapssystemen zijn immers alleen vergelijkbaar met
elkaar. Eerder besteedde ik al aandacht aan de vraag of daarbij (slechts) moet worden
gekeken naar het numerieke aantal werknemersvertegenwoordigers of dat ook de
aard en de zwaarte van de bevoegdheden moet worden meegewogen.

5.8.7.2 De criteria voor de toepasselijkheid van de referentievoorschriften

De referentievoorschriften inzake medezeggenschap treden – behalve bij omzetting –

pas in werking indien 25% of 50% van de werknemers onder een medezeggen-
schapsregeling vallen (art. 1:21 lid 2 WRW). Dit leidt tot verlies aan medezeggen-
schap wanneer de deelnemende vennootschappen met medezeggenschap klein
zijn. Bij een grensoverschrijdende fusie wordt het percentage van 25% zelfs ver-
hoogd naar 33 1/3 % (art. 2:333k lid 2 sub b BW).

5.8.7.3 Personele veranderingen

Nationale medezeggenschapsregelingen kennen vaak instellingsvereisten die
gekoppeld zijn aan de grootte van de onderneming of vennootschap.110 De Europese
medezeggenschapsregeling inzake de SE en SCE kent een ander uitgangspunt,

109 Vanuit Nederlands perspectief is deze benadering controversieel, nu afwijking van bestaande
medezeggenschapsrechten niet mogelijk is, ook niet met instemming van de OR. Verburg is een
groot voorstander van het Europese contractmodel. De angst voor een flexibelere benadering van
de WOR in Nederland heeft, naar zijn mening iets betuttelends. L.G. Verburg, Het territoir van de
(Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven, Diss. 2007, p. 287.

110 Zo ontstaat in Nederland ondernemingsrechtelijke medezeggenschap bij 50 werknemers en
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap bij ondernemingen met meer dan 100 werknemers,
een geplaatst kapitaal van 16 miljoen en een OR. In Duitsland geldt de Drittelbeteiligungsgesetz
vanaf 500 werknemers en de Mitbestimmungsgesetz vanaf 2000 werknemers.
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namelijk dat de medezeggenschap wordt vastgesteld op het moment van oprichting
van de SE.111 Met nadien intredende veranderingen wordt geen rekening gehou-
den.112 Zo kan het zijn dat een Duitse vennootschap met 300 werknemers en een
Nederlandse vennootschap met 50 werknemers gezamenlijk een SE oprichten die
haar zetel in Duitsland zal hebben. Nu beide vennootschappen geen vennootschaps-
rechtelijke medezeggenschap kennen, ligt voor de hand dat deze vorm van mede-
zeggenschap ook niet in de overeenkomst zal worden opgenomen. Een dergelijke
oprichting is geheel in overeenstemming met het ‘voor en na’-beginsel nu geen
medezeggenschap verdwijnt. Wanneer de vennootschap echter aanzienlijk uit-
breidt en daardoor bijvoorbeeld 300 extra werknemers aanneemt, overschrijdt zij
de grens van de Duitse Drittelbeteiligungsgesetz. Op grond van deze wet hebben de
werknemersvertegenwoordigers in een GmbH en AG het recht een derde van de
leden van de Aufsichtsrat te benoemen. Deze regeling is echter niet van toepassing
op de SE, omdat de rol van de werknemers bij deze vennootschap overeenkomstig
de overeenkomst tussen bog en deelnemende vennootschappen door de referen-
tievoorschriften wordt beheerst. De medezeggenschap wordt vastgesteld op het
moment van oprichting en groeit niet mee met de vennootschap. Er wordt ook niet
gekeken naar het aantal werknemers van de SE. Zo kunnen verschillende kleine
‘medezeggenschapsvrije’ ondernemingen fuseren tot één grote SE die direct na
oprichting qua werknemersaantal al onder de getalsgrenzen van de medezeggen-
schapsregeling van de lidstaat van vestiging valt.113 Ook in dit geval is er geen mede-
zeggenschap.

Andersom kan het ook zijn dat een SE is opgericht met een vorm van vennoot-
schapsrechtelijke med ezeggenschap terwijl zij daar een aantal jaren later niet meer
aan voldoet. De SE-Richtlijn bevat geen concrete voorschriften voor de medezeggen-
schap na oprichting. Wel bepaalt de preambule dat het ‘voor en na-beginsel’, niet
alleen geldt bij oprichting van de SE, maar ook bij structurele veranderingen. De
minister vond deze algemene opmerking onvoldoende concreet om te implemente-
ren in nationaal recht.114 In andere lidstaten is dit wel geschied. Zo bevat de SEBG – De
Duitse implementatiewet – in § 18 lid 3 de bepaling dat heronderhandeld moet
worden wanneer zich structurele veranderingen die leiden tot een vermindering van
de medezeggenschap voordoen. In de WRW wordt de vraag wanneer moet worden
heronderhandeld overgelaten aan de autonomie van partijen.115 Art. 1:18 lid 1 sub i
en j WRW bepaalt dat de overeenkomst moet bepalen inwelk geval heronderhandeld
zal worden en welke procedure dan zal worden gevolgd (zie art. 2:19 WRW voor de
SCE). Art. 1:19 WRW heeft betrekking op de situatie dat hierover niets is geregeld in

111 Voor de Richtlijn grensoverschrijdende fusies geldt dit in mindere mate, nu het uitgangspunt is dat
de medezeggenschapsregeling van de lidstaat van vestiging van toepassing is. Wanneer één van de
uitzonderingen zich voordoet, wordt de medezeggenschap wel vastgelegd op het moment van de
fusie.

112 Zie ook hierover: D.C. Buijs, ‘De Europese vennootschap, een Brussels virus voor het nationale
medezeggenschapsrecht’, Ondernemingsrecht 2001, p. 181-183.

113 Zie ook: S. Weiss, H.T. Wöhlert, ‘Societas Europaea – Der Siegezug des deutschenmitbestimmungs-
rechts in Europa?’, NZG 2006, p. 121 e.v.

114 Kamerstukken II, 2003-2004, 29298, nr. 3, p. 45.
115 Kamerstukken II, 2003-2004, 29298, nr. 3, p. 46.
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de overeenkomst. In dat geval moet worden onderhandeld indien meer dan 100
werknemers hierom verzoeken die tezamen meer dan 20% van het totaal aantal
werknemers van de SE en haar dochterondernemingen uitmaken. Het initiatief ligt in
dat geval bij de werknemers. De heronderhandelingsprocedure van de WRW is
overigens beperkt tot de situatie dat een overeenkomst is bereikt. Wanneer de
referentievoorschriften van toepassing zijn, hoeft niet te worden heronderhandeld
in geval van structurele veranderingen. Op de situatie dat een SE medezeggenschaps-
vrij wordt opgericht vanwege het ontbreken van werknemers en later geactiveerd
wordt, ga ik in paragraaf 5.8.7.5 in.

5.8.7.4 Oprichten van dochter-SE en omzetting van een SE in een nationale
vennootschap

Wanneer de SE een dochter-SE opricht, hoeft niet te worden onderhandeld over de
medezeggenschap. De dochter-SE valt wel onder nationale wetgeving op het gebied
van informatie- en raadpleging. Zo zal een dochter-SE met meer dan 50 werknemers
verplicht zijn een or in te stellen. Dochter-SE’s worden vaak gebruikt als plank-SE’s.
Voor de problematiek daaromtrent verwijs ik naar de volgende paragraaf.

Van het Kaar constateert dat de Richtlijn weinig waarborgen biedt ter bescher-
ming van de werknemers wanneer de SE zich omzet in een nationale vennootschap.
Bijvoorbeeld: een structuur-NV zet zich om in een SE en verandert vervolgens weer
naar een NV. Dit kan na twee jaar. De NV valt dan weliswaar – indien zij aan de
vereisten voldoet – onder de structuurregeling, maar dan begint de wachttijd van drie
jaar opnieuw. Zet de SE zich om in een nationale vennootschap onder het recht van
een andere lidstaat, dan kan de medezeggenschap zelfs geheel verdwijnen.116

5.8.7.5 De plank-SE

Hierboven merkte ik al op dat het mogelijk is een medezeggenschapsvrije SE op te
richten en in te schrijven, indien bij de deelnemende vennootschappen geen werkne-
mers in dienst zijn. Zolang de SE ‘werknemersvrij’ blijft, is er weinig bezwaar tegen een
dergelijke medezeggenschapsvrije SE. Dit wordt anders wanneer de SE na verloop van
tijd werknemers in dienst neemt. Een dergelijk probleem doet zich bijvoorbeeld voor
bij plank-SE’s, ook wel Vorrats-SE’s of shelf-SE’s genoemd. Deze SE’s worden leeg,
zonder werknemers opgericht door speciale bureaus en later verkocht aan onder-
nemers die de SE activeren. Zo worden op internet Duitse plank-SE’s met een geplaatst
kapitaal van 120.000 euro aangeboden voor 132.000 euro.117

Het kopen van een plank-SE levert veel tijdswinst op voor ondernemers, omdat zij
niet hoeven te onderhandelen met de werknemers en minder administratieve lasten
hebben.118 Het uitgangspunt van de SE-Richtlijn is dat de rol van werknemers wordt

116 R.H. van het Kaar, ‘De Europese vennootschap en de medezeggenschap’ SR 2003-6, p. 186.
117 Zie bijvoorbeeld: http://www.sofort-gesellschaften.de/d/Angebotsliste/firma.php?pid=698.
118 Zie ook: E. Wolters, J. Cremers, ‘De Europese vennootschap (SE) in Nederland. Kansen en risico’s

voor medezeggenschap’, Zeggenschap juni 2010, p. 42-44.
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vastgesteld op hetmoment van oprichting. Wanneer bij de oprichting van een SE geen
ondernemingen met werknemers zijn betrokken, hoeft er niet te worden onder-
handeld en blijft de SE in beginsel medezeggenschapsvrij.119 Via het kopen van een
plank-SE kan dus medezeggenschap worden omzeild. Dit verhoudt zich slecht tot het
beginsel dat misbruik moet worden voorkomen.

Een oplossing voor dit probleem zou zijn dat opnieuw moet worden onder-
handeld zodra de SE geactiveerd wordt. Het Oberlandesgericht Düsseldorf leidt
een dergelijke heronderhandelingsverplichting af uit de analoge toepassing van de
heronderhandelingsverplichting bij structurele veranderingen.120 Voor een plank-SE
met zetel in Nederland, zou deze analoge toepassing niet direct tot een oplossing
leiden, nu de Nederlandse wetgever ervoor heeft gekozen de regeling inzake
heronderhandelingen over te laten aan partijen. Bij een plank-SE wordt niet onder-
handeld, dus zal hierover niets geregeld zijn. Ook de procedure van art. 1:19 WRW
is in dat geval niet van toepassing, nu deze als uitgangspunt neemt dat reeds een
overeenkomst is gesloten. Het analoog toepassen van de regels omtrent structurele
veranderingen, zoals de Duitse rechter voorstond, is hier dus niet mogelijk. Het lijkt
mij wenselijk dat de Nederlandse wetgever alsnog een bepaling inzake structurele
veranderingen opneemt. Het Duitse recht kan daarbij als voorbeeld dienen.121

Totdat de wet is gewijzigd, zal de Nederlandse rechter richtlijnconform moeten
interpreteren. Roelofs concludeert dat de richtlijnconforme uitleg ertoe leidt dat de
benadering van de Duitse rechter ook in andere landen zal moeten worden toege-
past.122 De bedoeling van de richtlijn is immers dat door het gebruik van de SE geen
medezeggenschap wegvloeit en dat misbruik wordt voorkomen. Ik sluit me daarbij
aan.

5.8.7.6 De ‘hoogste aantal-doctrine’

Zowel in de SE-Richtlijn bij de referentievoorschriften) als in de Richtlijn-GOF, wordt
aangesloten bij de ‘hoogste aantal-doctrine’. Bij de berekening van de zwaarte van de
verschillende medezeggenschapsrechten, wordt alleen gekeken naar het aantal
werknemersvertegenwoordigers voor wie de medezeggenschapsbevoegdheden wor-
den uitgeoefend. Van het Kaar noemt dit de ‘eendimensionale benadering’ van de
Richtlijn.123 De aard van het recht, directe benoeming of aanbeveling, is niet relevant.

119 Verburg wijst er terecht op dat dit niet betekent dat er geen nationale medezeggenschapsregels
van toepassing zijn op de SE. Zo is een in Nederland gevestigde SE verplicht een ondernemingsraad
ex art. 2 WOR in te stellen. L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het
internationale bedrijfsleven, Diss. 2007 p. 281 (voetnoot 92). Zie ook Van het Kaar, ‘De Europese
vennootschap en de medezeggenschap’, SR 2003-6, p. 185.

120 Dit beginsel is voor het Duitse recht neergelegd in § 1 abs. 4, 18 Abs. 3 in de Gesetz über die
Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (SEBG).

121 Overigens sluit het Duitse recht ook niet helemaal aan op de analoge toepassing, nu art.18 SEBG
bepaalt dat de onderhandelingen bij veranderingen in de structuur worden gevoerd door de
SE-Betriebsrat die er bij een Plank-SE natuurlijk niet is. Zie ook: G. Frost, ‘Beteiligung der
Arbeitnehmer in der Vorrats-SE. Zugleich Besprechung des Beschlusses des OLG Düsseldorf
v. 30.3.2009 – I-3 WX 248/08, RDA 2010-5. Frost ziet dit punt als een argument tegen analoge
toepassing van artikel 16 lid 3 SEBG.

122 E.R. Roelofs, ‘Shelf SEs and Employee Participation’, European Company Law 2010-3, p. 125.
123 Zie ook: R.H. van het Kaar, ‘De Europese vennootschap en de medezeggenschap’, SR 2003-6, p. 184.
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Ook is niet relevant of de medezeggenschap betrekking heeft op het bestuursorgaan
in het monistische systeem of op het toezichthoudende orgaan in een dualistisch
systeem. Ik verwijs hiervoor verder naar mijn opmerkingen bij uitzonderingen op
art. 16-GOF.

5.8.7.7 De oprichting van een SPE

Een belangrijk verschil tussen de (ontwerp-)SPE en de andere Europese rechts-
vormen, is dat de SPE ex nihilo kan worden opgericht. Bovendien zijn er geen
grensoverschrijdende activiteiten vereist voor het gebruik van deze rechtspersoon.
Zoals beschreven, is de medezeggenschap van de lidstaat van vestiging van toepas-
sing op de SPE. Dit stelt een ondernemer in de gelegenheid te kiezen welk medezeg-
genschapssysteem hem het gunstigst lijkt. Een Nederlandse ondernemer die zich wil
omzetten in een SPE, kan kiezen voor Engeland als vestigingsplaats en vervolgens zijn
activiteiten in Nederland blijven uitoefenen. Het Statuut van de SPE vereist immers
niet dat de statutaire enwerkelijke zetel in dezelfde lidstaat liggen.124 Pas wanneer de
SPE haar statutaire zetel verplaatst, biedt de verordening bescherming tegen verlies
van medezeggenschap.125

5.8.8 De invloed van de werknemers(vertegenwoordigers)

5.8.8.1 Inleiding

Uit het voorgaande blijkt dat de Europese herstructureringen het risico met zich
brengen dat (vooral vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap wegvloeit. Aan de
andere kant bieden de Europese regelingen ook mogelijkheden voor de werknemers
om hun positie te versterken of zelfs de oprichting van een Europese vennootschap
tegen te houden.

5.8.8.2 Weigeren mee te werken aan een bog

Zoals hierboven al verschillende keren is vermeld, kan een SE niet worden opgericht
wanneer niets is geregeld over de rol van werknemers, tenzij de deelnemende
vennootschappen geen werknemers in dienst hebben. Dit betekent dat de SE niet
kan worden opgericht als de werknemers weigeren zitting te nemen in de bog. De
referentievoorschriften treden in dat geval ook niet inwerking. Deze vereisen immers
dat de onderhandelingstermijn is afgelopen en deze termijn begint pas te lopen op
het moment dat de bog haar eerste vergadering heeft. Dit probleem is ondervangen in
de Richtlijn-GOF. Art. 2:333k lid 3 BW bepaalt dat de algemene vergadering van ieder
van de deelnemende vennootschappen kan besluiten af te zien van onderhandelingen

124 Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat het net zo goed mogelijk is een Engelse limited op
te richten en in Nederland activiteiten uit te oefenen.

125 Zie hierover uitgebreid: R.H. van het Kaar, I. Zaal, ‘Employee participation’, in: D.F.M.M. Zaman e.a.,
The European Private Company (SPE), Antwerpen, Oxford, Portland: Intersalia 2009, p. 159-173.
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met de bog. In dat geval gaan de referentievoorschriften uit de WRW gelden. Naar
mijn mening kan deze regeling analoog worden toegepast bij de oprichting van een
SE. Wanneer de aandeelhoudersvergaderingen van alle deelnemende vennootschap-
pen instemmen met de toepasselijkheid van de referentievoorschriften, treden deze
in werking en kan de notaris de SE oprichten. Dit is in overeenstemming met de
doelstellingen van de Richtlijn. Via de referentievoorschriften wordt de rol van
werknemers immers gewaarborgd.

Indien alleen de Nederlandse werknemers niet willen deelnemen aan de bog, is de
vraag of de werknemers uit de andere lidstaten rechtsgeldig een bog kunnen
oprichten en een overeenkomst kunnen sluiten. Het is dan immers mogelijk dat de
niet-Nederlandse werknemers beslissen dat de Nederlandse werknemers na oprich-
ting geen medezeggenschapsrechten kunnen uitoefenen. De Richtlijn verschaft hier-
over geen duidelijkheid.

Het niet meewerken aan de bog en op die manier de oprichting van een SE
tegenhouden, zou onder het Nederlandse recht misbruik van recht (art. 3:13 BW)
kunnen opleveren. De medezeggenschapsbevoegdheden worden namelijk gebruikt
voor een ander doel dan waarvoor zij verleend zijn. In het algemeen zal echter niet
snel worden aangenomen dat werknemers misbruik van medezeggenschapsrechten
maken. Zie hierover ook paragraaf 2.6.7.6 inzake misbruik van enquêterecht en
paragraaf 3.6.3 inzake misbruik van financiële participatie.

5.8.8.3 De keus voor de aard van de medezeggenschapsbevoegdheden

Voor de numerieke waarde van de medezeggenschap wordt aangesloten bij de
‘hoogste aantal-doctrine’, maar de aard van de medezeggenschapsbevoegdheden
wordt overgelaten aan dewerknemersvertegenwoordigers. Dit betekent dat aanbeve-
lingsrechten door de bog kunnen worden omgezet in directe benoemingsrechten.
Wanneer de benadering van de Nederlandse minister strikt wordt doorgevoerd,
betekent dit dat bij een fusie tussen een Nederlandse en een Duitse vennootschap
de werknemersvertegenwoordigers medezeggenschapsbevoegdheden hebben ten
aanzien van de benoeming en het ontslag van alle commissarissen. De bog kan
vervolgens dit aanbevelingsrecht omzetten in een direct benoemingsrecht waardoor
de SE-or alle toezichthoudende leden kan benoemen.126 Dit is uiteraard in strijd met
de verordening – die als uitgangspunt neemt dat de aandeelhouders de leden van de
organen benoemen – en met het eigendomsrecht uit het eerste protocol van het
EVRM maar laat wel zien hoe onduidelijk de richtlijn in elkaar zit en hoe slecht deze
zich tot de verordening verhoudt.

126 Met de uiteindelijke overeenkomst moeten de deelnemende vennootschappen uiteraard wel
instemmen en dat zullen zij in een dergelijk geval hoogstwaarschijnlijk niet doen.
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5.9 De toekomst van Europese (vennootschapsrechtelijke)
medezeggenschap?

5.9.1 Inleiding

In het eerste deel van dit hoofdstuk concludeerde ik dat de medezeggenschap en
zeggenschap in internationale concerns niet goed op elkaar aansluiten. Dit wordt
enigszins gecompenseerd door Europese regelgeving, vooral op het gebied van
informatie- en consultatie. Bij concerns met een Europese dimensie wordt op het
hoogste niveau – het niveau waar de zeggenschap plaatsvindt – een eor ingesteld.
Deze heeft bevoegdheden ten aanzien van transnationale kwesties, die juist buiten
het bereik van de Nederlandse medezeggenschap worden gehouden. Het beginsel
‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ komt dus veel meer tot zijn recht indien een
eor is ingesteld. De Richtlijn-EOR heeft echter alleen betrekking op informatie en
raadpleging en de bevoegdheden zijn niet zo sterk als die van de Nederlandse or. Het
gebrek aan vennootschapsrechtelijke medezeggenschap in internationale concern-
verhoudingen wordt alleen gecompenseerd indien gebruik wordt gemaakt van een
grensoverschrijdende herstructurering, zoals een SE, SCE of grensoverschrijdende
fusie. Indien bijvoorbeeld een SE wordt opgericht, vindt in voorkomende gevallen de
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap wel plaats op het hoogste niveau en
volgt de medezeggenschap de zeggenschap. De Europese regelgeving inzake her-
structureringen biedt aan de andere kant ook veel mogelijkheden om de vennoot-
schapsrechtelijke medezeggenschap te omzeilen.

Niet alle vormen van grensoverschrijdende mobiliteit zijn in het Europese recht
geharmoniseerd. Zo is er nog geen regeling op het gebied van grensoverschrijdende
omzetting en grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Uit jurisprudentie van het Hof
van Justitie volgt echter dat dergelijke vormen van grensoverschrijdende mobiliteit
wel mogelijk zijn met een rechtstreeks beroep op de vrijheid van vestiging van art. 49
VWEU. In deze paragraaf wil ik kort ingaan op de vraag wat de gevolgen van een
dergelijke grensover schrijdende herstructurering zijn voor de vennootschapsrechte-
lijke medezeggenschap. Mag een lidstaat bijvoorbeeld maatregelen nemen om de
medezeggenschap te beschermen? Of is dat in strijd met de vrijheid van vestiging?
Ik sluit af met enkele slotwoorden over de toekomst van Europese (vennootschaps-
rechtelijke) medezeggenschap.

5.9.2 Niet geharmoniseerde vormen van grensoverschrijdende mobiliteit: vrijheid
van vestiging

Een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie is het creëren van een
internemarkt (art. 3 lid 3 VEU).127 Om deze internemarkt te bereiken, heeft de EU vier
fundamentele vrijheden in het leven geroepen: vrij verkeer van goederen, personen,

127 De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen
personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgend de bepalingen van verdragen (art. 26 lid 2
VWEU) Er moet sprake zijn van een economische activiteit en degene die gebruik maakt van de
vrijheid van vestiging moet zich duurzaam vestigen in een lidstaat.
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diensten en kapitaal. De vrijheid van vestiging vormt een onderdeel van het vrije
verkeer van personen. De vrijheid van vestiging is neergelegd in art. 49 VWEU
(voormalig art. 43 EG) en betreft het recht voor zelfstandige beroepsbeoefenaars
(natuurlijke of rechtspersonen) zich binnen het grondgebied van de Gemeenschap te
verplaatsen en daar vervolgens te verblijven.

Vennootschappen vallen onder de (personele) werkingssfeer van de vrijheid van
vestiging wanneer zij: (i) in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat
zijn opgericht en (ii) hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging
binnen de Unie hebben (art. 54 VWEU). Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie
volgt dat de vraag of een vennootschap aan deze vereisten voldoet en blijft voldoen,
moet worden beantwoord aan de hand van nationaal recht. Uit het later te bespre-
ken Cartesio-arrest volgt dat dit zowel voor de oprichting van een vennootschap als
voor het behoud van rechtspersoonlijkheid – bijvoorbeeld na een omzetting –

geldt.128 Wanneer een vennootschap – door bijvoorbeeld een grensoverschrijdende
verplaatsing van de werkelijke zetel – niet meer aan de vereisten voldoet die de
lidstaat stelt aan een vennootschap, vervalt ook het recht op vrijheid van vestiging.
De Europese regelgeving laat daarbij vrij welk ‘aanknopingsbeginsel’ de lidstaten
hanteren voor het bepalen van de nationaliteit van een vennootschap. In art. 54
VWEU – voorheen art. 58 EG – worden immers statutaire zetel, hoofdbestuur en
hoofdvestiging op gelijke voet behandeld.

Globaal zijn in Europa twee verschillende aanknopingsbeginselen te onderschei-
den: de incorporatieleer en de leer van de werkelijke zetel. Op grond van de
incorporatieleer, onder meer aangehangen door Nederland (zie art. 10:118 BW),
wordt een vennootschap beheerst door het recht van het land van oprichting. Een
vennootschap die door een Nederlandse notariële akte is opgericht, is een vennoot-
schap naar Nederlands recht. Het land vanuit waar de vennootschap wordt bestuurd
of waarin ze haar activiteiten uitoefent, is irrelevant. Op grond van deze leer kan een
vennootschap haar werkelijke zetel naar het buitenland verplaatsen zonder rechts-
persoonlijkheid en nationaliteit te verliezen. De leer van de werkelijke zetel, onder
meer toegepast door Frankrijk, Luxemburg en Portugal, knoopt daarentegen aan bij de
plaats waar de vennootschap daadwerkelijk is gevestigd (haar activiteiten uitoefent)
ofwel haar hoofdbestuur heeft. Op grond van deze leer kan een vennootschap haar
zetel niet verplaatsen zonder verlies van nationaliteit.129

128 Hof van Justitie 16 december 2008, C-2010/06 NJ 2009, 202, JOR 2009/35 (Cartesio).
129 Demateriële werkingssfeer van de vrijheid van vestiging is zeer ruim. Het omvat ook het oprichten

van dochtervennootschappen, filialen en agentschappen. Zie: Hof van Justitie EG 30 november
1995, C-55/94 (Gebhard). Ook het verkrijgen van een controlerend belang in een buitenlandse
vennootschap valt onder artikel 49 VWEU. Hof van Justitie EG 13 april 2000 C-251/98 (Baars) en
Hof van Justitie EG 12 september 2006, C-196/04, NJ 2007, 186 (Cadbury Schweppes), Hof van
Justitie EG 23 oktober 2007, NJ 2008,49 (Volkswagen). Zie voor een uitgebreid overzicht van de
personele enmateriële werkingssfeer van de vrijheid van vestiging: en Zie meer over de reikwijdte
van de vrijheid van vestiging in: G.J. Vossestein, Modernization of European Company Law and
Corporate Governance. Some considerations on its Legal Limits. Alphen aan de Rijn: Kluwer Law
International 2010, p. 47-77.
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De vrijheid van vestiging mag niet worden beperkt, bepaalt art. 49 VWEU. Dit
betekent dat alle nationale maatregelen – zowel van lidstaten als van individuen – die
het vrije verkeer belemmeren, verboden zijn.130 Onder ‘maatregelen die de vrijheid
van vestiging beperken’ verstaat het Hof van Justitie: alle maatregelen die de
uitoefening van de vrijheid verbieden, belemmeren of minder aantrekkelijk maken.131

Dit verbod is ten aanzien van grensoverschrijdende herstructureringen tweeledig.
Enerzijds mag de lidstaat waarin de vennootschap oorspronkelijk gevestigd was (het
land van vertrek of uitreisland) niet verbieden of bemoeilijken dat een vennootschap
haar territorium verlaat om zich ergens anders te vestigen.132 Deze maatregelen
worden ook wel ‘outbound maatregelen’ genoemd. Anderzijds mag de lidstaat waar
de vennootschap zich wil vestigen (ontvangstland of inreisland) geen maatregelen
nemen om deze vestiging te voorkomen of bemoeilijken. Het ontvangstland moet
buitenlandse vennootschappen hetzelfde behandelen als nationale vennootschap-
pen.133 Maatregelen die betrekking hebben op dit aspect van de vrijheid van vestiging
worden ‘inbound maatregelen’ genoemd.

Deze inbound maatregelen waren aan de orde in onder meer de zaken Übersee-
ring134, Centros135 en Sevic.136 In Überseering belemmerde Duitsland de vrijheid van
vestiging door de procesbevoegdheid van een buitenlandse vennootschap niet te
erkennen. In Centros werd de inschrijving van een filiaal van een Engelse vennoot-
schap geweigerd en in Sevic de inschrijving van een grensoverschrijdende fusie. Al
deze maatregelen werden door het Hof van Justitie als een ongeoorloofde belemme-
ring van de vrijheid van vestiging beoordeeld.

Beperkingen kunnen wel gerechtvaardigd zijn op grond van de rule of reason.
Wanneer nationale maatregelen worden ingegeven door dwingende redenen van
algemeen belang, is een inbreuk op de fundamentele vrijheden onder omstandig-
heden gerechtvaardigd.137 Voor een succesvol beroep op deze rechtvaardigings-
grond moeten nationale maatregelen aan vier vereisten voldoen: (i) zij moeten
zonder discriminatie worden toegepast, (ii) zij moeten hun rechtvaardiging vinden
in dwingende redenen van algemeen belang, (iii) zij moeten geschikt zijn het
nagestreefde doel te waarborgen en (iv) zij mogen niet verder gaan dan voor de

130 Zie: Hof van Justitie EG 11 december 2007, NJ 2008, 149, JAR 2008/20 (Viking), Hof van Justitie
EG 18 december 2007, NJ 2008, 150, JAR 2008/21 (Laval). Zie over deze arresten: T. van Peijpe, ‘De
arresten Laval en Viking en hun gevolgen, SMA 2008, p. 175 e.v.

131 Hof van Justitie EG 15 januari 2002, C-439/99 (Commissie/Italië).
132 Hof van Justitie EG 27 september 1986, zaak 81/87 (Daily Mail and general trust).
133 T. Rønsfeldt, E. Werlauff, ‘Merger as a Method of Establishment: on Cross-border Mergers, Transfer

of Domicile and Division, Directly Applicable under the EC Treaty’s Freedom of Establishment’, in:
European Company Law 2006-3 p. 127.

134 Hof van Justitie EG 5 november 2002, C-208/00, JOR 2004/3 (Überseering).
135 Hof van Justitie EG 9 maart 1999, C-212-97, JOR 1999/117 (Centros).
136 Hof van Justitie EG 13 december 2005 C-411/03, JOR 2006/33 (Sevic). Zie over dit arrest o.m. M.S.

Koppert-van Beek, ‘Het SEVIC-arrest en de mogelijkheid tot grensoverschrijdende fusie’, JutD
2006-14, p. 15-17 en G.J.H. van der Sangen, ‘’Grenzenloze mobiliteit van ondernemingen na het
Sevic-arrest (Hof van Justitie EG 13 december 2005, C. 411/03)’, TvOB nr. 5, okt. 2006, p. 178-186.

137 De rechtvaardiging van belemmeringen is voor het eerst aangenomen in het Cassis de Dijon
arrest Hof van Justitie 20 februari 1979, C-120/78 en later verder uitgewerkt in het arrest Deense
Flessen Hof van Justitie 20 september 1988, C-302/86. Zie voor een bespreking van deze arresten:
F. Ambtenbrink, H.H.B. Vedder, Recht van de Europese Unie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
2008, p. 317-320.
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bereiking van dat doel noodzakelijk is. De dwingende reden van algemeen belang
heeft niet alleen op nationaal niveau een belangrijke betekenis maar moet Europa-
breed belangrijke waarde hebben. Als dwingende reden van algemeen belang wordt
onder meer de bescherming van minderheidsaandeelhouders, schuldeisers en
werknemers beschouwd. Uit de jurisprudentie van het Hof volgt dat deze recht-
vaardigingsgronden zeer restrictief worden toegepast. Zo is het vereiste van
minimumkapitaal ter bescherming van crediteuren geen rechtsgeldige rechtvaar-
digingsgrond.138

De vrijheid van vestiging geeft vennootschappen uit lidstaten dus de mogelijkheid
zich grensoverschrijdend te verplaatsen. Nationale regelgeving kan echter een belem-
mering vormen voor de grensoverschrijdende mobiliteit. Om deze nationale belem-
meringen weg te nemen, is bijvoorbeeld de Richtlijn-GOF opgesteld. Andere vormen
van grensoverschrijdende mobiliteit, zoals de grensoverschrijdende zetelverplaatsing
en de grensoverschrijdende omzetting, zijn echter nog niet geharmoniseerd.Wel is een
voorstel gedaan tot een veertiende richtlijn inzake grensoverschrijdende zetelverplaat-
sing. Dat deze vormen van grensoverschrijdende mobiliteit niet geharmoniseerd zijn,
betekent niet dat zij niet mogelijk zijn. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie
inzake Vale en Cartesio volgt dat een grensoverschrijdende omzetting mogelijk is
op grond van art. 49 VWEU. Deze uitspraken behandel ik in de volgende paragraaf
waarna ik zal ingaan op de vraag welke gevolgen een dergelijke (grens-
overschrijdende) omzetting heeft voor de rechten van werknemers op vennoot-
schapsrechtelijke medezeggenschap.

5.9.3 Cartesio en Vale

De grensoverschrijdende zetelverplaatsing door middel van omzetting is in twee
zaken van het Hof van Justitie aan de orde geweest. Hierna bespreek ik deze zaken.

In de zaak Cartesio ging het om een Hongaarse (commanditaire) vennootschap die
haar (werkelijke) zetel naar Italië wilde verplaatsen, met behoud van haar rechts-
persoonlijkheid naar Hongaars recht.139 Nu het Hongaarse recht het niet mogelijk
maakt dat de werkelijke zetel wordt verplaatst naar een andere lidstaat zonder
verandering van het toepasselijke recht, weigerden de Hongaarse autoriteiten de
verplaatsing van de zetel.140 Het Hof van Justitie volgde de met het arrest-Daily Mail
ingezette lijn en overwoog dat bij de vrijheid van vestiging als het ware sprake is van
een tweetrapsraket.141

Ten eerste moet worden beoordeeld of de vennootschap wel onder de vrijheid van
vestiging valt. In de zaak Cartesio heeft het Hongaarse vennootschapsrecht als
uitgangspunt dat het bestuurscentrum van de vennootschap gelegen moet zijn in
de lidstaat van oprichting (leer van de werkelijke zetel). In dit geval verliest de

138 Hof van Justitie EG 30 september 2003, NJ 2004,394, JOR 2003/249 (Inspire Art).
139 Hof van Justitie EG 16 december 2008, C-2010/06 NJ 2009, 202, JOR 2009/35 (Cartesio).
140 Het verzoek van Cartesio komt er in feite op neer dat Hongarije het oorsprongbeginsel van

werkelijke zetel moet verlaten. Zie ook: J.W. Bellingwout, ‘Cartesio: mijlpaal en doorbraak na Daily
Mail’, Weekblad Fiscaal Recht 2009-6800, p. 223.

141 Hof van Justitie EG 27 september 1988, zaak C-81/87 (Daily Mail and general trust).
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vennootschap haar rechtspersoonlijkheid bij verplaatsing van deze werkelijke zetel.
Met het verlies van rechtspersoonlijkheid vervalt ook de bescherming van art. 43
en 48 EG, zo lijkt de gedachte van het Hof van Justitie te zijn. Net als in zijn eerdere
beschikking inzake Daily Mail concludeerde het Hof dat de vrijheid van vestiging niet
zodanig kan worden uitgelegd dat de verplaatsing van het operationele bestuurs-
centrum naar een andere lidstaat onder de bescherming van art. 43 en 48 EG valt. Het
belemmeren van een zetelverplaatsing met behoud van rechtspersoonlijkheid is
daarom ook toegestaan.

Het Hof van Justitie ging in het Cartesio-arrest echter een stap verder dan bij Daily
Mail. Van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing met behoud van rechtspersoon-
lijkheid moet, naar het oordeel van het Hof, een grensoverschrijdende zetelverplaat-
sing waarbij de nationaliteit wel verandert, worden onderscheiden. Een dergelijke
zetelverplaatsing, eigenlijk grensoverschrijdende omzetting, valt wel onder de vrij-
heid van vestiging. Deze grensoverschrijdende omzetting mag niet belemmerd
worden door de lidstaat van vertrek, tenzij dit wordt gerechtvaardigd door dwin-
gende redenen van algemeen belang. Het Hof van Justitie overweegt: “in dit laatste
geval kan de in punt 110 van het onderhavige arrest genoemde bevoegdheid,
die beslist niet een immuniteit van de nationale wetgeving op het gebied van de
oprichting en ontbinding van vennootschappen ten aanzien van de verdragsbe-
palingen betreffende de vrijheid van vestiging impliceert, er in het bijzonder geen
rechtvaardiging voor vormen dat de lidstaat van oprichting, door de ontbinding
en liquidatie van deze vennootschap te vereisen, haar belet zich om te zetten in een
vennootschap naar nationaal recht van die andere lidstaat voor zover diens recht dit
toestaat” (cursivering IZ).

De laatste zinsnede van dit citaat lijkt te impliceren dat de lidstaat van ontvangst
de vrijheid heeft een grensoverschrijdende omzetting al dan niet te aanvaarden.142 Dit
zou ook in lijn zijn met Daily Mail en de andere overwegingen uit Cartesio, nu immers
in de lidstaat van ontvangst een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht. Aan de
andere kant wordt ook wel betoogd dat de vennootschap die zich omzet zich ook in
het land van ontvangst kan beroepen op de vrijheid van vestiging. In zijn noot bij het
Cartesio-arrest overweegt Vossestein dat naar zijn mening de lidstaat van ontvangst
de omzetting moet toestaan. Hij baseert zich hier op het beginsel van wederzijdse
erkenning.143 Hijink baseert dit standpunt op het beginsel van non-discriminatie.144 De
laatste grondslag lijkt ook uit het arrest Sevic te volgen. In dit arrest overwoog het Hof
dat als een lidstaat toestaat dat nationale vennootschappen fuseren, deze mogelijk-
heid in beginsel ook moet bestaan voor buitenlandse vennootschappen. Volgens
Hijink is dan ook sprake van ‘toestaan door het land van ontvangst’ indien het een
interne omzettingsregeling kent. Naar mijn mening is dit standpunt in lijn met de
eerdere jurisprudentie waarin Het Hof van Justitie belemmeringen opgeworpen door
het land van ontvangst strikt heeft verworpen (zie bijvoorbeeld Centros).

142 Vgl. H. van Meerten, Iets over de vestiging van vennootschappen (concept) SSRN-id1494907[1]
p. 21.

143 Annotatie bij JOR 2012/285.
144 J.B.S. Hijink, ‘Grensoverschrijdende verplaatsingen van vennootschappen na cartesio: enige juri-

dische, fiscale en beleidsmatige overpeinzingen’, Ondernemingsrecht 2010, 77, p. 377.
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Het meest recente arrest van het Hof van Justitie inzake de vrijheid van vestiging
is het Vale-arrest van 2012.145 Deze zaak heeft betrekking op de omzetting van een
Italiaanse vennootschap in een Hongaarse vennootschap. De Hongaarse autoriteiten
weigeren de inschrijving van deze vennootschap. In tegenstelling tot Cartesio gaat
het hier dus om belemmeringen aan de kant van het land van ontvangst. De vraag is
of deze belemmeringen in strijd zijn met de vrijheid van vestiging, nu het
Hongaarse recht wel de omzetting van Hongaarse vennootschappen toestaat. Het
Hof van Justitie overweegt dat de uitdrukking “voorzover diens recht dat toestaat”
uit de uitspraak inzake Cartesio, niet op zo’n manier mag worden uitgelegd dat zij
erop gericht is de wettelijke regeling van de lidstaat van ontvangst inzake de
omzetting van vennootschappen onmiddellijk buiten de werkingssfeer van de
regels van het VWEU inzake vrijheid van vestiging te doen vallen, maar aldus
moet worden uitgelegd dat zij de eenvoudige overweging weerspiegelt dat een op
grond van een nationale rechtsorde opgerichte vennootschap enkel bestaat krach-
tens de nationale wetgeving die aldus de oprichting van de vennootschap “toestaat”
indien is voldaan aan de uit dien hoofde gestelde voorwaarden.

Een nationale regeling die bepaalt dat een grensoverschrijdende omzetting niet
mogelijk is, valt dan ook binnen de werkingssfeer van art. 49 VWEU. Aangezien de
nationale regeling een verschil in behandeling kent tussen de omzetting van natio-
nale vennootschappen en buitenlandse vennootschappen, is sprake van een beper-
king van de vrijheid van vestiging. Een rechtvaardiging ontbreekt, aangezien het gaat
om een algemene beperking van grensoverschrijdende omzetting. Nationale maat-
regelen zijn mogelijk, zeker nu er op dit gebied geen Europese regels zijn, maar die
nationale regels moeten de toets van art. 49 VWEU kunnen doorstaan. Omdat het
Hongaarse recht een algemene weigering kent om vennootschappen die zich grens-
overschrijdend hebben omgezet in te schrijven, is geen sprake van een rechtvaardi-
gingsgrond. Uit de zaak Vale volgt dat ook het land van ontvangst de
grensoverschrijdende omzetting niet mag belemmeren.146 Na Cartesio en Vale staat
mijns inziens vast dat een grensoverschrijdende omzetting (ook naar Nederlands
recht) mogelijk is.147

5.9.4 Grensoverschrijdende omzetting en medezeggenschap

5.9.4.1 Inleiding

Door gebruik te maken van een grensoverschrijdende omzetting, kan vennoot-
schapsrechtelijke medezeggenschap verdwijnen. Zo zal een Nederlandse structuur-
vennootschap die zich omzet naar een Engelse limited, na omzetting niet meer
onderworpen zijn aan vennootschapsrechtelijke medezeggenschap, aangezien
Engels recht van toepassing is. Mag de Nederlandse wetgever in dat geval (out-
bound) maatregelen nemen om de medezeggenschapsrechten van de Nederlandse

145 Hof van Justitie EU 12 juli 2012 C-378/10, NJ 2012, 581, JOR 2012/285 (Vale).
146 W.J.T. de Jonge, ‘VALE: grensoverschrijdende omzetting in het verlengde van Cartesio’, V&O 2012-

10, p. 171.
147 Zie hierover ook: M.A. Verbrugh, ‘Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie

van werknemers’, TAO 2013-2, p. 23-32.
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werknemers te beschermen? Indien een buitenlandse vennootschap zich omzet
naar Nederlands recht zal in beginsel Nederlandse vennootschapsrechtelijke mede-
zeggenschap van toepassing zijn. Dit kan voor een buitenlandse vennootschap een
belemmering zijn om zich naar een Nederlandse vennootschap om te zetten.
Betekent dit ook een belemmering van de vrijheid van vestiging? Deze vragen
beantwoord ik hieronder.

5.9.4.2 Een Nederlandse structuurvennootschap zet zich om in een buitenlandse
vennootschap

X (een Nederlandse structuurvennootschap) besluit zich grensoverschrijdend om te
zetten naar een rechtspersoon van een land dat geenmedezeggenschap kent.148 Vanaf
het moment dat de omzetting gerealiseerd is, is X een buitenlandse rechtspersoon
waarop de structuurregeling niet van toepassing is. Het gevolg is dat de medezeg-
genschap van werknemers door de omzetting verdwijnt, nu het buitenlandse recht
ook geen andere vorm van (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap kent. Mag
de Nederlandse wetgever maatregelen nemen om de medezeggenschap van werk-
nemers te beschermen? Kan de Nederlandse wetgever bijvoorbeeld verplichten dat
de werknemers invloed hebben op de benoeming van 1/3 van de boardmembers van
de buitenlandse rechtspersoon? Niet ondenkbaar is dat de lidstaat van ontvangst een
‘shareholderbenadering’ kent waarin vennootschapsrechtelijke medezeggenschap
zeer lastig inpasbaar is. Deze vorm van medezeggenschap maakt immers inbreuk
op het ultieme recht van aandeelhouders om de bestuurders te benoemen en te
ontslaan. Een andere mogelijkheid is dat de Nederlandse wet aan de omzetting de
voorwaarde verbindt dat een ondernemingsovereenkomst wordt gesloten met de or
over de rol van de werknemers na de omzetting. De regeling aangaande de mede-
zeggenschap bij de SE, SCE en grensoverschrijdende fusies kan daarbij als inspiratie-
bron dienen. In de overeenkomst zouden dan ook geen of andere bevoegdheden
kunnen worden overeengekomen. Hierbij moet ik de kanttekening plaatsen dat een
dergelijke overeenkomst naar huidig Nederlands recht niet rechtsgeldig is.149

Zijn maatregelen ter bescherming van nationale medezeggenschap toegestaan?
Uit de oudere jurisprudentie van het Hof van Justitie zoals Daily Mail, lijkt te volgen
dat het Europese recht veel ruimte laat voor nationale outbound maatregelen, maar
uit het arrest Cartesio blijkt dat dit niet het geval is voor de grensoverschrijdende
omzetting. Uit dit arrest volgt dat het belemmeren van een grensoverschrijdende
omzetting een beperking van de vrijheid van vestiging is. Hiermee is naar het oordeel
van Vossestein niet gezegd dat lidstaten de grensoverschrijdende omzetting in het
geheel niet mogen regelen.150 Hij vindt steun voor deze opvatting in de overweging
van het hof dat geen sprake is van immuniteit op het gebied van ontbinding en

148 Ik ga er hierbij van uit dat een dergelijke omzetting op grond van het Cartesio-arrest mogelijk is.
149 Op grond van art. 32 WOR kan de or bij overeenkomst geen afstand doen van zijn bevoegdheden.
150 G.J. Vossestein ‘Grensoverschrijdende zetelverplaatsing en omzetting van vennootschappen’, NTER

2009-5 p. 189, G.J. Vossestein, Cross-Border Transfer of Seat and Conversion of Companies under
the EC Treaty Provisions on Freedom of Establishment. Some considerations on the Court of
Justice’s Cartesio Judgement’, European Company Law, 2009-6’, p. 122.
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oprichting van vennootschappen. Een dergelijke interpretatie van Cartesio laat ruimte
open voor maatregelen op het gebied van bescherming van minderheidsaandeel-
houders, crediteuren en werknemers. Storm merkt naar aanleiding van het eerdere
Sevic-arrest op datmedezeggenschap vanwerknemers een inbreuk op de vrijheid van
vestiging kan rechtvaardigen, aangezien een grensoverschrijdende fusie (voordat
de richtlijn in werking trad) gebruikt kan worden om medezeggenschap te omzei-
len.151 In ieder geval is duidelijk dat de Nederlandse regering – met een beroep op
bescherming van werknemers – de omzetting niet geheel mag voorkomen. Nationale
maatregelen die de toets van de rule of reason kunnen doorstaan (zie hierboven) zijn
naar mijn mening toegestaan. Belangrijk is daarbij dat niet te veel wordt ingegrepen
in het vennootschapsrecht van de lidstaat van ontvangst.

Begin 2012 kwam de Commissie Vennootschapsrecht met een voorstel voor de
grensoverschrijdende omzetting van kapitaalvennootschappen. Dit was een reactie
op de uitspraak inzake Cartesio. Bij gebrek aan een Europese regeling, is behoefte aan
een nationale regeling. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat een grensoverschrijdende
omzetting mogelijk wordt gemaakt met inachtneming van de rechten van minder-
heidsaandeelhouders, crediteuren en werknemers.152 In dit wetsvoorstel is ook een
regeling omtrent de medezeggenschap opgenomen in art. 2:334tt. Wanneer de
structuurregeling wordt toegepast, is grensoverschrijdende omzetting in beginsel
niet mogelijk. De omzetting is alleenmogelijk als de voorgestelde statuten voorzien in
een regeling met betrekking tot medezeggenschap, zoals opgenomen in art. 1:1 lid 1,
onderdeel n, van de WRW. Dat betekent dat uit de voorgestelde statuten naar voren
moet komen dat medezeggenschap ten aanzien van de gang van zaken bij de
vennootschap wordt toegekend aan de ondernemingsraad of andere werknemers-
vertegenwoordigers. Dit door toekenning van het recht een aantal leden van het
toezichthoudende of bestuursorgaan te kiezen of te benoemen, of het recht met
betrekking tot de benoeming van een aantal of alle leden van het toezichthoudende of
bestuursorgaan van de vennootschap aanbevelingen te doen of bezwaar te maken.
Ontbreekt elke vorm van medezeggenschap dan kan de omzetting niet doorgaan.
Deze regeling lijkt op het eerste gezicht vrij strikt: indien de structuurregeling van
toepassing is, kan de omzetting niet doorgaan. Bij verdere lezing blijkt dat geen
voorwaarden worden gesteld aan de wijze waarop de medezeggenschap wordt
vormgegeven. Slechts vereist is dat er enige vorm van vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap van toepassing is. Verbrugh wijst er tevens op dat het enquête-
recht van de vakbonden verdwijnt en er daarvoor geen regeling wordt getroffen.153

Wellicht wordt dit nog verder uitgewerkt bij verdere behandeling van het wetsvoor-
stel. De regeling zoals die door de regering wordt voorgesteld, lijkt in ieder geval
toegestaan op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

151 P. Storm, ‘Cross-border Mergers, the Rule of Reason and Employee Participation’, European
Company Law, 2006-3, p. 132.

152 Memorie van toelichting p. 2.
153 M.A. Verbrugh, ‘Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie van werkne-

mers’, TAO, 2013-2, p. 29.
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5.9.4.3 Een buitenlandse vennootschap zet zich om in een Nederlandse NV

Een buitenlandse ‘medezeggenschapsvrije’ vennootschap wil zich grensoverschrij-
dend omzetten in een Nederlandse NV. De vennootschap voldoet aan de vereisten van
de structuurregeling, maar deze regeling is pas na drie jaar van toepassing. Verbrugh
wijst erop dat de driejaarstermijn eerder begint te lopen, wanneer de vennootschap
voorafgaand aan de omzetting al onder een regeling van vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap viel.154 Ook de spreekrechten zijn van toepassing omdat het hier
gaat om een NV. Na de omzetting is Nederlands recht van toepassing en dus ook de
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Ondanks dat dit een reden kan zijn niet
te kiezen voor de Nederlandse rechtsvorm, is hier mijns inziens geen sprake van een
belemmering van de vrijheid van vestiging.155

5.9.4.4 Grensoverschrijdende zetelverplaatsing zonder omzetting en
medezeggenschap

Van de hierboven besproken grensoverschrijdende omzetting, moet de grens-
overschrijdende verplaatsing van de zetel (zonder rechtsvormwijziging) worden
onderscheiden. Of een dergelijke zetelverplaatsing mogelijk is, is niet zeker en hangt
in ieder geval af van het nationale recht en het aanknopingsbeginsel. Indien ervan uit
wordt gegaan dat een grensoverschrijdende zetelverplaatsing mogelijk is, kan een
buitenlandse ‘medezeggenschapsvrije’ vennootschap zich in Nederland vestigen
zonder dat de medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling en de spreek-
rechten van toepassing zijn. Deze zijn immers alleen van toepassing op Nederlandse
rechtsvormen. Kan de Nederlandse wetgever een buitenlandse vennootschap ver-
plichten vennootschapsrechtelijke medezeggenschap toe te passen indien zij in
Nederland gevestigd is? Naast eventuele onevenredigheid met het Europese recht,
heeft deze maatregel allerlei praktische bezwaren. De medezeggenschapsregeling in
de structuurregeling en in mindere mate de spreekrechten, zijn zeer nauw verbonden
met de structuurwijzigingen die de bepalingen uit de structuurregeling voorschrij-
ven. Dit is lastig in te passen in buitenlandse systemen van corporate governance. Een
zekere inbreuk op de vrijheid van vestiging lijkt daarmee gegeven – het bemoeilijkt
immers grensoverschrijdende verplaatsing. De volgende vraag is of deze inperking
gerechtvaardigd wordt door ‘dwingende redenen van algemeen belang’.

In tegenstelling tot in Nederland is in Duitsland uitvoerig onderzoek gedaan naar
de vraag of de Duitse Mitbestimmungsregeling kan worden toegepast op buitenlandse
vennootschappen. De heersende leer is dat dit niet mogelijk is.156 Ondanks het feit dat
de Nederlandse en Duitse regelingen aanzienlijk van elkaar afwijken – in Duitsland

154 M.A. Verbrugh, ‘Grensoverschrijdende omzetting na het Vale-arrest en de positie van werkne-
mers’, TAO, 2013-2, p. 28.

155 Zie ook: M. Holtzer, ‘De verhouding van het Nederlandse medezeggenschaps- en collectieve-
actierecht tot het Europese verkeer’, Ondernemingsrecht 2009, 34.

156 H. Kierstein, Niederlassungsfreiheit contra Unternehmensmitbestimmung.-Zur möglichkeit der
Anwendung nationaler Regeln der Unternehmensmitbestimmung auf Auflandgesellschaften mit Ver-
waltungssitz in Deutschland, Diss. 2006, S. Stehle, ‘Keine Unternehmensmitbestimmung in zuzie-
hende EU-Scheinauslandsgesellschaften’, Jura heft 2009-1, p. 8-18.
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gaat het bijvoorbeeld om directe invloed op een derde of de helft van de Aufsichtsrat
en Duitsland kent geen regeling voor het monistische systeem – moet naar mijn
mening aangenomenworden dat voor de Nederlandsemedezeggenschapsregeling op
grond van de structuurregeling en de spreekrechten hetzelfde geldt. Nu het toepassen
van de structuurregeling op een buitenlandse vennootschap een belemmering voor
de vrijheid van vestiging vormt, resteert de vraag of dit gerechtvaardigd kan worden
door de rule of reason. Deze vraag moet door het Hof van Justitie worden beantwoord
aan de hand van alle feiten en omstandigheden. Hierna zal ik aan de hand van de
vier door het Hof van Justitie ontwikkelde vereisten proberen in te schatten of
de structuurregeling onder de rule of reason zou kunnen vallen. Allereerst moet
sprake zijn van een dwingende reden van algemeen belang. In Nederland is – ondanks
enige discussie – de (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap sterk in het ven-
nootschapsrechtelijke systeem verankerd. Medezeggenschap wordt zelfs beschouwd
als een grondrecht. Voor de vraag of iets een dwingende reden van algemeen belang is,
moet volgens jurisprudentie van het Hof van Justitie echter niet alleenworden gekeken
naar het nationale recht, maar ook naar het gemeenschapsniveau. Uit de hierboven
besproken Europese regelgeving op het gebied van grensoverschrijdende herstruc-
turering, blijkt dat de Europese wetgever veel waarde hecht aan de vennootschaps-
rechtelijke medezeggenschap. Op Europees niveau worden echter alleen informatie
en consultatie als grondrecht erkend. Net als Kierstein ben ik daarom van mening
dat de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap op Europees niveau als een
dwingende reden van algemeen belang kan worden beschouwd.157

Het tweede vereiste is de voorwaarde dat de maatregel zonder discriminatie
wordt toegepast. Op het eerste gezicht lijkt dit voor deze maatregel te gelden. De
structuurregeling wordt immers op zowel Nederlandse als buitenlandse vennoot-
schappen toegepast. Kierstein wijst er echter voor de Duitse Mitbestimmungsregeling
op dat, ondanks gelijke toepassing op alle vennootschappen, toepassing van de
Mitbestimmungsregeling op buitenlandse vennootschappen leidt tot indirecte discri-
minatie. Het is voor een Engelse Limited met een monistisch systeem veel lastiger de
Mitbestimmungsregeling toe te passen dan voor een Duitse vennootschap. Na invoe-
ring van de Wet bestuur en toezicht, zal dat naar mijn mening veel minder gelden
voor de Nederlandse structuurregeling. Deze is immers ook toepasbaar op een
monistisch systeem. Aan het tweede vereiste wordt daarom naar mijn mening ook
voldaan.

Vervolgens moet de toepassing van de structuurregeling geschikt zijn om het doel
te verwezenlijken en moet de toepassing voldoen aan het proportionaliteitsbeginsel.
Ondanks dat de structuurregeling niet leidt tot directe medezeggenschap van werk-
nemers, versterkt de regeling wel de positie van werknemers in de vennootschap. Zo
lijkt ten slotte ook aan het derde vereiste voldaan te zijn. De lastigste vraag is of een
nationale maatregel proportioneel is. Zijn milderemaatregelen te bedenkenwaarmee
hetzelfde doel kan worden bereikt? Veel nationale regelingen sneuvelen op dit punt.

157 H. Kierstein, Niederlassungsfreiheit contra Unternehmensmitbestimmung.-Zur möglichkeit der
Anwendung nationaler Regeln der Unternehmensmitbestimmung auf Auflandgesellschaften mit Ver-
waltungssitz in Deutschland, Diss. 2006, p. 135-149.
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Naar het oordeel van Kierstein is de DuitseMitbestimmungsregeling in ieder geval niet
proportioneel.158 Ook het Hof van Justitie lijkt deze mening toegedaan.

In de eerder aangehaalde zaak Überseering deed de Duitse regering naast de
bescherming van minderheidsaandeelhouders en schuldeisers een beroep op de
bescherming van werknemers. Dit ter rechtvaardiging van de beperking van de vesti-
gingsvrijheid, in casu het niet aanvaarden van de rechts- en procesbevoegdheid van
een Nederlandse vennootschap. Volgens de Duitse regering zou een vennootschap die
volgens het recht van een andere lidstaat is opgericht en haar werkelijke zetel naar
Duitsland verplaatst (met behoud van haar hoedanigheid van vennootschap) volgens
het recht van die andere lidstaat zich kunnen onttrekken aan de Duitse bepalingen
inzake vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. In de vennootschappen in andere
lidstaten bestaat niet altijd een dergelijk orgaan. Het beroep op de ‘sterke’ Duitse
Mitbestimmungsregeling kon de Duitse regering, net als de bescherming van schuldei-
sers en minderheidsaandeelhouders, niet baten. Het Hof van Justitie overweegt:

“Dienaangaande kan niet worden uitgesloten dat dwingende redenen van algemeen belang, zoals
de bescherming van de belangen van de schuldeisers, van de minderheidsaandeelhouders, van de
werknemers of van de fiscus, onder bepaalde omstandigheden en mits bepaalde voorwaarden zijn
vervuld, beperkingen van de vrijheid van vestiging rechtvaardigen. Dergelijke doelstellingen
kunnen echter niet rechtvaardigen dat van een vennootschap die in een andere lidstaat rechtsgeldig
is opgericht en er haar statutaire zetel heeft, de rechtsbevoegdheid en dus de procesbevoegdheid
niet wordt erkend. Een dergelijke maatregel gaat immers regelrecht in tegen de vrijheid van
vestiging die de vennootschappen ingevolge de artikelen 43 EG en 48 EG toekomt.”

159

De aanbevelingsrechten op grond van de structuurregeling zijn in hoedanigheid van
zwaarte echter niet te vergelijken met de Duitse medezeggenschapsregeling. Ten
eerste heeft het versterkte aanbevelingsrecht in Nederland betrekking op maximaal
1/3 van de leden van de RVC en in Duitsland opmaximaal de helft van de leden.160 Ook
de kwaliteit van rechten verschilt aanzienlijk: Duitse werknemers hebben een direct
benoemingsrecht en Nederlandse werknemers een (versterkt) aanbevelingsrecht.
Daarnaast is de structuurregeling na de invoering van de Wet bestuur en toezicht
veel flexibeler toepasbaar op rechtspersonen uit andere lidstaten. Hiermee lijkt ook
aan het vierde vereiste te zijn voldaan.

De High Level Group of Company Law Experts is van oordeel dat medezeggen-
schap de enige rechtvaardigingsgrond voor een inbreuk op de vrijheid van vestiging
is, mits deze niet te ver gaat.161 Een algemene regel dat een vennootschap uit een

158 Kierstein Niederlassungsfreiheit contra Unternehmensmitbestimmung.-Zur möglichkeit der Anwen-
dung nationaler Regeln der Unternehmensmitbestimmung auf Auflandgesellschaften mit Verwaltungs-
sitz in Deutschland, Diss. 2006, p. 159-162. Iets genuanceerder is Stehle. Hij wijst erop dat het doel
van de Duitse medezeggenschapsregeling niet beschermen van werknemers, maar het democra-
tiseren van de onderneming is. De laatste doelstelling is nog niet door het Hof van Justitie erkend
als een dwingende reden van algemeen belang, maar Stehle sluit niet uit dat dit alsnog gebeurt.
K. Stehle, ‘Keine Unternehmensmitbestimmung in zuziehende EU-Scheinauslandsgesells’, JURA
2009-1 p. 16.

159 Hof van Justitie 5 november 2002, NJ 2003,58 (Überseering) r.o. 92 en 93.
160 Ik laat het algemene aanbevelingsrecht hier buiten beschouwing omdat dit mijns inziens qua

zwaarte niet te vergelijken is met de Duitse Mitbestimmungsregeling.
161 High Level Group of Company Law Experts, Report on a modern regulatory framework of company

law in Europe, Brussel: 2002, p. 105.
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andere lidstaat niet erkend wordt, omdat deze niet voldoet aan het medezeggen-
schapsregime van de lidstaat van ontvangst is volgens de High Level Group dispro-
portioneel. Hetzelfde geldt voor het opleggen van nationaal medezeggenschapsrecht
indienminder dan de helft van dewerknemers in de lidstaat van ontvangst werkzaam
is. De heersende leer lijkt dus te zijn dat lidstaten maatregelen kunnen nemen om de
werknemers te beschermen bij een grensoverschrijdende zetelverplaatsing. Stehle
stelt dat de ondernemingsrechtelijke medezeggenschap een lichter middel is waar-
door hetzelfde doel kan worden bereikt. Naar mijn mening dienen beide vormen van
medezeggenschap echter niet hetzelfde doel.162 Vennootschapsrechtelijke medezeg-
genschap verschaft de werknemers immers invloed van de werknemersvertegen-
woordigers op de organisatie van de vennootschap, terwijl informatie en consultatie
alleen de onderneming, de arbeidsorganisatie, betreffen.

Mijn voorzichtige conclusie is dat de Nederlandse medezeggenschapsregeling een
kans maakt de strenge toets van de rule of reason te doorstaan. Of dit daadwerkelijk
het geval is, zal het Hof van Justitie moeten bepalen. Wanneer de Nederlandse
wetgever de medezeggenschapsregeling uit de structuurregeling niet kan toepassen
ontstaat een situatie van ongelijkheid die door Kierstein wordt aangeduid met de
term Inländerdiskriminierung.163 De Nederlandse rechtspersonen worden benadeeld
ten opzichte van buitenlandse vennootschappen. Ondanks dat het Europese recht
deze vorm van ongelijkheid niet verbiedt, lijkt mij dit wenselijk in het kader van de
doelstellingen van de EU.

5.9.4.5 Harmonisatie wenselijk?

In 1997 heeft de Europese Commissie een conceptvoorstel tot een veertiende richtlijn
inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsing gedaan. In 2007 is een nieuw voorstel
voorbereid, maar uiteindelijk is besloten dit voorstel niet in te dienen. Volgens de
commissie is er geen noodzaak wetgeving op dit terrein te harmoniseren, aangezien
vennootschappen verschillende andere mogelijkheden hebben om grensoverschrij-
dend hun zetel te verplaatsen. Voorbeelden zijn oprichting van een SE of een
grensoverschrijdende fusie.164 Door het Hof van Justitie is hieraan de grens-
overschrijdende zetelverplaatsing door omzetting toegevoegd. Van deze laatste
mogelijkheid kunnen vennootschappen gebruikmaken met een rechtstreeks beroep
op art. 49 VWEU. Harmonisatie van de grensoverschrijdende zetelverplaatsing is
daarmee niet langer noodzakelijk. Ik sluit me echter aan bij de alom in de literatuur
verdedigde opvatting dat harmonisatie ondanks Cartesio wenselijk is, in ieder geval

162 S. Stehle, ‘Keine Unternehmensmitbestimmung in zuziehende EU-Scheinauslandgesells’, JURA
2009-1 p. 17.

163 Kierstein Niederlassungsfreiheit contra Unternehmensmitbestimmung.-Zur möglichkeit der
Anwendung nationaler Regeln der Unternehmensmitbestimmung auf Auflandgesellschaften mit Ver-
waltungssitz in Deutschland, Diss. 2006, p. 46.

164 Speech by commissioner Mc Greevy at the European Parliament’s Legal Affairs Committee
3 October 2007, SPEECH/07/592. Zie ook: J.N. Schutte-Veenstra, ‘Afstel EG-richtlijn betreffende
grensoverschrijdende zetelverplaatsing’, Ondernemingsrecht 2008-3.
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vanuit medezeggenschapsrechtelijk oogpunt.165 Of werknemers hun rechten op
medezeggenschap behouden, is onzeker wanneer een grensoverschrijdende zetelver-
plaatsing rechtstreeks op de vrijheid van vestiging gebaseerd wordt, terwijl de
medezeggenschap bij de harmonisatie van grensoverschrijdende mobiliteit altijd
een belangrijke plaats heeft ingenomen.

Uit de vorige paragraaf blijkt dat een nationale wetgever wel enige ruimte heeft
om maatregelen te treffen voor het behoud van medezeggenschap, maar dat deze
ruimte zeer beperkt is. Bovendien kunnen de maatregelen op nationaal niveau
verschillen. Arons stelt voor aan te sluiten bij de SE-Vo en Richtlijn-GOF door in een
richtlijn grensoverschrijdende zetelverplaatsing een medezeggenschapsregeling op
te nemen die vergelijkbaar is met die van de SE-richtlijn.166 Ik sluit me daarbij aan, met
de toevoeging dat de toepasselijkheid van art. 16 van de Richtlijn-GOF mijns inziens
meer voor de hand ligt, nu het hier ook alleen gaat om de vennootschapsrechtelijke
medezeggenschap en gewoon nationaal recht van toepassing zal zijn op de omgezette
vennootschap.

In februari 2012 heeft het Europese parlement een resolutie aangenomen waarin
de Europese commissie verzocht wordt een voorstel in te dienen voor een richtlijn
betreffende grensoverschrijdende overdracht van vennootschapszetels.167 Onder
grensoverschrijdende verplaatsing van de vennootschapszetel verstaat het parle-
ment: een verhuizing naar de lidstaat van ontvangst zonder verlies van rechts-
persoonlijkheid maar door de omzetting in een andere vennootschap waarop de
wetgeving van de lidstaat van ontvangst van toepassing is.168 Het gaat dus om een
grensoverschrijdende omzetting. De commissie stelt voor de regeling te beperken tot
de BV’s en NV’s.

Naar het oordeel van het Europese Parlement is de grensoverschrijdende verhui-
zing van vennootschappen een van de cruciale elementen voor de voltooiing van de
interne markt. Aanbeveling zeven van de resolutie heeft betrekking op de (vennoot-
schapsrechtelijke) medezeggenschap vanwerknemers. De regeling is geïnspireerd op
de Richtlijn-GOF. Het uitgangspunt is dat de medezeggenschapsrechten van werkne-
mers na omzetting worden bepaald aan de hand van het recht van het land van
ontvangst. Op deze hoofdregel worden echter twee uitzonderingen gemaakt:
(i) het land van ontvangst voorziet niet in hetzelfde niveau van medezeggenschap

165 Andere voorstanders van harmonisatie zijn: R.B. van Hees, ‘Het Cartesio-arrest en re-incorporatie
binnen de Europese Unie’, V&O 2009-1 p. 8. T.M.C. Arons, ‘Is er na het verwachte oordeel in de
Cartesio-zaak nog behoefte aan een veertiende vennootschapsrichtlijn? Een mogelijke afronding
van het vennootschapsrecht? Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2008-4, p. 96.

166 T.M.C. Arons, ‘Is er na het verwachte oordeel in de Cartesio-zaak nog behoefte aan een veertiende
vennootschapsrichtlijn? Eenmogelijke afronding van het vennootschapsrecht? TvOB 2008-4, p. 96.

167 Resolutie van het Europese parlement van 2 februari 2012 met aanbevelingen aan de Commissie
betreffende een 14e Richtlijn inzake het vennootschapsrecht betreffende de grens-
overschrijdende verplaatsing van zetels (2011/2046(INI)). In 2009 heeft de Commissie eerder
een dergelijke resolutie ingediend. Resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2009
met aanbevelingen aan de Commissie betreffende grensoverschrijdende overplaatsingen van
zetels va vennootschappen (2008/2196(INI).

168 Zie aanbeveling 2.
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als het land van oorsprong en (ii) werknemers in vestigingen in andere lidstaten
hebben niet hetzelfde recht op de uitoefening van medezeggenschapsrechten zoals
gold voor de verplaatsing.

5.9.5 Slotwoorden: de toekomst van Europese medezeggenschap

In het voorgaande heb ik me vooral gericht op de vraag op welke wijze de Europese
regelgeving gebruikt kan worden om nationaal medezeggenschapsrecht te omzeilen.
Aan het slot van dit hoofdstuk wil ik daarbij een kanttekening plaatsen. Door de
Europese regelgeving op grensoverschrijdende herstructureringen, kan inbreuk wor-
den gemaakt op de medezeggenschapsrechten van werknemers. Aan de andere kant
maakt het nationale medezeggenschapsrecht ook inbreuk op het optimaal bewerk-
stelligen van de interne markt door regelgeving op het gebied van grens-
overschrijdende mobiliteit en de vrijheid van vestiging van ondernemers. Dit zien
we ook in het Nederlandse vennootschapsrecht waarbij de rechten van aandeelhou-
ders moeten wijken voor de rechten van werknemers op (vennootschapsrechtelijke)
medezeggenschap. Daar komt ten aanzien van het Europese medezeggenschapsrecht
bij, dat de regeling haar doel voorbij streeft nu zij gebruikt kan worden om nationale
medezeggenschapsregelingen te omzeilen. Lennarts en Roest hebben daarom mijns
inziens terecht de vraag opgeworpen of wel zo krampachtig moet worden vast-
gehouden aan de bescherming van nationale medezeggenschap in het Europese
recht.169

5.10 Conclusie

Het bedrijfsleven is steeds meer geïnternationaliseerd, maar de medezeggenschap is
niet meegegroeid. De Nederlandse medezeggenschap is territoriaal beperkt tot het
Nederlandse grondgebied. Dit leidt ertoe dat de medezeggenschap vanwerknemers in
internationale (concern)verhoudingen wordt uitgehold. In art. 25 WOR en de Fusiege-
dragsregels is een zogenoemde buitenlandclausule opgenomen die het advies- en
raadplegingsrecht voor or en vakbonden in veel gevallen uitsluit voor de overname van
buitenlandse ondernemingen. Inconsequent is dat een buitenlandse investering wel
onder het adviesrecht van de or valt.

In internationale concerns wordt veelal gebruik gemaakt van de Nederland-
constructie zodat het internationale concernbeleid – ook indien de concernleiding
in Nederland gevestigd is – buiten de invloed van de cor wordt gehouden. Ook de
invloed van de or op grond van Boek 2 BW is in internationale concernverhou-
dingen beperkt. Vennootschappen die onderdeel uitmaken van een internationaal
concern kunnen gebruikmaken van de vrijstellingen uit de Structuurwet, waardoor
de invloed van werknemersvertegenwoordigers wordt geconcentreerd op het

169 M.L. Lennarts, J. Roest, Europees vennootschapsrecht: waar staanwe enwaar moetenwe naartoe?,
in: M.L Lennarts e.a., Europa! Europa?. De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht
nu en in de toekomst. Preadvies van de Vereeniging Handelsrecht, Deventer: Kluwer 2012, p. 22-24.
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niveau van een subholding. Ter rechtvaardiging van deze uitholling van medezeg-
genschap in internationale concernverhoudingen, kan gewezen worden op het
territorialiteitsbeginsel en het legitimiteitsbeginsel.

Nederlands recht moet beperkt blijven tot het Nederlandse grondgebied en de
Nederlandse medezeggenschapsorganen vertegenwoordigen slechts de Nederlandse
werknemers en niet de buitenlandse. Indien demeerderheid van dewerknemers in het
buitenland werkzaam is, is niet te rechtvaardigen dat slechts de Nederlandse werkne-
mers medezeggenschap uitoefenen. Het gevolg is dat helemaal geen medezeggen-
schapwordt uitgeoefend. Doordat de internationalisering steedsmeer toeneemt, is een
dergelijke strikte benadering mijns inziens voor discussie vatbaar. De medezeggen-
schap moet meegroeien met de internationalisering van het bedrijfsleven. De mede-
zeggenschapmoet daar worden uitgeoefendwaar de zeggenschap zich bevindt: op het
niveau van de internationale topholding.

Zowel in de politiek als in de literatuur wordt veelvuldig bepleit dat de positie van
Nederlandse werknemersvertegenwoordigers in internationale concernverhoudin-
gen moet worden versterkt. Tot een significante verbetering heeft het echter nog niet
geleid. In de Kamerbrief medezeggenschap heeft de minister toegezegd dat het
informatierecht van de Nederlandse or in internationale concerns wordt uitgebreid,
maar daar blijft het voorlopig bij. Naar mijnmening zou de Nederlandsewetgever ook
de buitenlandclausule moeten schrappen en ervoor moeten zorgen dat ook buiten-
landse werknemers kunnenworden vertegenwoordigd in de cor. Op deze manier zou
de ongelijkheid tussen Nederlandse en buitenlandse werknemers kunnen verdwij-
nen. Een verdere versterking van de positie van werknemersvertegenwoordigers in
internationale concerns zal mijns inziens van de Europese en niet van de Nederlandse
wetgever moeten komen.

De Europese medezeggenschap is sinds de afgelopen decennia in ontwikkeling. Er
is een onderscheid te maken tussen minimumregels voor lidstaten (de Richtlijn
informatie en consultatie), medezeggenschap voor communautaire ondernemingen
en concerns (de Richtlijn EOR) en medezeggenschap bij Europese herstructureringen.
In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op de laatste twee. Ten aanzien van de EOR-Richtlijn
heb ik onderzocht in hoeverre deze regeling inzake communautaire medezeggen-
schap de hierboven besproken uitholling van medezeggenschap compenseert. De eor
zorgt ervoor dat in internationale concerns op het hoogste niveau informatie- een
raadplegingsrechten worden uitgeoefend. Daarbij komt dat de eor een medezeggen-
schaporgaan is dat werknemers uit alle lidstaten vertegenwoordigt. Dit is een
belangrijke stap voorwaarts en het uitgangspunt ‘medezeggenschap volgt zeggen-
schap’ komt daarbij meer tot zijn recht. De bevoegdheden van de eor zijn echter niet
sterk; zeker niet als we die vergelijken met de medezeggenschap van de Nederlandse
or. De uitholling van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap wordt in het geheel
niet gecompenseerd door Europese regelgeving. Harmonisatie van vennootschaps-
rechtelijke medezeggenschap zou vanuit Nederlands perspectief wenselijk zijn, maar
lijkt in Europa politiek onhaalbaar. Een eerder initiatief daartoe in de vijfde richtlijn is
gesneuveld. Een andere optie zou zijn dat de EOR-richtlijn het mogelijk maakt dat bog
en deelnemende vennootschappen in de overeenkomst een bepaling opnemen over
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Op dit moment is dat echter niet
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mogelijk. Het is ook niet mogelijk bevoegdheden van nationale medezeggenschaps-
organen over te dragen aan de eor.

Wanneer een vennootschap uit een lidstaat gebruik maakt van een vorm van
grensoverschrijdende herstructurering, zoals een grensoverschrijdende fusie of de
oprichting van een SE of SCE, is wel sprake van een Europese regeling op het gebied
van vennootschapsrechtelijke medezeggenschap. Deze regel ing beoogt geen mede-
zeggenschap te creëren, maar beschermt bestaande medezeggenschapsregelingen
door het ‘voor en na-beginsel’. In dit hoofdstuk heb ik echter een aantal situaties
geschetst waaruit blijkt dat de regelingen op het gebied van Europese herstructure-
ringen vele mogelijkheden bieden om medezeggenschap te laten wegvloeien of te
omzeilen. Een deel daarvan is inherent aan het compromismodel waarvoor is gekozen
(overigens was dit het enige haalbare systeem). Anderzijds neigt een deel, zoals de
plank-SE, naar misbruik. Het Nederlandse recht is op dit moment niet tegen deze
misbruik bestand en het verdient aanbeveling in de WRW een bepaling over heron-
derhandeling op te nemen, zoals in Duitsland ook is gebeurd.

In het laatste deel van dit hoofdstuk signaleerde ik dat niet alle vormen van
Europese herstructureringen geharmoniseerd zijn. Deze en andere vormen van grens-
overschrijdende mobiliteit, met een beroep op de vrijheid van vestiging van art. 49
VWEU, zijn wel mogelijk mits het nationale recht een dergelijke herstructurering
toestaat. Het gaat daarbij vooral om grensoverschrijdende omzetting of zetelverplaat-
sing. In dat geval geldt geen medezeggenschapsregeling zoals bij de SE, SCE en
grensoverschrijdende fusies en geldt het belemmeringsverbod van art. 49 VWEU.
Wanneer lidstaten maatregelen willen nemen om het wegvloeien van medezeggen-
schap in een dergelijk geval te voorkomen, ontstaat de vraag of dit inbreuk vormt op de
vrijheid van vestiging.

Ik sluit niet uit dat dergelijke maatregelen inderdaad beschouwd moeten worden
als een inbreuk op de vrijheid van vestiging. Slechts indien zij vallen onder de rule of
reason zijn de maatregelen toegelaten. Uit eerdere jurisprudentie volgt dat het Hof
van Justitie niet snel vaststelt dat iets een proportionele en evenredige inbreuk op de
vestigingsvrijheid betreft, ook niet indien het de bescherming van werknemers
betreft. Ook het feit dat medezeggenschap een fundamenteel recht is, vormt geen
uitzondering op de fundamentele vrijheden. Een denkbare oplossing is dat lidstaten
de regeling inzake grensoverschrijdende fusies of SE’s analoog toepassen op de niet-
geharmoniseerde vormen van grensoverschrijdende herstructureringen. Een voorstel
hiertoe voor de grensoverschrijdende omzetting is door de Nederlandse minister in
2012 ingediend. Harmonisatie op Europees niveau blijft echter wenselijk.

Resumerend is mijn conclusie dat in internationale concernverhoudingen de
medezeggenschap in het algemeen niet wordt uitgeoefend daar waar de zeggenschap
plaatsvindt. Het beleid wordt bepaald op het niveau van de internationale topholding
en zowel bij een buitenlandse moedervennootschap als bij een Nederlandse moeder-
vennootschap wordt die top buiten de reikwijdte van de ondernemingsrechtelijke en
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap gebracht. Europese regelgeving biedt
ten aanzien van informatie en consultatie een verbetering, maar de vennootschaps-
rechtelijke medezeggenschap wordt in het algemeen niet op het niveau van de
internationale holding uitgeoefend. Dit is soms anders indien gekozen wordt voor
een Europese rechtspersoon, zoals de SE. Het Europese recht is echter slechts
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gedeeltelijk geharmoniseerd en biedt veel ruimte voor het omzeilen van medezeg-
genschap. Harmonisatie van de (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap op
Europees niveau zie ik niet snel gebeuren. De regeling omtrent medezeggenschap
vormt een belangrijke barrière bij het ontstaan van regelgeving op het gebied van
grensoverschrijdende mobiliteit en is zeer ingewikkeld. Ook verhoudt het opleggen
van vergaande vormen van medezeggenschap op vennootschappen die gebruik-
maken van de vrijheid van vestiging zich slecht tot deze fundamentele vrijheid.

Een gerechtvaardigde vraag is daarom of het belang van vennootschapsrechte-
lijke medezeggenschap zo groot is als de vrijheid van vestiging en of het belang van
de interne markt daarvoor moet wijken. Deze vraag is zeker gerechtvaardigd nu de
regelingen die bestaan niet waterdicht zijn en juist mogelijkheden bieden tot
omzeiling van medezeggenschap. In het arbeidsrecht, zo ook in deze dissertatie,
is veel aandacht voor de inbreuken die andere rechtsgebieden maken op het
arbeidsrecht, maar dit geldt zeker ook andersom. Het Europese (vrijheden)recht
is daarvan een voorbeeld.

Een balans moet worden gevonden tussen de verschillende belangen. Of de wijze
waarop de Europese (vennootschapsrechtelijke) medezeggenschap op dit moment is
vormgegeven daarvoor het meest geschikt is, valt te betwijfelen. Het kan naar mijn
mening niet zo zijn dat het nationale medezeggenschapsrecht en het Europese recht
beide geen invloed uitoefenen op internationale verhoudingen. Een oplossing is
wellicht de vennootschapsrechtelijke medezeggenschap mee te nemen bij de onder-
handelingen met de eor en in de referentievoorschriften ook een regeling inzake
vennootschapsrechtelijke medezeggenschap op te nemen. Voor de Nederlandse
situatie zal bijvoorbeeld kunnen worden opgenomen dat de eor de bevoegdheden
uit art. 2:158/268 uitoefent indien de communautaire onderneming onderworpen is
aan de structuurregeling.
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