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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1 Grensoverschrijdende overgang van onderneming

1.1.1 Economische achtergrond

In de zomer van 2007 ontstond een crisis op de financiële markten (ook wel de kre-
dietcrisis genoemd) die heeft geleid tot een lange periode van economische recessie.
Naar verwachting zal de wereldeconomie zich in 2015 weer langzaam herstellen, al
groeide de wereldeconomie in 2014 langzamer dan verwacht door minder gunstige
vooruitzichten voor de economieën in de Verenigde Staten en China.1 Positieve ver-
wachtingen zijn er wel voor de economie van de Eurozone, daar is de groeiverwach-
ting juist naar boven bijgesteld.

Ondanks de economische recessie van de afgelopen jaren laat grafiek 1 (‘Global cross-
border M&A volumes’) in het pareto-diagram zien dat in de periode 2009-2014 van
alle fusies en overnames wereldwijd ongeveer 30% betrekking had op een grensover-
schrijdende fusie of overname.2 Uit het eerste cirkeldiagram blijkt dat de meeste over-
nemers (‘acquisitive nations’) in 2014 waren gevestigd in de Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland (Nederland komt in dit cirkeldiagram niet voor).
Volgens het tweede cirkeldiagram waren de meeste overnamedoelwitten (‘targeted
nations’) in 2014 gevestigd in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frank-
rijk, met Duitsland en Nederland op de vijfde respectievelijk zesde plaats.

1 Huiskamp 2014.
2 Met dank aan Michiel Post en Peter-Jan ter Maaten van Nomura Amsterdam voor het opvragen van

de grafieken en de interpretatie daarvan.
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Grafiek 1: Global cross-border M&A volumes
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In grafiek 2 (‘Cross-border M&A volumes with a European target’) laat het pareto-
diagram zien dat in de periode 2009-2014 van alle fusies en overnames wereldwijd
ongeveer 50% een Europees overnamedoelwit had. Uit het eerste cirkeldiagram blijkt
dat de meeste overnemers van Europese overnamedoelwitten in 2014 waren geves-
tigd in de Verenigd Staten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, met Duitsland op
de vijfde plaats (Nederland komt in dit cirkeldiagram niet voor). Volgens het tweede
cirkeldiagram waren de meeste Europese overnamedoelwitten in 2014 gevestigd in
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, met Nederland op de vierde plaats.

Grafiek 2: Cross-border M&A volumes with a European target
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In grafiek 3 (‘Cross-border M&A volumes with a European acquirer’) laat het pareto-
diagram zien dat in de periode 2009-2014 van alle fusies en overnames wereldwijd
ongeveer 45% een Europese overnemer had. Uit het eerste cirkeldiagram blijkt dat
de meeste Europese overnemers in 2014 waren gevestigd in het Verenigd Konink-
rijk, Duitsland en Frankrijk, met Nederland op de achtste plaats. Volgens het tweede
cirkeldiagram waren de meeste overnamedoelwitten van deze Europese overne-
mers in 2014 gevestigd in de Verenigde Staten, Nederland en Spanje, met Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk op de vierde en zevende plaats.

Grafiek 3: Cross-border M&A volumes with a European acquirer
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Naar aanleiding van bovenstaande diagrammen kan geconcludeerd worden dat in de
periode 2009-2014 van alle fusies en overnames wereldwijd:
– ongeveer 30% betrekking had op een grensoverschrijdende fusie en overname;
– ongeveer 50% een Europees overnamedoelwit had (in 2014 met name gevestigd in

het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland) en
– ongeveer 45% een Europese overnemer had (in 2014 met name gevestigd in het

Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk).

Grensoverschrijdende overgang van onderneming 1.1.1
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1.1.2 Grensoverschrijdende overgang van onderneming

Bij voornoemde grensoverschrijdende fusies en overnames zou sprake kunnen zijn
van een ‘grensoverschrijdende overgang van onderneming’. Het begrip ‘overgang van
onderneming’ is ontleend aan de gelijknamige Europese richtlijn.3, 4 De richtlijn over-
gang van onderneming geldt voor alle lidstaten vande EUende landenvande Europese
Vrijhandels Associatie die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, namelijk
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.5 In het hiernavolgende zal ik gemakshalve alleen
de term EU gebruiken.

Uit de preambule van de richtlijn overgang van onderneming uit 1977 kan mijns
inziens worden afgeleid dat het primaire doel van de richtlijn overgang van onder-
neming werknemersbescherming is. Het subsidiaire doel van de richtlijn overgang
van onderneming is harmonisatie van nationale wetgevingen, hetgeen van invloed
kan zijn op de werking van de interne markt. Door harmoniseringsmaatregelen kun-
nen de concurrentievervalsende gevolgen van verschillen tussen de nationale soci-
ale bepalingen worden tegengegaan.6 De richtlijn overgang van onderneming is
derhalve niet alleen vanuit sociale overwegingen ingegeven, maar is tevens geba-
seerd op interne-marktoverwegingen.

Teneinde dit tweeledige doel te bereiken adresseert de richtlijn overgang van onder-
neming de onderneming als geheel, anders gezegd: overgang van onderneming is een
ondernemingsgerichte regeling.7 Zodra voldaan is aan de voorwaarden dat een onder-
neming (economische eenheid) krachtens overeenkomst of fusie overgaat en daarbij
haar identiteit behoudt, is sprake van een overgang van onderneming in de zin van de
richtlijn.

Gevolg van de kwalificatie overgang van onderneming is onder andere8 dat de rech-
ten en verplichtingen die voor de vervreemder (degene die de hoedanigheid van
ondernemer verliest) voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking door de overgang op de verkrijger (degene
die de hoedanigheid van ondernemer verkrijgt) overgaan.9 Het behoud van de rechten
van werknemers staat in dit proefschrift centraal.

3 Richtlijn van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevin-
gen der Lid-Staten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van
ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan (77/187/EEG) (PbEG 1977, L 61/26), vervan-
gen door richtlijn 98/50 van 29 juni 1998 (PbEG 1998, L 201/88) en vernummerd en gerationaliseerd
door richtlijn 2001/23 van 12 maart 2001 (PbEG 2001, L 82/16).

4 Hierna zal ik de term ‘richtlijn overgang van onderneming’ gebruiken ter aanduiding van zowel de
oorspronkelijke richtlijn uit 1977 als de herziene versies daarvan uit 1998 en 2001 en alleen
wanneer het onderscheid relevant is zal ik de afzonderlijke richtlijnen benoemen.

5 Annex XVIII Agreement on the European Economic Area, OJ 1994, L 1, EEA Joint Committee Decision
57/1999; EEA Joint Committee Decision 159/2001.

6 von Alvensleben 1992, p. 64.
7 van Rijssen 2006, p. 161.
8 Informatie en consultatie maken geen deel uit van dit proefschrift.
9 Artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming.

1.1.2 Inleiding
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De territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming
bepaalt dat de richtlijn van toepassing is indien en voorzover de ondernemingen,
vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen welke overgaan zich
binnen de territoriale werkingssfeer van het VWEU bevinden.10 De vestigingsplaats
van de onderneming lijkt dus maatgevend voor de toepasselijkheid van de richtlijn
overgang van onderneming, waarbij het niet relevant is of de onderneming over-
gaat binnen de EU of naar derde landen11.

Onder het begrip ‘grensoverschrijdende overgang van onderneming’ versta ik in het
hiernavolgende zowel de internationale overgang van onderneming, waarbij de bij de
overgang betrokken partijen (vervreemder, verkrijger en werknemers) onderworpen
zijn aan het recht van verschillende landen (EU of derde land) zonder verplaatsing van
de onderneming, als de grensoverschrijdende overgang van onderneming waarbij de
onderneming zelf van het ene naar het andere land wordt verplaatst.12

1.2 Nationale implementatiewetgeving

1.2.1 Partiële harmonisatie, keuzemogelijkheden en minimumrichtlijn

De richtlijn overgang van onderneming is in de lidstaten van de EU geïmplementeerd
in nationale implementatiewetgeving. Een richtlijn is namelijk verbindend ten aan-
zien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, maar aan
de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen daartoe te
kiezen.13 De richtlijn overgang van onderneming heeft slechts partiële harmonisatie
beoogd:

‘Met de richtlijn wordt evenwel niet beoogd, een uniforme bescherming voor de gehele gemeenschap in
te voeren op basis van gemeenschappelijke criteria.’

14

De richtlijn overgang van onderneming laat een aantal voor de werkingssfeer van de
richtlijn belangrijke definities over aan de nationale wetgeving van de lidstaten15 en
geeft de lidstaten ook verschillende keuzemogelijkheden16.

Daar komt bij dat de richtlijn overgang van onderneming krachtens artikel 8 als mini-
mumrichtlijn is te beschouwen, waarbij het de lidstaten is toegestaan bepalingen in te
voeren die gunstiger zijn voor de werknemers.

10 Artikel 1 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.
11 Derde landen zijn landen die geen lid zijn van de EU of de EER.
12 Bittner 2000, p. 458, die Junker 1992, p. 236 volgt.
13 Artikel 288 VWEU.
14 HvJ EG 11 juli 1985, NJ 1988, 907 m.nt. P.A. Stein (Mikkelsen).
15 Zie artikel 2 lid 1 sub d voor de definitie van werknemer en artikel 2 lid 2 voor de definitie van

arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking.
16 Bijvoorbeeld artikel 3 lid 1 tweede zin, artikel 3 lid 3 tweede zin, artikel 4 lid 1 tweede zin.

Nationale implementatiewetgeving 1.2.1
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Omdat sprake is van partiële harmonisatie, keuzemogelijkheden en een minimum-
richtlijn lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de richtlijn overgang van onderne-
ming in de lidstaten van de EU verschillend is geïmplementeerd. Ik zal daartoe de
richtlijn overgang van onderneming onderzoeken, alsmede hoe deze is geïmplemen-
teerd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

1.2.2 Verantwoording Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland

De keuze voor Nederland ligt voor de hand, want dit is een Nederlands proefschrift
gericht op de Nederlandse markt.

Vanuit de Nederlandse economie bezien zijn het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
relevant, omdat met die landen de problematiek van grensoverschrijdende overgang
van onderneming zich eenvoudig kan voordoen. Uit de voorgaande grafieken blijkt
dat in 2014 de meeste Europese overnamedoelwitten waren gevestigd in het Ver-
enigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Nederland, terwijl de meeste Europese over-
nemers waren gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

Materieelrechtelijk zijn de gekozen landen interessant omdat Nederland en het Ver-
enigd Koninkrijk voor de implementatie van de richtlijn nog geen vergelijkbare
regeling inzake overgang van onderneming kenden, terwijl Duitsland al voor de
implementatie van de richtlijn een regeling inzake overgang van onderneming
had – die weer als voorbeeld heeft gediend voor de Nederlandse regeling.

Internationaal privaatrechtelijk zijn de gekozen landen interessant omdat Nederland
en Duitsland de vraag naar het toepasselijke recht op de grensoverschrijdende over-
gang van onderneming radicaal anders beantwoorden dan het Verenigd Koninkrijk.

Naast Nederland heb ik derhalve gekozen voor twee landen die zowel qua leeftijd van
het materiële recht als qua internationaal privaatrecht van elkaar verschillen.

1.2.3 Rechtsvergelijking materiële recht

Nadat ik de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in kaart heb gebracht zal
ik door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken of er significante verschillen
bestaan tussen voornoemde nationale implementatiewetgevingen en of naar aanlei-
ding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

Bij een internationale overgang van onderneming (waarbij de bij de overgang
betrokken partijen (vervreemder, verkrijger en werknemers) onderworpen zijn aan
het recht van verschillende landen (EU of derde land) zonder verplaatsing van de
onderneming) en een grensoverschrijdende overgang van onderneming waarbij de
onderneming zelf van het ene naar het andere land wordt verplaatst zouden signi-
ficante verschillen tussen nationale implementatiewetgevingen tot problemen kun-
nen leiden, die ik aan de hand van twee casusposities inzichtelijk zal maken.

1.2.2 Inleiding
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1.3 Conflictenrecht

1.3.1 Algemeen

Als er significante verschillen bestaan tussen de nationale implementatiewetgeving
van de richtlijn overgang van onderneming in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland en daardoor problemen zouden kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende
overgang van onderneming is het van evident belang dat eenduidig wordt vastgesteld
welk recht van toepassing is. De regels aan de hand waarvan het toepasselijke recht
moet worden vastgesteld worden conflictregels (omdat zij bij een conflict van rechts-
stelsels die in aanmerking komen om te worden toegepast bepalen welk rechtsstelsel
van toepassing is) of verwijzingsregels (omdat zij naar een bepaald recht verwijzen)
genoemd.17 Ik geef de voorkeur aan de meer gangbare term conflictregels.18

1.3.2 Richtlijn overgang van onderneming of Rome I-Verordening?

Ik zal onderzoeken of de richtlijn overgang van onderneming een conflictregel bevat of
dat moet worden teruggevallen op de Rome I-Verordening inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst19 teneinde het toepasselijke recht
op de overgang van onderneming vast te stellen.

Als moet worden teruggevallen op de Rome I-Verordening is het de vraag bij welke
conflictregel de overgang van onderneming zou kunnen worden ondergebracht ten-
einde het toepasselijk recht vast te stellen (ook wel de kwalificatievraag genoemd).20

Hiertoe bestaan binnen de Rome I-Verordening drie mogelijkheden: de conflictregels
voor de overnameovereenkomst (artikel 3 en 4 Rome I-Verordening), de conflictregel
voor individuele arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) en de voor-
rangsregels (artikel 9 Rome I-Verordening). Deze artikelen zal ik in algemene zin
onderzoeken.

1.3.3 Kwalificatie overgang van onderneming in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland

Het is de vraag hoe de richtlijn overgang van onderneming in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland wordt gekwalificeerd en hoe in die landen met de verhouding
tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening wordt omgegaan.

17 Deinert 2013, p. 2.
18 Een eenzijdige conflictregel ziet uitsluitend op het internationale toepassingsbereik van het eigen

recht en zegt niets over vreemd recht, terwijl een meerzijdige conflictregel betrekking heeft op
zowel het eigen als het vreemde recht. Een meerzijdige conflictregel wijst de internationale
rechtsverhouding toe aan een bepaald rechtsstelsel, zie Strikwerda 2012, p. 26-27.

19 Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake
het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (PbEG 2008, L 177).

20 Strikwerda 2012, p. 39-40 en Asser & Vonken 2013, p. 302 en 314, die kwalificatie omschrijft als
‘subsumptie van de rechtsverhouding onder de verwijzingscategorie van de betreffende verwij-
zingsregel’.

Conflictenrecht 1.3.3
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In Nederland en Duitsland maakt de nationale implementatiewetgeving van de richt-
lijn overgang van onderneming deel uit van het Nederlandse en Duitse arbeidsrecht.
Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming is de door de nationale imple-
mentatiewetgeving geboden bescherming altijd en uitsluitend van toepassing als
Nederlands of Duits recht ingevolge de conflictregel van artikel 8 Rome I-Verorde-
ning van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Bovendien wordt er in
Nederland en Duitsland vrij algemeen van uitgegaan dat er een strikte tweesporig-
heid bestaat tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening. Binnen die opvatting kunnen
werknemersbeschermende bepalingen geen voorrangsregels zijn.

In het Verenigd Koninkrijk is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn
overgang van onderneming vastgelegd in een afzonderlijk Statutory Instrument en
bevat wettelijke rechten van werknemers. In het Verenigd Koninkrijk wordt con-
flictenrechtelijk aangeknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming. De natio-
nale implementatiewetgeving bevat een territoriale-werkingssfeerbepaling (scope
rule) die inhoudt dat de wetgeving alleen van toepassing is op een standaard over-
gang van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming of vesti-
ging die direct vóór de overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk (en op een
wijziging van dienstverlening waarbij het georganiseerde geheel van werknemers
direct voor de overgang gevestigd is in Groot-Brittannië). De nationale implementa-
tiewetgeving wordt voor een standaard overgang waarbij de onderneming direct
vóór de overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk (en voor een wijziging van
dienstverlening waarbij het georganiseerde geheel van werknemers direct voor
de overgang gevestigd is in Groot-Brittannië) als overriding statute beschouwd.
Er bestaat in het Verenigd Koninkrijk wel een scheiding tussen artikel 8 en 9
Rome I-Verordening, maar op basis van een ander criterium dan in Nederland en
Duitsland.21

1.3.4 Rechtsvergelijking conflictenrecht

Ik onderzoek vervolgens in een rechtsvergelijking of het conflictenrecht consistent is of
zelfstandig voor problemen zou kunnen zorgen. Daarbij kijk ik of de bescherming van
de richtlijn overgang van onderneming op dit moment extern (richting derde landen)
dekkend is, intern (intra-EU) consistent (Entscheidungsharmonie) en of het toepasse-
lijke recht wijzigt bij verplaatsing (Statutenwechsel).

1.3.5 Proeve van oplossing

Als uit de rechtsvergelijking blijkt dat het conflictenrecht zelfstandig voor proble-
men zou kunnen zorgen rijst de vraag of de overgang van onderneming moet wor-
den ondergebracht bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst (artikel 3
en 4 Rome I-Verordening), de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten
(artikel 8 Rome I-Verordening) of als voorrangsregel kwalificeert (artikel 9 Rome

21 Bonomi 2008, p. 295 en Kuckein 2008, p. 226 e.v.
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I-Verordening). Of bevat de overgang van onderneming een van de Rome I-Veror-
dening afwijkend toepassingsbereik, hetgeen kan leiden tot strijd met de conflict-
regels waarin de Rome I-Verordening voorziet? Daartoe zal ik een proeve van een
oplossing formuleren.

1.4 Probleemstelling

1.4.1 Probleemstelling

De probleemstelling van dit proefschrift bestaat uit vier onderzoeksvragen:

1. Bestaan er significante verschillen tussen de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn
overgang van onderneming in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en zijn naar aan-
leiding daarvan aanbevelingen te formuleren?

2. Welke problemen kunnen daardoor ontstaan bij grensoverschrijdende overgang van onderneming?
3. Lost het conflictenrecht die problemen op of verergert het die juist?
4. Hoe zouden voornoemde problemen kunnen worden opgelost?

1.4.2 Opzet

Teneinde de probleemstelling te beantwoorden neem ik in hoofdstuk 2 de richtlijn
overgang van onderneming als uitgangspunt. Ik onderzoek de werkingssfeer en defi-
nities, alsmede het behoud van de rechten van werknemers. Vervolgens onderzoek ik
in de hoofdstukken 3, 4 en 5 hoe de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn
overgang van onderneming naar Nederlands, Engels en Duits recht vorm heeft
gekregen, waarbij ik de structuur van de richtlijn overgang van onderneming als uit-
gangspunt heb genomen. De verdieping per onderwerp verschilt per land, hetgeen
te maken heeft met het feit dat in de onderzochte landen andere onderwerpen
tot discussie leiden. In hoofdstuk 6 zal ik door middel van een rechtsvergelijking
onderzoeken of er significante verschillen bestaan tussen voornoemde nationale
implementatiewetgevingen en welke problemen daardoor zouden kunnen ontstaan
bij grensoverschrijdende overgang van onderneming (rechtsvergelijking materiële
recht). In hoofdstuk 7 onderzoek ik of het toepasselijke recht bij een grensoverschrij-
dende overgang van onderneming eenduidig kan worden vastgesteld aan de hand
van de richtlijn overgang van onderneming of de Rome I-Verordening. Daarnaast
onderzoek ik hoe de richtlijn overgang van onderneming in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland wordt gekwalificeerd en hoe in die landen met de verhou-
ding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening wordt omgegaan. Ik onderzoek in een
rechtsvergelijking of de bescherming van de richtlijn overgang van onderneming op
dit moment intern consistent is (Entscheidungsharmonie), extern dekkend en of het
toepasselijke recht wijzigt bij verplaatsing (Statutenwechsel) (rechtsvergelijking con-
flictenrecht). In hoofdstuk 8 zal ik een proeve van een oplossing formuleren om ver-
volgens in hoofdstuk 9 te eindigen met beantwoording van de probleemstelling en
conclusies.

Probleemstelling 1.4.2
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1.4.3 Afbakening

Artikel 1 lid 1 sub c van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat de richtlijn
van toepassing is op openbare en particuliere ondernemingen die een economische
activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk. Een administratieve reorganisatie
van overheidsdiensten of de overgang van administratieve functies tussen overheids-
diensten is geen overgang in de zin van de richtlijn overgang van onderneming.22 Bij
openbare ondernemingen werkzame personen vallen slechts onder de werkingssfeer
van de richtlijn overgang van onderneming als zij krachtens de nationale arbeidswet-
geving bescherming genieten als werknemer. Gezien de zeer uiteenlopende regelin-
gen met betrekking tot de rechtspositie van overheidspersoneel, ziet dit onderzoek
op de grensoverschrijdende overgang van onderneming binnen de private sector.

De richtlijn overgang van onderneming is krachtens artikel 1 lid 3 niet van toepassing
op zeeschepen. Tenzij de lidstaten anders bepalen is de richtlijn overgang van onder-
neming ook niet van toepassing op een overgang van een onderneming wanneer de
vervreemder verwikkeld is in een faillissementsprocedure (artikel 5 richtlijn overgang
van onderneming). Deze beide uitzonderingen behandel ik derhalve niet.

Informatie en raadpleging vallen wel onder de richtlijn overgang van onderneming
(artikel 7), maar zijn collectieve rechten. In dit proefschrift behandel ik geen rechten
ten aanzien van geïnstitutionaliseerde collectieven, zoals ondernemingsraden en vak-
bonden. Het gaat mij om het behoud van de rechten van individuele werknemers.

Ten slotte heeft dit proefschrift met name betrekking op vragen naar het conflicten-
recht ten aanzien van grensoverschrijdende overgang van onderneming. Het interna-
tionale bevoegdheidsrecht en de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen zijn daarvoor minder van belang en daarom in dit onderzoek buiten
beschouwing gelaten.

1.4.4 Relevantie

Dit onderzoek is relevant op meerdere punten. Allereerst draagt het onderzoek bij
aan kennis van de richtlijn overgang van onderneming en de nationale implementa-
tiewetgeving daarvan in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daarnaast
geeft het onderzoek inzicht in de conflictenrechtelijke problematiek die eigen is aan
het collectieve arbeidsrecht. Ten slotte leidt het onderzoek tot een praktische hand-
reiking voor een reëel probleem.

Tegen het onderwerp grensoverschrijdende overgang van onderneming wordt nog
wel eens ingebracht dat het louter van theoretische aard zou zijn, omdat werkne-
mers in het algemeen niet bereid zouden zijn met hun familie de onderneming naar
het buitenland te volgen. Alleen bij grensoverschrijdende overgang van onderneming
naar buurlanden zouden werknemers daartoe bereid kunnen zijn. Hier kan tegenin

22 HvJ EG 15 oktober 1996, NJ 1997, 464 en JAR 1996/254 (Henke).
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worden gebracht dat een nationale overgang van onderneming er ook niet altijd toe
leidt dat de werknemer bij de binnenlandse verkrijger doorwerkt. Het gaat – zowel
in nationale als grensoverschrijdende gevallen – veeleer om financiële aanspraken
jegens vervreemder en verkrijger. Het loont derhalve vragen die met een grensover-
schrijdende overgang van onderneming samenhangen te beantwoorden.

Däubler schreef in 1994 over grensoverschrijdende overgang van onderneming:

‘Insgesamt war der Eindruck nicht von der Hand zu weisen, daß der grenzüberschreitende Betriebs-
übergang zu jenen Randfragen gehört, um die sich Spezialisten kümmern, daß er aber in der Stan-
dardliteratur allenfalls eine Fußnotenexistenz fristet.’

23

Däubler merkte daarbij op dat dit in de toekomst zou gaan veranderen. Dat het onder-
werp grensoverschrijdende overgang van onderneming niet tot een bestaan in voet-
noten is veroordeeld bewijst dit proefschrift.

23 Däubler 1994, p. 120.
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HOOFDSTUK 2

Richtlijn overgang van
onderneming

I. Werkingssfeer en definities

2.1 Materiële-werkingssfeerbepaling

2.1.1 Voorwaarden

Artikel 1 lid 1 sub a richtlijn overgang van onderneming bepaalt:

‘Deze richtlijn is van toepassing op de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van
ondernemingen of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge van een overdracht krachtens
overeenkomst of fusie.’

In het kader van dit proefschrift is het van belang te realiseren dat bij een overgang
van onderneming de onderliggende rechtshandeling niet is gericht op de overgang
van de arbeidsovereenkomst, maar op de overgang van de onderneming.1 Anders
gezegd: de overgang van onderneming is een ondernemingsgerichte regeling. Dit
neemt niet weg dat het primaire doel van de richtlijn overgang van onderneming
werknemersbescherming is, het subsidiaire doel van de richtlijn overgang van onder-
neming is harmonisatie van nationale wetgevingen, hetgeen van invloed kan zijn op
de werking van de interne markt.

Artikel 1 lid 1 sub b richtlijn overgang van onderneming bepaalt:

‘Onder voorbehoud van het bepaalde onder a) en van de hiernavolgende bepalingen van dit artikel
wordt in deze richtlijn als overgang beschouwd, de overgang, met het oog op voorzetting van een al dan
niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt,
waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan.’

Allereerst moet sprake zijn van de situatie zoals genoemd in artikel 1 lid 1 sub a,
hetgeen vervolgens wordt gespecificeerd in artikel 1 lid 1 sub b richtlijn overgang

1 van Rijssen 2006, p. 161.
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van onderneming. Grafisch weergegeven vindt bij overgang van onderneming mijns
inziens het navolgende plaats:

Artikel 1 lid 1a:

Artikel 1 lid 1b:

Ondernemer I Ondernemer II

Onderneming Onderneming

Overdracht krachtens
overeenkomst of fusie

Behoud van de rechten van werknemers

Economische
eenheid*

Overgang

Behoud van de rechten van werknemers

Identiteitsbehoud

*Inhoudende een georganiseerd geheel van middelen dat ten doel heeft een economische activiteit na
te streven, ongeacht of die activiteit belangrijk of bijkomstig is.

Uit artikel 1 lid 1 sub a en b van de richtlijn overgang van onderneming volgt dat
de materiële werkingssfeer van de richtlijn overgang van onderneming bestaat uit de
navolgende voorwaarden, die ik in de hiernavolgende paragrafen zal bespreken:
1. onderneming (economische eenheid);
2. overgang en
3. identiteitsbehoud.

2.1.2 Onderneming (economische eenheid)

Artikel 1 lid 1 sub a van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat de richt-
lijn van toepassing is op de overgang van ‘ondernemingen, vestigingen of onderdelen
van ondernemingen of vestigingen’. Krachtens artikel 1 lid 1 sub b van de richtlijn
overgang van onderneming is een onderneming een economische eenheid, inhou-
dende een georganiseerd geheel van middelen, dat ten doel heeft een economische
activiteit na te streven, ongeacht of die economische activiteit belangrijk of bijkom-
stig is. Artikel 1 lid 1 sub c van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat de
richtlijn van toepassing is op openbare en particuliere ondernemingen die een eco-
nomische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk. Een administratieve

2.1.2 Richtlijn overgang van onderneming
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reorganisatie van overheidsdiensten of de overgang van administratieve functies
tussen overheidsdiensten is geen overgang in de zin van de richtlijn overgang van
onderneming.2

Het Hof van Justitie heeft zich geregeld uitgelaten over de voorwaarde dat sprake
moet zijn van een onderneming (economische eenheid). Een vraagpunt daarbij was
of het nodig is dat de onderneming op het tijstip van de overgang (nog) actief is. Uit
de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het feit dat een onderneming op het
tijdstip van de overgang tijdelijk geslotenwas en dus geenwerknemers in dienst had,
een element dat in aanmerking genomen moest worden bij de vraag of er een lopend
bedrijf was overgegaan.3 Het feit dat de onderneming tijdelijk was gesloten en dat
er op het tijdstip van de overgang geen personeel was, sloot op zichzelf niet uit dat er
sprake was van een overgang van onderneming. Dit geldt met name bij seizoenbedrij-
ven en meer in het bijzonder wanneer de overgang plaatsvindt gedurende de periode
waarin de werkzaamheid van de onderneming is onderbroken. Een dergelijke sluiting
maakt in het algemeen geen einde aan het bestaan van de onderneming als econo-
mische eenheid.

De door de richtlijn overgang van onderneming beoogde bescherming geldt ook
als de overdracht slechts betrekking heeft op een vestiging of een onderdeel daar-
van, dat wil zeggen een deel van de onderneming.4 Zij betreft dan de in dat deel van
de onderneming tewerkgestelde werknemers, omdat de arbeidsverhouding in hoofd-
zaak wordt gekenmerkt door de band tussen de werknemer en het onderdeel van de
onderneming, waar hij voor de uitoefening van zijn taak tewerk is gesteld. De omstan-
digheid dat de betrokken werkzaamheid voor de overdracht door één enkele werkne-
mer werd verricht, volstaat niet om toepassing van de richtlijn uitgesloten te achten.
De toepasselijkheid van de richtlijn hangt niet af van het aantal bij het overgedragen
deel van de onderneming tewerkgestelde werknemers. Volgens de tweede overwe-
ging van haar considerans, heeft de richtlijn overgang van onderneming immers met
name tot doel de werknemers bij verandering van ondernemer te beschermen, in het
bijzonder omhet behoud van hun rechten veilig te stellen. Die bescherming betreft alle
werknemers enmoet dus ookworden verzekerdwanneer slechts éénwerknemer door
de overdracht wordt getroffen.

De overgang dient betrekking te hebben op een duurzaam georganiseerde econo-
mische eenheid, waarvan de activiteit niet tot de uitvoering van een bepaald werk
is beperkt.5 Anders gezegd: de onderneming kan naar haar aard niet een aflopende
zaak zijn.

2 HvJ EG 15 oktober 1996, NJ 1997, 464 en JAR 1996/254 (Henke).
3 HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro).
4 HvJ EG 14 april 1994, NJ 1995, 149 en JAR 1994/107 (Schmidt/Sparkasse).
5 HvJ EG 19 september 1995, NJ 1996, 520 en JAR 1995/233 (Rygaard/Strø Mølle Akustik).
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Op grond van de omstandigheid dat de vorige en de nieuwe opdrachtnemer verge-
lijkbare diensten verrichtten kon niet worden geconcludeerd dat er sprake was van
de overdracht van een economische eenheid.6 Een eenheid kan niet worden geredu-
ceerd tot de activiteit waarmee zij is belast. Haar identiteit blijkt eveneens uit andere
factoren, zoals de personeelssamenstelling, de leiding, de taakverdeling, de bedrijfs-
voering of, in voorkomend geval, de beschikbare productiemiddelen.

Een economische eenheid moet weliswaar voldoende gestructureerd en autonoom
zijn, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs materiële en immateriële activa van beteke-
nis te omvatten.7 In sommige economische sectoren, zoals de schoonmaaksector, is er
veelal slechts een minimum aan activa en zijn arbeidskrachten de voornaamste factor.
Een georganiseerd geheel vanwerknemers die speciaal en duurzaammet een gemeen-
schappelijke taak zijn belast kan derhalve, wanneer er geen andere productiefactoren
zijn, als economische eenheid worden aangemerkt.

Voor het bestaan van een economische eenheid volstaat een geheel van georgani-
seerde middelen. Het is niet noodzakelijk dat na de overgang van onderneming het
geheel als organisatorische eenheid blijft bestaan, mits de functionele band tussen
de verschillende overgegane productiefactoren wordt gehandhaafd en deze de ver-
krijger de mogelijkheid biedt deze productiefactoren te gebruiken om dezelfde of een
soortgelijke economische activiteit voort te zetten.8 Hiermee zal de praktijk worden
geconfronteerd met een ruimere toepasselijkheid van de regels met betrekking tot
overgang van onderneming, nu de voorwaarde onderneming (economische eenheid)
niet langer kan worden geregisseerd door hetgeen wordt overgenomen op te knippen
en in een geheel andere structuur onder te brengen.9

Het Hof van Justitie heeft in het Scattolon-arrest de voorwaarde onderneming als
volgt samengevat:

‘Het begrip „onderneming” in de zin van artikel 1, lid 1, van richtlijn 77/187 omvat elke duurzaam geor-
ganiseerde economische eenheid, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.
Vormt een dergelijke eenheid, elk geheel van personen en elementen waarmee een economische acti-
viteit met een eigen doelstelling kan worden uitgeoefend en dat voldoende gestructureerd en zelf-
standig is (…).’

10

Het feit dat de overgedragen entiteit vóór de overgang niet over functionele auto-
nomie beschikt mag niet beletten dat een lidstaat (zoals Italië) in zijn nationale recht
waarborgt dat de rechten van dewerknemers behouden blijven na de verandering van
ondernemer, vanwege het feit dat de richtlijn overgang van onderneming krachtens

6 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker) en HvJ EG 2 december 1999,
NJ 2000, 252 en JAR 2000/31 m.nt. R.M. Beltzer (Allen/Amalgamated Construction).

7 HvJ EG 10 december 1998, JAR 1999/16 m.nt. (Vidal, Hoechst en Claro Sol).
8 HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92 m.nt. E. Knipschild (Klarenberg/Ferrotron).
9 Beltzer 2009b, p. 51.
10 HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. M.R. Mok en JAR 2011/262 m.nt. I.A. Haanappel-van

der Burg (Scattolon).
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artikel 8 als minimumrichtlijn moet worden beschouwd, waarvan ten gunste van de
werknemers mag worden afgeweken.11

2.1.3 Overgang

Blijkens de werkingssfeerbepaling van artikel 1 lid 1 sub a van de richtlijn overgang
van onderneming is zij van toepassing ‘op de overgang (…) ten gevolge van een over-
dracht krachtens overeenkomst of een fusie’. De richtlijn overgang van onderneming
geeft niet aan op welke vorm van fusie wordt gedoeld. Algemeenwordt aangenomen
dat voor de definitie van fusie kan worden teruggevallen op artikel 3 lid 1 (fusie door
overneming) en 4 lid 1 (fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap) van
de fusierichtlijn.12 Artikel 12 van de fusierichtlijn en artikel 11 van de richtlijn betref-
fende splitsingen van naamloze vennootschappen13 verwijzen voor de bescherming
van de rechten van de werknemers van elke vennootschap die de fusie aangaat naar
de richtlijn overgang van onderneming.

Het cruciale punt is dat een fusie voor de richtlijn overgang van onderneming moet
leiden tot een verandering van ondernemer. Overgang als gevolg van een aandelen-
fusie waarbij geen verandering van ondernemer optreedt lijkt daarom geen overgang
van onderneming in de zin van de richtlijn. Het Hof van Justitie heeft zich over de toe-
passelijkheid van de richtlijn overgang van onderneming in geval van een aandelen-
fusie (nog) niet uitgelaten. Aandelenfusies kunnen echter grote gevolgen hebben voor
de in de onderneming werkzame werknemers. Barnard stelt hieromtrent:

‘Nevertheless, it is a serious omission for many employees because in states such as the UK transfer
by the sale of share capital is the most common form of transfer.’

14

In het verslag van de Europese Commissie van juni 2007 is omtrent de aandelenfusie
opgenomen:

‘De eigendomsovergang van het grootste deel van de aandelen van een onderneming of een wijziging
in de meerderheid van aandeelhouders vormen geen ondernemingsovergang, aangezien de rechtsper-
soonlijkheid van de werkgever ongewijzigd blijft. De Commissie ziet vooralsnog onvoldoende aanlei-
ding voor een herziening van de richtlijn op basis waarvan gewijzigde zeggenschapsverhoudingen ook
onder de definitie van overgang zouden gaan vallen, zoals het Europees Verbond van Vakverenigingen
wil (…). Andere zeggenschapsverhoudingen kunnen zeker tot veranderingen in de onderneming leiden,
maar feit blijft dat de rechtspositie van de werknemers ten opzichte van de werkgever ongewijzigd
blijft.’

15

Het Hof van Justitie heeft zich geregeld uitgelaten over de voorwaarde dat sprake
is van een overgang, onder andere in het arrest Ny Mølle Kro.16 In deze zaak had
Hannibalsen het restaurant Ny Mølle Kro verpacht aan Larsen. Larsen was vervolgens

11 HvJ EU 6 maart 2014, JAR 2014/104 m.nt. R.M. Beltzer (Amatori/Telecom Italia).
12 Richtlijn 2011/35/EU betreffende fusies van naamloze vennootschappen.
13 Richtlijn 82/891/EEG betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen.
14 Barnard 2012, p. 591.
15 COM(2007) 334 definitief, p. 4.
16 HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro).
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toegetreden tot de vakbond van hotel- en restaurantpersoneel, waardoor hij gehou-
den was de door die vakbond gesloten cao’s na te leven. Na ongeveer een jaar zegde
Hannibalsen de pachtovereenkomst wegens wanprestatie van Larsen op en trok zij het
restaurant weer aan zich. Grafisch weergegeven zag de situatie er als volgt uit:

1. Verpachting

2. Opzegging

H L

Het restaurant bleef nog twee maanden gesloten, waarna Hannibalsen het weer zelf
ging exploiteren. Normaliter werd het restaurant alleen tijdens het zomerseizoen
geëxploiteerd en daarbuiten aan besloten gezelschappen verhuurd. Het hoofdgeding
betrof de verplichting van Hannibalsen achterstallig salaris te betalen aan Hansen,
die serveerster was geweest bij Ny Mølle Kro, eerst tijdens de pachtovereenkomst
met Larsen en daarna nadat Hannibalsen het restaurant weer had geopend. Het alge-
meen werknemersverbond van Denemarken stelde (optredend voor Hansen) dat
het aan Hansen uitbetaalde loon lager was danwaarop zij recht had krachtens de cao
waartoe Larsen was toegetreden en die, door de overgang van onderneming, ook voor
Hannibalsen als verkrijgster verbindend was geworden doordat deze ex artikel 3 van
de richtlijn overgang van onderneming was getreden in de voor Larsen als vervreem-
der uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Het Hof van Justitie
moest de prejudiciële vraag beantwoorden of de richtlijn overgang van onderneming
van toepassing is wanneer de eigenaar de exploitatie van een verpachte onderneming
wegens wanprestatie van de pachter weer in eigen hand neemt. Ten aanzien van deze
vraag heeft het Hof van Justitie geoordeeld:

‘De richtlijn is dus van toepassing zodra er, door overdracht krachtens overeenkomst of door fusie, wij-
ziging optreedt in de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming exploiteert en die uit dien hoofde
als werkgever verplichtingen heeft tegenover de in de onderneming aangestelde werknemers; daarbij is
niet van belang, of de eigendom van de onderneming is overgedragen. De werknemers van een onder-
neming die van ondernemer verandert zonder dat er eigendomsoverdracht plaatsvindt, bevinden zich
immers in eenzelfde situatie als de werknemers van een vervreemde onderneming en hebben dan ook
behoefte aan gelijkwaardige bescherming.’

17

De overdracht hoeft derhalve niet op een eigendomsoverdracht gebaseerd te zijn,
hetvolstaat dat de overdracht plaatsvindt ‘in het kader van enige tussen partijen
gesloten overeenkomst’.

Wanneer de koper van een onderneming ingevolge een huurkoopovereenkomst
hoofd van de onderneming wordt is deze overgang te beschouwen als overdracht
in de zin van de richtlijn, ook al verkrijgt die koper de eigendom van de onderneming
eerst op het moment waarop hij de gehele koopprijs heeft betaald.18 Hetzelfde geldt

17 HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro).
18 HvJ EG 5 mei 1988, NJ 1989, 712 (Besi Mill).

2.1.3 Richtlijn overgang van onderneming

18



wanneer de overgedragen onderneming na ontbinding van de huurkoopovereen-
komst wordt teruggegeven aan het oorspronkelijke hoofd. Daarbij is niet van belang
of die ontbinding het gevolg is van een overeenkomst tussen de partijen, van een
eenzijdige verklaring of een rechterlijke beslissing. Immers, in al deze gevallen vindt
de overgang van de onderneming plaats in het kader van contractuele betrekkingen.

Outsourcing is een verzamelbegrip voor situaties waarbij een derde bedrijfsfuncties
gaat verlenen die een ondernemer voorheen intern verrichtte.19 Outsourcing kan
onder de richtlijn overgang van onderneming vallen wanneer een ondernemer de
verantwoordelijkheid voor de exploitatie van een bedrijfsfunctie (zoals bijvoorbeeld
het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden) bij overeenkomst overdraagt aan
een andere ondernemer, die daardoor de verplichtingen vanwerkgever jegens de daar
tewerkgestelde werknemers overneemt.20

In voornoemde arresten ging het steeds om twee partijen die een contract hadden
gesloten in het kader waarvan de overgang van onderneming plaatsvond. Wat is rech-
tens als er meer partijen bij de overgang van onderneming betrokken zijn? In het
arrest Daddy’s Dance Hall boog het Hof van Justitie zich over de vraag naar de toepas-
selijkheid van de richtlijn overgang van onderneming bij een overgang in twee fasen.21

In deze zaak had A/S Palads Teatret (hierna: Palads Teatret (PT) een aantal restaurants
en bars verpacht aan Irma Catering A/S (hierna: Irma Catering (IC). Irma Catering had
Tellerup in dienst genomen als restaurantchef. Toen de pachtovereenkomst werd ont-
bonden ontsloeg Irma Catering haar personeel, onder wie Tellerup, met inachtneming
van de wettelijke opzegtermijn. Nog tijdens de opzegtermijn van Tellerup sloot Palads
Teatret een nieuwe pachtovereenkomst met Daddy’s Dance Hall (DDH). Grafisch weer-
gegeven zag de situatie er als volgt uit:

1. Verpachting

2. Ontbinding

3. Verpachting

PT IC

DDH

19 Moerel & van Reeken 2006, p. 1.
20 HvJ EG 12 november 1992, JAR 1993/15 (Watson Rask/ISS) en HvJ EG 14 april 1994, NJ 1995, 149 en

JAR 1994/107 (Schmidt/Sparkasse).
21 HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Daddy’s Dance Hall).
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Daddy’s Dance Hall nam het personeel van Irma Catering, onder wie Tellerup, onmid-
dellijkweer in dienst in hun vroegere functie. Op initiatief van Tellerupwerd eenproef-
tijd van drie maanden overeengekomen met een opzegtermijn van veertien dagen.
Nog tijdens de proeftijd werd Tellerup met inachtneming van de opzegtermijn van
veertien dagen ontslagen. Het hoofdgeding betrof de vraag op welke opzegtermijn
Tellerup recht had. Het Hof van Justitie moest de prejudiciële vraag beantwoorden of
de richtlijn overgang van onderneming van toepassing is wanneer een niet-over-
draagbare pacht van een onderneming eindigt en de eigenaar – zonder dat de exploi-
tatie onderbroken is geweest – de onderneming verpacht aan een nieuwe pachter, die
de exploitatie voortzet met hetzelfde personeel, dat bij het einde van de eerste pacht-
overeenkomst was ontslagen. Ten aanzien van deze vraag heeft het Hof van Justitie
geoordeeld:

‘(…), wanneer de pachter-ondernemer (IHB: Irma Catering) na afloop van de pachtovereenkomst
zijn hoedanigheid van ondernemer verliest en een derde (IHB: Daddy’s Dance Hall) deze ingevolge
een nieuwe pachtovereenkomst met de eigenaar verkrijgt, deze transactie moet worden geacht te val-
len binnen de werkingssfeer van de richtlijn, als omschreven in art. 1 lid 1. Dat in een dergelijk geval de
overgang in twee fasen geschiedt in die zin, dat de onderneming eerst door de oorspronkelijke pachter
aan de eigenaar wordt overgedragen, die ze op zijn beurt aan de nieuwe pachter overdraagt, sluit de
toepasselijkheid van de richtlijn niet uit, voor zover de betrokken economische eenheid haar identi-
teit behoudt, wat met name het geval is wanneer – zoals i.c. – de nieuwe pachter de exploitatie van
de onderneming zonder onderbreking voortzet met het personeel dat voor de overgang reeds in de
onderneming werkzaam was.’

Van een overgang in twee fasen is eveneens sprake als een huurder-ondernemer na
afloop van de huurovereenkomst zijn hoedanigheid van ondernemer verliest en een
derde deze op grond van een met de eigenaar gesloten verkoopovereenkomst ver-
krijgt.22 Vergelijkbaar is de situatie waarin een overheid besluit de subsidiering van
een rechtspersoon te beëindigen (met het gevolg dat deze rechtspersoon haar acti-
viteiten volledig en definitief moet staken) en de subsidie over te dragen aan een
andere rechtspersoon met een soortgelijke doelstelling.23

Van contractwisseling is sprake als de ondernemer de outsourcing na beëindiging
aan een derde ondernemer gunt. Contractwisseling kan leiden tot een overgang in
twee fasen.24 Het Hof van Justitie heeft daartoe overwogen:

‘Dat er geen contractuele band bestaat tussen de vervreemder en de verkrijger of, zoals in casu, tussen
de twee ondernemers aan wie achtereenvolgens de schoonmaakwerkzaamheden in een schoolgebouw
zijn opgedragen kan, zo dit al een aanwijzing kan vormen dat er geen overgang in de zin van de richtlijn
heeft plaatsgevonden, hierbij niet van doorslaggevend belang zijn.

Zoals laatstelijk in het arrest Merckx en Neuhuys (…) is beslist, is de richtlijn immers van toepassing
telkens wanneer in het kader van contractuele betrekkingen een wijziging plaatsvindt in de natuurlijke
of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de onderneming en die als werkgever
verplichtingen aangaat ten opzichte van de werknemers van de onderneming. Voor de toepasselijkheid

22 HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
23 HvJ EG 19 mei 1992, NJ 1992, 476 (Sophie Redmond Stichting).
24 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
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van de richtlijn is het derhalve niet noodzakelijk dat er rechtstreekse contractuele betrekkingen tussen
de vervreemder en de verkrijger bestaan: de overgang kan ook in twee fasen geschieden via een derde,
bij voorbeeld de eigenaar of verhuurder.’

Van backsourcing is sprake als de ondernemer de bedrijfsfuncties na beëindiging
van de outsourcing weer zelf ter hand neemt.25 Backsourcing kan ook leiden tot een
overgang in twee fasen, voor zover de transactie gepaard gaat met de overdracht
van een economische eenheid tussen de ondernemingen.26 Alleen een gelijke aard
van de vóór en na de overdracht verrichte werkzaamheden is onvoldoende is om
aan te nemen dat er sprake is van een overdracht van een economische eenheid.

Het Hof van Justitie heeft in het Temco-arrest voor het eerst expliciet aangenomen
dat de richtlijn overgang van onderneming ook van toepassing kan zijn bij een over-
gang in drie fasen, meer specifiek bij outsourcing, onderaanneming en contractwis-
seling.27 In deze zaak had Volkswagen (hierna: VW) de schoonmaak van een aantal
van haar industriële installaties geoutsourcet naar Buyle-Medros-Vaes Associates
NV (hierna: BMV). BMV heeft direct de uitvoering van de schoonmaakwerkzaamhe-
den opgedragen aan een onderaannemer en tevens dochtermaatschappij General
Maintenance Contractors BVBA (hierna: GMC). Na beëindiging van de outsourcings-
overeenkomst met BMV droeg VW dezelfde werkzaamheden op aan Temco Service
Industries NV (hierna: Temco). Grafisch weergegeven zag de situatie er als volgt uit:

1. Outsourcing

3. Beëindiging

2. Onderaanneming

4. Outsourcing

VW BMV GMC

T

GMC heeft vervolgens al haar personeel ontslagen, met uitzondering van vier
beschermde werknemers. Temco heeft een deel van het door GMC ontslagen perso-
neel weer in dienst genomen, daartoe verplicht volgens een van toepassing zijnde cao.
Temco heeft geen activa van GMC overgenomen. Nadat GMC tevergeefs heeft getracht
de vier beschermde werknemers te ontslaan, heeft zij deze vier werknemers bijna een
jaar lang een uitkering verstrekt, ondanks het feit dat GMC van mening was dat de
vier werknemers automatisch waren overgegaan naar Temco. Toen GMC de uitkering

25 Moerel & van Reeken 2006, p. 5.
26 HvJ EG 10 december 1998, JAR 1999/16 m.nt. (Vidal, Hoechst en Claro Sol) en HvJ EG 10 december

1998, nr. C-173/96 (Sánchez Hidalgo) en nr. C-247/96 (Ziemann).
27 HvJ EG 24 januari 2002, JAR 2002/47 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp (Temco).
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staakte hebben de vier werknemers GMC, BMV en Temco gedagvaard. De rechtbank
heeft geoordeeld dat de vier werknemers van rechtswege in dienst waren gekomen
van Temco, naar aanleiding waarvan Temco hoger beroep heeft ingesteld. Het Hof van
Justitie moest vervolgens de prejudiciële vraag beantwoorden of de richtlijn overgang
van onderneming van toepassing was op een dergelijke situatie, naar aanleiding
waarvan het Hof van Justitie heeft geconcludeerd:

‘Mitsdien moet op de eerste prejudiciële vraag worden geantwoord dat art. 1, lid 1, van de richtlijn
aldus moet worden uitgelegd, dat deze laatste van toepassing is op een situatie waarin een opdracht-
gever die de schoonmaak van lokalen (IHB: bedoeld zal zijn industriële installaties) bij overeenkomst
had toevertrouwd aan een eerste ondernemer, die deze opdracht door een onderaannemer liet uitvoe-
ren, deze overeenkomst beëindigt en voor de uitvoering van dezelfde werkzaamheden met een tweede
ondernemer een nieuwe overeenkomst sluit, wanneer in dit kader geen enkel element van materiële of
immateriële activa van de eerste ondernemer of de onderaannemer wordt overgenomen door de
nieuwe ondernemer, maar de nieuwe ondernemer ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst een
deel van de werknemers van de onderaannemer overneemt, op voorwaarde dat de overname van het
personeel betrekking heeft op een wezenlijk deel – qua aantal en deskundigheid – van de werknemers
die de onderaannemer voor de uitvoering van de in onderaanneming gegeven opdracht had ingezet.’

De richtlijn overgang van onderneming kan derhalve van toepassing zijn bij een
overgang in drie fasen, waarbij het bestaan van enige (juridische of feitelijke) band
tussen de vervreemder en de oorspronkelijke verkrijger wel van belang wordt geacht.

Van ‘overdracht’ in de zin van de richtlijn overgang van onderneming kan tenslotte
ook sprake kan zijn bij intra-concerntransacties.28 Het feit dat de vervreemder een
sterke overheersing uitoefent ten aanzien van de verkrijger, die tot uiting komt door
een nauwe verbintenis van lastgeving en door een vermenging van het onderne-
mersrisico, kan op zich de toepassing van de richtlijn overgang van onderneming niet
uitsluiten.29 Een andere uitleg zou het mogelijk maken de door de richtlijn overgang
van onderneming nagestreefde doelen te omzeilen.

2.1.4 Identiteitsbehoud

De voorwaarde ‘identiteitsbehoud’ is in de materiële-werkingssfeerbepaling van
artikel 1 van de richtlijn overgang van onderneming niet nader gespecificeerd, zodat
daarvoor moet worden teruggevallen op jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Het eerste en nog altijd belangrijke arrest van het Hof van Justitie met betrekking
tot identiteitsbehoud is het arrest Spijkers.30 In deze zaak was Spijkers als assistent-
bedrijfsleider in dienst bij Gebroeders Colaris Abattoir B.V. (hierna: Colaris). Colaris
hield zich bezig met het exploiteren van een slachthuis. Op 27 december 1982 wer-
den, toen de bedrijfsactiviteiten van Colaris waren stilgelegd en er geen goodwill meer
aanwezig was, het slachthuiscomplex, ondergrond en terrein en een aantal roerende

28 HvJ EG 2 december 1999, NJ 2000, 252 en JAR 2000/31 m.nt. R.M. Beltzer (Allen/Amalgamated
Construction).

29 HvJ EU 6 maart 2014, JAR 2014/104 m.nt. R.M. Beltzer (Amatori/Telecom Italia).
30 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
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goederen gekocht door Alfred Benedik en Zonen B.V. (hierna: Benedik B.V.). Sinds-
dien, maar feitelijk sinds 7 februari 1983 exploiteerde Benedik het slachthuis voor
gemeenschappelijke rekening van Benedik B.V. en Gebroeders Benedik Abattoir C.V.
(hierna: Benedik C.V.). Alle werknemers van Colaris, met uitzondering van Spijkers en
één andere werknemer, werden door Benedik B.V. en C.V. overgenomen. De onderne-
mingsactiviteit die Benedik B.V. en C.V. in het slachthuiscomplex verrichtten was
soortgelijk aan die welke Colaris er voordien verrichte. Door de overdracht van de
bedrijfsmiddelen kreeg Benedik de mogelijkheid tot voorzetting van de activiteiten
van Colaris, maar de klantenkring van Colaris is niet door Benedik B.V. en C.V. over-
genomen. Na het faillissement van Colaris dagvaardde Spijkers Benedik B.V. en C.V.
en vorderde loon en wedertewerkstelling vanwege een overgang van onderneming
waardoor de uit de door Spijkers met Colaris gesloten arbeidsovereenkomst voor-
vloeiende rechten en verplichtingen van rechtswege op Benedik B.V. en C.V. waren
overgegaan. Het Hof van Justitie moest de prejudiciële vraag beantwoorden of sprake
was van identiteitsbehoud, naar aanleiding waarvan het Hof van Justitie heeft geoor-
deeld:

‘Voor het antwoord op de vraag, of er sprake is van een overgang in de zin van de richtlijn, is dus het
beslissende criterium, of de identiteit van het bedrijf bewaard blijft.
Men kan derhalve niet reeds spreken van overgang van een onderneming, een vestiging of een onder-
deel daarvan, wanneer enkel de activa ervan zijn vervreemd. In een geval als het onderhavige moet
integendeel worden onderzocht, of het gaat om de vervreemding van een lopend bedrijf, wat met name
kan blijken uit het feit dat de exploitatie ervan in feite door de nieuwe ondernemer wordt voortgezet
of hervat met dezelfde of soortgelijke bedrijfsactiviteiten.
Om vast te stellen of aan deze voorwaarden is voldaan, moet rekening worden gehouden met alle
feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, zoals de aard van de betrokken onder-
neming of vestiging, het al dan niet overdragen van materiële activa zoals gebouwen en roerende goede-
ren, de waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overnemen van
vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer, het al dan niet overdragen van de klantenkring,
de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen en de duur
van een eventuele onderbreking van die activiteiten. Al deze factoren zijn evenwel slechts deelaspecten van
het te verrichten globale onderzoek en mogen daarom niet elk afzonderlijk worden beoordeeld.
De feitelijke beoordeling die noodzakelijk is om vast te stellen of er al dan niet sprake is van een over-
gang in bovenbedoelde zin, behoort tot de bevoegdheid van de nationale rechter, die daarbij reke-
ning zal moeten houden met voormelde uitleggingsgegevens.’

Het Hof van Justitie heeft een ‘ondergrens’ gedefinieerd door op te merken dat men
niet reeds kan spreken van een overgang van onderneming wanneer enkel de activa
ervan zijn vervreemd. Direct gevolg van het Spijkers-arrest was dat het noodzakelijk
werd geacht de richtlijn overgang van onderneming van 1977 aan te passen. Artikel 1
lid 1 sub b van de richtlijn overgang van onderneming van 1998 bepaalde daarom
uitdrukkelijk dat in de richtlijn als ‘overgang’wordt beschouwd de overgang, met het
oog op voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een
economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van geor-
ganiseerde middelen wordt verstaan.
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In het arrest Schmidt/Sparkasse oordeelde het Hof van Justitie dat bij outsourcing
van een nevenwerkzaamheid sprake kan zijn van identiteitsbehoud in de zin van de
richtlijn overgang van onderneming.31 Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de
gelijke aard van de vóór en na de overdracht verrichte werkzaamheden, die ook blijkt
uit het aanbod het dienstverband van de betrokken werknemer over te nemen, een
kenmerkend element is voor een verrichting die onder de werkingssfeer van de richt-
lijn overgang van onderneming valt. Het feit dat er geen activa is overgedragen mag
volgens het Hof van Justitie niet tot de conclusie leiden dat er geen overdracht is.

Het arrest Schmidt/Sparkasse is in de internationale en nationale literatuur bekriti-
seerd.32 De internationale kritiek zag met name op het feit dat het Hof van Justitie
expliciet de entreprise-activité benadering (de arbeidsrechtelijke benadering die
zich met name richtte op de vraag of de activiteiten waren overgenomen) zou heb-
ben omarmd, terwijl de meeste nationale rechters de entreprise-organisation bena-
dering voorstonden (de ondernemingsrechtelijke benadering die zich met name
richtte op de vraag of de onderneming was overgedragen als economische eenheid,
bestaande uit de overgang van activa en passiva). Het Hof van Justitie zou deze ‘over-
enthousiaste blunder’ onder druk van met name de Europese Commissie en de Duitse
regering hebben willen herstellen met het arrest Süzen/Zehnacker.33

In het arrest Süzen/Zehnacker heeft het Hof van Justitie het belang van de entreprise-
activité benadering zoals geaccepteerd in het arrest Schmidt/Sparkasse gereduceerd
door te oordelen:

‘Zoals is aangevoerd door de meeste partijen die opmerkingen hebben ingediend, kan niet reeds op
grond van de omstandigheid dat de vorige en de nieuwe opdrachtnemer vergelijkbare diensten ver-
richten, worden geconcludeerd dat er sprake is van een overdracht van een economische entiteit. Een
entiteit kan namelijk niet worden gereduceerd tot de activiteit waarmee zij is belast. Haar identiteit
blijkt eveneens uit andere factoren, zoals de personeelssamenstelling, de leiding, de taakverdeling, de
bedrijfsvoering of, in voorkomend geval, de beschikbare productiemiddelen.’

34

Het Hof van Justitie heeft vervolgens overwogen dat het loutere verlies van een
opdracht aan een concurrent als zodanig niet een aanwijzing kan voor een overgang
in de zin van de richtlijn zijn. Vervolgens heeft het Hof van Justitie gesteld dat rekening
moet worden gehouden met de aard van de betrokken onderneming of vestiging.

‘Het belang dat moet worden gehecht aan de diverse criteria die bepalen of er sprake is van een over-
gang in de zin van de richtlijn, verschilt noodzakelijkerwijs naar gelang van de uitgeoefende activi-
teit, en zelfs van de productiewijze of de bedrijfsvoering in de betrokken onderneming of vestiging of
een onderdeel daarvan. Waar in het bijzonder een economische entiteit in bepaalde sectoren zonder

31 HvJ EG 14 april 1994, NJ 1995, 149 en JAR 1994/107 (Schmidt/Sparkasse).
32 Davies 2001, p. 137 en Barnard 2012, p. 594.
33 Davies 2001, p. 143.
34 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker) punt 15.
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materiële of immateriële activa van betekenis kan functioneren, kan het behoud van de identiteit van
een dergelijke entiteit na de haar betreffende transactie per definitie niet afhangen van de overdracht
van dergelijke activa.’

35

Voor zover in arbeidsintensieve sectoren een groep werknemers die duurzaam een
gemeenschappelijke activiteit verricht een economische entiteit kan vormen, moet
worden erkend dat een dergelijke entiteit haar identiteit ook na de overdracht kan
behouden, wanneer de nieuwe ondernemer niet alleen de betrokken activiteit voort-
zet, maar ook een wezenlijk deel – qua aantal en deskundigheid – van het perso-
neel overneemt dat zijn voorganger speciaal voor die taak had ingezet. In dat geval
verwerft de nieuwe ondernemer namelijk het georganiseerde geheel van elementen
waarmee de activiteiten of bepaalde activiteiten van de overdragende onderneming
duurzaam kunnen worden voortgezet.

Met het arrest Süzen/Zehnacker nuanceert het Hof van Justitie de leer van het arrest
Schmidt/Sparkasse, door te stellen dat niet reeds op grond van de omstandigheid
dat de vorige en de nieuwe opdrachtnemer vergelijkbare diensten verrichten kan
worden geconcludeerd dat er sprake is van een overdracht van een economische
entiteit.

Mijns inziens heeft het Hof van Justitie met het arrest Süzen/Zehnacker geoordeeld
dat de nationale rechter bij de beoordeling van de Spijkersfactoren onder meer reke-
ningmoet houdenmet de aard van de betrokken onderneming of vestiging. Het belang
dat moet worden gehecht aan de verschillende Spijkersfactoren verschilt met de
uitgeoefende activiteit, of zelfs de productiewijze of bedrijfsvoering in de betrokken
onderneming. Uitgangspunt voor de vraag of de economische entiteit zijn identiteit
behoudt blijven dus de feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie ken-
merken zoals genoemd in het Spijkers-arrest, met daarbij de nuancering dat met
betrekking tot de omstandigheid ‘de aard van de betrokken onderneming of vesti-
ging’ in arbeidsintensieve sectoren aan de omstandigheid of ‘al dan niet vrijwel al het
personeel door de nieuwe ondernemer is overgenomen’ meer belang moet worden
gehecht. De omstandigheid of ‘al dan niet materiële activa zijn overgedragen’ is in
arbeidsintensieve sectoren van minder belang.

Overigens werd het arrest Süzen/Zehnacker weer te commercieel bevonden, Schmidt/
Sparkasse werd in die discussie als arbeidsrechtelijker beoordeeld.36 Inmiddels is de
in het arrest Süzen/Zehnacker uitgezette lijn door het Hof van Justitie bevestigd in het
arrest CLECE/Martín Valor, waarover in het hiernavolgende meer.

Het oordeel van het Hof van Justitie in het arrest Oy Liikenne/Liskojärvi is het logi-
sche vervolg op het arrest Süzen/Zehnacker, nu voor kapitaalintensieve sectoren.37

Het Hof van Justitie heeft in het arrest Süzen/Zehnacker geoordeeld dat de nationale

35 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker) punt 18.
36 Barnard 2012, p. 595.
37 HvJ EG 25 januari 2001, JAR 2001/68 m.nt. R.M. Beltzer (Oy Liikenne/Liskojärvi).
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rechter bij de beoordeling van de Spijkersfactoren onder meer rekening moet hou-
den met de aard van de betrokken onderneming of vestiging. Het belang dat moet
worden gehecht aan de verschillende Spijkersfactoren verschilt met de uitgeoefende
activiteit, of zelfs de productiewijze of bedrijfsvoering in de betrokken onderneming.
Uitgangspunt voor de vraag of de economische entiteit zijn identiteit behoudt blij-
ven dus de feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken zoals
genoemd in het Spijkers-arrest, met daarbij de nuancering dat met betrekking tot de
omstandigheid ‘de aard van de betrokken onderneming of vestiging’ in kapitaalin-
tensieve sectoren aan de omstandigheid of ‘al dan niet materiële activa zijn overge-
dragen’ meer belang moet worden gehecht. De omstandigheid of ‘al dan niet vrijwel
al het personeel door de nieuwe ondernemer is overgenomen’ is in kapitaalinten-
sieve sectoren van minder belang.38 Daarbij heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat
in kapitaalintensieve sectoren een economische eenheid haar identiteit na de over-
dracht niet kan behouden:

‘(…) wanneer geen materiële activa van enig belang van de vorige naar de nieuwe opdrachtnemer zijn
overgedragen.’

Het Hof van Justitie oordeelde omtrent de vraag of een contractwisseling van de
catering van een ziekenhuis als overgang van onderneming kon kwalificeren aller-
eerst dat catering niet als arbeidsintensieve sector moest worden beschouwd ‘aan-
gezien daarvoor heel wat uitrusting noodzakelijk is’.39 Vervolgens oordeelde het Hof
van Justitie:

‘Artikel 1 van richtlijn 77/187/EEG (…) moet aldus worden uitgelegd dat deze richtlijn van toepassing
is op situaties waarin een opdrachtgever, die het volledige beheer van de catering voor een ziekenhuis
bij overeenkomst aan een eerste ondernemer had toevertrouwd, deze overeenkomst opzegt en voor
dezelfde dienstverlening een nieuwe overeenkomst sluit met een tweede ondernemer, wanneer deze
tweede ondernemer gebruikmaakt van essentiële materiële activa die voorheen door de eerste onderne-
mer werden gebruikt en door de opdrachtgever achtereenvolgens aan elk van beiden ter beschikking wer-
den gesteld, ook al zou deze tweede ondernemer te kennen hebben gegeven dat hij niet van plan is het
personeel van de eerste werknemer over te nemen.’

In het arrest CLECE/Martín Valor heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over de
vraag of er sprake is van identiteitsbehoud wanneer de verkrijger nieuw personeel
aanwerft.40 Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat artikel 1 lid 1 sub a en b van de
richtlijn overgang van onderneming aldus moet worden uitgelegd dat de richtlijn
niet van toepassing is op een situatie waarin een gemeente die haar gebouwen door
een particuliere onderneming liet schoonmaken, besluit de overeenkomst met deze
onderneming op te zeggen en de schoonmaak met daartoe nieuw aangeworven per-
soneel zelf te verzorgen. Het Hof van Justitie bevestigt hiermee de in het arrest Süzen/
Zehnacker ingezette lijn.

38 Zo ook: Beltzer 2002, p. 44.
39 HvJ EG 20 november 2003, NJ 2004, 265 en JAR 2003/298 m.nt. R.M. Beltzer (Abler/Sodexho).
40 HvJ EU 20 januari 2011, NJ 2011, 152 m.nt. M.R. Mok en JAR 2011/57 m.nt. R.M. Beltzer (Clece/

Martín Valor).
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2.1.5 Materiële-werkingssfeerbepaling en grensoverschrijdende overgang van
onderneming

Het feit dat sprake is van een grensoverschrijdende overgang van onderneming
heeft mijns inziens geen invloed op de vraag of sprake is van een onderneming
(economische eenheid) en overgang, maar kan van invloed zijn op de vraag naar
identiteitsbehoud.41 Wanneer bijvoorbeeld bij een grensoverschrijdende verplaat-
sing van de onderneming de meerderheid van het personeel weigert over te gaan
naar de buitenlandse verkrijger, zou dit in arbeidsintensieve sectoren eerder kun-
nen leiden tot het oordeel dat geen sprake is van grensoverschrijdende overgang
van onderneming. In kapitaalintensieve sectoren is dit minder relevant. Wanneer
in kapitaalintensieve sectoren weinig tot geen materiële activa worden overgedra-
gen aan de buitenlandse verkrijger (bijvoorbeeld omdat deze in staat is deze mate-
riële activa goedkoper ter beschikking te stellen) zou dit eerder kunnen leiden tot
het oordeel dat geen sprake is van grensoverschrijdende overgang van onderneming.
Het spreekt voor zich dat dit in arbeidsintensieve sectoren minder relevant is.

De Europese Commissie heeft in juni 2007 de sociale partners geconsulteerd omtrent
de noodzaak de richtlijn overgang van onderneming aan te passen teneinde de toe-
passelijkheid op grensoverschrijdende overgang van onderneming te verduidelijken.42

De Europese Commissie heeft omtrent de grensoverschrijdende overgang van onder-
neming met een nieuwe werkplek binnen de EU gesteld:

‘The first question in this case is the maintenance of the identity of the economic entity, which is one
of the prerequisites for a transfer to take place within the meaning of the Directive. In other words, does
the economic entity retain its identity despite changing its legal, economic and social environment?
At least for relocations from one Member State to another, it can be assumed that, other things being
equal, the advanced stage of the internal market would allow the transferred economic entity to
maintain its identity.’

43

Volgens de Europese Commissie zou de gevorderde fase van de interne markt ertoe
leiden dat bij een grensoverschrijdende overgang van onderneming binnen de EU
de overgedragen economische eenheid haar identiteit zou behouden.

Met betrekking tot de grensoverschrijdende overgang van onderneming met een
nieuwe werkplek buiten de EU heeft de Europese Commissie gesteld:

‘The Directive’s aim of ensuring that employees’ rights are safeguarded in the event of a change of
employer would be defeated if, as a result of a change in the place of work, the law applicable to the
employment contract was the law of a country not bound by the Directive.

41 Malmberg 2006, p. 387-388, de Jong 2009, p. 17-18, Laagland 2011, p. 6 en Kania 2012, p. 41.
42 First phase consultation of social partners under Article 138(2) of the EC Treaty concerning cross-

border transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, June 2007.
43 First phase consultation of social partners under Article 138(2) of the EC Treaty concerning cross-

border transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, June 2007,
paragraaf 7.1.2.
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However, given that the differences in the legal, economic and social environment are likely to be
substantial, it could be argued that a transfer outside the EU or the EEA would not maintain the iden-
tity of the economic entity. In this case, therefore, there would be no transfer within the meaning of
the Directive.’

44

Volgens de Europese Commissie kan, gelet op de verschillen in de juridische, econo-
mische en sociale omgeving, gesteld worden dat bij een grensoverschrijdende over-
gang van onderneming met een nieuwe werkplek buiten de EU de economische
eenheid haar identiteit niet behoudt. De Europese Commissie heeft hiertoe uitdruk-
kelijk verwezen naar de navolgende zin uit het arrest van het Hof van Justitie inzake
Mayeur/APIM:

‘(…) valt niet uit te sluiten dat onder bepaalde omstandigheden factoren als de organisatie, de wer-
king, de financiering, het beheer en de toepasselijke rechtsregels een economische eenheid zodanig
kenmerken dat bij wijziging van zulke factoren als gevolg van de overgang van de eenheid ook de
identiteit daarvan verandert.’

45

In de zaak Mayeur/APIM werkte Mayeur bij APIM, een vereniging zonder winstoog-
merk met als taak het promoten van de stad Metz. Mayeur hield zich bezig met het
werven van advertenties voor het tijdschrift Vivre à Metz en het bijhouden van de
financiële administratie daarvan. Op enig moment nam de gemeente Metz de activi-
teiten van APIM over en ontsloeg Mayeur. Mayeur stelde dat dit ontslag in strijd
was met de richtlijn overgang van onderneming. De Franse rechter vroeg het Hof
van Justitie vervolgens aan te geven of de richtlijn ook van toepassing is in geval
van overdracht van een bedrijfsactiviteit van een privaatrechtelijke naar een publiek-
rechtelijke persoon. Het Hof van Justitie oordeelde dat in geval van een dergelijke
deprivatisering factoren als de organisatie, de werking, de financiering, het beheer en
de toepasselijke rechtsregels een economische eenheid zodanig kenmerken dat bij
wijziging van zulke factoren als gevolg van de overgang van de eenheid ook de iden-
titeit daarvan verandert. Met de omstandigheid ‘de toepasselijke rechtsregels’ werd
blijkens de conclusie van AG Léger niet gedoeld op het toepasselijke recht, maar dacht
hij daarbij ‘in het bijzonder aan een onderneming die op een specifieke manier
werd geëxploiteerd en waarvan de nieuwe ondernemer na de overdracht slechts
een miniem deel van het personeel en van de materiële structuur overnam’.46 ‘De toe-
passelijke rechtsregels’ zien derhalve op de structuur van de onderneming.

De zaak Mayeur/APIM zag op een nationale deprivatisering en het voert mijns
inziens te ver de door het Hof van Justitie in dat arrest genoemde relevante facto-
ren voor identiteitsbehoud bepalend te achten voor de vraag of in geval van grens-
overschrijdende overgang van onderneming met een nieuwe werkplek buiten de
EU sprake is van identiteitsbehoud. De vraag naar identiteitsbehoud moet worden

44 First phase consultation of social partners under Article 138(2) of the EC Treaty concerning cross-
border transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, June 2007,
paragraaf 7.2.

45 HvJ EG 26 september 2000, JAR 2000/239 m.nt. P.F. van der Heijden (Mayeur/APIM).
46 Conclusie AG Léger 13 juni 2000 inz. Mayeur/APIM.
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beantwoord aan de hand van de Spijkersfactoren, reden waarom een grensoverschrij-
dende transactie heel goed als overgang van onderneming in de zin van de richtlijn
kan kwalificeren.47

2.2 Definities

2.2.1 Definitie vervreemder en verkrijger

Artikel 2 lid 1 sub a en b van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt omtrent
de definitie van vervreemder en verkrijger:

‘a) vervreemder, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door een overgang in de zin van artikel 1,
lid 1, de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien van de onderneming, de vestiging of het
onderdeel van de onderneming of vestiging verliest;

b) verkrijger, iedere natuurlijke of rechtspersoon die door een overgang in de zin van artikel 1, lid 1,
de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien van de onderneming, de vestiging of het onderdeel
van de onderneming of vestiging verkrijgt;’

In de zaak Albron/FNV Bondgenoten heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over
de vraag wie als vervreemder in de zin van artikel 2 lid 1 sub a van de richtlijn over-
gang van onderneming moet worden beschouwd.48 In deze zaak was al het perso-
neel binnen het Heineken-concern in dienst van Heineken Nederlands Beheer B.V.
(hierna: HNB). HNB fungeerde als centrale werkgever en detacheerde het personeel
bij de afzonderlijke werkmaatschappijen, zijnde zustervennootschappen van HNB,
van het Heineken-concern in Nederland. Roest was in dienst van HNB in de functie
van medewerker catering. Hij voerde, met ongeveer 70 andere cateringmedewer-
kers, zijn werkzaamheden uit voor de werkmaatschappij Heineken Nederland B.V.
(hierna: Heineken Nederland), die op verschillende locaties catering- en hospitality-
activiteiten van het Heineken-concern exploiteerde. Op de arbeidsovereenkomst
van Roest was de ondernemings-cao van HNB van toepassing. Roest was lid van de
FNV. De FNV en HNB hadden een sociale begeleidingsregeling gesloten, waarvan
een Protocol Uitbesteding deel uitmaakte. In dat protocol waren de personele gevol-
gen verbonden aan outsourcing in algemene zin geregeld. Het protocol had als uit-
gangspunt dat personeel van de vervreemder in dienst trad van de verkrijger op basis
van de arbeidsvoorwaarden van de verkrijger. Op enig moment besteedde Heineken
Nederland de cateringactiviteiten uit aan Albron Catering B.V. (hierna: Albron) en trad
Roest in dienst bij Albron in de functie van medewerker bedrijfsrestaurant. Tussen de
voor Roest bij Heineken geldende cao en de Albron-cao bestonden aanmerkelijke ver-
schillen. FNV en Roest daagden Albron voor de rechter teneinde te horen vaststellen
dat de tot stand gekomen overgang van de cateringactiviteiten tussen Heineken
Nederland en Albron een overgang van onderneming in de zin van richtlijn overgang
van onderneming was en dat de werknemers in dienst van HNB die bij Heineken
Nederland waren gedetacheerd, vanaf die datum van rechtswege in dienst van Albron

47 Kania 2012, p. 51.
48 Hof Amsterdam 30 juni 2009, JAR 2009/195 (Albron/FNV Bondgenoten).
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waren getreden met behoud van arbeidsvoorwaarden. De kantonrechter wees de
vorderingen van FNV en Roest toe, naar aanleiding waarvan Albron hoger beroep
instelde.49 Het Hof Amsterdam schorste de behandeling van de zaak en stelde het Hof
van Justitie de volgende prejudiciële vragen:50

‘1. Moet Richtlijn 2001/23 (...) aldus worden uitgelegd dat van de in artikel 3 lid 1 eerste volzin
bedoelde overgang van rechten en verplichtingen op de verkrijger uitsluitend sprake is indien de
vervreemder van de over te dragen onderneming ook de formele werkgever is van de betrokken
werknemers of brengt de door de richtlijn beoogde bescherming van werknemers mee dat bij
overgang van een onderneming van de tot een concern behorende werkmaatschappij de rechten
en verplichtingen ten opzichte van de ten behoeve van deze onderneming werkzame werknemers
op de verkrijger overgaan indien al het binnen het concern werkzame personeel in dienst is van
een (eveneens tot dat concern behorende) personeelsvennootschap die fungeert als centrale werk-
geefster?

2. Hoe luidt het antwoord op het tweede deel van de eerste vraag indien werknemers als daar
bedoeld die ten behoeve van een tot een concern behorende onderneming werkzaam zijn in
dienst zijn van een andere, eveneens tot dat concern behorende vennootschap, niet zijnde een
personeelsvennootschap zoals in de eerste vraag omschreven?’

51

Volgens het Hof van Justitie blijkt uit de bewoordingen van artikel 2 lid 1 sub a van
de richtlijn overgang van onderneming dat de ‘vervreemder’ degene is die door een
overgang in de zin van artikel 1 lid 1 van die richtlijn de hoedanigheid van werk-
gever (‘ondernemer’) verliest.52 Uit de feiten in het hoofdgeding bleek volgens het
Hof van Justitie duidelijk dat de niet-contractuele werkgever (Heineken Nederland)
sinds de vervreemding van de overgedragen cateringactiviteiten zijn hoedanigheid
van niet-contractuele werkgever had verloren, reden waarom niet kon worden uit-
gesloten dat de niet-contractuele werkgever kon worden beschouwd als een ‘ver-
vreemder’ in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, van richtlijn overgang van onderneming.
De overgang van een onderneming in de zin van de richtlijn overgang van onder-
neming veronderstelt volgens het Hof van Justitie met name de wijziging van de
rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de economische
activiteiten van de overgedragen economische eenheid en die, uit dien hoofde, als
werkgever van de werknemers van die eenheid arbeidsbetrekkingen heeft met die
werknemers, eventueel niettegenstaande het ontbreken van contractuele relaties
met die werknemers. Hieruit volgt dat, om te kunnen bepalen wie de vervreemder
van die activiteiten is, de positie van een contractuele werkgever, hoewel deze niet
verantwoordelijk is voor de economische activiteiten van de overgedragen economi-
sche eenheid, niet systematisch prevaleert boven de positie van een niet-contractuele
werkgever die wel verantwoordelijk is voor die activiteiten. Deze analyse vindt vol-
gens het Hof van Justitie steun in punt 3 van de considerans van richtlijn overgang van
onderneming, dat de noodzaak onderstreept de werknemers bij verandering van

49 Ktr. Utrecht 15 maart 2006, JAR 2006/80 m.nt. R.M. Beltzer (FNV/Albron).
50 Hof Amsterdam, 29 mei 2008, JAR 2008/218 m.nt. E. Knipschild (Albron/FNV) en Hof Amsterdam

30 juni 2009, JAR 2009/195 (Albron/FNV Bondgenoten).
51 Deze vragen vormden een aanscherping van eerdere prejudiciële vragen, zie hierover Knipschild

2008, p. 37-42.
52 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten).

2.2.1 Richtlijn overgang van onderneming

30



‘ondernemer’ te beschermen. Dit begrip kan derhalve ook doelen op de niet-contrac-
tuele werkgever die verantwoordelijk is voor de leiding van de overgedragen activi-
teiten. Het Hof van Justitie heeft geconcludeerd:

‘In deze omstandigheden kan, indien binnen een concern twee werkgevers naast elkaar bestaan,
waarvan de één contractuele betrekkingen en de ander niet-contractuele betrekkingen heeft met
de werknemers van dat concern, als een “vervreemder” in de zin van richtlijn 2001/23 ook worden
beschouwd de werkgever die verantwoordelijk is voor de economische activiteiten van de overgedra-
gen eenheid die uit dien hoofde arbeidsbetrekkingen heeft met de werknemers van die eenheid, even-
tueel niettegenstaande het ontbreken van contractuele relaties met die werknemers.
Mitsdien moet op de vragen worden geantwoord dat bij de overgang in de zin van richtlijn 2001/23
van een tot een concern behorende onderneming naar een onderneming buiten dat concern, ook de
tot het concern behorende onderneming waarbij de werknemers permanent zijn tewerkgesteld, zonder
evenwel door een arbeidsovereenkomst aan die onderneming te zijn gebonden, als een “vervreemder”
in de zin van artikel 2, lid 1, sub a, van die richtlijn kan worden beschouwd, hoewel er binnen dat con-
cern een onderneming bestaat waaraan de betrokken werknemers wel door een dergelijke arbeids-
overeenkomst zijn gebonden.’

De kern van het Albron-arrest is dat richtlijn overgang van onderneming van toe-
passing is bij overgang van een tot een concern behorende vennootschap, wanneer
de werknemers die permanent bij deze vennootschap tewerkgesteld zijn, juridisch
een andere vennootschap van dat concern als werkgever hebben. Teneinde tot toe-
passelijkheid van richtlijn overgang van onderneming te komen legt het Hof van
Justitie de nadruk op het begrip vervreemder, al heeft het Hof van Justitie ook het
begrip ‘arbeidsbetrekking’ nodig om de positie van Roest in casu te duiden. Het Hof
van Justitie gebruikt daarbij een benigna interpretatio – een welwillende uitlegging –

van zowel het begrip vervreemder als het werknemerschap om aan de bescher-
ming van de werknemer tegemoet te komen.53

2.2.2 Definitie werknemer

Artikel 2 lid 1 sub d van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat onder
werknemer wordt verstaan ‘iedere persoon die in de lidstaat in kwestie krachtens de
nationale arbeidswetgeving bescherming geniet als werknemer’.

Artikel 2 lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat de richtlijn
overgang van onderneming geen afbreuk doet aan het nationale recht met betrek-
king tot de definitie van een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, echter de lid-
staten mogen van de werkingssfeer van de richtlijn overgang van onderneming geen
arbeidsovereenkomsten of arbeidsbetrekkingen uitsluiten enkel op grond van (zake-
lijk weergegeven) deeltijdarbeid, tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst of het feit
dat het uitzendarbeid betreft.

53 Beltzer & Haanappel 2011, p. 57-77.
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II. Behoud van de rechten van werknemers

2.3 Inleiding

2.3.1 Kernbepaling

Wanneer aan de hand van de materiële-werkingssfeerbepaling is vastgesteld dat
sprake is van een overgang van onderneming is één van de gevolgen van de over-
gang van onderneming het behoud van de rechten van werknemers. De kernbepa-
ling van de richtlijn overgang van onderneming wordt gevormd door artikel 3 lid 1
richtlijn overgang van onderneming, welk artikel bepaalt:

‘De rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de over-
gang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, gaan door deze overgang op de verkrijger
over.’

De belangrijkste begrippen van de kernbepaling zijn mijns inziens:
1. arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking;
2. daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen en
3. overgang op verkrijger.

2.4 Arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking

2.4.1 Op tijdstip van overgang bestaande arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking

De kernbepaling geldt alleen voor op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
overeenkomsten of arbeidsbetrekkingen. Een letterlijke uitleg van artikel 3 lid 1
richtlijn overgang van onderneming op grond van de verschillende taalversies leidt
tot de conclusie dat zij enkel ziet op de rechten en verplichtingen ten aanzien van
werknemers wier arbeidsovereenkomst of (inmiddels) arbeidsbetrekking op het tijd-
stip van de overgang nog bestaat en niet op die ten aanzien van werknemers wier
dienstbetrekking bij de betrokken onderneming op het tijdstip van de overgang was
beëindigd.54

Of er op het tijdstip van de overgang een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrek-
king in de zin van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming bestaat moet
worden vastgesteld aan de hand van het nationale recht, met inachtneming van de
dwingende bepalingen van de richtlijn overgang van onderneming, en meer in het
bijzonder artikel 4 van de richtlijn inzake de bescherming van de werknemers tegen
ontslag door vervreemder of verkrijger vanwege de overgang. Het is aan de nationale
rechter aan de hand van deze elementen vast te stellen of de betrokken werknemers
op het tijdstip van de overgang door een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking
met de onderneming waren verbonden.

54 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 901 (Wendelboe).
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2.4.2 Verzetsrecht werknemer

Met de overgang van de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voort-
vloeien uit bestaande arbeidsovereenkomsten of arbeidsbetrekkingen op de ver-
krijger heeft de Uniewetgever de werknemer als economisch zwakkere partij willen
beschermen, maar van een individuele belangenafweging is geen sprake. Een auto-
matische overgang van de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking is moeilijk
verenigbaar met het recht op vrije arbeidskeuze van de werknemer, reden waarom
sommige lidstaten de werknemers een verzetsrecht hebben toegekend, waarover
uitgebreid in de landenhoofdstukken.

Met betrekking tot de vraag of de richtlijn overgang van onderneming werknemers
bij overgang van onderneming het recht geeft zich te verzetten tegen overgang van
hun arbeidsovereenkomst naar de verkrijger heeft het Hof van Justitie geoordeeld
dat artikel 3 lid 1 van de richtlijn overgang van onderneming er niet aan in de weg
staat dat eenwerknemer die op de datum van de overgang van onderneming in dienst
is van de vervreemder, zich verzet tegen de overgang van zijn arbeidsovereenkomst
of arbeidsbetrekking op de verkrijger.55 Volgens het Hof van Justitie verplicht de richt-
lijn overgang van onderneming een werknemer niet een arbeidsrelatie met de ver-
krijger aan te gaan, omdat een dergelijke verplichting het recht op vrije arbeidskeuze
van de werknemer zou aantasten. Het recht op vrije arbeidskeuze is opgenomen in
artikel 15 van het Handvest van de grondrechten van de EU.56 De richtlijn overgang
van onderneming voorziet niet in voortzetting van de arbeidsovereenkomst met de
vervreemder indien de werknemer niet bij de verkrijger in dienst wil treden, maar de
richtlijn overgang van onderneming verzet zich daar ook niet tegen. Als de werkne-
mer uit eigen wil besluit zich te verzetten tegen de overgang van zijn arbeidsovereen-
komst of arbeidsbetrekking naar de verkrijger is het aan de lidstaten te bepalenwat er
met die overeenkomst of arbeidsverhouding moet gebeuren.57 Lidstaten zijn dus vrij
voor deze situatie zelf een regeling te treffen: zo kunnen zij onder meer bepalen dat
de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking in een dergelijk geval geacht wordt te
zijn verbroken door toedoen van de werknemer, of juist door toedoen van de werkge-
ver. Ook kunnen zij bepalen dat de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking dient
te worden gehandhaafd met de vervreemder.58

Bij verzet door de werknemer moet wel worden nagegaan of de door de verkrij-
ger voorgestelde arbeidsovereenkomst een aanmerkelijke wijziging van de arbeids-
voorwaarden ten nadele van de werknemer ten gevolge heeft, omdat in dat geval

55 HvJ EG 16 december 1992, JAR 1993/64 (Katsikas), HvJ EG 7 maart 1996, JAR 1996/169 (Merckx en
Neuhuys) en HvJ EG 12 november 1998, NJ 1999, 520 en JAR 1999/520 m.nt. (Europièces/Sanders).

56 2000/C 364/01.
57 COM(2007) 334 definitief, p. 8.
58 COM(2007) 334 definitief p. 8 en HvJ EG 24 januari 2002, JAR 2002/47 m.nt. R.M. Beltzer en

E. Verhulp (Temco).
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krachtens artikel 4 lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming de arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking wordt geacht te zijn verbroken door toedoen van de
werkgever.59

2.4.3 Beëindiging arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking

De door de richtlijn overgang van onderneming beoogde bescherming is niet nodig
als de werknemer zelf na de overgang zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrek-
king uit eigen beweging niet met de nieuwe ondernemer voortzet.60 Dat is het geval
wanneer de betrokken werknemer uit vrije wil de arbeidsovereenkomst of arbeids-
betrekking met ingang van de dag van de overgang verbreekt of wanneer deze over-
eenkomst of verhouding met ingang van de dag van de overgang wordt beëindigd
krachtens een overeenkomst die vrijelijk wordt gesloten tussen de werknemer en
de vervreemder of de verkrijger.

2.4.4 Toerekening werknemer

Als de hele onderneming overgaat, dan gaan alle werknemers die door een arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking aan die onderneming zijn verbonden mee over.
Maar wat gebeurt er als er slechts een onderdeel van een onderneming overgaat
of als er uit een groep ondernemingen slechts één onderneming overgaat? Op dat
moment ontstaat de vraag aanwelke onderneming of onderdeel van een onderneming
de werknemer moet worden toegerekend.

Hieromtrent oordeelde het Hof van Justitie in het arrest Botzen/RDM.61 In deze zaak
waren Botzen en anderen in dienst van de Rotterdamsche Droogdok Maatschap-
pij Heijplaat B.V. (hierna: RDM-oud), die bij vonnis van 6 april 1983 failliet was ver-
klaard. Per 30 maart 1983 was een nieuwe vennootschap opgericht, de Rotterdamsche
Droogdok Maatschappij B.V. (hierna: RDM-nieuw). Op 7 april 1983 sloten RDM-oud
en RDM-nieuw een overeenkomst op grond waarvan RDM-nieuw niet het gehele
bedrijf van RDM-oud overnam, maar bepaalde afdelingenmet het voltallige personeel,
alsmede een aantal werknemers uit de niet overgedragen algemene afdeling en staf-
afdeling. De overige werknemers, onder wie Botzen, werden door de curatoren van
RDM-oud ontslagen. Van oordeel dat het ontslag hen niet raakte omdat zij op het
tijdstip van de overgang van rechtswege in dienst waren gekomen van RDM-nieuw
stelden Botzen en anderen een vordering in tegen RDM-nieuw tot betaling van het
hun verschuldigde salaris vanaf 7 april 1983 tot aan de dag waarop het dienstverband
zou zijn beëindigd, alsmede wedertewerkstelling. De kantonrechter te Rotterdam
heeft het Hof van Justitie drie prejudiciële vragen gesteld, waarvan de tweede en de
derde vraag – zakelijk weergegeven – erop neerkomen of artikel 3 lid 1 richtlijn
overgang van onderneming aldus moet worden uitgelegd dat het mede betrekking

59 HvJ EG 12 november 1998, NJ 1999, 520 en JAR 1999/520 m.nt. (Europièces/Sanders).
60 HvJ EG 11 juli 1985, NJ 1988, 907 m.nt. P.A. Stein (Mikkelsen).
61 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
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heeft op de rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit
een op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbe-
trekking met werknemers die, ofschoon niet werkzaam bij het overgedragen onder-
deel van de onderneming, wel bepaalde werkzaamheden verrichtten met behulp van
bedrijfsmiddelen van het overgedragen onderdeel of die als personeel van een zelf
niet overgedragen stafafdeling van de onderneming bepaalde werkzaamheden ver-
richtten ten behoeve van het overgedragen onderdeel.

Het Hof van Justitie heeft met betrekking tot deze vragen overwogen:

‘Volgens de commissie daarentegen is voor de overgang van de rechten en verplichtingen van werk-
nemers enkel beslissend, of de afdeling waarbij de werknemers waren aangesteld en die het organi-
satorisch kader vormde waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd, al dan niet wordt
overgedragen.

De commissie dient in haar opvatting te worden gevolgd. Een arbeidsverhouding wordt immers in
hoofdzaak gekenmerkt door de band tussen de werknemer en het onderdeel van de onderneming of
vestiging, waarbij hij voor de uitoefening van zijn taak is aangesteld. Om te beoordelen of uit een
arbeidsverhouding voortvloeiende rechten en verplichtingen op grond van richtlijn nr. 77/187 door
een overgang in de zin van art. 1 lid 1 richtlijn zijn overgegaan, kan dus worden volstaan met vast te
stellen, bij welk onderdeel van de onderneming of de vestiging de betrokken werknemer was aan-
gesteld.’

Het Hof van Justitie heeft geconcludeerd:

‘Artikel 3, lid 1, van richtlijn nr. 77/187 moet aldus worden uitgelegd, dat het niet mede betrekking
heeft op de rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit een op het tijdstip
van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding met werknemers die, ofschoon
niet werkzaam bij het overgedragen onderdeel van de onderneming, wel bepaalde werkzaamheden ver-
richten met behulp van bedrijfsmiddelen van het overgedragen onderdeel, of die als personeel van een zelf
niet overgedragen stafafdeling van de onderneming bepaalde werkzaamheden verrichtten ten behoeve
van het overgedragen onderdeel.’

Het Hof van Justitie oordeelde dat Botzen c.s. geen bescherming aan de richtlijn
overgang van onderneming konden ontlenen, omdat bij overgang van een gedeelte
van een onderneming alleen de werknemers die bij het overgedragen onderdeel
werkzaam waren zich op de bescherming van de richtlijn overgang van onderne-
ming van 1977 konden beroepen. Volgens het Hof van Justitie is voor de overgang
van de rechten en verplichtingen van de werknemers enkel beslissend of de afdeling
waarbij de werknemers waren aangesteld en die het organisatorische kader vormde
waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd, al dan niet wordt overge-
dragen. Het Hof van Justitie neemt als uitgangspunt dat een arbeidsverhouding in
hoofdzaak wordt gekenmerkt door de band tussen de werknemer en het onderdeel
van de onderneming of vestiging, waarbij hij voor de uitoefening van zijn taak is
aangesteld.
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Daar waar de commissie in haar interventie bij het Botzen-arrest voor de over-
gang van rechten en verplichtingen van werknemers dus enkel beslissend acht ‘of
de afdeling waarbij de werknemers waren aangesteld en die het organisatorisch
kader vormde waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ wordt over-
gedragen heeft het Hof van Justitie dit oordeel gevolgd met de overweging dat een
arbeidsverhouding immers in hoofdzaak wordt gekenmerkt door ‘de band tussen
de werknemer en het onderdeel van de onderneming of vestiging waarbij hij voor de
uitoefening van zijn taak is aangesteld’. De ‘band’ van het Hof van Justitie lijkt dus te
slaan op het ‘organisatorisch kader waarbinnen de arbeidsverhouding werd gecon-
cretiseerd’ van de commissie. Het ‘organisatorisch kader waarbinnen de arbeidsver-
houding wordt geconcretiseerd’ kan mijns inziens worden omschreven als ‘de
organisatorische gang van zaken waarbinnen de arbeidsverhouding vorm kreeg’.62

Het is de vraag welke omstandigheden daarvoor in de onderzochte landen relevant
worden geacht, waarop ik in hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht over-
gang van onderneming) zal terugkomen.

2.5 Daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen

2.5.1 Voortvloeiend uit arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking

De overgang geldt voor rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voort-
vloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking. Het gebruik van het woord ‘voortvloeien’ lijkt er op te wijzen dat
ditbegrip ruim moet worden geïnterpreteerd. Het gaat daarbij niet alleen om rech-
ten en verplichtingen die contractueel voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking. Alle uit de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking voortvloei-
ende rechten en verplichtingen die vóór het tijdstip van de overgang van onderneming
zijn ontstaan vallen er onder, met uitzondering van de onderwerpen zoals genoemd in
artikel 3 lid 4 sub a richtlijn overgang van onderneming (rechten van werknemers op
ouderdoms-, invaliditeits- of nabestaandenuitkeringen).63

In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming)
zal ik onderzoeken welke rechten en verplichtingen in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland geacht worden voort te vloeien uit de arbeidsovereenkomst
of arbeidsbetrekking.

2.5.2 Wijziging

De richtlijn overgang van onderneming heeft mede tot doel de werknemers van een
overgedragen onderneming het behoud te verzekeren van hun uit een arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking voortvloeiende rechten. Aangezien deze bescherming

62 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba &
Benetra) en Vzngr. Ktr. Amsterdam 12 oktober 2011, JAR 2011/283 m.nt. I.A. Haanappel-van der
Burg (Worp/Vitam & Albron).

63 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900 (Abels).
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volgens het Hof van Justitie van ‘openbare orde’ is en de partijen bij de arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking er dus niet vrijelijk over kunnen beschikken, zijn de
bepalingen van de richtlijn overgang van onderneming in zoverre als dwingend te
beschouwen dat er niet in voor de werknemers ongunstige zin van mag worden afge-
weken.64 Deze dwingendheid geldt zowel voor de vervreemder en de verkrijger, als
voor de werknemersvertegenwoordigers (die geen andere oplossing met de ver-
vreemder of de verkrijger kunnen overeenkomen), als voor de werknemers zelf,
behoudens dat de werknemers kunnen besluiten de arbeidsovereenkomst of arbeids-
betrekking met het nieuwe ondernemingshoofd na de overgang niet voort te zetten.65

Kortom: de bescherming van de richtlijn overgang van onderneming is van openbare
orde en afwijking is niet mogelijk.

De richtlijn overgang van onderneming wil de betrokken materie echter slechts
gedeeltelijk harmoniseren, doordat zij in wezen bepaalt dat de bescherming die de
werknemers autonoom aan het recht van de verschillende lidstaten ontlenen, wordt
uitgebreid tot het geval van overgang van de onderneming.66 Het doel van de richtlijn
is dus zo veel mogelijk veilig te stellen dat de arbeidsovereenkomst of arbeidsver-
houding ongewijzigd met de verkrijger wordt voortgezet, teneinde te verhinderen dat
de bij de overgang van de onderneming betrokken werknemers uitsluitend tenge-
volge van deze overgang in een minder gunstige positie zouden komen te verkeren.
Met de richtlijn overgang van onderneming wordt niet beoogd een uniforme bescher-
ming voor de hele gemeenschap op basis van gemeenschappelijke criteria in te voe-
ren. Op de richtlijn overgang van onderneming kan dus slechts een beroep worden
gedaan om te verzekeren dat de werknemer ten opzichte van de verkrijger dezelfde
bescherming geniet als waarop hij ingevolge het recht van de betrokken lidstaat aan-
spraak had ten opzichte van de vervreemder.67 Het Hof van Justitie heeft geoordeeld:

‘Voor zover derhalve het nationale recht toelaat om in andere gevallen dan dat van overgang van een
onderneming de arbeidsverhouding in een voor de werknemers ongunstige zin te wijzigen, met name
wat hun bescherming tegen ontslag betreft, valt een dergelijke wijziging niet uit te sluiten op de enkele
grond dat de onderneming inmiddels is overgedragen en de overeenkomst dus met de nieuwe onder-
nemer is gesloten. Waar immers de verkrijger ingevolge art. 3 lid 1 richtlijn treedt in de rechten en ver-
plichtingen die voor de vervreemder uit de arbeidsverhouding voortvloeien, kan die arbeidsverhouding
ten opzichte van de verkrijger worden gewijzigd binnen dezelfde grenzen als ten opzichte van de ver-
vreemder mogelijk was geweest, met dien verstande evenwel dat de overgang van de onderneming
nooit op zich grond voor de wijziging kan opleveren.’

68

Aangezien het Hof van Justitie in de in paragraaf 2.8.4 te behandelen arrestenWerhof
en Parkwood heeft aangegeven dat in het kader van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang
van onderneming niet voorbij mag worden gegaan aan de rechten van de verkrijger
die de aanpassingen en veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe de voort-
zetting van zijn activiteiten dwingt, zou het mijns inziens verkrijgers op diezelfde

64 HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Daddy’s Dance Hall).
65 HvJ EG 25 juli 1991, C-362/89 (D’Urso).
66 HvJ EG 11 juli 1985, NJ 1988, 907 m.nt. P.A. Stein (Mikkelsen).
67 HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Daddy’s Dance Hall), r.o. 16.
68 HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Daddy’s Dance Hall), r.o. 17.
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grond ook moeten worden toegestaan arbeidsvoorwaarden na overgang van onder-
neming te wijzigen.69 Wanneer de werknemers met behoud van rechten en verplich-
tingen zijn overgegaan naar de verkrijger is de richtlijn overgang van onderneming
‘uitgewerkt’ en zouden wijzigingen moeten worden toegestaan voor zover het nati-
onale recht van de verkrijger daarin voorziet.

Een wijziging mag echter niet geschieden tijdens de overgang van onderneming,
noch mag de overgang van onderneming er de reden voor zijn.70 Een wijziging van
de arbeidsverhouding houdt verband met de overgang van onderneming wanneer
de verkrijger eenvoudigweg de aan de werknemers van de vervreemder aangeboden
voorwaarden op één lijn heeft willen brengen met de tot dan toe voor haar overige
werknemers geldende voorwaarden.71 Dit kan volgen uit de omstandigheid dat de ver-
krijger de werknemers van de vervreemder onmiddellijk na de overgang een arbeids-
overeenkomst op haar voorwaarden heeft voorgelegd.

2.6 Overgang op verkrijger

2.6.1 Overgang van vervreemder op verkrijger

Uit artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming volgt dat de rechten en ver-
plichtingen die voortvloeien uit de ten tijde van de overgang bestaande arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking door de overgang van de vervreemder op de
verkrijger overgaan.

De vervreemder is na het tijdstip van de overgang en op de enkele grond van die
overgang, bevrijd van zijn aansprakelijkheid voor de uit de arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking voortvloeiende verplichtingen, ook indien de in de onderneming
aangestelde werknemers met dat gevolg niet instemmen of zich ertegen verzetten,
behoudens de bevoegdheid van de lidstaten te bepalen dat de vervreemder en de
verkrijger na de overgang hoofdelijk aansprakelijk zijn.72

2.6.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Na de overgang van onderneming is in beginsel alleen de verkrijger aansprakelijk.
Krachtens artikel 3 lid 1 tweede alinea van de richtlijn overgang van onderneming
kunnen de lidstaten echter bepalen dat de vervreemder en de verkrijger na het tijd-
stip van de overgang hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen welke vóór
het tijdstip van de overgang voortvloeien uit een op het tijdstip van de overgang
bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. De hoofdelijke aansprakelijk-
heid is derhalve optioneel.

69 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 (Alemo-
Herron/Parkwood Leisure Ltd) m.nt. R.M. Beltzer.

70 HvJ EG 12 november 1992, JAR 1993/15 (Watson Rask/ISS).
71 HvJ EG 6 november 2003, JAR 2003/297 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp (Martin/South Bank

University).
72 HvJ EG 5 mei 1988, NJ 1989, 712 (Besi Mill).
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Terwijl de overgang van de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking het belang van
de werknemer bij behoud van zijn rechten probeert te beschermen, wil de hoofde-
lijke aansprakelijkheid het belang van de werknemer bij behoud van een solvabele
schuldenaar beschermen.73 Hoofdelijke aansprakelijkheid kan een instrument zijn om
misbruik te voorkomen wanneer de vervreemder probeert van zijn verplichtingen of
aansprakelijkheid af te komen door de arbeidsovereenkomsten of arbeidsbetrekkingen
te laten overgaan op de (niet-solvabele) verkrijger.

2.6.3 Tijdstip overgang

Het tijdstip van de overgang valt samen met het tijdstip waarop de hoedanigheid
van ondernemer die de overgedragen economische eenheid exploiteert van de
vervreemder op de verkrijger overgaat.74 Hierbij gaat het om een precies tijdstip, dat
niet naar goeddunken van vervreemder of verkrijger naar later kan worden verscho-
ven.75 De overgang van de arbeidsovereenkomsten vindt plaats op het moment van
overgang van onderneming, ook indien vervreemder en verkrijger een andere regeling
overeengekomen zijn.

2.7 Informatieplicht

2.7.1 Informatieplicht vervreemder jegens verkrijger

Artikel 3 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bevat een optionele informatie-
plicht van de vervreemder jegens de verkrijger. Artikel 3 lid 2 bepaalt dat de lidstaten
passende maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen dat de vervreemder de
verkrijger in kennis stelt van alle rechten en verplichtingen die uit hoofde van artikel 3
richtlijn overgang van onderneming op de verkrijger zullen overgaan, voor zover deze
rechten en verplichtingen de verkrijger op de datum van overgang bekend zijn of had-
den moeten zijn. Het feit dat de vervreemder nalaat de verkrijger in kennis te stellen
van een dergelijk recht of een dergelijke verplichting, laat de overgang van dat recht
of die verplichting en de rechten van werknemers tegenover de verkrijger en/of ver-
vreemder ten aanzien van dat recht of die verplichting onverlet.

2.8 Collectieve overeenkomsten

2.8.1 Collectieve overeenkomsten

Artikel 3 lid 3 van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt omtrent de over-
gang van de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden:

‘Na de overgang handhaaft de verkrijger de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoor-
waarden in dezelfde mate als in deze overeenkomst vastgesteld voor de vervreemder, tot op het tijdstip

73 Riesenhuber 2012, p. 592.
74 HvJ EG 26 mei 2005, JAR 2005/205 m.nt. R.M. Beltzer (Celtec).
75 HvJ EG 14 november 1996, NJ 1997, 620 en JAR 1996/255 (Rotsart de Hertaing/Benoidt).
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waarop de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of afloopt, of waarop een andere collectieve over-
eenkomst in werking treedt of wordt toegepast.

De lidstaten kunnen het tijdvak waarin de arbeidsvoorwaarden moeten worden gehandhaafd beper-
ken, mits dit tijdvak niet korter is dan één jaar.’

Uit artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming blijkt dat een zekere afweging
moet worden gemaakt tussen de belangen van de werknemers die overgaan en die
van de verkrijger.76

Artikel 3 lid 3 van de richtlijn overgang van onderneming beoogt te verzekeren dat
de verkrijger de ingevolge een collectieve overeenkomst geldende arbeidsvoorwaar-
den handhaaft ten aanzien van de werknemers die op het tijdstip van de overgang
reeds bij de onderneming werkzaam waren, doch niet ten aanzien van degenen die
eerst na dat tijdstip in dienst zijn genomen.77

In Oostenrijk bepaalt § 13 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) dat de collectieve over-
eenkomst na beëindiging ervan haar rechtsgevolgen behoudt ‘totdat voor deze
arbeidsbetrekkingen een nieuwe collectieve overeenkomst in werking treedt of met
de betrokken werknemers een nieuwe individuele overeenkomst wordt gesloten’.
Met § 13 ArbVG wordt een vorm van wettelijke nawerking gecreëerd, waarbij de cao
als cao nawerkt door wetsduiding. Op de vraag of artikel 3 lid 3 richtlijn overgang
van onderneming ook geldt voor een reeds beëindigde, maar krachtens § 13 ArbVG
wettelijk nawerkende cao overwoog het Hof van Justitie dat artikel 3 lid 3 verlangt
dat de bij collectieve overeenkomst vastgestelde arbeidsvoorwaarden worden
gehandhaafd, zonder dat de specifieke oorsprong van de toepassing ervan doorslag-
gevend is.78 Het is niet relevant welke techniek is gebruikt om die arbeidsvoorwaar-
den van toepassing te maken. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld:

‘(…) dat artikel 3, lid 3, van richtlijn 2001/23 aldus moet worden uitgelegd dat arbeidsvoorwaarden die
bij collectieve overeenkomst zijn vastgesteld en naar het recht van een lidstaat, ondanks de beëindiging
van die overeenkomst, nawerken ten aanzien van de arbeidsbetrekkingen die direct vóór de beëindiging
ervan daaronder vielen, totdat voor deze arbeidsbetrekkingen een nieuwe collectieve overeenkomst in
werking treedt of met de betrokken werknemers een nieuwe individuele overeenkomst wordt gesloten,
“in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden” in de zin van die bepaling zijn.’

2.8.2 Eindigingsgronden

Na de overgang moet de verkrijger de in een collectieve overeenkomst vastgelegde
arbeidsvoorwaarden handhaven tot op het tijdstip waarop de collectieve overeen-
komst wordt beëindigd of afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst
in werking treedt of wordt toegepast.79

76 Even 2013, p. 317.
77 HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro).
78 HvJ EU 11 september 2014, JAR 2014/263 m.nt. R.M. Beltzer (Österreichischer Gewerkschaftsbund/

Wirtschaftskammer Österreich).
79 HvJ EG 6 november 2003, JAR 2003/297 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp (Martin/South Bank

University).
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Door de eindigingsgronden van artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming
lijkt een wijziging van collectieve arbeidsvoorwaarden eenvoudiger te realiseren dan
een wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden.80 Artikel 3 lid 1 richtlijn overgang
van onderneming kent immers geen eindigingsgronden. Daar komt bij dat het Hof van
Justitie meer ruimte laat voor het teniet doen van een collectieve overeenkomst,81

directe aanpassing na overgang82 en het uitschakelen van indirecte gebondenheid83.
De kwalificatie collectieve of individuele arbeidsvoorwaarden is voor de wijzigings-
mogelijkheden derhalve van belang.

Ook al laat richtlijn overgang van onderneming dus een manoeuvreerruimte op
basis waarvan de verkrijger de mogelijkheid heeft de lonen van de overgegane werk-
nemers zo om te vormen dat zij aangepast zijn aan de omstandigheden van de betrok-
ken overgang, neemt dit niet weg dat de gekozen modaliteiten in overeenstemming
moeten zijn met de doelstelling van de richtlijn overgang van onderneming, zijnde
het verhinderen dat de bij overgang van onderneming betrokken werknemers uitslui-
tend ten gevolge van deze overgang in een minder gunstige positie komen te ver-
keren.84 Het gebruikmaken van de mogelijkheid per de datum van de overgang de cao
van de overgegane werknemers te vervangen door de cao van de verkrijger mag dus
niet als doelstelling of tot gevolg hebben dat aan de werknemers voorwaarden wor-
den opgelegd die globaal minder gunstig zijn dan de voorwaarden die voor de over-
gang van onderneming van toepassing waren. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden
dat het doel van richtlijn overgang van onderneming in sectoren die onder een cao
vallen gemakkelijk zou kunnen worden bedreigd. Volgens het Hof van Justitie zou
het in strijd met richtlijn overgang van onderneming zijn met de anciënniteit geen
rekening te houden voor zover dit nodig is voor de handhaving bij benadering van
het salaris dat de overgegane werknemers bij de vervreemder ontvingen. Het Hof
van Justitie heeft het aan de nationale rechter overgelaten na te gaan of Scattolon bij
de overgang een wezenlijk salarisverlies leed.

Zonder te willen treden in de discussie omtrent de institutionele autonomie die
de nationale rechterlijke instantie toekomt geeft het Hof van Justitie er in de zaak
Scattolon mijns inziens geen blijk van de rechtmatigheid van de wijziging in de zin
van (inmiddels) artikel 3 lid 3 van de richtlijn overgang van onderneming ten volle
te toetsen.85 Het Hof van Justitie laat de nationale rechter slechts de vraag of sprake
is van een wezenlijk salarisverlies voor het antwoord op de rechtmatigheid van
de wijziging. Mijns inziens zouden hiertoe meerdere factoren relevant kunnen zijn,
zoals het opvolgen van de cao’s op de datum van de overgang, het tijdsverloop en de

80 HvJ EU 11 september 2014, JAR 2014/263 m.nt. R.M. Beltzer (Österreichischer Gewerkschaftsbund/
Wirtschaftskammer Österreich).

81 HvJ EG 27 november 2008, JAR 2009/20 m.nt. E. Knipschild (Juuri/Amica).
82 HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. M.R. Mok en JAR 2011/262 m.nt. I.A. Haanappel-van

der Burg (Scattolon).
83 HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt. R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
84 HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. M.R. Mok en JAR 2011/262 m.nt. I.A. Haanappel-van

der Burg (Scattolon).
85 HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. M.R. Mok en JAR 2011/262 m.nt. I.A. Haanappel-van

der Burg (Scattolon).
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informatie die aan de werknemers is verstrekt en het aannemelijk maken dat ver-
vreemder en verkrijger zich schuldig hebben gemaakt aan wetsontduiking en daar-
door regels hebben overtreden die wijziging van arbeidsvoorwaarden bij overgang
van onderneming verbieden (hoe moeilijk dit laatste ook zal zijn). Doordat het Hof
van Justitie zich beperkt tot wezenlijk salarisverlies als criterium waardoor de
nationale rechter zich moet laten leiden vindt mijns inziens een onvolledige toetsing
van de rechtmatigheid van de wijziging in de zin van (inmiddels) artikel 3 lid 3 van
richtlijn overgang van onderneming plaats.

2.8.3 Einde handhavingsverplichting

Krachtens artikel 3 lid 3 tweede zin richtlijn overgang van onderneming kunnen de
lidstaten het tijdvak waarin de arbeidsvoorwaarden moeten worden gehandhaafd
beperken, mits dit tijdvak niet korter is dan één jaar.

2.8.4 Incorporatiebedingen

Van een incorporatiebeding is sprake als in de individuele arbeidsovereenkomst
een uitdrukkelijk beding is opgenomen waaruit blijkt dat werkgever en werkne-
mer gebonden zijn aan een cao. Een incorporatiebeding kan zien op de geldende
cao (een zogeheten statisch incorporatiebeding) of ook op opvolgende versies van
de cao (een zogeheten dynamisch incorporatiebeding).

In de zaak Werhof/Freeway heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over de over-
gang van een incorporatiebeding bij overgang van onderneming.86 Werknemer
Werhof was op 1 april 1985 in dienst getreden bij DUEWAG AG. In de arbeidsover-
eenkomst was een dynamisch incorporatiebeding opgenomen, inhoudende dat op
de arbeidsverhouding de bepalingen van de algemene cao en het loonakkoord voor
de staalverwerkende, metaalverwerkende en elektrotechnische industrie van Nord-
rhein-Westfalen (hierna: cao metaal) van toepassing was. DUEWAG AG was lid van de
werkgeversorganisatie die de cao en het loonakkoord had gesloten. Vervolgens werd
een deel van de onderneming overgedragen aan Freeway, waardoor Werhof als gevolg
van overgang van onderneming bij Freeway in dienst kwam. Freeway was niet aan-
gesloten bij een werkgeversorganisatie. Na de overgang van onderneming werd
een nieuwe cao metaal afgesloten, die onder andere in een loonsverhoging voorzag.
Werhof deed een beroep op die nieuwe cao metaal en eiste betaling van de loons-
verhoging, echter Freeway was daartoe niet bereid. Het Hof van Justitie moest de
prejudiciële vraag beantwoorden of het verenigbaar was met artikel 3 lid 1 richtlijn
overgang van onderneming dat een dynamisch incorporatiebeding na de overgang
van onderneming zijn dynamiek verloor en nog slechts statisch gold, naar aanleiding
waarvan het Hof van Justitie heeft geoordeeld:

86 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway).
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‘Op grond van het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, van
de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet ertegen verzet dat wanneer een arbeids-
overeenkomst verwijst naar een collectieve overeenkomst die de vervreemder bindt, de verkrijger die
geen partij is bij een dergelijke overeenkomst niet gebonden is aan collectieve overeenkomsten die tot
stand komen na die welke van kracht was op het moment van de overgang van de onderneming.’

Het Hof van Justitie komt aan de hand van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onder-
neming tot het oordeel dat niet voorbij magworden gegaan aan de rechten van de ver-
krijger die de aanpassingen en veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe de
voortzetting van zijn activiteiten noopt. Indien aan het incorporatiebeding geen sta-
tische, maar dynamische uitleg zou worden gegeven zou dat inhouden dat toekom-
stige collectieve overeenkomsten van toepassing zijn op de verkrijger die geen partij
is bij de collectieve overeenkomst en dat zijn fundamentele recht om zich niet te ver-
enigen zou kunnen worden aangetast.

In de zaak Parkwood/Alemo-Herron heeft het Hof van Justitie zich wederom uitgela-
ten over de overgang van een incorporatiebeding bij overgang van onderneming.87

In deze zaak was sprake van overdracht van de werkzaamheden van de gemeentelijke
dienst vrije tijd van de London Borough of Lewisham (hierna: de Council) aan CCL,
een particuliere onderneming. De werknemers van de Council zijn in dienst gekomen
van CCL. Vervolgens heeft CCL het bedrijf overgedragen aan Parkwood. Voor de over-
gang bepaalden de arbeidsovereenkomsten dat de binnen de National Joint Council
for Local Government Services (hierna: NJC) overeengekomen arbeidsvoorwaarden
van toepassing waren op dewerknemers van de Council. In de arbeidsovereenkomsten
van de werknemers was het navolgende incorporatiebeding opgenomen:

‘Zolang uw arbeidsovereenkomst met de Council duurt, worden uw arbeidsvoorwaarden aangepast aan
de periodiek binnen de NJC (…) vastgestelde collectieve overeenkomsten, aangevuld met overeenkom-
sten die op lokaal niveau door de onderhandelingscommissie van de Council worden gesloten.’

Binnen de NJC werd na de overgang van onderneming naar Parkwood een nieuwe
cao bereikt die met terugwerkende kracht tot vóór de overgang van onderneming
van kracht was. Parkwood stelde zich op het standpunt dat de nieuwe cao haar niet
bond en weigerde de werknemers de Het Hof van Justitie moest de prejudiciële vraag
beantwoorden of artikel 3 richtlijn overgang van onderneming aldus moet worden
uitgelegd dat het zich verzet tegen bepalingen van een lidstaat op grond waarvan, bij
overgang van een onderneming als die in het hoofdgeding, de verkrijger gebonden is
aan dynamische clausules die verwijzen naar cao’s waarover wordt onderhandeld en
die worden vastgesteld na de datum van overgang. Het Hof van Justitie heeft geoor-
deeld:

‘(…) dat artikel 3 van richtlijn 2001/23 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen
bepalingen van een lidstaat op grond waarvan, bij overgang van een onderneming, de verkrijger
gebonden is aan dynamische clausules die verwijzen naar collectieve overeenkomsten waarover wordt

87 HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt. R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).

Collectieve overeenkomsten 2.8.4

43



onderhandeld en die worden vastgesteld na de datum van overgang, wanneer die verkrijger niet de
mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de onderhandelingen over dergelijke na de overgang gesloten
collectieve overeenkomsten.’

Het Hof van Justitie komt aan de hand van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onder-
neming tot het oordeel dat niet voorbij mag worden gegaan aan de rechten van de
verkrijger, die de aanpassingen en veranderingen moet kunnen doorvoeren waar-
toe de voortzetting van zijn activiteiten noopt. Bij een overgang van onderneming van
de publieke sector naar de private sector kan een dynamische binding de manoeu-
vreerruimte die een particuliere verkrijger nodig heeft om aanpassingsmaatregelen
te treffen aanmerkelijk beperken en daarnaast kan het in strijd zijn met de onderne-
mersvrijheid als de verkrijger niet de mogelijkheid heeft gehad deel te nemen aan
de onderhandelingen over na de overgang gesloten cao’s.

Resumerend: na de arresten Werhof en Parkwood staat mijns inziens vast dat een
incorporatiebeding valt onder artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming.
Krachtens artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming gaan de rechten en ver-
plichtingen die voortvloeien uit de geïncorporeerde cao van rechtswege over op de
nieuwe eigenaar, maar een incorporatiebeding kan in dat kader geen grotere reik-
wijdte hebben dan de cao waarnaar het verwijst. Daardoor moet rekening gehouden
worden met (inmiddels) artikel 3 lid 3 van de richtlijn overgang van onderneming
dat beperkingen aanbrengt op het beginsel dat de cao waarnaar de arbeidsovereen-
komst verwijst toepasselijk is. Volgens het Hof van Justitie bestaan krachtens artikel
3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming twee beperkingen:88

1. de in de cao vastgelegde arbeidsvoorwaarden blijven slechts gehandhaafd tot
het tijdstip waarop de cao wordt beëindigd of afloopt of waarop een andere cao
in werking treedt of wordt toegepast;

2. de lidstaten mogen het tijdvak waarin de uit de cao voortvloeiende arbeidsvoor-
waarden moeten worden gehandhaafd beperken, mits dit tijdvak niet korter is
dan een jaar.

Daarbij mag in het kader van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming niet
voorbij worden gegaan aan de rechten van de verkrijger die de aanpassingen en
veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van zijn activitei-
ten dwingt. Dit punt is in de arresten Werhof en Parkwood nader gespecificeerd
doordat het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat:
– bij een ongebonden verkrijger een dynamische binding in strijd zou kunnen zijn

met de negatieve vakverenigingsvrijheid en
– bij een overgang van onderneming van de publieke sector naar de particuliere

sector een dynamische binding de manoeuvreerruimte die een particuliere ver-
krijger nodig heeft om aanpassingsmaatregelen te treffen aanmerkelijk kan beper-
ken en daarnaast kan het in strijd zijnmet de ondernemersvrijheid als de verkrijger
niet de mogelijkheid heeft gehad deel te nemen aan de onderhandelingen over na
de overgang gesloten cao’s.

88 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) punten 29 en 30.
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Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van artikel 3 lid 3
richtlijn overgang van onderneming statisch, echter ook op grond van artikel 3 lid 1
richtlijn overgang van onderneming kan een dynamische binding in strijd zijn met
de negatieve vakverenigingsvrijheid, de benodigde manoeuvreerruimte van een par-
ticuliere verkrijger (in verhouding tot een publieke vervreemder) en de ondernemers-
vrijheid.

2.9 Ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaandenuitkeringen

2.9.1 Overgang van ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaandenuitkeringen

Artikel 3 lid 4 richtlijn overgang van onderneming bepaalt omtrent de overgang van
ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaandenuitkeringen:

‘a) Tenzij de lidstaten anders bepalen, zijn de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de rechten van
de werknemers op ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten
betrekkingen uit hoofde van voor één of meer bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van soci-
ale voorzieningen welke bestaan naast de wettelijke stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten.

b) Zelfs indien zij overeenkomstig het bepaalde onder a) niet bepalen dat de leden 1 en 3 van toe-
passing zijn op dergelijke rechten, stellen de lidstaten de nodige maatregelen vast om de belangen
van de werknemers, alsmede van de personen die de vestiging van de vervreemder reeds hebben
verlaten op het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1, lid 1, te beschermen met betrek-
king tot hun verkregen rechten of hun rechten in wording op ouderdomsuitkeringen, met inbegrip
van uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, uit hoofde van de in het bepaalde onder a) van dit
lid bedoelde aanvullende stelsels.’

De overgang van rechten en verplichtingen (al dan niet uit hoofde van een collec-
tieve overeenkomst) is dus niet van toepassing op de rechten van werknemers op
ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen, ten-
zij de lidstaten anders bepalen. Bepalen de lidstaten niet anders, dan dienen zij de
nodige maatregelen vast te stellen om de belangen van de werknemers te dier zake
te beschermen.

2.9.2 Ouderdomsuitkeringen

Artikel 3 lid 4 van de richtlijn overgang van onderneming moet, als uitzondering
op de hoofdregel van artikel 3 lid 1 van de richtlijn overgang van onderneming,
restrictief worden geïnterpreteerd.89 In dit verband dienen slechts als ouderdoms-
uitkeringen te worden aangemerkt de uitkeringen die worden uitbetaald vanaf het
moment waarop de werknemer het in de algemene opzet van het betrokken pensi-
oenstelsel voorziene normale einde van zijn loopbaan bereikt. Vervroegde pensioenen
en uitkeringen die bedoeld zijn om de voorwaarden van een vervroegde pensione-
ring te verbeteren, die in geval van ontslag worden uitbetaald aan werknemers vanaf
een bepaalde leeftijd, zijn geen uitkeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 van de
richtlijn overgang van onderneming.

89 HvJ EG 4 juni 2002, NJ 2003, 121 en JAR 2002/169 (Beckmann).
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Aan de toekenning van een vervroegd pensioen verbonden verplichtingen die voort-
vloeien uit een arbeidsovereenkomst, een arbeidsverhouding of een collectieve over-
eenkomst waardoor de vervreemder ten aanzien van de betrokken werknemers is
gebonden, gaan op de verkrijger over onder de voorwaarden en binnen de grenzen
van artikel 3 richtlijn overgang van onderneming, ongeacht of die verplichtingen hun
oorsprong vinden in handelingen van de overheid of door dergelijke handelingenwor-
den geïmplementeerd en ongeacht de daartoe vastgestelde praktische uitvoerings-
regels.90

2.10 Ontslag

2.10.1 Ontslag wegens overgang van onderneming

Artikel 4 lid 1 van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt omtrent overgang
van onderneming en ontslag:

‘1. De overgang van de onderneming, vestiging of onderdeel van de onderneming of vestiging vormt
op zichzelf voor de vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag. Deze bepaling vormt geen
beletsel voor ontslagen om economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor
de werkgelegenheid met zich brengen.

De lidstaten mogen bepalen dat de eerste alinea niet van toepassing is op bepaalde welomschreven
categorieën werknemers waarop de wettelijke voorschriften of het gebruik van de lidstaten inzake
bescherming tegen ontslag geen betrekking hebben.’

Zowel uit de bewoordingen van artikel 4 lid 1 van de richtlijn overgang van onderne-
ming als uit de structuur van de richtlijn blijkt dat de betrokken bepaling is gericht
op het behoud van de rechten van de werknemers, door de krachtens het nationale
recht verzekerde bescherming tegen ontslag door de werkgever uit te breiden tot het
geval van verandering van werkgever in het kader van de overgang van een onder-
neming.91 Artikel 4 lid 1 van de richtlijn is van toepassing op iedere situatie waarin
de bij de overgang betrokken werknemers op grond van het nationale recht een – zij
het ook maar beperkte – bescherming tegen ontslag genieten, zodat deze bescher-
ming ingevolge de richtlijn hun niet enkel wegens de overgang geheel of gedeeltelijk
mag worden ontnomen.

De werknemers van de onderneming, wier arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrek-
king in strijd met artikel 4 lid 1 richtlijn overgang van onderneming is beëindigd met
ingang van een datumvóór die van de overgang, worden geacht op de datumvan over-
gang nog steeds in dienst van de onderneming te zijn, hetgeen met name tot gevolg
heeft dat de verplichtingen van de werkgever jegens hen overeenkomstig artikel 3
lid 1 van de richtlijn van rechtswege van de vervreemder op de verkrijger overgaan.92

Om uit te maken of de overgang, in strijd met artikel 4 lid 1 van de richtlijn overgang

90 HvJ EG 6 november 2003, JAR 2003/297 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp (Martin/South Bank
University).

91 HvJ EG 15 april 1986, C-237/84 (Commissie/België).
92 HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
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van onderneming de enige reden was voor het ontslag, moet worden gelet op de
objectieve omstandigheden waarin het ontslag is gegeven en meer in het bijzonder
op de omstandigheid dat het nagenoeg gelijktijdig met de overgang is ingegaan en
dat de betrokkenwerknemers door de verkrijger opnieuw in dienst zijn genomen. Een
ontslag wegens overgang van onderneming werd door het Hof van Justitie dus nietig
geacht.

In het arrest Dethier/Dassy oordeelde het Hof van Justitie dat in geval van een onwet-
tig ontslag kort voor de overgang de arbeidsovereenkomst van de betrokken werkne-
mer als nog bestaand dient te worden beschouwd ten opzichte van de verkrijger, ook
al heeft deze hem niet overgenomen. De werknemer kan zich dan tegenover de ver-
krijger op de onwettigheid van het ontslag beroepen.93

2.10.2 Ontslag wegens eto-redenen

Krachtens artikel 4 lid 1 tweede zin richtlijn overgang van onderneming is het feit
dat de overgang van onderneming op zichzelf voor de vervreemder of de verkrijger
geen geldige reden tot ontslag vormt, geen beletsel voor ontslagen om economische,
technische of organisatorische redenen (hierna: eto-redenen) die wijzigingen voor
de werkgelegenheid met zich brengen.

Over de vraag wanneer sprake is van eto-redenen heeft het Hof van Justitie zich
alleen uitgelaten in het Kirtruna-arrest, waarin het Hof oordeelde:

‘In omstandigheden zoals die van het hoofdgeding is de eventuele beëindiging van de arbeidsovereen-
komsten niet alleen te wijten aan de overgang van onderneming. Zij wordt veroorzaakt door aan-
vullende omstandigheden, zoals de omstandigheid dat er tussen de verkrijger en de verhuurders geen
overeenstemming bestaat over een nieuwe huurovereenkomst, de onmogelijkheid om een andere
bedrijfsruimte te vinden of de onmogelijkheid om het personeel naar andere winkels over te brengen.
Die omstandigheden kunnen als economische, technische of organisatorische redenen in de zin van
artikel 4, lid 1, worden aangemerkt.’

94

2.10.3 Beperking aan de bescherming tegen ontslag

Lidstaten mogen blijkens de tweede alinea van artikel 4 lid 1 richtlijn overgang van
onderneming bepalen dat de bescherming tegen ontslag niet van toepassing is op
bepaalde categorieën werknemers waarop de wettelijke voorschriften of het gebruik
van de lidstaten inzake bescherming tegen ontslag geen betrekking hebben.

2.10.4 Ontslag wegens aanmerkelijke wijziging arbeidsvoorwaarden

Artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat indien de arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat de overgang een aanmerke-
lijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer ten gevolge

93 HvJ EG 12 maart 1998, NJ 1999, 143 en JAR 1998/100 (Dethier/Dassy) punt 41.
94 HvJ EG 16 oktober 2008, JAR 2008/295 (Kirtruna).
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heeft, de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking geacht wordt te zijn verbro-
ken door toedoen van de werkgever. De richtlijn overgang van onderneming bepaalt
niet wat de rechtsgevolgen zijn van het verbreken van de arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking overeenkomstig artikel 4 lid 2, hetgeen door de lidstaten zelf moet
worden geregeld.

Een wijziging van het niveau van het aan de werknemer toegekende loon is een
aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden in de zin van artikel 4 lid 2
richtlijn overgang van onderneming, ook wanneer het loon onder meer afhankelijk is
van de behaalde omzet en deze omzet door de overgang van onderneming wijzigt.95

Als bij de overgang van de onderneming van een privaatrechtelijke rechtspersoon op
de staat (deprivatisering) de staat als nieuwe werkgever de beloning van de betrokken
werknemers vermindert teneinde aan de geldende nationale regeling voor overheids-
personeel te voldoen is deze korting (wanneer zij aanmerkelijk is) te beschouwen als
een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de betrok-
ken werknemers in de zin van artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.96

De enige sanctie die is opgenomen is dat de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrek-
king geacht wordt te zijn verbroken door toedoen van dewerkgever. In het Juuri-arrest
heeft het Hof van Justitie hieromtrent overwogen dat artikel 4 lid 2 richtlijn overgang
van onderneming bepaalt dat de werkgever verantwoordelijk wordt gehouden voor
de verbreking van een arbeidsovereenkomst, maar deze bepaling regelt niet de rechts-
gevolgen.97 Zij voorziet dus niet in een verplichting voor de lidstaten om een bepaalde
vergoedingsregeling te waarborgen. De nationale rechter moet in het kader van zijn
bevoegdheden echter waarborgen dat de verkrijger in een dergelijk geval ten minste
de gevolgen draagt die het toepasselijke nationale recht aan de verbreking van de
arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking door toedoen van de werkgever ver-
bindt.

In de navolgende hoofdstukken zal ik onderzoeken hoe de richtlijn overgang van
onderneming in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is geïmplemen-
teerd en hoe daar wordt omgegaan met de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

95 HvJ EG 7 maart 1996, JAR 1996/169 (Merckx en Neuhuys) punt 38.
96 HvJ EG 11 november 2004, JAR 2004/291 (Delahaye) punt 33.
97 HvJ EG 27 november 2008, JAR 2009/20 m.nt. E. Knipschild (Juuri/Amica).
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HOOFDSTUK 3

Overgang van onderneming naar
Nederlands recht

3.1 Inleiding

Het Nederlandse recht kende ten tijde van de implementatie van de richtlijn overgang
van onderneming geen regeling inzake het behoud van rechten vanwerknemers bij de
overdracht van een onderneming. De figuur van contractsoverneming was niet in de
wet opgenomen1 en de Hoge Raad accepteerde niet dat in het geval van overdracht van
een onderneming contractsoverneming plaatsvond. In tegenstelling tot de Hoge Raad
hadden lagere rechters herhaaldelijk geoordeeld dat bij overdracht van een onderne-
ming contractsoverneming had plaatsgevonden en deze opvatting werd ook in de
rechtsliteratuur wel verdedigd. In deze opvatting werd de maatschappelijke werke-
lijkheid van belang geacht, die liet zien dat een arbeidsovereenkomst zelden werd
gesloten met het oog op de persoon van de werkgever, maar juist met het oog op het
bedrijf van de werkgever. Hierdoor betekende wijziging van de persoon van de werk-
gever nog niet dat een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand kwam.

De richtlijn overgang van onderneming is in Nederland geïmplementeerd doordat
in het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), bij de bijzondere overeenkomsten in de titel
over de arbeidsovereenkomst een nieuwe afdeling over overgang van onderneming
werd ingevoegd, alsmede de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (hierna:
Wet cao) en de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (hierna Wet avv) wer-
den gewijzigd.2 De Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang
van onderneming maakt daarmee met name deel uit van de civiele regeling van de
arbeidsovereenkomst, hetgeen het denken over overgang van onderneming in
Nederland vergaand heeft bepaald.

1 Met ingang van 1 januari 1992 opgenomen in artikel 6:159 BW, welk artikel bepaalt:
‘1. Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met mede-

werking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde
opgemaakte akte.

2. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien
van bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald.’

2 Wet van 15 mei 1981, Stb. 1981, 400.
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DeNederlandsewetgever heeft in dememorie van toelichting opgemerkt dat er sprake
was van een zekere evolutie in de richting van de gedachte dat het meer met de maat-
schappelijke werkelijkheid overeenstemde om aan te nemen dat een arbeidsover-
eenkomst wordt gesloten ten behoeve van de onderneming, zodat die overeenkomst
behoort door te lopen ongeacht wie de ondernemersfunctie vervult.3 Daarnaast
heeft de wetgever opgemerkt dat de richtlijn overgang van onderneming en de uit-
werking daarvan in het wetsontwerp een belangrijke en principiële vernieuwing
in het Nederlandse arbeidsrecht teweeg zou brengen. Tot dat moment kende het
Nederlandse arbeidsrecht immers geen algemene vermogensovergang waardoor de
verkrijger de hoedanigheid van werkgever van zijn voorganger voortzette.

I. Werkingssfeer

3.2 Materiële-werkingssfeerbepaling

3.2.1 Voorwaarden

De materiële-werkingssfeerbepaling is opgenomen in artikel 7:662 lid 2 en 3 BW:

‘2. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
a. overgang: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of een splitsing, van een

economische eenheid die haar identiteit behoudt;
b. economische eenheid: een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer

brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.
3. Voor de toepassing van deze afdeling wordt een vestiging of een onderdeel van een onderneming of

vestiging beschouwd als een onderneming.’

Uit artikel 7:662 lid 2 en 3 BW volgt dat de materiële werkingssfeer – evenals de richt-
lijn overgang van onderneming – bestaat uit de navolgende voorwaarden:
1. onderneming (economische eenheid)
2. overgang en
3. identiteitsbehoud.4

In tegenstelling tot het Hof van Justitie heeft de Hoge Raad zich niet vaak uitgelaten
over de vraag of sprake is van een overgang van onderneming in de zin van artikel
7:662 lid 2 en 3 BW. Deze schaarste laat zich verklaren door het feit dat de vraag of
sprake is van een overgang van onderneming zeer sterk met de feiten is verweven en
de Hoge Raad zich alleen bezighoudt met rechtsvragen, waarbij hij uitgaat van de fei-
ten die de lagere rechters hebben vastgesteld. De Hoge Raad moet echter wel nagaan
of de feitenrechter de juiste omstandigheden heeft gewogen bij de beoordeling van de
materiële werkingssfeer van artikel 7:662 lid 2 en 3 BW.

3 Kamerstukken II 1979/80, 15940, nr. 3, p. 4.
4 Zie anders: Beltzer 2008, p. 5, die stelt dat onderneming, overgang enwerknemer de kernbegrippen

zijn.
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3.2.2 Onderneming (economische eenheid)

Uit de materiële-werkingssfeerbepaling blijkt dat een onderneming een economi-
sche eenheid is, zijnde een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten
uitvoer brengen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit. Artikel
7:662 lid 2 sub b BW is een codificatie van de verschillende relevante arresten van
het Hof van Justitie (zoals behandeld in het hoofdstuk over de richtlijn overgang van
onderneming) en bevat daarmee een ruim ondernemingsbegrip. Daarnaast bepaalt
artikel 7:662 lid 3 BW dat een vestiging of onderdeel van een onderneming of ves-
tiging wordt beschouwd als onderneming, waarmee artikel 1 lid 1 sub a richtlijn
overgang van onderneming is geïmplementeerd.

3.2.3 Overgang

Uit de materiële-werkingssfeerbepaling blijkt dat voor overgang sprake dient te zijn
van een overeenkomst, een fusie of een splitsing. Een aandelenfusie valt niet onder
artikel 7:662 lid 2 sub a BW. In het hoofdstuk over de richtlijn overgang van onder-
neming heb ik aan de hand van de jurisprudentie van het Hof van Justitie uiteengezet
dat het begrip overgang zeer ruim wordt geïnterpreteerd. In het arrest Steencen-
trale Bastings oordeelde het Hof ’s-Hertogenbosch dat ook uit de feitelijke gang van
zaken kan worden geconcludeerd dat er wilsovereenstemming bestaat over een
overgang van onderneming of dat besloten is dat de onderneming overgaat.5

3.2.4 Identiteitsbehoud

Lagere Nederlandse rechters hebben zich bij de vraag naar identiteitsbehoud met
name gefocust op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector.6

In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik
door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere landen
wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

In het arrest Verbeek/Process House oordeelde de Hoge Raad dat het belang dat moet
worden gehecht aan het feit dat de voor en na de overgang verrichte activiteiten met
elkaar overeenkomen in die zaak op nihil moest worden gesteld omdat de verkrijger
voor de overgang al vergelijkbare activiteiten verrichtte.7 De Hoge Raad wil kennelijk
geen Spijkersfactor laten meewegen die uit de aard van de situatie geen verandering
kan ondergaan. De Hoge Raad oordeelde in het arrest Welkoop ’t Rijpje – onder
verwijzing naar de rechtspraak van het Hof van Justitie – dat het enkele feit dat er geen
overdracht van activa heeft plaatsgevonden niet de conclusie rechtvaardigt dat van

5 Hof ’s-Hertogenbosch 10 oktober 1990, NJ 1991, 635 (Steencentrale Bastings).
6 Zie recentelijk: Ktr. Utrecht 6 februari 2013, JAR 2013/84 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg

(Ordina & Atos).
7 HR 10 december 2004, NJ 2005, 106 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss en JAR 2005/13 m.nt. R.M. Beltzer

(Verbeek/Process House).
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overgang van een onderneming geen sprake is.8 Beslissend is immers of de identiteit
van de onderneming of een onderdeel daarvan behouden is gebleven. Het behoud van
identiteit blijkt met name uit het daadwerkelijk voortzetten of hervatten van dezelfde
of soortgelijke activiteiten door de nieuwe ondernemer, waartoe alle Spijkersfactoren
relevant zijn.

In het kader van identiteitsbehoud is de uitspraak van het Hof Amsterdam inzake
zSolutions e.a. van belang.9 De werknemers waren in de jaren 1999 tot 2003 in dienst
getreden van IT Alignment Associates B.V. (hierna: ITAA) een ICT-bedrijf met twaalf
werknemers. ITAA was door IBM aangemerkt als “IBM Premier Business Partner”.
Deze certificering leidde tot naamsbekendheid, leverde inkoopvoordelen op en bood
ITAA de mogelijkheid bepaalde IBM-producten exclusief te verkopen. Begin 2010 is
ITAA over een mogelijke overname in onderhandeling getreden met i3 Groep, die
evenals ITAA in de ICT-branche opereerde en ook als IBM Business Partner was aan-
gemerkt. Deze onderhandelingen resulteerden met ingang van 31 mei 2010 in een
overname van 100% van de aandelen in ITAA door zSolutions B.V, een tot de i3 Groep
behorende groepsmaatschappij. Bij persbericht van mei 2010, brief van mei 2010 en
brief van 2 juni 2010 stelden ITAA en i3 Groep respectievelijk de buitenwereld, hun
relaties en hun werknemers van deze aandelenovername op de hoogte. De werk-
wijze van ITAA is in de daaropvolgende periode op die van i3 Groep afgestemd. In de
loop van 2010 liep de omzet van ITAA terug, waarna ITAA op 8 februari 2011 failliet
werd verklaard. Bij brieven van 14 februari 2011 zegde de benoemde curator de
arbeidsovereenkomsten tussen ITAA en de werknemers op. De werknemers stelden
vervolgens dat deze opzegging geen effect sorteerde, omdat zij op de voet van artikel
7:663 BW bij één van de tot de i3 Groep behorende vennootschappen in dienst
waren. De kantonrechter wees de vorderingen van de werknemers toe, waarna hoger
beroep werd ingesteld.

Het Hof Amsterdam stelde vast dat uit de berichtgeving van i3 Groep kon worden
afgeleid dat i3 Groep in 2010 in ieder geval het voornemen had ITAA over te nemen
in de zin van artikel 7:662 lid 2 sub a BW. In deze berichtgeving trad i3 Groep als
een eenheid naar buiten. Ook op grond van de feitelijke situatie, onder meer het feit
dat het personeel van ITAA na de aandelenovername werkzaamheden voor de i3
Groep was gaan verrichten, de werkwijze van ITAA na de aandelenovername vrijwel
onmiddellijk was geïntegreerd in die van de i3 Groep en de aandelenovername con-
sequenties had voor de klantenkring van de ITAA, ging de transactie verder dan de op
een aandelentransactie volgende integratie, waarvan volgens de i3 Groep sprake
was. Zowel de schriftelijke berichtgeving, als de feitelijke omstandigheden wezen
erop dat aan de Spijkercriteria was voldaan. Dat de i3 Groep niet of nauwelijks
materiële activa van de werkgever overnam deed daaraan niet af. Niet in geschil was
dat de ICT-branche naar zijn aard een arbeidsintensieve sector is. De economische
activiteit van ITAA werd na de aandelenovername op dezelfde voet voortgezet, met
dien verstande dat daarbij de naam van de i3 Groep werd gebruikt. Daarom was

8 HR 4 april 2014, JAR 2014/124 m.nt. R.M. Beltzer (Welkoop ’t Rijpje) r.o. 3.6.3.
9 Hof Amsterdam 8 november 2011, JAR 2012/9.

3.2.4 Overgang van onderneming naar Nederlands recht

52



sprake van een overgang van onderneming. Ook als daarvan geen sprake was, werd
de vordering toewijsbaar geacht nu de werknemers tevens stelden dat met de groep
een arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen als gevolg van gewekt vertrouwen,
hetgeen inderdaad het geval was.10

Zodra in het kader van een aandelenovername sprake is van een overgang van een
economische eenheid die haar identiteit behoudt kan derhalve sprake zijn van over-
gang van onderneming in de zin van artikel 7:662 e.v. BW, maar de enkele aandelen-
overdracht kan geen overgang van onderneming bewerkstelligen.

II. Behoud van de rechten van werknemers

3.3 Inleiding

3.3.1 Kernbepaling

In Nederland is in artikel 7:663 eerste zin BW de kern van de regeling van het behoud
van rechten en verplichtingen van werknemers bij overgang van onderneming neer-
gelegd. Het artikel bepaalt:

‘Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de
werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar
werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger.’

De belangrijkste begrippen van de Nederlandse kernbepaling zijn mijns inziens:
1. arbeidsovereenkomst met daar werkzame werknemer;
2. daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen en
3. overgang van werkgever op verkrijger.

3.4 Arbeidsovereenkomst met daar werkzame werknemer

3.4.1 Arbeidsovereenkomst en werknemer

De Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
bevat geen definitie van de begrippen arbeidsovereenkomst enwerknemer, het begrip
arbeidsbetrekking uit de richtlijn overgang van onderneming is niet geïmplementeerd.

Voor het begrip arbeidsovereenkomst moet worden teruggevallen op het algemene
artikel 7:610 lid 1 BW. Krachtens artikel 7:610 lid 1 BW is een arbeidsovereenkomst
de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de
andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er
moet derhalve sprake zijn van arbeid, loon, gedurende zekere tijd en een gezagsver-
houding. Een zieke werknemer (voor wie tweede spoor-reïntegratie was ingezet)
gaat op grond van overgang van onderneming mee over naar de verkrijger.11 Door de

10 Zie met betrekking tot de wilsvertrouwensleer uitgebreid: Zwemmer 2012a, p. 8-12.
11 Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2014, JAR 2014/101 (Benetra).
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formulering van artikel 7:663 BW en het feit dat de Nederlandse implementatiewet-
geving van de richtlijn overgang van onderneming is opgenomen in Titel 10 van Boek 7
BW is de bescherming bij overgang van onderneming in Nederland alleen van toe-
passing op werknemers met een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW.
In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik
door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere landen
wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

De uitzendkracht gaat niet op basis van artikel 7:663 BW mee over als de inlener –
zijnde de contractuele wederpartij van het uitzendbureau – overgaat, nu hij daar
geen arbeidsovereenkomst heeft.12 Slechts als het uitzendbureau in de zin van de
artikelen 7:662 e.v. BW overgaat, gaat de uitzendkracht met behoud van zijn rech-
ten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst van rechtswege mee over naar
de verkrijger.

Hetzelfde zou gelden voor de werknemer die (permanent) tewerkgesteld is bij een
tot een concern behorende vennootschap, maar juridisch een andere vennootschap
van dat concern als werkgever heeft: gaat de vennootschap waar hij permanent
tewerk is gesteld over, dan gaat de werknemer niet mee, nu zijn arbeidsovereen-
komst elders binnen het concern is gesitueerd. Deze casus lag ten grondslag aan de
zaak Albron.13 Het Hof van Justitie en het Hof Amsterdam richtten zich in die zaak
op het werkgeversbegrip. Het hof Amsterdam omzeilde de vraag of naar Nederlands
recht de niet-contractuele werkgever een arbeidsbetrekking kan overdragen. De
Hoge Raad beantwoordde deze vraag wel.14 Volgens de Hoge Raad blijkt uit de tot-
standkomingsgeschiedenis van artikel 1639bb (oud) en 7:663 BW niet dat de
Nederlandse wetgever iets anders voor ogen heeft gestaan dan de wens de richtlijn
overgang van onderneming van 1977 en 1998 getrouw om te zetten in het natio-
nale recht. Er kan volgens de Hoge Raad niet worden gezegd dat de wetsgeschiede-
nis van artikel 7:663 BW geen andere uitleg toelaat dan dat voorwaarde voor
toepasselijkheid van deze bepaling is dat de werknemer een arbeidsovereenkomst
heeft met de onderneming die overgaat. Anders gezegd: volgens de Hoge Raad is
voor toepasselijkheid van artikel 7:663 BW een arbeidsovereenkomst met de ver-
vreemder geen vereiste. Het feit dat de werknemer ten tijde van de overgang van de
onderneming waarbij hij feitelijk werkzaam was, niet bij die onderneming in dienst
was maar bij diens zustermaatschappij, staat volgens de Hoge Raad niet aan toe-
passelijkheid van artikel 7:663 BW in de weg. Uit de memorie van toelichting blijkt
dat de Nederlandse wetgever er uitdrukkelijk voor heeft gekozen de term arbeids-
overeenkomst te gebruiken, omdat de richtlijn overgang van onderneming welis-
waar spreekt van ‘arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding’15 om aan te kunnen
sluiten bij de verschillende wettelijke stelsels in de lidstaten, maar inhoudelijk zou

12 Vzngr. Utrecht 13 oktober 1998, JAR 1998/248.
13 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten).
14 HR 5 april 2013, NJ 2013, 389 m.nt. E. Verhulp en JAR 2013/125 m.nt. R.M. Beltzer (Albron/FNV

Bondgenoten), waarover uitgebreid: Beltzer & Zwemmer 2013, p. 5-19.
15 Inmiddels is in de richtlijn overgang van onderneming het begrip arbeidsverhouding vervangen

door arbeidsbetrekking.
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slechts één zaak zijn beoogd.16 De interpretatie van het begrip arbeidsovereenkomst in
arbeidsbetrekking lijkt mij daaromwel degelijk contra legem.

3.4.2 Verzetsrecht werknemer

In de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming bepaalt artikel 7:663 eerste zin BW dat de rechten en verplichtingen die op het
moment van de overgang van onderneming voor de werkgever voortvloeien uit een
arbeidsovereenkomst en een daar werkzame werknemer van rechtswege overgaan op
de verkrijger. Dit betekent echter niet dat de werknemer verplicht mee overgaat, hij
kan de arbeidsovereenkomst met de vervreemder opzeggen of een beëindigingsover-
eenkomst met de vervreemder sluiten.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werknemer die (ondubbelzinnig) weigert
over te gaan van rechtswege zijn arbeidsovereenkomst met de vervreemder verliest
op het moment van de overgang van onderneming.17 De Hoge Raad heeft overwogen
dat de werknemer niet de keuze heeft bij de vervreemder in dienst te blijven. De
eisen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) brengen mee dat het op de weg
van de werkgever ligt zijn werknemers voldoende te informeren omtrent hun rechts-
positie, de geldendewettelijke bepalingen en de in verbandmet de overgang te maken
keuzes.18 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werknemer op de hoogte moet zijn
van het feit dat overgang van zijn arbeidsovereenkomst een mogelijkheid was, bij
gebreke waarvan niet gezegd kanworden dat de werknemer afstand heeft gedaan van
zijn recht over te gaan en geacht wordt automatisch naar de verkrijger te zijn over-
gegaan.

In de Nederlandse literatuur is enkele malen gepleit voor meer werknemersbescher-
ming op dit punt.19 Gesuggereerd is dat – gelet op de informatieplicht die op de werk-
gever rust – de weigerachtige werknemer geïnformeerd zou moeten worden over de
lacune in de ontslagbescherming bij overgang van onderneming.20 Uitsluitend als de
weigerachtige werknemer volledig en juist is geïnformeerd en hij tijdig de gelegenheid
heeft gehad een weloverwogen beslissing over de voortzetting van zijn arbeidsover-
eenkomst te nemen, kan met deze werknemer een beëindigingsovereenkomst wor-
den gesloten waardoor de arbeidsovereenkomst met de vervreemder eindigt en niet
wordt voortgezet bij de verkrijger. Sluiten partijen geen beëindigingsovereenkomst,
dan blijft de weigerachtige werknemer in dienst van de vervreemder en zal de ver-
vreemder beëindiging van de arbeidsovereenkomst moeten bewerkstelligen, hetzij
door opzegging, hetzij door ontbinding.

16 Kamerstukken II 1979/80, 15940, nr. 3, p. 6.
17 HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 240 m.nt. P.A. Stein (De Waterlijn) en HR 26 mei 2000, NJ 2000, 566

m.nt. P.A. Stein en JAR 2000/152 m.nt. R.M. Beltzer (Veenendaal/Van Vuuren).
18 HR 26 oktober 2007, NJ 2008, 504 m.nt. E. Verhulp en JAR 2007/285 m.nt. R.M. Beltzer (Rabobank)

en HR 26 juni 2009, NJ 2011, 154 m.nt. E. Verhulp en JAR 2009/183 m.nt. E. Knipschild (Bos/Pax).
19 van Tongeren 1996, p. 8-10, Beltzer & Holtzer 2001, p. 311, Beltzer 2008, p. 80-85, Beltzer 2009a,

p. 5 en van Kranenburg-Hanspians & Avci 2011, p. 14-18.
20 van Kranenburg-Hanspians & Avci 2011, p. 18.
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3.4.3 Toerekening werknemer

Wat gebeurt er als er slechts een onderdeel van een onderneming overgaat of als er
uit een groep ondernemingen slechts één onderneming overgaat? Op dat moment
ontstaat de vraag aan welk onderdeel van een onderneming of welke onderneming
de werknemer moet worden toegerekend. In artikel 7:663 eerste zin BW zijn de woor-
den ‘een daar werkzame werknemer’ opgenomen. Over deze woorden in combinatie
met de overgang van een onderdeel van een onderneming wordt in Nederland gere-
geld geprocedeerd.

In het arrest Memedovic/Asito heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of
een geschorste werkneemster ‘werkzaam’was bij het over te dragen onderdeel van de
onderneming.21 In deze zaak was Memedovic in april 1989 voor onbepaalde tijd als
schoonmaakster in dienst van Asito Rotterdam Rijnmond B.V. (hierna: Asito) gekomen.
Op de arbeidsovereenkomst was de cao voor het schoonmaakbedrijf van toepassing.
Artikel 46 lid 3 van deze cao bepaalde (voor zover van belang):

‘Het schoonmaak- respectievelijk glazenwassersbedrijf dat het project verwerft is verplicht 100% van
het aantal werknemers dat overeenkomstig lid 2 werkzaam is op het project, een arbeidsovereenkomst
aan te bieden rekening houdend met onderstaande bepaling.

Onder werknemers in dit artikel wordt verstaan werknemers die op de datum van de contractswisse-
ling tenminste 1 jaar op het desbetreffende project werkzaam zijn.’

Na eerst elders werkzaam te zijn geweest werkte Memedovic vervolgens gedurende
ongeveer zeven jaar op het bureau van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, welk
werk deel uitmaakte van het project ‘Politie Rotterdam Rijnmond’ (hierna: het pro-
ject). Op 17 maart 2000 schorste Asito Memedovic naar aanleiding van klachten van
de opdrachtgever over discriminerende opmerkingen. Memedovic werd de toegang
tot alle politiebureaus om die reden ontzegd. Op 18 maart 2000 meldde Memedovic
zich ziek. Op verzoek van Asito werd vervolgens de arbeidsovereenkomst met Meme-
dovic met ingang van 1 juni 2001 voorwaardelijk ontbonden. Per 1 januari 2001 werd
het project door schoonmaakbedrijf City Service B.V. (hierna: City Service) overgeno-
men. Asito stelde vervolgens dat Memedovic conform artikel 46 lid 3 van de cao met
de anderewerknemers van het project mee over was gegaan naar City Service, hetgeen
Memedovic betwistte. In dat kader vorderde Memedovic van Asito betaling van haar
salaris vanaf 1 januari 2001. De kantonrechter oordeelde dat Memedovic in dienst was
gebleven bij Asito en veroordeelde Asito tot betaling van salaris. Het hof vernietigde
het vonnis van de kantonrechter en wees de vorderingen van Memedovic alsnog af.
Van het arrest van het hof stelde Memedovic beroep in cassatie in.

21 HR 11 februari 2005, NJ 2011, 153 m.nt. E. Verhulp en JAR 2005/67 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp
(Memedovic/Asito).
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De Hoge Raad heeft geoordeeld:

‘In een geval als het onderhavige, waarin niet een gehele onderneming wordt overgedragen maar
slechts een deel daarvan (het project), rijst de vraag, welke werknemers bij het betrokken deel van de
onderneming werkzaam zijn in de zin van art. 7:663. Omdat volgens de arresten van het HvJEG (…)
(Botzen) (…) (Schmidt) (…) voor de toerekening van een werknemer aan het over te dragen onderdeel
van de onderneming de band tussen de betrokken werknemer en het over te dragen onderdeel van de
onderneming beslissend is, is die toerekening niet langer gerechtvaardigd indien de band is verbroken,
doordat de betrokken werknemer (om andere redenen dan met het oog op de overdracht van het
desbetreffende bedrijfsonderdeel) is geschorst (en daarmee van het project is gehaald) zonder dat enig
uitzicht op terugkeer in diens oude functie bestaat. De betrokken werknemer heeft dan – in de ter-
minologie van art. 7:663 BW – niet langer als bij het desbetreffende bedrijfsonderdeel werkzaam te gelden,
niet omdat hij is verhinderd zijn werkzaamheden bij dat bedrijfsonderdeel feitelijk te verrichten, maar
omdat die verhindering niet van in beginsel tijdelijke aard is. Hierbij zij aangetekend dat aan de feitelijke
status van de betrokkenwerknemer – hij is blijvend van het project gehaald – in dit verband meer gewicht
toekomt dan aan diens formele status.’

De Hoge Raad heeft – onder verwijzing naar (onder andere) het Botzen-arrest22 – het
oordeel over de toerekening van de werknemer gebaseerd op de band tussen de
betrokken werknemer en het over te dragen onderdeel. Deze band werd verbroken
geacht omdat de betrokken werknemer was geschorst, waardoor de werknemer niet
langer als ‘een daar werkzame werknemer’ in de zin van artikel 7:663 BW konworden
beschouwd.

Verhulp heeft in zijn noot bij het arrest Memedovic/Asito verwezen naar een uit-
spraak van het Hof te Amsterdam in de zaak Bulut/Hollandia, waarin werd geoor-
deeld dat het stellen van de eis dat de werknemer ten tijde van de overgang van
onderneming tevens feitelijk in de onderneming werkzaam is de door de richtlijn
overgang van onderneming beoogde bescherming te zeer zou inperken.23 Het Hof
achtte het enkele bestaan van een arbeidsovereenkomst voldoende voor bescher-
ming uit hoofde van artikel 7:663 BW. Verhulp heeft zich in dat kader afgevraagd
wat de verhouding is tussen de uitspraak in de zaak Bulut/Hollandia en het arrest
Memedovic/Asito, waarin werd geoordeeld dat Memedovic niet kon worden gezien
als werknemer in de zin van artikel 7:663 BW nu zeker was dat zij nooit zou terug-
keren op het betreffende, overgedragen project. Verhulp heeft zich afgevraagd in
hoeverre een inhoudelijke toetsing aan de orde is bij het antwoord op de vraag of een
werknemer daadwerkelijk niet meer behoort bij de onderneming, nu een terugkeer –
althans volgens de werkgever – onwaarschijnlijk is. Volgens Verhulp was de uitspraak
in de zaak Bulut/Hollandia geheel in overeenstemming met het recht.

Zou een arbeidsongeschikte werknemer die werkzaam is bij een onderdeel van een
onderneming slechter af kunnen zijn wanneer niet de gehele onderneming, maar
slechts het onderdeel wordt overgedragen in de zin van artikel 7:662 e.v. BW? De

22 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
23 Hof Amsterdam 22 februari 2007, JAR 2007/105 m.nt. E. Verhulp (Bulut/Hollandia).
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kantonrechters te Breda24 en Amsterdam25 beantwoordden deze vraag met een res-
pectievelijk ‘nee, tenzij’ en ‘ja’. De kantonrechters baseerden hun uitspraak op voor-
noemde zaak Memedovic/Asito.

De kantonrechter te Breda oordeelde dat, voor zover was beoogd een parallel te trek-
ken met het Memedovic-arrest, ten aanzien van de arbeidsongeschikte werknemer
niet gezegd kon worden dat hij niet meer als werknemer in de zin van artikel 7:663
BW mocht worden beschouwd. De kantonrechter was van oordeel dat het stellen van
de eis dat eenwerknemer ten tijde van de overgang feitelijk in de onderneming werk-
zaam is, de door de richtlijn overgang van onderneming beoogde bescherming te zeer
zou inperken. Vervolgens heeft de kantonrechter overwogen dat ‘anders dan in de
situatie die bij de Hoge Raad voorlag, in het onderhavige geval niet vast staat dat
Heije (IHB: de arbeidsongeschikte werknemer) nooit meer zou kunnen terugkeren op
de overgedragen transportafdelingen’. Hiermee leek de kantonrechter te suggereren
dat als vast zou staan dat de arbeidsongeschikte werknemer nooit meer zou kunnen
terugkeren op de overgedragen afdelingen deze werknemer geen bescherming op
grond van de richtlijn overgang van onderneming zou toekomen.

De kantonrechter te Amsterdam oordeelde dat de lijn zoals uitgezet in het Meme-
dovic-arrest kon worden doorgetrokken tot arbeidsongeschiktheid. De kantonrech-
ter achtte de band met het project verbrokenwanneer de arbeidsongeschiktheid ‘van
dien aard is’ dat de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid niet meer werkzaam
is op het betrokken project. De kantonrechter vond dit alleszins redelijk ‘omdat daar-
mee wordt bereikt dat de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid niet voor rekening
komen van de werkgever, die op generlei wijze verantwoordelijk kan worden gesteld
voor het ontstaanvandie arbeidsongeschiktheid, noch voordewijzewaaropde re-inte-
gratie is aangepakt en uitgevoerd’. Hiermee wordt niet alleen de arbeidsongeschikt-
heid van dewerknemer,maar ook dewijzewaarop deze is ontstaan en dewijzewaarop
de re-integratiewordt aangepakt enuitgevoerd betrokkenbij het antwoord opde vraag
of een werknemer werkzaam is bij het overgedragen onderdeel van de onderneming.

Het is mijns inziens maar zeer de vraag of de Hoge Raad in het Memedovic-arrest het
Botzen-arrest juist heeft geïnterpreteerd.26 In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking mate-
riële recht overgang van onderneming) zal ik door middel van een rechtsvergelijking
onderzoeken hoe hiermee in de andere landen wordt omgegaan en of naar aanleiding
daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

24 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba &
Benetra), waarvan hoger beroep Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2014, JAR 2014/101 (Benetra).

25 Vzngr. Ktr. Amsterdam 12 oktober 2011, JAR 2011/283 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Worp/
Vitam & Albron).

26 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
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3.5 Daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen

3.5.1 Voortvloeiend uit arbeidsovereenkomst

Krachtens artikel 7:663 BW gaan door de overgang van onderneming de rechten en
verplichtingen die op het tijdstip van de overgang ‘voortvloeien uit een arbeidsover-
eenkomst’ tussenwerkgever enwerknemer van rechtswege over op de verkrijger, het-
geen ruim moet worden geïnterpreteerd. Op het moment van de overgang treedt de
verkrijger in alle schriftelijke en mondelinge verplichtingen, waarbij opeisbaarheid
geen vereiste is.27 Uiteraard moeten mondelinge verplichtingen bij betwisting wel
bewezenworden.

Aansprakelijkheid van de vervreemder gerezen uit of in verband met de arbeidsover-
eenkomst gaat op de verkrijger over. Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs met
betrekking tot een aan de vervreemder krachtens artikel 7:629 lid 11 BW opgelegde
loonsanctie geoordeeld dat deze loonsanctie voor rekening van de verkrijger diende
te komen, nu dit zou samenhangen met de manier waarop door ‘de werkgever’ vorm
was gegeven aan de re-integratieverplichtingen.28

In Nederland moet rekening worden gehouden met de bij de vervreemder opge-
bouwde anciënniteit bij de berekening van de billijke vergoeding bij ontbinding van
de arbeidsovereenkomst (artikel 7:685 lid 8 BW). Met ingang van 1 juli 2015 zal artikel
7:685 BW in de huidige vorm komen te vervallen. Vanaf die datum heeft krachtens
artikel 7:673 BW te gelden dat de werkgever aan de werknemer een transitiever-
goeding verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft
geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd, op verzoek van
de werkgever is ontbonden of na een einde van rechtswege niet is voortgezet. Vol-
gens de Memorie van Toelichting gaan bij overgang van onderneming de rechten en
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst over van vervreemder op verkrijger en
dus ook de reeds opgebouwde rechten op een transitievergoeding.29

In de Beleidsregels ontslagtaak UWV is met betrekking tot de toepassing van het
afspiegelingsbeginsel bij overgang van onderneming bepaald dat de opgebouwde
dienstjaren bij de vervreemder voor de werknemer behouden blijven en meetellen
voor de bepaling van de duur van het dienstverband bij de verkrijger, bijvoorbeeld
bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.30 De Beleidsregels ontslagtaak UWV
stellen vast dat in de uitvoeringspraktijk wel het standpunt wordt ingenomen dat
de werknemers van de vervreemder niet zonder meer de dupe mogen worden van
de overname. Voor het UWV is het tijdstip van de aanvragen en wie de aanvragen

27 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900 (Abels).
28 Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2014, JAR 2014/101 (Benetra), zo ook Hof Leeuwarden 28 augustus

2012, JAR 2012/259 (Comfident).
29 MvT 33 818, nr. 3, p. 39 en 112.
30 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-8.
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indient van belang. Als de vervreemder aanvraagt (voor de overgang) dan geldt
de bedrijfsvestiging van de vervreemder als uitgangspunt, ook als duidelijk is dat
er wordt overgenomen. Het onderliggende motief is dan, dat als een zwak bedrijf
wordt overgenomen, het onredelijk kan zijn dat werknemers van de sterkere ver-
krijger op grond van het afspiegelingsbeginsel zouden moeten wijken ten voordele
van de werknemers van de zwakkere vervreemder. Vraagt de verkrijger aan (dus na
de overgang), dan geldt deze bedrijfsvestiging als uitgangspunt en biedt artikel 4:1
Ontslagbesluit volgens de Beleidsregels ontslagtaak UWV geen juridische basis om
een onderscheid te maken tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ werknemers.31 Met ingang van
1 juli 2015 zal krachtens artikel 7:671a lid 1 jo. 7:669 lid 3 onderdeel a BW de werk-
gever bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen voor de opzegging toestem-
ming van het UWVmoeten hebben. Voormelde Beleidsregels Ontslagtaak UWV zullen
(in gewijzigde vorm) relevant blijven voor bedrijfseconomische ontslagen.

In het arrest Ibes/Atmos heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de tekst en geschiede-
nis van artikel 7:662 e.v. BW tot de conclusie leiden dat alle rechten en verplichtin-
gen uit een arbeidsovereenkomst overgaan, inclusief het concurrentiebeding.32 Een
concurrentiebeding kan na de overgang alsnog zijn rechtskracht verliezen als de
arbeidsovereenkomst een ingrijpende wijziging ondergaat met het gevolg dat het
concurrentiebeding zwaarder gaat drukken dan voorheen.33 Deze jurisprudentiële
regel is nader uitgewerkt in het arrest AVM/Spaan34, waarin de Hoge Raad heeft
geoordeeld dat bij het toetsen of een concurrentiebeding – al dan niet gedeeltelijk –

geldig is na een functiewijziging allereerst moet worden beoordeeld of sprake is van
een ingrijpende functiewijziging. Indien zulks het geval is dient gemotiveerd te
worden beoordeeld of die ingrijpende functiewijziging meebrengt dat het concur-
rentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Daarbij zal betekenis mogen
worden gehecht aan de mate waarin de wijziging van de arbeidsverhouding rede-
lijkerwijs was te voorzien voor de werknemer toen deze het beding aanvaardde.
Bij de beoordeling of het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken zal moeten
worden onderzocht of de functiewijziging na een eventuele beëindiging van de
arbeidsovereenkomst bij handhaving van het concurrentiebeding een belemmering
voor de werknemer zal vormen om een nieuwe, gelijkwaardige werkkring te vinden.
Na een overgang van onderneming zou sprake kunnen zijn van een ingrijpende
functiewijziging waardoor het concurrentiebeding zwaarder gaat drukken, waardoor
het concurrentiebeding niet langer – al dan niet gedeeltelijk – geldig is. Het Hof te
Leeuwarden matigde in de NACAP-zaak vanwege de onduidelijkheid over de over-
gangen van onderneming en de naamswijzigingen en daarmee over het al dan niet
nog geldig zijn van de concurrentiebedingen, de door de werknemers wegens schen-
ding van het concurrentiebeding verbeurde boetes.35

31 Zie hierover ook: Beltzer 2008, p. 101, Harenberg 2000, p. 17-21 en Verburg 2010, p. 112.
32 HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 235 m.nt. P.A. Stein (Ibes/Atmos).
33 HR 9 maart 1979, NJ 1979, 467 m.nt. P.A. Stein (Brabant/Van Uffelen).
34 HR 5 januari 2007, NJ 2008, 502 en JAR 2007/38 m.nt. E. Knipschild (AVM/Spaan).
35 Hof Leeuwarden 13 november 2012, JAR 2013/31 (NACAP), waarover uitgebreid: Veerman 2013,

p. 130-133.
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Bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden kunnen worden gedefinieerd als arbeids-
voorwaarden die direct gekoppeld zijn aan een kenmerkendheid van de werkgever,
waardoor de arbeidsvoorwaarden als uniek zijn te beschouwen.36 Voorbeelden van
bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden zijn de personeelskorting op eigen producten,
een personeelsoptieregeling of winstdelingsregelingen. Uitgangspunt bij bedrijfsge-
bonden arbeidsvoorwaarden is dat deze arbeidsvoorwaarden bij overgang van onder-
neming mee overgaan. Vervolgens ontstaat dan het probleem dat de verkrijger deze
bedrijfsgebondenarbeidsvoorwaarden niet kan nakomen of alleen tegen hogere kos-
ten. Uit de rechtspraak blijkt dat pas als het naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is (ex artikel 6:248 lid 2 BW) dat een werknemer met
een beroep op artikel 7:663 BW verlangt dat alle door de vervreemder gehanteerde
arbeidsvoorwaarden onverkort worden gehandhaafd, zal kunnen worden toegeko-
men aan compensatie van het verlies van de aanspraken, door middel van andere
gelijkwaardige aanspraken of door middel van een redelijke vergoeding (in die ver-
houding).37

3.5.2 Wijziging

In Nederland geldt dat zodra de onderneming is overgedragen de arbeidsverhou-
ding ten opzichte van de verkrijger kan worden gewijzigd binnen dezelfde grenzen
als ten opzichte van de vervreemder mogelijk was geweest. Vooropgesteld moet
worden dat de overgang van onderneming niet de enige reden voor wijziging van de
arbeidsvoorwaarden mag zijn. Wijziging kan slechts plaatsvinden met instemming
van de werknemer, welke instemming niet te snel mag worden aangenomen.38 Stemt
de werknemer niet met het wijzigingsvoorstel in, dan zijn naar Nederlands recht
de artikelen 7:613 BW (het eenzijdig wijzigingsbeding) en 7:611 BW (goed werkge-
ver- en werknemerschap) en 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid) relevant.39 De
verhouding tussen de artikelen 7:613 BW, 7:611 BW en 6:248 BW is afhankelijk van
de vraag of sprake is van respectievelijk een wijziging van een collectieve regeling
met eenzijdig wijzigingsbeding, een wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden
of eenwijziging van een collectieve regeling zonder eenzijdig wijzigingsbeding.

Van Slooten heeft zich afgevraagd waarom eto-redenen wel tot beëindiging van de
arbeidsovereenkomst kunnen leiden, maar niet tot een veelal minder verstrekkende
wijziging van arbeidsvoorwaarden.40 Van Slooten heeft verdedigd dat bij een wij-
ziging in verband met de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden – waaraan bij de
verkrijger veelal behoefte zal bestaan als hij een nieuwe onderneming aan zijn

36 Heutink & Jellinghaus 2009, p. 19.
37 Vzngr. ’s-Hertogenbosch 5 maart 2007, JAR 2007/83 m.nt. E. Verhulp en R.M. Beltzer (Astron), Hof

’s-Hertogenbosch 17 juli 2007, JAR 2007/211 m.nt. R.M. Beltzer (Astron) en Ktr. Amsterdam
10 november 2008, JAR 2008/302 (Arends e.a./RR Donnelly Document Solutions).

38 HR 28 mei 1999, NJ 1999, 509 en JAR 1999/131 (Steuten/Kuypers).
39 Artikel 6:258 BW (onvoorziene omstandigheden) laat ik hier buiten beschouwing, omdat dit

artikel bij de wijziging van arbeidsvoorwaarden geen grote rol speelt.
40 van Slooten 2000, p. 15.
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bestaande onderneming toevoegt – de grond voor de wijziging dan een organisato-
rische is en niet de overgang op zich. Volgens Van Slooten pleiten artikel 4 lid 2 van de
richtlijn overgang van onderneming en de Nederlandse implementatiewetgeving ook
voor die stelling, nu deze artikelen zien op de situatie dat ‘de overgang van onder-
neming een wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot
gevolg heeft (…)’. Indien de arbeidsovereenkomst deswegewordt verbroken, dan geldt
zij als verbroken wegens een reden welke voor rekening van de werkgever komt.
Uit het bestaan van deze bepaling blijkt volgens Van Slooten allereerst dat ook de
richtlijn overgang van onderneming en de Nederlandse wetgever hebben onderkend
dat een overgang van onderneming wijziging van arbeidsvoorwaarden ten gevolg kan
hebben,maar er zal niet snel sprake zijn van eenwijziging die gelegen is in de overgang
op zich en zeker niet wanneer die wijziging onvermijdelijk is.

Van Slooten krijgt ter zake bijval van Beltzer, die zich kan vinden in de conclusie dat de
overgang van onderneming op zichzelf niet de enige redenmag zijn voor wijziging van
de arbeidsvoorwaarden, tenzij sprake is van eto-redenen.41 Heutink en Jellinghaus zijn
van mening dat van de eto-redenen alleen de (bedrijfs)economische en dan in com-
binatie met aanvullende argumenten, kan leiden tot het uiteindelijk niet overnemen
van de betreffende arbeidsvoorwaarde.42 De technische en organisatorische redenen
zijn in dit verband volgens hen niet van belang. Heutink en Jellinghaus stellen dat,
indien de Europese wetgever van oordeel was geweest dat eto-redenen een recht-
vaardiging zouden zijn om arbeidsvoorwaarden op het moment van de overgang te
kunnenwijzigen, dat het dan voor de hand had gelegen dat dit in de richtlijn overgang
van onderneming was opgenomen. Het binnenhalen van de eto-redenen bij de
wijziging van de arbeidsovereenkomst wegens overgang van onderneming achten
zij dan ook rechtens onjuist.43 De kantonrechter te Zwolle is van mening dat eto-rede-
nen geen grondslag voor wijzigingen ten tijde van de overgang van onderneming
kunnen vormen, omdat dit zou inhouden dat de verkrijger het recht zou hebben alle
haar (vanwege economische, technische of organisatorische redenen) onwelgevallige
arbeidsvoorwaarden van het overgenomen personeel te wijzigen.44

Mijns inziens is het maar zeer de vraag of met het aannemen van een wijzigingsmo-
gelijkheidwegens eto-redenen bij overgang van onderneming het beoogdedoel (zijnde
het eenvoudiger wijzigen van arbeidsvoorwaarden bij overgang van onderneming)
wordt bereikt, nu ook in dat geval de gewenste wijziging slechts kan plaatsvinden met
instemming van de werknemer, bij gebreke waarvan getoetst moet worden aan de
artikelen 7:613 BW (het eenzijdig wijzigingsbeding) en 7:611 BW (goed werkgever- en
werknemerschap) en 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid). In hoofdstuk 6 (Rechts-
vergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik door middel van een
rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere landen wordt omgegaan en
of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

41 Beltzer 2007, p. 68 en Beltzer 2008, p. 167.
42 Heutink & Jellinghaus 2009, p. 20.
43 Zo ook Verburg 2010, p. 116.
44 Ktr. Zwolle 16 maart 2009, LJN: BH8942.
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3.6 Overgang op verkrijger

3.6.1 Overgang van werkgever op verkrijger

De Nederlandse implementatiewetgeving gebruikt voor het begrip ‘vervreemder’ het
woord ‘werkgever’, terwijl wel het begrip ‘verkrijger’wordt gebruikt. Dit kan leiden tot
verwarring, aangezien het begrip vervreemder niet gelijk is aan het civiele werkge-
versbegrip. Deze onduidelijkheid heeft geleid tot de zaak Albron/FNV Bondgenoten.45

In de zaak Albron was de heer Roest in dienst bij Heineken Nederlands Beheer B.V.,
maar permanent tewerkgesteld bij Heineken Nederland B.V. Vervolgens zijn de werk-
zaamheden van Heineken Nederland B.V. uitbesteed aan Albron Catering B.V. en het
was de vraag of de heer Roest uit hoofde van overgang van onderneming van rechts-
wege was overgegaan naar Albron Catering B.V. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld
dat bij de overgang van onderneming van een tot een concern behorende onderne-
ming naar een onderneming buiten dat concern, ook de tot het concern behorende
onderneming waarbij de werknemers permanent zijn tewerkgesteld (zonder door een
arbeidsovereenkomst aan die onderneming te zijn gebonden) als een vervreemder in
de zin van de richtlijn overgang van onderneming kan worden beschouwd, hoewel
er binnen dat concern een onderneming bestaat waaraan de betrokken werknemers
wel door een dergelijke arbeidsovereenkomst zijn gebonden.

Het Hof Amsterdam oordeelde dat uitgangspunt is dat de uitbesteding van de cate-
ringactiviteiten van Heineken Nederland B.V. naar Albron Catering B.V. als een over-
gang van onderneming in de zin van de richtlijn moest worden aangemerkt.46 Het hof
Amsterdam oordeelde:

‘Het hof overweegt allereerst dat de bewoordingen van art. 7:663 BWgeen rechtstreeks uitsluitsel geven
over de vraag hoe het daar gebezigde begrip werkgever moet worden geduid in een geval dat hier aan
de orde is. (…) Naar het oordeel van het hof bieden de bewoordingen van de onderhavige wetsbepaling
in elk geval ruimte voor een dergelijk meervoudig werkgeversbegrip. Daaraan doet niet af dat art. 7:663
BW spreekt over de overgang van rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de overgang voort-
vloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer. Gelet op het
hiervoor geformuleerde uitgangspunt inzake de bedoeling die bij de wetgever bij de implementatiewet
geacht moet worden te hebben voorgezeten vormen enkel de gecursiveerde woorden onvoldoende
grond voor de veronderstelling dat de wetgever zou hebben beoogd de richtlijn niet ten volle te imple-
menteren. Dit klemt temeer, nu uit de wetsgeschiedenis geen enkele aanwijzing in die richting valt te
putten. Albron heeft ter ondersteuning van haar standpunt gewezen op een passage in de Memorie van
Toelichting waaruit naar voren komt dat de regering het niet nodig heeft gevonden om in de wet naast
het begrip arbeidsovereenkomst het begrip arbeidsverhouding of arbeidsbetrekking, waarop de richtlijn
ook betrekking had, op te nemen. Dat kan Albron echter niet baten, reeds omdat het in de zaak die
thans aan de orde is gaat om bescherming van de rechten van werknemers uit hoofde van arbeids-
overeenkomsten. Vervolgens moet worden beoordeeld of de wetsystematiek van titel 10 van boek 7 BW

45 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten), waarover uitgebreid: Zwemmer
2010, Zwemmer 2011, p. 16-20, Knipschild & van Fenema 2011, p. 3-9 Bouwens & Witteveen 2011,
p. 10-15 en Beltzer & Haanappel 2011, p. 57-77.

46 Hof Amsterdam 25 oktober 2011, NJ 2012, 163 en JAR 2011/292 m.nt. A.P.P. Witteveen (Albron/FNV
Bondgenoten).
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in brede zin zich tegen richtlijnconforme interpretatie verzet. Volgens Albron is dit het geval omdat het
door het Hof van Justitie EU geïntroduceerde begrip niet-contractuele werkgever zich niet verdraagt
met het werkgeversbegrip dat elders in de Nederlandse wetgeving wordt gebruikt, zoals, afgezien van
de toepassing in titel 10 van boek 7 BW, in de Arbeidstijdenwet en de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag. Het hof volgt Albron hierin niet, omdat aan de uitleg van de richtlijn door
het Hof van Justitie EU een dergelijke vergaande werking niet mag worden toegekend. Deze uitleg
heeft immers slechts betrekking op de wijze waarop de richtlijn in verband met de hier aan de orde
zijnde rechtsvraag – die zich beperkt tot de uitleg en toepassing van uitsluitend art. 7:663 BW in een
geval als het onderhavige – moet worden verstaan.’

Het Hof Amsterdam richt zich – evenals het Hof van Justitie – op het werkgeversbe-
grip. Het Hof Amsterdam is van mening dat onder het begrip werkgever van artikel
7:663 BW ook de niet-contractuele werkgever kan worden verstaan. Inmiddels heeft
de Hoge Raad geoordeeld datmoet worden aangenomen dat de Nederlandsewetgever
met het begrip ‘werkgever’ hetzelfde heeft bedoeld als is bedoeld met het begrip
‘vervreemder’ in de richtlijn.47

Anders dan het werknemersbegrip blijkt uit de memorie van toelichting niet dat de
Nederlandse wetgever er uitdrukkelijk voor heeft gekozen het begrip werkgever te
gebruiken, waardoor de interpretatie van het begrip werkgever in vervreemder op het
eerste gezicht niet contra legem lijkt.

3.6.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 7:663 tweede zin BW bepaalt dat de vervreemder nog gedurende een jaar na
de overgang naast dewerkgever hoofdelijk verbonden is voor de nakoming van de ver-
plichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór het tijdstip van over-
gang van onderneming. De aansprakelijkheid van de vervreemder is daarmee beperkt
tot het tijdvak van een jaar en ziet alleen op verplichtingen die zijn ontstaan vóór het
tijdstip van overgang van onderneming.48 Ten aanzien van vorderingen jegens de
vervreemder kan de werknemer gedurende een jaar kiezen of hij de vervreemder of
de verkrijger wil aanspreken. Na het tijdvak van een jaar kan de werknemer alleen
de verkrijger aanspreken. De hoofdelijke aansprakelijkheid is opgenomen teneinde de
werknemer te beschermen, waarbij de belangen van vervreemder worden meege-
wogen door de hoofdelijke aansprakelijk te beperken tot het tijdvak van een jaar.

Deze bepaling beoogt geen inbreuk te maken op de rechtsverhouding tussen de
vervreemder en de verkrijger, welke in het bijzonder wordt beheerst door artikel
6:10 en 6:12 BW. In artikel 6:10 BW is bepaald dat hoofdelijke schuldenaren ieder
voor het gedeelte van de schuld dat hem in hun onderlinge verhouding aangaat ver-
plicht in de schuld en in de kosten bij te dragen. In artikel 6:12 BW is bepaald dat als
een hoofdelijke schuldenaar aan de schuldeiser meer betaalt dan het gedeelte dat
hem aangaat, hij voor dat gedeelte gesubrogeerd wordt in rechten van de schuldeiser
jegens de medeschuldenaren tot ten hoogste het bedrag dat die medeschuldenaren

47 HR 5 april 2013, NJ 2013, 389 m.nt. E. Verhulp en JAR 2013/125 m.nt. R.M. Beltzer (Albron/FNV
Bondgenoten).

48 Beltzer 2010a, p. 160.
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elk aangaat. De verkrijger die aan dewerknemer een voor de overgang ontstane schuld
heeft betaald kan de vervreemder aanspreken tot terugbetaling daarvan, ongeacht of
de termijn van een jaar is verstreken. Ondanks het voorgaande blijft het hoe dan ook
belangrijk om tussen vervreemder en verkrijger afspraken te maken over ten tijde van
de overgang bestaande schulden.

3.7 Collectieve arbeidsovereenkomsten

3.7.1 Algemeen

Voor een goed begrip van deze paragraaf is enige uitleg van enkele algemene
Nederlandse cao-regels onontbeerlijk. Artikel 1 lid 1 Wet Cao bepaalt dat onder een
cao wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers of
een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers en een
of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij
voornamelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden worden geregeld die bij arbeids-
overeenkomsten in acht moeten worden genomen. Aan werkgeverszijde kunnen der-
halve een of meer individuele werkgevers een cao aangaan (hetgeen leidt tot een
ondernemingscao) of een of meer verenigingen van werkgevers (hetgeen leidt tot een
sector- of bedrijfstak cao). Aan werknemerszijde moeten altijd een of meer verenigin-
gen van werknemers als partij optreden.

Artikel 9 lid 1 Wet Cao bevat twee voorwaarden waaraan voldaan moet zijn willen
een individuele werkgever en werknemer aan een cao gebonden zijn:
– werkgever en werknemer zijn beiden aan de cao gebonden, dat wil zeggen dat zij

beiden lid zijn of worden van een vereniging die partij is bij de cao en
– werkgever en werknemer zijn beiden bij de cao betrokken, dat wil zeggen dat zij

onder de werkingssfeer van de cao vallen. Welke die werkingssfeer is moet uit de
cao zelf worden opgemaakt.

Een ongebonden werknemer is de werknemer die geen lid is van een contracterende
vakorganisatie. De ongebonden werknemer kan geen lid zijn van enige vakorgani-
satie (de niet-georganiseerde werknemer) of lid zijn van een vakorganisatie die geen
contractspartij is bij de cao waarbij de werknemer naar de inhoud is betrokken (de
anders-georganiseerde werknemer).

Cao’s kennen normatieve, obligatoire en diagonale cao-bepalingen. Normatieve cao-
bepalingen zijn de (collectieve) arbeidsvoorwaarden die bedoeld zijn om onderdeel
uit te gaan maken van de (individuele) arbeidsovereenkomsten, zoals loon, arbeids-
tijden envakantiedagen.49Obligatoire cao-bepalingenhebbenbetrekkingopdie afspra-
ken die cao partijen onderling hebben gemaakt en die alleen tussen hen van kracht zijn.
Diagonale cao-bepalingenbetreffendiebepalingendie rechtenofplichtenopleggenaan
de leden van een van de cao-partijen (vaak een plicht voor de individuele werkgevers)

49 Loonstra & Zondag 2010, p. 660.
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ten opzichte van ofwel de andere cao-partijen (vaak de betreffende vakbonden) ofwel
een derde (veelal een fonds waarbinnen een bepaalde bedrijfstakactiviteit is georga-
niseerd, zoals werkloosheids- en scholingsfondsen).

Eerst als aan de voorwaarden van artikel 9 lid 1 Wet Cao is voldaan treden de rechts-
gevolgen van artikel 12 en 13 Wet Cao in werking. De werking van deze wetsartikelen
wordt ook wel de vervangende en aanvullende normerende werking of ‘doorwerking’
van de cao genoemd.50 Artikel 12 Wet Cao bepaalt dat elk beding tussen werkgever en
werknemer (afgesproken in het kader van de individuele arbeidsovereenkomst) dat
strijdig is met een cao waaraan zij beiden gebonden zijn (vergelijk artikel 9 lid 1 Wet
Cao) nietig is. In plaats daarvan geldt van rechtswege de cao bepaling (de vervangende
normerende werking). Artikel 13 Wet Cao bepaalt dat bij gebreke van een bepaling
in de individuele arbeidsovereenkomst omtrent een arbeidsvoorwaarde die in de cao
waaraan partijen zijn gebonden is geregeld, deze cao-bepaling van rechtswege deel
gaat uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst (de aanvullende normerende
werking). Artikel 12 en 13Wet Cao gelden slechts voor de arbeidsovereenkomst tussen
een gebonden werkgever en de gebonden werknemer. Alleen die arbeidsovereen-
komst wordt automatisch aangepast c.q. aangevuld door de normatieve bepalingen
van de cao. Een logische consequentie van deze vervangende en aanvullende norme-
rende werking van de cao is dat de cao-bepalingen, als onderdeel van de arbeidsover-
eenkomst tussen werkgever en werknemer, van toepassing blijven na het einde van
de periode waarvoor de cao is aangegaan, hetgeen de leer van de ‘nawerking’ wordt
genoemd.

Nawerking kan worden gedefinieerd als ‘het na afloop van de looptijd van de cao
nog van invloed zijn van cao-bepalingen op de inhoud van de onderliggende, door
hen gemodelleerde arbeidsovereenkomsten’.51 Niet de cao zelf werkt na, maar de cao-
bepalingen zijn onderdeel gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.
Het begrip nawerking houdt verband met de nietigheidssancties die de Wet Cao ver-
bindt aan het in strijd zijn van bepalingen uit individuele arbeidsovereenkomsten met
collectieve arbeidsvoorwaarden. Dat wat krachtens artikel 12 Wet Cao nietig is, blijft
ook nietig na expiratie van de cao.52 Voor artikel 13 Wet Cao geldt dat noch uit de
wettekst, noch uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het de bedoeling van de
wetgever was dat de cao-bepalingen slechts voor de duur van de looptijd van de cao
deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst.53 De cao bepaling die krachtens artikel 13
Wet Cao van rechtswege deel is gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereen-
komst blijft daarvan deel uitmaken, ook na expiratie van de cao. Een andere uitleg van
artikel 13 Wet Cao zou bovendien niet corresponderen met de gegeven uitleg van
artikel 12 Wet Cao.

50 Loonstra & Zondag 2010, p. 663.
51 Houweling & van der Voet 2006, p. 56.
52 Houweling & van der Voet 2006, p. 60.
53 Houweling & van der Voet 2006, p. 61.
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Bij de toepassing van artikel 12 en 13 Wet Cao spelen de begrippen minimum-cao en
standaard-cao een belangrijke rol. Met een minimum-cao wordt beoogd een bodem
in het onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer te leggen, door mini-
mumvoorwaarden voor te schrijven.54 Het is dan mogelijk dat de werkgever en werk-
nemer afwijkende arbeidsvoorwaarden afspreken, op voorwaarde dat deze afspraken
gunstiger zijn voor de werknemer. Bij een standaard-cao zijn de overeengekomen
voorwaarden voor beide partijen bindend. Het is dan niet mogelijk dat de werkgever
enwerknemer afwijkende arbeidsvoorwaarden afspreken, ook niet als deze afspraken
gunstiger zijn voor de werknemer. Werkgever, vakbond en leden van de vakbond zijn
aan deze standaardbepalingen gebonden, maar ongebonden werknemers niet. Met
betrekking tot nawerking heeft te gelden dat als een nieuwe cao een standaard-cao
is, dat dan de nawerkende bepalingen door deze standaardbepalingen worden gemo-
delleerd. Als dat gebeurt door een gewone (niet algemeen verbindend verklaarde) cao,
dan zullen deze standaardbepalingen na expiratie van de cao ook zelf gaan nawerken
en dus van toepassing blijven. Is de nieuwe cao een minimum-cao, dan heeft met
betrekking tot de nawerking te gelden dat de gunstiger bepalingen van de oude cao
nawerken.55 Een minimum-cao stelt – behoudens andersluidende bepalingen in die
cao – gunstiger arbeidsvoorwaarden van vóór die datum niet buitenwerking, ongeacht
of die hunoorsprongvinden in een inmiddels geëxpireerde cao.Wanneer als gevolg van
de overgang van onderneming werknemers met verschillende arbeidsvoorwaarden-
pakketten naast elkaar binnen dezelfde onderneming zullen werken zal het belang
van het standaardkarakter van de cao in de meeste gevallen vervallen.56 Dit zou anders
kunnen zijn wanneer de overgegane onderneming relatief zelfstandig opereert en
meer ingebed is bij branchegenoten dan bij ondernemingsgenoten. Bij een algemeen
verbindend verklaarde cao is dat niet het geval en zal na expiratie van die cao weer
teruggevallen moeten worden op de arbeidsvoorwaarden die voorafgaande aan de
inwerkingtreding van de algemeen verbindend verklaarde cao golden.

Voor de ongebonden werknemers stond de wetgever voor een dilemma, want wat
was belangrijker: het beschermen van de gebonden werknemer en dus het voorko-
men dat zij de markt werden uitgeprijsd door hun dure arbeidsvoorwaarden, of het
niet gratis laten profiteren van de ongebonden werknemer van de vruchten van de
cao?57 De wetgever heeft gekozen voor het beschermen van de gebonden werkne-
mer door invoering van artikel 14 Wet Cao. Dit artikel bepaalt dat de gebonden
werkgever verplicht is de cao arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeids-
overeenkomsten van werknemers die niet door de cao gebonden zijn. De werkgever
heeft jegens de cao-partijen de plicht de normatieve cao bepalingen jegens deze
zogeheten ‘artikel 14-werknemers’ in acht te nemen. Het zo weinig mogelijk laten
profiteren van de ongebonden werknemer van de vruchten van de cao is onder-
vangen doordat overtreding van artikel 14 Wet Cao het betreffende beding in de

54 Fase & van Drongelen 2004, p. 85.
55 HR 8 april 2011, NJ 2011, 371 m.nt. E. Verhulp en JAR 2011/135 m.nt. J.J.M. de Laat (ABVAKABO FNV/

Unieke Kinderopvang).
56 Beltzer 2008, p. 122.
57 Kamerstukken II, 1926/27, 166, nr. 3, p. 7.
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arbeidsovereenkomst niet nietig maakt, zoals het geval zou zijn bij een gebonden
werknemer. De werkgever overtreedt ‘slechts’ artikel 14 Wet Cao en wanpresteert
daardoor jegens de contracterende vakbonden, maar niet jegens de ongebonden
werknemer. Krachtens artikel 9 lid 2 jo. artikel 15 Wet Cao is de werkgever dan
schadeplichtig jegens de vakbond(en) die partij is (zijn) bij de cao. Een ongebon-
den werknemer kan dus niet zelf een beroep doen op artikel 14 Wet Cao.

Artikel 14 Wet Cao bepaalt dat de gebonden werkgever verplicht is de cao arbeids-
voorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten ‘welke hij aangaat met
werknemers, die door de collectieve arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn’. In de
literatuur is verwarring ontstaan over het gebruik van het woord ‘aangaan’. Er zijn
schrijvers die beweren dat de verplichting uit artikel 14 Wet Cao zowel betrekking
heeft op werknemers die al voor de inwerkingtreding van de cao bij de werkgever in
dienst waren, als op werknemers die tijdens de looptijd van de cao bij de werkgever
in dienst treden.58 Er zijn ook schrijvers die beweren dat de verplichting uit artikel 14
Wet Cao alleen betrekking heeft op de werknemers die tijdens de looptijd van de cao
bij de werkgever in dienst treden.59 Voor ongebonden werknemers die al in dienst
waren van de werkgever op het moment dat de cao in werking treedt geldt artikel 14
Wet Cao dan niet. Dit systeem zou logisch zijn, omdat de wetgever zoals gezegd juist
bang was dat de werkgever bij het werven van nieuw personeel de voorkeur zou
geven aan ongebonden werknemers, om daardoor geen dure cao arbeidsvoorwaar-
den te hoeven toepassen. Dit probleem speelt niet bij ongebonden werknemers die
al in dienst zijn van de gebonden werkgever. De Hoge Raad heeft zich hierover nog
niet uitgelaten. Ik opteer voor het standpunt dat de werkgever de cao krachtens
artikel 14 Wet Cao alleen hoeft toe te passen op ongebonden werknemers die tijdens
de looptijd van de cao bij de werkgever in dienst treden, omdat dit in lijn in met het
doel van de wetgever en hiermee ook het probleem van ‘cherry picking’ door onge-
bonden werknemers bij overgang van onderneming zou kunnen worden voorkomen,
waarover later meer.

Werkgevers weten meestal niet welke werknemers wel en welke niet door lidmaat-
schap van een vakbond gebonden zijn. Het overgrote deel van de werknemers is niet
(of anders) georganiseerd.60 Gebondenwerkgevers hebben daarom, alsmede gelet op
het bepaalde in artikel 14 Wet Cao, een voorkeur voor het opheffen van het verschil
tussen gebonden en ongebonden werknemers door het in de arbeidsovereenkomst
van toepassing verklaren van de cao door middel van een incorporatiebeding.61 Door
een incorporatiebeding in alle arbeidsovereenkomsten op te nemen weet de werk-
gever dus zeker dat iedereen onder de cao valt.62 Het incorporatiebeding is niet in het

58 SER 1979, p. 11, voetnoot 2, Fase & van Drongelen 2004, p. 93, Verburg 2010, p. 110.
59 Jacobs 2005, p. 124, Even 2009a, p. 28 en Beltzer & Verhulp 2012, p. 28.
60 Volgens www.cbs.nl was de organisatiegraad in 2011 nog slechts 20%.
61 Verburg 2010, p. 110.
62 Beltzer & Verhulp 2012, p. 40.
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arbeidsrecht vastgelegd, maar wordt gereguleerd door het vermogens- en verbinte-
nissenrecht zoals vastgelegd in boek 3 en boek 6 van het BW. Veel incorporatiebe-
dingen hebben een dynamisch karakter, hetgeen inhoudt dat het incorporatiebeding
ook opvolgende versies van de cao automatisch van toepassing verklaart op de arbeids-
overeenkomst.

Omdat aan de verplichting van artikel 14 Wet Cao geen nietigheidssanctie is verbon-
den speelt de nawerking hier geen rol.63 Als dewerkgever zijn verplichting nagekomen
is en de arbeidsovereenkomsten met zijn ongebonden werknemers zijn in overeen-
stemming gebracht met de cao, dan heeft expiratie van de cao geen invloed op de
inhoud van deze aangepaste arbeidsovereenkomsten. In de praktijk zal een met
nawerking vergelijkbare situatie ontstaan als de caowordt gevolgd tussen de gebonden
werkgever en de ongebonden werknemer door middel van een incorporatiebeding,
hetgeen meestal het geval zal zijn.64

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan bepalingen van een cao
krachtens artikel 2 lid 1 Wet Avv algemeen verbindend verklaren. Uit dit artikel volgt
ook dat alleen bepalingen van een cao die in het gehele of in een gedeelte van het
land voor een – naar het oordeel van de minister – belangrijke meerderheid van de in
het bedrijf werkzame personen gelden algemeen verbindend verklaard kunnen
worden. Door algemeenverbindendverklaring van een cao worden (onder meer) de
cao-arbeidsvoorwaarden dwingend opgelegd aan alle gebonden en ongebonden
werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de algemeen ver-
bindend verklaarde cao. Artikel 3 lid 1 Wet Avv bepaalt in dat kader dat door een
besluit van algemeenverbindendverklaring gedurende de looptijd van de algemeen-
verbindendverklaring alle arbeidsvoorwaarden die in strijd zijn met de algemeen
verbindend verklaarde cao-bepalingen van rechtswege nietig zijn en automatisch
worden vervangen door de cao-arbeidsvoorwaarden (vervangende normerende wer-
king van de avv). Artikel 3 lid 3 Wet Avv bepaalt dat als werkgever en werknemer
individueel geen afspraken hebben gemaakt over een cao-bepaling die algemeen ver-
bindend is verklaard, die cao-bepaling dan van rechtswege deel gaat uitmaken van de
arbeidsrelatie tussenwerkgever enwerknemer (aanvullende normerendewerking van
de avv).

De wetgever heeft met de artikelen 3 lid 1 en 3 Wet Avv dezelfde rechtsgevolgen
voor ogen gehad als met de artikelen 12 en 13Wet Cao.65 De Hoge Raad neemt echter
sinds het Hop/Hom-arrest als uitgangspunt dat van nawerking van algemeen ver-
bindend verklaarde cao-bepalingen geen sprake kan zijn.66 Volgens de Hoge Raad
valt dit af te leiden uit het feit dat een algemeenverbindendverklaring doorgaans
slechts voor een termijn van maximaal twee jaar kanworden uitgesproken krachtens

63 Houweling & van der Voet 2006, p. 62.
64 Even 2009a, p. 29.
65 Kamerstuken II 1936/37, 274, nr. 3, p. 5.
66 HR 18 januari 1980, NJ 1980, 348 m.nt. P.A. Stein (Hop/Hom).
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artikel 2 lid 2 Wet Avv en de minister gebruik kan maken van zijn intrekkingsbe-
voegdheid krachtens artikel 6 Wet Avv. Als de termijn is verstreken of de algemeen-
verbindendverklaring ingetrokken, dan werken de bepalingen voorvloeiende uit de
Wet Avv niet na. Daarnaast is de Hoge Raad van mening dat een algemeenverbin-
dendverklaring een daad van materiële wetgeving is waardoor de contractsvrijheid
onvrijwillig wordt beperkt, terwijl gebondenheid aan een cao krachtens de Wet Cao
op de veronderstelling wordt gebaseerd dat betrokkenen met de inhoud van deze cao
(via hun vertegenwoordigers) hebben ingestemd.67 De Hoge Raad heeft naar aanlei-
ding van deze benadering veel kritiek ontvangen.68 Het strikte uitgangspunt uit het
Hop/Hom arrest is enigszins genuanceerd, enerzijds door het leerstuk der verkregen
rechten69 (waardoor men terugvalt op de oude situatie, maar verkregen rechten uit de
algemeenverbindendverklaring blijft genieten) en anderzijds door nawerking van alge-
meen verbindend verklaarde cao-bepalingen op grond van de redelijkheid en billijk-
heid,70 maar dit lijken eerder lapmiddelen die onduidelijkheid en rechtsonzekerheid
creëren.71 Er wordt dan ook gepleit voor afschaffing van het leerstuk van nawerking en
deze problematiek voortaan alleen nog maar te benaderen vanuit de werking van de
nietigheidssanctie, conversie en aanvullende werking van de bepalingen uit de Wet
Cao en de Wet Avv.72

3.7.2 Hoofdregel van artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv

Artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming is in Nederland geïmplementeerd
in artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv. In artikel 14a lid 1 Wet Cao en 2a lid 1 Wet Avv
is de hoofdregel vastgelegd: door de overgang van onderneming gaan de rechten en
verplichtingen welke op dat tijdstip voor de vervreemder ten aanzien van daar werk-
zame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden van een
(algemeen verbindend verklaarde) cao waaraan hij gebonden is, van rechtswege over
op de verkrijger. In artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv zijn de eindigings-
gronden opgenomen. Artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv bepalen dat de
overgegane rechten en verplichtingen eindigen op het tijdstip waarop de verkrijger
gebondenwordt aan een na de overgang van onderneming tot stand gekomen cao dan
wel de verkrijger krachtens een na de overgang genomen besluit tot verbindendver-
klaring op grond van artikel 2Wet Avv verplichtwordt bepalingen na te komenvan een
cao danwel zodra de op het tijdstip van de overgang lopende geldingsduur van de cao
of werking van de avv verstrijkt.

De Nederlandse wetgever heeft geen gebruik gemaakt van de in de richtlijn overgang
van onderneming opgenomen mogelijkheid het tijdvak waarin de (algemeen verbin-
dend verklaarde) cao-arbeidsvoorwaardenmoestenworden gehandhaafd te beperken.

67 HR 10 januari 2003, NJ 2006, 566 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss en JAR 2003/38 m.nt. R.M. Beltzer
(Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet).

68 Zie hierover uitgebreid Houweling & van der Voet 2006, p. 68-72.
69 HR 28 januari 1994, NJ 1994, 420 m.nt. P.A. Stein en JAR 1994/47 (Beenen/Vanduho).
70 HR 2 april 1993, NJ 1993, 612 m.nt. P.A. Stein en JAR 1993/100 m.nt. R.M. Beltzer (Bongers/KSB).
71 Houweling & van der Voet 2006, p. 75.
72 Houweling & van der Voet 2006, p. 76.
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Daarnaast heeft de Nederlandsewetgever niet demogelijkheid opgenomen dat de bin-
ding wegens de overgang vervalt zodra een eigen cao wordt toegepast.73

Fase reserveert voor de gebondenheid aan cao-bepalingen louter gegrond op artikel
14a Wet Cao of 2a Wet Avv de term ‘pseudobinding’, omdat het geen uit het nor-
male cao-recht voortspruitende gebondenheid zou betreffen, maar een door de over-
gang van onderneming veroorzaakte.74 Beltzer stelt mijns inziens terecht dat er niets
‘pseudo’ is aan deze binding, omdat het gaat om een binding op grond van de wet.75

Beltzer spreekt over ‘bindingwegens de overgang’ danwel ‘wettelijke binding’, waarbij
ik opteer voor ‘binding wegens overgang van onderneming’. Overigens roepen artikel
14a Wet Cao en 2a Wet Avv geen gebondenheid van de verkrijger aan de cao van de
vervreemder in het leven, de verkrijger dient de in de cao van de vervreemder opgeno-
men arbeidsvoorwaarden ten opzichte van de overgegane werknemers na te leven.76

Alleen normatieve cao-bepalingen gaan op grond van artikel 14a Wet Cao en 2a Wet
Avv mee over. Obligatoire cao-bepalingen gaan niet mee over. Diagonale bepalingen
gaan slechts over voor zover er door de diagonale bepalingen voor de werkgever rech-
ten en plichten voortvloeien ten aanzien van de betrokken werknemers.77

3.7.3 Eindigingsgronden van artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv

Artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv bevatten zoals gezegd de eindigings-
gronden door te bepalen dat de overgegane rechten en verplichtingen eindigen op het
tijdstip waarop:
a. de verkrijger gebonden wordt aan een na de overgang van onderneming tot

stand gekomen cao dan wel
b. de verkrijger krachtens een na de overgang genomen besluit tot verbindendver-

klaring op grond van artikel 2 Wet Avv verplicht wordt bepalingen na te komen
van een cao dan wel

c. zodra de op het tijdstip van de overgang lopende geldingsduur van de cao verstrijkt
of de werking van de verbindendverklaring eindigt.

Het verband met de richtlijn overgang van onderneming heeft tot gevolg dat bij de
eindigingsgronden slechts de handhavingsperiode eindigt en dat de vraag of daar-
mee de rechten en verplichtingen zelf eindigen moet worden beantwoord aan de
hand vande overigebepalingenvandeWet Cao endeWetAvv. Daarbij speelt denawer-
king een grote rol. De nawerking in de situatie van overgang van onderneming is
beperkt tot de cao die van kracht was en zoals die gold bij de overgang. Dit houdt in dat

73 Zie HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. M.R. Mok en JAR 2011/262 m.nt. I.A. Haanappel-
van der Burg (Scattolon), waarbij de verkrijger dan wel een achteruitgang in arbeidsvoorwaarden
moet compenseren.

74 Fase 1983, p. 360.
75 Beltzer 2008, p. 122, van Straalen 1999, p. 171 gebruikt de term ‘handhavingsverplichting’.
76 Beltzer 2006, p. 58.
77 van Straalen 1999, p. 172 en Even 2009a, p. 25.
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de werknemer aanspraak blijft houden op de voor de werknemer gunstigere arbeids-
voorwaarden uit de oude cao, met dien verstande dat deze aansprakenworden ‘bevro-
ren’.78 Voor incorporatiebedingen verwijs ik naar de paragraaf daarover.

Bij eindigingsgrond a eindigt de binding wegens de overgang doordat de verkrijger
gebonden wordt aan een na de overgang van onderneming tot stand gekomen cao.
Uit de tekst van eindigingsgrond a volgt dat het hier gaat om een situatie dat enerzijds
de verkrijger pas ná de datum van de overgang van onderneming gebondenwordt aan
de cao (gebondenheid verkrijger) en dat anderzijds die nieuwe cao van de verkrijger
moet zien op de arbeid van de werknemers die zijn overgegaan (betrokkenheid werk-
nemer). De werknemers die zijn overgegaan dienen dus onder de werkingssfeerbepa-
ling van de cao van de verkrijger te vallen. Artikel 14a lid 2Wet Cao en 2a lid 2Wet Avv
vereisen niet dat de werknemers (contractueel of op grond van de Wet Cao/Wet Avv)
zijn gebonden aan de nieuwe cao van de verkrijger. De overgenomen werknemers
zouden zich derhalve op het standpunt kunnen stellen dat zij de nieuwe cao niet aan-
vaarden en dat zij zich daaraan niet gebonden achten, maar dat neemt niet weg dat de
oorspronkelijke cao die op het moment van de overgang van onderneming op hen van
toepassingwas, niet meer op grond van artikel 14a lid 2Wet Cao of 2a lid 2Wet Avv op
hen dient te worden toegepast.

Het probleem van het verschil tussen het tijdstip van aangaan van een nieuwe cao en
het tijdstip van ingaan van een nieuwe cao speelt ook ten aanzien van de eindi-
gingsgronden van artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv. Even stelt zich op het
standpunt dat het moment van aangaan van de cao doorslaggevend is, het moment
van ingaan van de cao is volgens hem gelet op de tekst van artikel 14a lid 2 en 9 lid 1
Wet Caoniet relevant om te bepalenwanneer de bindingwegens de overgang eindigt.79

Aan de tekst van de richtlijn overgang van onderneming kan men voor deze redene-
ring geen steun ontlenen, omdat de richtlijn stelt dat de handhavingsplicht voortduurt
‘tot het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of afloopt of
waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt toegepast’.
Hieruit lijkt te kunnen worden afgeleid dat niet het aangaan, maar het ingaan van de
cao doorslaggevend moet worden geacht. Beltzer komt tot de navolgende resultaten:
1. Een door de vervreemder voor overgang van onderneming aangeganemaar pas na

de overgang ingegane cao geldt niet als cao ten aanzien waarvan de handhavings-
plicht van de verkrijger geldt;

2. Een door de vervreemder na overgang van onderneming aangegane cao die met
terugwerkende kracht ingaat op een moment dat ligt voor de overgang valt niet
onder artikel 14a Wet Cao;

3. Een cao die de verkrijger voor overgang van onderneming aangaat, maar die na
overgang ingaat valt niet onder de eindigingsgrond van artikel 14a Wet Cao of 2a
Wet Avv;

78 Aldus A-G Verkade in zijn conclusie r.o. 4.10 inzake HR 10 januari 2003, NJ 2006, 566 m.nt. G.J.J.
Heerma van Voss en JAR 2003/38 m.nt. R.M. Beltzer (Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet).

79 Even 2009a, p. 26.
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4. Een cao die de verkrijger na overgang van onderneming aangaat, welke met terug-
werkende kracht ingaat op een moment dat ligt voor de overgang, geldt als eindi-
gingsgrond in de zin van artikel 14a Wet Cao of 2a Wet Avv, tenzij sprake is van
misbruik.80

Bij eindigingsgrond b eindigt de binding wegens de overgang doordat de verkrijger
ná de overgang van onderneming wordt gebonden aan een algemeen verbindend ver-
klaarde cao.

Bij eindigingsgrond c eindigt de binding wegens de overgang doordat de geldings-
duur van de cao van de vervreemder na de overgang van onderneming verstrijkt. Ten
aanzien van een cao die voor het tijdstip van de overgang van onderneming hetzij
ingevolge artikel 19 lid 1 Wet Cao, hetzij ingevolge een nadere overeenkomst tussen
de cao-partners is verlengd, eindigt de gebondenheid wanneer de termijn afloopt.81

Ook als de cao na het tijdstip van de overgang van onderneming wordt verlengd of
opnieuw verlengd eindigt de gebondenheid van de verkrijger in ieder geval wanneer
de bij de overgang van onderneming lopende termijn afloopt. Het eindigen van de
gebondenheid van de verkrijger betekent overigens niet dat de bepalingen in de indi-
viduele arbeidsovereenkomsten, die door de cao werden beheerst, vervallen.82 Het
betekent slechts dat verkrijger en werknemer voortaan andere bepalingen overeen
kunnen komen, met dien verstande dat de overgang van onderneming nooit op zich
grond voor de wijziging kan opleveren.

Het is de vraag of de verkrijger na de overgang jegens de ongebonden werknemer
verplicht is de op grond van artikel 14a Wet Cao overgegane cao-bepalingen toe te
passen. Ik ben het met Beltzer eens dat het ijkpunt is of de vervreemder gebonden
was aan de cao en niet relevant is of de werknemer in kwestie gebonden was aan de
cao.83 Artikel 14a lid 1 Wet Cao bepaalt immers dat de rechten en verplichtingen die
‘ten aanzien van daar werkzame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent
arbeidsvoorwaarden van een collectieve arbeidsovereenkomst waaraan hij gebonden
is’ van rechtswege overgaan van vervreemder op verkrijger. Mijns inziens ontstaat
door artikel 14a lid 1 Wet Cao een binding wegens de overgang van onderneming,
zodat ten aanzien van de overgekomen cao-bepalingen voor de verkrijger niet de ove-
rige bepalingen van de Wet Cao gelden.84 Het is de vraag of de verkrijger na overgang
verplicht is zijn eigen cao toe te passen op artikel 14-werknemers. Hanteert men een
strikte lezing van artikel 14 Wet Cao (inhoudende dat de werkgever slechts de voor
hem geldende cao-bepalingen dient toe te passen op werknemers met wie hij een
arbeidsovereenkomst aangaat en dus niet op werknemers die ten tijde van het

80 Beltzer & Verhulp 2012, p. 78-79.
81 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nr. 8, p. 1.
82 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nr. 8, p. 2.
83 Beltzer & Verhulp 2012, p. 80.
84 Zie anders: Beltzer & Verhulp 2012, p. 80, waarin Beltzer stelt dat ten aanzien van de overgekomen

cao-bepalingen van de verkrijger tevens de Wet Cao zou gelden en de vakbonden die deze cao met
de vervreemder hadden afgesloten nu de verkrijger zouden kunnen aanspreken tot nakoming, ook
jegens artikel 14-werknemers.
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gebonden worden aan de cao al in dienst zijn) dan is het antwoord dat de verkrijger
de cao waaraan hij ten tijde van de overgang van onderneming al gebonden was niet
hoeft toe te passen op het overgekomen artikel 14-personeel. Volgens Beltzer is een
dergelijke lezing van artikel 14 Wet Cao ongewenst en achterhaald.85 Volgens Beltzer
ziet artikel 14 Wet Cao op elke werknemer die niet door lidmaatschap van de cao-
sluitende vakbond of door instemming met de bepalingen van die cao gebonden
is, ongeacht het tijdstip waarop deze werknemer een arbeidsovereenkomst met de
werkgever heeft gesloten.

3.7.4 Samenloop van cao’s bij overgang van onderneming

De samenloop van cao’s bij overgang van onderneming kan leiden tot onduidelijk-
heid, hetgeen voortvloeit uit onvoldoende afstemming tussen de richtlijn overgang van
onderneming en het Nederlandse cao-recht.86

Luttmer-Kat komt op grond van de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn overgang
van onderneming tot de conclusie dat bij botsing van collectieve arbeidsvoorwaar-
den de werknemers zich na afloop van de in artikel 3 lid 2 richtlijn overgang van
onderneming voorgeschreven handhavingsperiode niet meer op de collectieve
arbeidsvoorwaarden van de vervreemder moeten kunnen beroepen.87 Luttmer-Kat
stelt daartoe voor artikel 14a Wet Cao als volgt aan te vullen:

‘De collectieve arbeidsvoorwaarden van de vervreemder kunnen door middel van een overeenkomst
met de betrokken vakbond(en) worden aangepast aan de in de onderneming van de verkrijger geldende
collectieve arbeidsvoorwaarden.’

88

Om het sluiten van dergelijke ‘aanpassingsovereenkomsten’ te bevorderen stelt Lutt-
mer-Kat voor om in de wet op te nemen dat alle overgenomen werknemers aan de
inhoud van de aanpassingsovereenkomst gebonden zijn en – bij het uitblijven van een
aanpassingsovereenkomst – de op de cao van de vervreemder gebaseerde collectieve
arbeidsvoorwaarden na afloop van de geldingsduur van diens cao hun rechtskracht
verliezen, indien de verkrijger aan een cao gebonden is.

Van Straalen stelt voor artikel 14a Wet Cao (en artikel 2a Wet Avv) als volgt te
wijzigen:

1. ‘In geval van overgang van onderneming in de zin van art. 7:662 BW is de verkrijger een jaar lang
verplicht de rechten en plichten die voortvloeien uit de in een cao vastgelegde arbeidsvoorwaarden
in dezelfde mate te handhaven als de vervreemder moest doen.

2. De handhavingsverplichting van lid 1 eindigt op het tijdstip waarop de verkrijger ten aanzien van
de arbeid, verricht door de in het eerste lid bedoelde werknemers, gebonden wordt aan een na de
overgang van de onderneming tot stand gekomen cao dan wel op het tijdstip waarop de verkrijger
ten aanzien van die arbeid krachtens een na de overgang genomen besluit tot algemeen verbindend

85 Beltzer & Verhulp 2012, p. 81.
86 Even 2009a, p. 32 e.v., Fase 1983, p. 360 e.v. en Beltzer 2008, p. 120 e.v.
87 Luttmer-Kat 1997, p. 287.
88 Luttmer-Kat 1998, p. 294.
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verklaring op grond van art. 2 WAVV verplicht wordt bepalingen na te komen van een cao. De hand-
havingsverplichting eindigt voorts op het tijdstip waarop de collectieve arbeidsovereenkomst wordt
beëindigd of afloopt.’

89

Daarmee is nog niet de nawerkingsproblematiek (en dus het samenloopvraagstuk)
ten aanzien van de ongebondenwerknemers opgelost. Die zou volgens Jaspers kunnen
worden opgelost door artikel 14 Wet Cao te schrappen en de cao van toepassing te
laten zijn op alle werknemers, ongeacht of zij lid zijn van de cao-partij aan werkne-
merszijde.90 Omdat dit een rigoureuzewettelijke ingreep zou zijn in ons cao-systeem is
nadere overdenking geïndiceerd. Nawerking zou ook contractueel – of in de cao zelf –
kunnen worden uitgesloten. Holtzer stelt ter zake een wetswijziging voor waarin
wordt bepaald dat nawerking van de cao van de vervreemder na overgang van onder-
neming is uitgesloten.91

Beltzer stelt voor de handhavingsverplichting te maximeren tot een jaar na de over-
gang van onderneming, welke optie de richtlijn overgang van onderneming uitdruk-
kelijk biedt in artikel 3 lid 3 tweede zinsnede.92 Hierdoor zou de werkingsduur van de
caoworden verkort voorwerknemers bij overgang van onderneming, echter dit gevolg
heeft de Europese wetgever voorzien en afgewogen tegen het belang van de verkrijger
op enig moment verschoond te zijn van de cao van de vervreemder. Het probleem is
veeleer nationaal van aard: de Wet Cao en de Wet Avv zullen voor deze specifieke
situatie in het ontzeggen van nawerking moeten voorzien.93 Daarnaast blijft cherry
pickingmogelijk gedurende de looptijd van de overeengekomen (al dan niet algemeen
verbindend verklaarde) cao-bepalingen als de overgenomen werknemers tevens een
beroep kunnen doen op de (al dan niet algemeen verbindend verklaarde) cao-bepa-
lingen van de verkrijger. Teneinde dit te voorkomen zou in artikel 14a Wet Cao en
artikel 2a Wet Avv opgenomen kunnen worden dat overgenomen werknemers geen
rechten kunnen ontlenen aan bij de verkrijger geldende (al dan niet algemeen ver-
bindend verklaarde) cao-bepalingen zolang zij ingevolge artikel 14a Wet Cao dan wel
artikel 2aWet Avv een beroep kunnen blijven doen op hun oude arbeidsvoorwaarden.
Een keuzemogelijkheid na de overgang van onderneming tussen de (al dan niet alge-
meen verbindend verklaarde) cao van de vervreemder en de verkrijger is in de prak-
tijk problematisch omdat de richtlijn dwingend is ten aanzien van de gebondenheid
aan de cao-bepalingen van de vervreemder. Naar aanleiding van het arrest Scattolon
heeft Beltzer wederom gewezen op het feit dat ons artikel 14aWet Cao aan herziening
toe is.94 In de zaak Scattolon overweegt het Hof van Justitie dat de gebondenheid van
de verkrijger aan de cao van de vervreemder vervalt indien de verkrijger direct na de
overgang van onderneming zijn eigen cao toepast. Dit is naar Nederlands recht geen
eindigingsgrond.95 Een aanpassing van artikel 14aWet Cao zou weinig uitmaken, want

89 van Straalen 1999, p. 252-253.
90 Jaspers 2005, p. 371.
91 Holtzer 2008, p. 49-50.
92 Beltzer 2011.
93 Beltzer 2011.
94 Beltzer 2012, p. 3 en Beltzer & Koopman 2012, p. 49-50.
95 HR 10 januari 2003, NJ 2006, 566 m.nt. G.J.J. Heerma van Voss en JAR 2003/38 m.nt. R.M. Beltzer

(Stichting Rode Kruis Ziekenhuis/Te Riet).
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ook al zou de verkrijger zijn cao direct toepassen en daarmee de gebondenheid aan
de cao van de vervreemder kunnen uitschakelen, dan nog zouden de in de arbeids-
overeenkomst van de overgegane werknemers geïncorporeerde cao-bepalingen kun-
nen nawerken (tenzij de cao van de verkrijger een standaard-cao is en afwijking ten
gunste van de werknemer niet is toegestaan). In de meeste gevallen is sprake van een
minimum-cao, zodat de betere, nawerkende cao-bepalingen blijven gelden. Deze
nawerking kan contractueel – of in de cao zelf – worden uitgesloten. De richtlijn
biedt de verkrijger meer mogelijkheden dan artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv: naar
Nederlands recht moet op grond van artikel 9, 12 en 14 Wet Cao door de verkrijger
direct de eigen cao worden toegepast, maar volgens de richtlijn dienen de met de
overeengekomen cao strijdige cao-bepalingen buiten toepassing te blijven. Sterker
nog: de bij de verkrijger geldende, betere arbeidsvoorwaarden dient hij ingevolge de
werking van de Wet Cao gewoon toe te passen, zodat niet de ongemakkelijke situatie
kan ontstaan dat een overgegane werknemer het oudere, betere behoudt en zich
evenzeer kan beroepen op de betere, alleen bij de verkrijger geldende arbeidsvoor-
waarden. Het Hof van Justitie heeft in de zaak Scattolon overwogen dat de richtlijn niet
met succes kan worden ingeroepen met het oog op een verbetering van de bezoldi-
gingsvoorwaarden of van andere arbeidsvoorwaarden naar aanleiding van de over-
gang van onderneming, alsmede dat de richtlijn er uitsluitend op ziet te vermijden dat
werknemers alleen op grond van de overgang naar een andere werkgever in een min-
der gunstige positie dan voorheen terechtkomen. Hiermee komt ons cao-recht in een
bedenkelijk licht te staan.96 Er is volgens Beltzer veel voor te zeggen het cao-recht zó
aan te passen c.q. uit te leggen dat overgang van onderneming er niet toe mag leiden
dat de overgegane werknemer zowel zijn oude rechten behoudt als zich jegens de
verkrijger kan beroepen op geldende, betere arbeidsvoorwaarden. Als nawerking
wordt uitgesloten – hetgeen mogelijk is in de cao en de arbeidsovereenkomst – en
toegestaanwordt dat de verkrijger na overgang van onderneming zijn eigen cao exclu-
sief toepast, dan kan cherry picking uit verschillende cao’s definitief tot het verleden
behoren.97

In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik
door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere landen
wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

3.7.5 Incorporatiebedingen

Het belang van artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv dient gerelativeerd te worden,
omdat in de meeste gevallen sprake zal zijn van een incorporatiebeding, waarbij in de
individuele arbeidsovereenkomst een verwijzing naar een cao is opgenomen zodat
deze cao deel gaat uitmaken van de arbeidsovereenkomst.

96 Beltzer 2012, p. 5.
97 Beltzer 2012, p. 6.
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Na de arresten Werhof en Parkwood staat mijns inziens vast dat cao-normen die door
middel van een incorporatiebeding contractueel gelden in Nederland onder artikel
7:663 BW vallen.98 Krachtens artikel 7:663 BW gaan de rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit de geïncorporeerde cao van rechtswege over op de nieuwe eigenaar,
maar een incorporatiebeding kan in dat kader geen grotere reikwijdte hebben dan de
cao waarnaar zij verwijst, reden waarom rekening gehouden moet worden met de
beperkingen zoals vastgelegd in artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv. Artikel
14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv bepalen dat de overgegane rechten en ver-
plichtingen eindigen op het tijdstip waarop de verkrijger gebonden wordt aan een na
de overgang van onderneming tot stand gekomen cao danwel de verkrijger krachtens
een na de overgang genomen besluit tot verbindendverklaring op grond van artikel 2
Wet Avv verplicht wordt bepalingen na te komen van een cao danwel zodra de op het
tijdstip van de overgang lopende geldingsduur van de cao of werking van de avv ver-
strijkt. Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van artikel
14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv statisch, echter ook op grond van artikel 7:663
BW kan een dynamische binding in strijd zijn met de negatieve vakverenigingsvrij-
heid, de benodigde manoeuvreerruimte van een particuliere verkrijger (in verhouding
tot een publieke vervreemder) en de ondernemersvrijheid.

In deNederlandse literatuur is hetWerhof-arrest zo uitgelegddat een dynamisch incor-
poratiebeding tengevolge vandeovergangvanonderneming statischwordt.99Ookover
het Parkwood-arrest is inmiddels gepubliceerd.100

Volgens Even zijn zowel Werhof als Parkwood als zij worden toegepast op de
Nederlandse situatie bijzondere gevallen.101 Even stelt dat anders dan in Werhof in
Nederland vrijwel uitsluitend wordt gewerkt met dynamische incorporatiebedingen,
de handhavingsverplichting van cao-arbeidsvoorwaarden niet in duur is beperkt, een
overgang van een gemeentelijke dienst in principe niet tot overgang van onderneming
zal leiden en het in Nederland ‘tamelijk ongebruikelijk’ is dat de verkrijger op geen
enkel manier kan deelnemen aan collectief overleg. Volgens Even wordt een dyna-
misch incorporatiebeding als hoofdregel statisch bij overgang naar de verkrijger, de
duur ervanwordt conform het bepaalde in artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onder-
neming, zoals geïmplementeerd in artikel 14a Wet cao, beperkt.102 Volgens Even is
hierbij een belangafweging tussen de rechten van de overgekomenwerknemers en de
positie van de verkrijger relevant. De rechten gaan over om dewerknemers te bescher-
men, maar doen dat in tijd beperkt om de verkrijger de mogelijkheid te geven aan-
passingen door te voeren waartoe de voortzetting van zijn activiteiten noopt. Volgens

98 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.
R.M. Beltzer (Alemo-Herron e.a./Parkwood).

99 Onder andere door Beltzer 2006, p. 57, Beltzer 2007, p. 59 e.v., Even 2009a, p. 23-36, Verburg
2010, p. 111, Jansen 2014, p. 85.

100 Onder andere door Even 2013, p. 316-325, Beltzer 2013 en Jansen 2014, p. 76-100.
101 Even 2013, p. 320-321.
102 Even 2013, p. 324.
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Even zal Parkwood een startschot zijn voor verdere geschillen over de overgang van
een dynamisch incorporatiebeding, zeker als vervreemder en verkrijger in dezelfde
branche opereren.

Beltzer heeft naar aanleiding van het Parkwood-arrest onder andere gewezen op de
overweging van het Hof van Justitie dat bij een overgang van een publiekrechtelijke
naar een privaatrechtelijke rechtspersoon de verkrijger steeds de nodige aanpassin-
gen moet kunnen verrichten omdat de verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten
uiteen zullen lopen.103 Dit geldt volgens Beltzer echter ook voor elke andere overgang
van onderneming waarbij vervreemder en verkrijger zich in verschillende bedrijfs-
takken bevinden. Het is de vraag of de verkrijger meer mag ten aanzien vanwijziging
van arbeidsvoorwaarden als hij zich in een substantieel andere arbeidsvoorwaarde-
lijke positie bevindt dan de vervreemder. Daarnaast lijkt het Hof van Justitie belang
te hechten aan het feit dat Parkwood niet vertegenwoordigd kón worden bij het
collectieve-arbeidsvoorwaardenoverleg. In Nederland zal volgens Beltzer – anders dan
Even – feitelijk ook steeds van die situatie sprake zijn. Het is de vraag hoe de verkrijger
vertegenwoordigd moet worden voordat hij zich een dynamisch incorporatiebeding
moet laten welgevallen. Bovendien roept het arrest volgens Beltzer de vraag op hoe
artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming moet worden uitgelegd: ziet het
artikel wel op een incorporatiebeding, of geldt daar de hoofdregel van artikel 3 lid 1
richtlijn overgang van onderneming voor? Beltzer denkt dat artikel 3 lid 3 richtlijn
overgang van onderneming zo moet worden gelezen dat de bepaling ziet op elke
overgang van arbeidsvoorwaarden die collectief zijn gevormd ongeacht welke juridi-
sche status deze hebben. Ten slotte wijst Beltzer op de vrijheid van ondernemen en op
het feit dat een afweging tussen werknemersbescherming en vrijheid van onderne-
men niet uit de preambule van de richtlijn overgang van onderneming zou kunnen
worden afgeleid.

Als een cao niet uit hoofde van een incorporatiebeding krachtens 7:663 BW overgaat
naar de verkrijger wordt teruggevallen op artikel 14a Wet Cao en 2a Wet Avv.

3.8 Pensioen

3.8.1 Overgang pensioentoezeggingen

Voor pensioen geldt als hoofdregel artikel 7:663 BW, inhoudende dat door de ver-
vreemder gedane pensioentoezeggingen in principe overgaan op de verkrijger.

In de zaak GOM Schoonhouden/Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoon-
maak- en Glazenwassersbedrijf (Bpf) is door de kantonrechter te Utrecht de vraag
beantwoord of GOM Schoonhouden gehouden was de door de vervreemder vóór de

103 Beltzer 2013.
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overgang van onderneming onbetaald gelaten pensioenpremies aan het Bpf te beta-
len.104 De kantonrechter oordeelde dat het verplichte bedrijfspensioen als arbeidsvoor-
waarde moest worden beschouwd die krachtens artikel 7:663 BW overgaat van
vervreemder op verkrijger, inclusief de verplichting om de vóór de overgang van
onderneming onbetaald gelaten pensioenpremie aan het Bpf te voldoen. In zijn noot bij
de uitspraak stelt Heemskerk mijns inziens terecht dat de uitspraak vragen oproept
over de betekenis en reikwijdte van derden bij overgang van onderneming.

3.8.2 Uitzonderingen

Artikel 7:664 lid 1 BWbepaalt dat artikel 7:663 BWniet van toepassing is op rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit een pensioenovereenkomst als bedoeld in artikel 1
Pensioenwet indien:
a) de verkrijger aan de werknemer hetzelfde aanbod doet tot het sluiten van een

pensioenovereenkomst als hij reeds voor het tijdstip van overgang heeft gedaan
aan zijn werknemers;

b) de verkrijger op grond van artikel 2 Wet verplichte deelneming in een bedrijfs-
takpensioenfonds 2000 verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpensioen-
fonds en de werknemer gaat deelnemen in dat fonds;

c) bij cao of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan is
afgeweken van de pensioenovereenkomst.105

Artikel 7:664 lid 2 BW bevat een uitzondering indien de werknemer voor de overgang
op grond van artikel 2 van de Wet verplichte deelnemen in een bedrijfstakpensioen-
fonds 2000 verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds en die verplich-
ting blijft gelden na de overgang.

Artikel 7:664 lid 3 BW bevat een uitzondering voor de overgang van een spaarregeling
in de zin van de Pensioenwet.

Met gebruikmaking van de uitzonderingen van artikel 7:664 lid 1 t/m 3 BW heeft de
verkrijger ten aanzien van pensioentoezeggingen een voordeel in vergelijking met
andere arbeidsvoorwaarden die niet wegens de overgang van onderneming kunnen
worden gewijzigd.106

104 Ktr. Utrecht 12 juni 2013, JAR 2013/191 m.nt. M. Heemskerk (GOM Schoonhouden/BPF).
105 Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor compenserende maatregelen bij een verslechtering

van de pensioenregeling, waarover uitgebreid Gerlach 2012, p. 266.
106 Gerlach 2012, p. 265.
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3.9 Ontslag

3.9.1 Opzegverbod wegens overgang van onderneming

Artikel 7:670 lid 8 BW bepaalt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de in
zijn onderneming werkzame werknemer niet kan opzeggenwegens de overgang van
die onderneming. Artikel 7:670 lid 8 BW richt zich zowel op de vervreemder als op de
verkrijger. Een opzegging door de vervreemder of de verkrijger in strijd met het
opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW is vernietigbaar. Krachtens artikel 7:677 lid 5
BWkan dewerknemer gedurende tweemaanden na de opzegging een beroep doen op
de vernietigingsgrond.

Krachtens artikel 4 lid 1 tweede zin van de richtlijn overgang van onderneming is
een ontslag wegens economische, technische of organisatorische redenen (hierna:
eto-redenen) die wijziging voor de werkgelegenheid meebrengen volgens de normale
nationale ontslagbepalingenmogelijk, maar dat is niet in de Nederlandse implementa-
tiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming vastgelegd. Nederlandse
rechters verschillen vanmening over de vraag wanneer bij overgang van onderneming
ontslag wegens eto-redenen is toegestaan. Sommige rechters zijn vanmening dat voor
een geslaagd beroep op het opzegverbod wegens overgang van onderneming vast
moet staan dat het ontslag uitsluitend vanwege de overgang van onderneming is gege-
ven.107 De voorzieningenrechter te Apeldoorn oordeelde:

‘Voor een geslaagd beroep op artikel 7:670 lid 8 BW is nodig dat komt vast te staan dat de opzegging
van een arbeidsovereenkomst door een werkgever die vanwege de werking van artikel 7:663 BW deze
status heeft verkregen, uitsluitend wegens de overgang is gedaan. Het hiervoor vermelde ontslagverbod
beoogt anders gezegd niet te verhinderen dat de nieuwe werkgever in de situatie na overgang – en
mede in verband daarmee – om economische, technische of organisatorische redenen (verder: eto-
redenen) besluit tot inkrimping (mede) van het overgenomen personeelsbestand. Zo absoluut werkt
het ontslagverbod niet en de EG-richtlijn waarop de Wet Overgang van Onderneming is terug te voe-
ren, biedt grond noch rechtvaardiging voor het in een dergelijke gunstige uitzonderingspositie plaat-
sen van overgenomen werknemers binnen het gehele personeelsbestand van een onderneming, nog
daargelaten dat het ook praktisch vrijwel onoverzichtelijk wordt hoe ver dit zo te begrijpen verbod zich
dan in de tijd uitstrekt.’

Maar er zijn ook rechters die het opzegverbod wegens overgang van onderneming
eveneens van toepassing achten als het verband tussen het ontslag en de overgang
van onderneming minder nauw is.108 In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële
recht overgang van onderneming) zal ik doormiddel van een rechtsvergelijking onder-
zoeken hoe hiermee in de andere landenwordt omgegaan en of naar aanleiding daar-
van aanbevelingen zijn te formuleren.

107 Hof Arnhem 30 september 2008, JAR 2009/107 (Parkeer Combinatie Holland) en Vzngr. Ktr.
Apeldoorn 28 mei 2013, JAR 2013/164 (Stokhof/Waterman Advies).

108 Ktr. Amsterdam 7 april 2014, JAR 2014/129 m.nt. M.W. Koole (Delaware), Ktr. Middelburg 13 januari
2011, JAR 2011/49 (DGA Financieel Adviseurs Zeeland/Kraf) en Ktr. Amsterdam 28 oktober 2009, JAR
2009/275 m.nt. E. Knipschild (Ereon/Hebbes).
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3.9.2 Beleidsregels ontslagtaak UWV

Krachtens artikel 6 jo. 9 BBA heeft de werkgever voor opzegging van de arbeidsver-
houding voorafgaande toestemming van het UWV nodig. Het UWV heeft door middel
van de Beleidsregels ontslagtaak UWV het uitvoeringsbeleid geformaliseerd en extern
bekend gemaakt.109 In de Beleidsregels ontslagtaak UWV is hoofdstuk 24 gewijd aan
overgang van onderneming.

Uitgangspunt in de Beleidsregels ontslagtaak UWV is dat het aan de burgerlijke rechter
is om te beoordelen of sprake is van een overgang van onderneming.110 Het UWV
spreekt zich hier niet over uit en beperkt zich in het algemeen tot het geven van
informatie en voorlichting. Wel zal het UWV soms gedwongen zijn binnen het kader
van de eigen bestuursrechtelijke bevoegdheid zich in zekere mate in te laten met de
vraag of er sprake is van overgang van onderneming om te kunnen beoordelen of het
ontslag redelijk is. Deze situatie zal zich met name voordoen als partijen twisten over
het antwoord op de vraag of sprake is van overgang van onderneming of wanneer het
tijdstip van de overgang van onderneming niet vaststaat. Voor zover de vervreemder er
aan twijfelt of de arbeidsverhoudingmet de overgedragenwerknemer nog bestaat zou
hij een ontslagprocedure ‘voor zover rechtens vereist’ kunnen voeren met als ontslag-
grond dat de overgang van onderneming reeds gerealiseerd is en de bedrijfsactivitei-
ten waarvoor de werknemer was aangesteld door hem zijn gestaakt.

In de Beleidsregels ontslagtaak UWV zijn de ontslaggronden ‘verstoorde arbeidsrelatie
en disfunctioneren’ en eto-redenen in combinatie met overgang van onderneming
nader uitgewerkt. Volgens de Beleidsregels ontslagtaak UWV moet terughoudend-
heid worden betracht bij samenloop van overgang van onderneming en in de persoon
van de werknemer gelegen ontslagredenen.111 Om de doelstelling van overgang van
onderneming (volgens de Beleidsregels ontslagtaak UWV alleen werknemersbescher-
ming) zo goed mogelijk te verwezenlijken zal in de regel toestemming worden ont-
houden en pas nadat een ‘redelijke termijn’ (hetgeen van geval tot geval moet worden
bekeken) is verstreken zijn de ontslagaanvragen eventueel voor inwilliging vatbaar.

Zodra een vervreemder of verkrijger aan het UWV toestemming vraagt om arbeids-
overeenkomsten te mogen opzeggen wegens eto-redenen is het toetsingskader van
het UWV niet duidelijk. Het Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV bepaalt:

‘Ondernemingen mogen uiteraard wel in het licht en zicht van een mogelijke overname reorganiseren
en inkrimpen als dat bedrijfseconomisch noodzakelijk is, ongeacht die eventuele overname. Het mag
wel gaan om ‘gezondmaken’ van het bedrijf wegens ‘ETO’-redenen, maar níet om ‘beter verkoopbaar
maken’ van het bedrijf. Het moet dus gaan om economische, technologische en/of organisatorische

109 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, digitaal beschikbaar via: https://www.werk.nl/werk_nl/
werkgever/meerweten/ontslag/documentenontslagprocedurecwi/beleidsregelsontslagtaakcwi.

110 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-5.
111 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-6.
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omstandigheden, die ook zelfstandig, los van eventuele overname, ontslag zouden kunnen rechtvaar-
digen. Deze reorganisatievrijheid geldt evenzeer de verkrijgende partij die ná de overname om
bedrijfseconomische redenen orde op zaken moet stellen.’

112

Volgens de Beleidsregels ontslagtaak UWV kan een verkrijger na overname van een
(onderdeel van) een onderneming genoodzaakt zijn tot saneringen/of samenvoeging
van bedrijven, hetgeen kan leiden tot verlies van arbeidsplaatsen.113 In dat geval moet
louter getoetst worden op bedrijfseconomische redenen (krachtens § 4 Ontslagbe-
sluit), de selectiecriteria en herplaatsingsmogelijkheden bij de verkrijger. Er is dan vol-
gens het UWV geen sprake van een uitsluitend in de overgang gelegen motief voor
ontslag. De beoordeling van de ontslagaanvraag wordt volgens het UWVmoeilijker als
partijen betwisten dat sprake is van een overgang van onderneming of wanneer het in
de toekomst gelegen tijdstip van de overgang van onderneming niet vaststaat. Het
UWV wil zich in dat geval zo min mogelijk uitspreken over de vraag of sprake is van
overgang van onderneming.114

Volgens het UWV is bij eto-redenen sprake van bedrijfseconomische redenen in de zin
van § 4 Ontslagbesluit. Bedrijfseconomische redenenworden door het UWVmarginaal
getoetst. Het UWV bepaalt hierover:

‘Oogmerk is om vast te stellen of het besluit van de ondernemer ‘in redelijkheid genomen is’, dat een
andere weldenkende en weloverwogen handelende ondernemer het ook zou hebben kunnen nemen.
Dat hoeft nog niet in te houden dat dat besluit ook per definitie ‘het beste’ zou zijn. De werkgever
behoudt ruimte voor een eigen prioriteitenstelling om zakelijke beslissingen en stappen in samenhang
te plaatsen met andere belangen en doelstellingen zoals een goede bedrijfsvoering in diens ogen
voorschrijft. Dit vormt juist mede de kern van het private ondernemerschap. Anders gezegd: ‘UWV gaat
niet op de stoel van de werkgever zitten’.’

115

Daar waar de werkgever een grote beleidsvrijheid heeft bij de bedrijfseconomische
redenen grijpen het Ontslagbesluit en de Beleidsregels ontslagtaak UWV in door mid-
del van selectiecriteria voor ontslag voor te dragen personen.

Beltzer stelt dat het UWV de termen eto-redenen en bedrijfseconomische redenen
op één hoop gooit.116 De vervreemder of verkrijger die vanwege eto-redenen werk-
nemers wil ontslaan zal moeten aantonen dat deze ontslagen worden ingegeven door
motieven die niet met de overgang van onderneming samenhangen. Een marginale
toets – zoals bij bedrijfseconomische redenen – volstaat dan niet, eto-redenen zouden
volgens Beltzer minder snel moeten worden aangenomen dan bedrijfseconomische
redenen, omdat anders de bescherming van de werknemers bij overgang van onder-
neming wordt uitgehold.117 Het is mijns inziens de vraag of het UWV zich hiermee
bezig moet houden. Wanneer een werkgever van het UWV toestemming krijgt om te
mogen opzeggen wegens bedrijfseconomische redenen, kunnen de werknemers zich

112 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-6.
113 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-6.
114 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 24-7.
115 Beleidsregels ontslagtaak UWV 2012, p. 7-2.
116 Beltzer 2010b, p. 13, noot 9.
117 Beltzer 2010b, p. 13.
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bij de rechter beroepen op het opzegverbod wegens overgang van onderneming van
7:670 lid 8 BW. Hiermee wordt het door de richtlijn overgang van onderneming
beoogde resultaat bereikt.

Door deWetwerk en zekerheid komt het BBAmet ingang van 1 juli 2015 te vervallen.118

De preventieve ontslagtoets blijft gehandhaafd, maar wordt in het BWopgenomen. Als
de reden bedrijfseconomisch of langdurige ziekte van de werknemer is dan moet de
werkgever voor de opzegging krachtens artikel 7:671a lid 1 jo. 7:669 lid 3 onderdeel
a of b BW toestemming van het UWV hebben. Voor andere redenen (bijvoorbeeld
disfunctioneren) moet de werkgever krachtens artikel 7:671b lid 1 jo. 7:669 lid 3
onderdelen c tot en met h BW de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te
ontbinden. VoornoemdeBeleidsregels OntslagtaakUWVzullen derhalve (in gewijzigde
vorm) relevant blijven voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen of lang-
durige ziekte.

3.9.3 Wijziging van de omstandigheden en ontbinding

Artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat indien de arbeids-
overeenkomst of de arbeidsbetrekking ‘wordt verbroken’ omdat de overgang een ‘aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden’ ten nadele van de werknemer ten
gevolge heeft, de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking geacht wordt te zijn ver-
broken door toedoen van de werkgever.

Artikel 7:665 BW bepaalt dat indien de overgang van een onderneming een ‘wijziging
van de omstandigheden’ ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft en de arbeids-
overeenkomst deswege ‘wordt ontbonden’, dan geldt zij met het oog op artikel 7:685
lid 8 BW als ontbonden wegens een reden die voor rekening van de werkgever komt.
Overigens kan het begrip ‘werkgever’ in artikel 7:665 BW zowel op de vervreemder als
op de verkrijger zien. Artikel 7:665 BW is derhalve van toepassing in de situatie dat de
werknemer vóór de overgang van onderneming een ontbindingsverzoek jegens de
vervreemder indient als in de situatie dat de werknemer na de overgang van onder-
neming een ontbindingsverzoek jegens de verkrijger indient.119

Daar waar de richtlijn overgang van onderneming een ‘aanmerkelijke wijziging van de
arbeidsvoorwaarden’ vereist volstaat in Nederland een ‘wijziging van de omstandig-
heden’. Een succesvol beroep op artikel 7:665 BW lijkt in die zin dus makkelijker
dan een succesvol beroep op artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.120

Echter door zich tot ontbinding te beperken heeft artikel 7:665 BW een beperktere
reikwijdte dan de richtlijn overgang van onderneming. De regering meende dat
artikel 7:665 BW niet hoefde te worden uitgebreid tot opzegging, want:

118 Op grond van artikel XXII Wet werk en zekerheid blijft het BBA nog slechts van toepassing op
verzoeken om toestemming die zijn gedaan voor 1 juli 2015, op opzeggingen gedaan voor dat
tijdstip en de gedingen die daarop betrekking hebben alsmede op gedingen die zijn aangevangen
voor dat tijdstip.

119 Kamerstukken II 2000/01, 27 469, nr. 163, p. 1-2.
120 Even 2009b, p. 184.
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‘(…) anders dan bij ontbinding het geval is, worden in het arbeidsovereenkomstenrecht geen
rechtsgevolgen verbonden aan de opzegging door de werknemer die noodzakelijk maken dat in het
Burgerlijk Wetboek wordt bepaald dat die opzegging geldt als opzegging door de werkgever’.

121

Hiermee heeft de regering artikel 7:681 en 7:677 BW over het hoofd gezien.122 Als een
werknemer in Nederland vanwege een wijziging van de omstandigheden de arbeids-
overeenkomst opzegt, dan dient die arbeidsovereenkomst op grond van de richtlijn
overgang van onderneming geacht te zijn verbroken door toedoen van de werkgever.
De Nederlandse werknemer zou ingevolge artikel 7:681 BW een kennelijk onredelijk
ontslagprocedure tegen de werkgever kunnen starten, ware het niet dat artikel 7:681
BW alleen maar een actie tot vergoeding toekent aan de partij die niet zelf de arbeids-
overeenkomst opzegt. Hiervoor zou een uitzondering gegrond op artikel 4 lid 2 van de
richtlijn in de Nederlandse wet moeten worden opgenomen. Dit geldt ook voor een
opzegging wegens een dringende reden krachtens artikel 7:677 BW. Als een werkne-
mer in Nederland vanwege een dringende reden de arbeidsovereenkomst opzegt, dan
dient ook hier die arbeidsovereenkomst op grond van de richtlijn geacht te zijn ver-
broken door toedoen van de werkgever. De Nederlandse werknemer zou ingevolge
artikel 7:677 lid 3 BW kunnen stellen dat sprake is van een schadeplichtig ontslag,
ware het niet dat hiervoor opzet of schuld van dewerkgever nodig is. Ook hiervoor zou
een uitzondering, gegrond op artikel 4 lid 2 van de richtlijn in de Nederlandse wet
moeten worden opgenomen. Duidelijk is dat artikel 7:665 BW niet in de huidige
redactie kan blijven bestaan omdat het een te beperkte implementatie is van artikel 4
lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming en eigenlijk precies het verkeerde
regelt: de ontbinding vanwege een wijziging van de omstandigheden na de overgang
had niet geregeld behoeven te worden omdat artikel 7:685 BW voor dat geval volstaat,
maar de gevolgen van een door de werknemer gedane opzegging zijn ten onrechte
buiten beschouwing gebleven.123

Met ingang van 1 juli 2015 wordt artikel 7:665 BW als volgt aangepast:

‘Met het oog op de toepassing van artikel 673 (IHB: met betrekking tot de transitievergoeding) geldt
de arbeidsovereenkomst als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever, indien de over-
gang van de onderneming een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de
werk-nemer tot gevolg heeft en om die reden:
a. de arbeidsovereenkomst door of op verzoek van de werknemer is beëindigd; of
b. de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na een einde van rechtswege op initiatief van de werk-

nemer niet aansluitend is voortgezet.’

Artikel 7:665 BWwordt aangepast omdat artikel 7:685 BWwordt gewijzigd.124 In het
nieuwe artikel 7:665 BW is daarnaast meer aangesloten bij de letterlijke tekst van
artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming. In de situaties zoals opgenomen
in artikel 7:665 BW geldt de arbeidsovereenkomst met het oog op de toepassing

121 Kamerstukken I 2000/01, 27 469, nr. 163, p. 2.
122 Even 2009b, p. 185.
123 Beltzer 2010c, p. 94.
124 Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 92.

3.9.3 Overgang van onderneming naar Nederlands recht

84



van artikel 7:673 BW als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever
en is de werkgever een transitievergoeding (enmogelijk een billijke vergoeding) ver-
schuldigd.

3.9.4 Rechtsgevolg ontslag wegens wijziging van omstandigheden

De richtlijn overgang van onderneming bepaalt niet wat de rechtsgevolgen zijn van
een ontslag wegens een aanmerkelijke wijziging van de omstandigheden ten nadele
van dewerknemer krachtens artikel 4 lid 2, maar verwees daartoe naar de in dewette-
lijke regelingen van de lidstaten neergelegde rechtsgevolgen van ontslag.

De hoogte van de vergoeding is aan de orde gekomen in het Juuri-arrest.125 In dit
arrest heeft het Hof van Justitie overwogen dat artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van
onderneming de lidstaten niet ertoe verplicht te waarborgen dat de werknemer
recht heeft op een financiële vergoeding door de verkrijger onder dezelfde voor-
waarden als die welke gelden voor het recht waarop een werknemer zich kan beroe-
pen wanneer zijn werkgever de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking
onrechtmatig beëindigt.126 De nationale rechter moet in het kader van zijn bevoegd-
heden echter waarborgen dat de verkrijger in een dergelijk geval ten minste de
gevolgen draagt die het toepasselijke nationale recht aan de verbreking van de
arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking door toedoen van de werkgever ver-
bindt, zoals de uitbetaling van het loon en van andere voordelen die krachtens dit
nationale recht zijn verbonden aan de opzegtermijn die deze werkgever moet
eerbiedigen.

Door het Juuri-arrest is duidelijk geworden dat artikel 7:665 BW geen recht geeft op
een hoge(re) vergoeding. Het feit dat de ontbinding ‘voor rekening van de werkge-
ver’ dient te komen, zoals beschreven in artikel 7:665 BW, betekent geenszins dat
men tot een c-factor moet komen die hoger is dan één.127 Bij een ontbindingsverzoek
van de werknemer na overgang van onderneming werd een wijziging van de omstan-
digheden ten nadele van dewerknemer aanvaard, omdat door de overgang van onder-
neming de werknemer vijfenhalf uur reistijd per dag zou krijgen.128 De kantonrechter
wees vervolgens een vergoeding toe met correctiefactor 1. Bij een ander ontbindings-
verzoek van de werkneemster voor overgang van onderneming naar België werd
eveneens een wijziging van omstandigheden ten nadele van de werkneemster aan-
vaard, omdat door de overgang van onderneming de bestaande arbeidsvoorwaarden
wegens de Belgische caomoestworden aangepast, de toegenomen reistijd en de beper-
kte compensatie die werd geboden.129 De kantonrechter wees uiteindelijk een ver-
goeding toe met correctiefactor 0,15, zijnde ongeveer één bruto maandsalaris. Beltzer
stelt in zijn annotatie bij de uitspraak dat artikel 7:665 BW de werknemer slechts een
geringe steun in de rug biedt bij een ontbindingsverzoek krachtens artikel 7:685 BW.

125 HvJ EG 27 november 2008, JAR 2009/20 m.nt. E. Knipschild (Juuri/Amica).
126 HvJ EG 27 november 2008, JAR 2009/20 m.nt. E. Knipschild (Juuri/Amica).
127 Beltzer 2010c, p. 92.
128 Ktr. Amsterdam 24 mei 2007, JAR 2007/168 m.nt. R.M.Beltzer (Laumen/Kempen & Co).
129 Ktr. Tilburg 26 juli 2007, JAR 2007/259 m.nt. R.M. Beltzer.
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Volgens Beltzer loopt de procedure voor dewerkneemster uiteindelijk ‘matig’ af. Mijns
inziens loopt de procedure voor dewerkneemster ronduit slecht af. De kantonrechter is
van mening dat de redelijkheid en billijkheid er aan in de weg staan de vergoeding te
relateren aan de gebruikelijke formule, omdat dit ‘unfair’ zou zijn in de richting van de
blijvers en evenmin billijk ten opzichte van degenen die, geconfronteerd met dezelfde
omstandigheden die men kon zien aankomen, wel tijdig pro actief zijn geweest. Even-
als Beltzer ontgaat mij de achtergrond van die redenering.

Het nieuwe artikel 7:665 BW bepaalt dat, indien de arbeidsovereenkomst wordt
beëindigd door of op verzoek van dewerknemer omdat de overgang van onderneming
een aanmerkelijkewijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van dewerknemer
tot gevolg heeft, de arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn beëindigd op initiatief
van de werkgever. In dat geval is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd
en wellicht een additionele vergoeding als bedoeld in het nieuwe artikel 7:673 lid 9
sub a BW. In dit artikel wordt alleen de situatie geregeld wanneer een werknemer
overgaat tot beëindiging aangezien de werknemer, als de werkgever de arbeidsover-
eenkomst beëindigt, op grond van artikel 7:673 BW sowieso al recht op transitiever-
goeding heeft.

3.9.4 Overgang van onderneming naar Nederlands recht

86



HOOFDSTUK 4

Overgang van onderneming naar
Engels recht

4.1 Inleiding

Voor een goed begrip van overgang van onderneming naar Engels recht is enige uit-
leg over het Verenigd Koninkrijk, de rechtsbronnen en rechtsmacht vereist.

Het Verenigd Koninkrijk omvat vier landen, waarvan er drie een regionaal bestuur
hebben: Schotland, Wales en Noord-Ierland. Het vierde land is Engeland. Engeland,
Schotland en Wales vormen samen het eiland Groot-Brittannië, Noord-Ierland is het
noordoostelijke deel van het Ierse eiland. In internationale betrekkingen speelt alleen
het soevereine Verenigd Koninkrijk een rol. In de strikte betekenis van onafhankelijke
staat zijn de landen binnen het Verenigd Koninkrijk geen landen, maar in een wat
ruimere betekenis van begrensd gebied met een politieke identiteit wel. In dit proef-
schrift zal ik daarom vooral de benaming Verenigd Koninkrijk gebruiken, tenzij het
onderscheid relevant is. Zo is voor het conflictenrecht ‘Engeland enWales’ (dus samen)
relevant.

De belangrijkste rechtsbronnen in het Verenigd Koninkrijk zijn (in volgorde van hië-
rarchie):
1. het Europese gemeenschapsrecht;
2. parlementaire wetten (Acts of Parliament);
3. wettelijke instrumenten (Statutory Instruments) en andere gedelegeerde wetge-

ving;
4. het door middel van rechterlijke beslissingen tot stand gekomen common law.1

Er bestaat geen twijfel over dat (Europese) wetgeving steeds belangrijker is gewor-
den in verhouding tot common law.2 Meestal bevat een parlementaire wet (wet in
formele zin) alleen een raamwerk, waaraan de inhoud door gedelegeerde wetgeving
(wet in materiële zin) wordt toegevoegd. In de parlementaire wet staat vaak welke
onderdelen later nog nader door gedelegeerde wetgeving uitgewerkt mogen wor-
den. Gedelegeerde wetgeving hoeft niet in het parlement te worden behandeld en
is daarmee een versnelde vorm van wetgeving.3

1 http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_eng_nl.htm.
2 Collins e.a. 2000, p. 8 met betrekking tot het conflictenrecht.
3 http://www.parliament.uk/about/how/laws/delegated/.
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Met betrekking tot rechtsmacht geldt in het Verenigd Koninkrijk als hoofdregel dat
vorderingen wegens schending van de arbeidsovereenkomst (contractbreuk) moe-
ten worden afgedwongen via de common law-gerechten, te weten het High Court en
het County Court (afhankelijk van de hoogte van de vordering). Vorderingen wegens
schending van wettelijke rechten van werknemers moeten worden afgedwongen via
een Employment Tribunal.4, 5 Van beslissingen van een Employment Tribunal kan
beroep worden ingesteld bij een Employment Appeal Tribunal (hierna: EAT), ech-
ter het EAT toetst niet meer aan de feiten, maar puur of het recht juist is toegepast.6

Van beslissingen van het High Court, het County Court en het EAT kan hoger beroep
worden ingesteld bij het Court of Appeal (Civil Division). In de meeste gevallen
bestaat er een recht op beroep, soms is toestemming vereist. Het beroep bij het Court
of Appeal is ‘by way of rehearing’, dat wil zeggen dat zowel de feiten als het recht
worden onderzocht, de zaak wordt volledig gehoord. Het Supreme Court (voor-
heen de Appellate Committee of the House of Lords) is de hoogste beroepsinstantie
in het Verenigd Koninkrijk. Het Supreme Court hoort beroepen tegen uitspraken van
het Court of Appeal. Het Supreme Court toetst niet meer aan de feiten, alleen of het
recht juist is toegepast. Voor iedere zaak die aan het Supreme Court wordt voorge-
legd moet aan het Court of Appeal toestemming worden gevraagd, die alleen wordt
verleend als een rechtsvraag van algemeen belang wordt behandeld.

Met betrekking tot de richtlijn overgang van onderneming heeft te gelden dat het
Verenigd Koninkrijk vóór de implementatie van de richtlijn overgang van onderne-
ming geen vergelijkbare regeling kende inzake het behoud van rechten van werk-
nemers bij overgang van onderneming. Krachtens common law was de relatie tussen
een werknemer en zijn werkgever een strikt persoonlijke, die volledig werd beheerst
door de arbeidsovereenkomst.7 Het werd ongewenst geacht dat een arbeidsover-
eenkomst van rechtswege zou overgaan zonder instemming van de daarbij betrok-
ken partijen en dat werknemers daardoor een werkgever zouden krijgen die zij
niet zelf hadden gekozen.8 Als gevolg van deze common law-benadering creëerde
een overgang van onderneming een contractbreuk.9 Het voordeel hiervan was dat
de werknemer de arbeidsovereenkomst met de vervreemder als beëindigd mocht
beschouwen en een vordering uit hoofde van constructive dismissal10 kon indienen
(waarover uitgebreid in de paragraaf over ontslag van een werknemer vanwege een

4 Employment Tribunals Act 1996.
5 Krachtens artikel 10 Employment Tribunals Extension of Jurisdiction (England and Wales) Order

1994 kunnen Employment Tribunals inmiddels ook contractuele vorderingen tot een bedrag van
£ 25.000,- behandelen.

6 Employment Appeal Tribunal Rules 1993.
7 IDS 2011, p. 81.
8 Sick 2000, p. 8.
9 IDS 2011, p. 81.
10 Van een constructive dismissal is sprake wanneer de arbeidsovereenkomst is beëindigd door

de werknemer, door opzegging of anderszins, vanwege omstandigheden op grond waarvan de
werknemer gerechtigd was de arbeidsovereenkomst zonder opzegging te beëindigen vanwege
het gedrag van de werkgever.
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relevante overgang), het nadeel was dat een eventuele opvolgende arbeidsovereen-
komst met de verkrijger nieuwe en veelal minder gunstige arbeidsvoorwaarden
bevatte. De verkrijger was immers niet gehouden de rechten en verplichtingen die
voor de vervreemder voortvloeiden uit de op het tijdstip van de overgang bestaande
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking over te nemen.11 Een wijziging van werk-
gever kwam in feite neer op een ontslag door de vervreemder.

Er kwam een wijziging in voornoemde situatie met de Redundancy Payments Act
1965 en artikel 17(2) van de Contracts of Employment Act 1972, welk artikel bepaalde
dat:

‘(…) if a trade, business or undertaking is transferred from one person to another, continuity of
employment of an employee employed in that trade, business or undertaking at the time of transfer
is not broken by the transfer.’

Een overgang van onderneming leidde niet langer tot een contractbreuk, maar
uitdrukkelijk ook niet tot overgang van de rechten en verplichtingen die voor de
vervreemder voortvloeiden uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
overeenkomsten op de verkrijger. Het leidde slechts tot voortzetting van de arbeids-
overeenkomsten en dan alleenwanneer de verkrijger daarmee instemde. De verkrijger
had de gelegenheid aan de overgegane werknemers nieuwe arbeidsovereenkomsten
aan te bieden. Stemde de verkrijger niet in met voorzetting van de arbeidsovereen-
komsten, dan eindigden de arbeidsovereenkomsten en konden de werknemers niets
anders dan een schadevergoeding van de vervreemder claimen.12

Deze situatie wijzigde met de totstandkoming van de richtlijn overgang van onder-
neming (in het Verenigd Koninkrijk de Directive on Transfer of Undertakings en soms
The Acquired Rights Directive genoemd) en de implementatie daarvan in het Ver-
enigd Koninkrijk door middel van de Transfer of Undertakings (Protection of Employ-
ment) Regulations 1981.13 Hierna zal ik – in navolging van de Engelse literatuur – de
term ‘TUPE’ gebruiken ter aanduiding van zowel TUPE 198114, als de herziene versies
daarvan uit 199615 en 201416 en alleen wanneer het onderscheid relevant is zal ik
de afzonderlijke versies benoemen. TUPE is een Statutory Instrument en daarmee
gedelegeerdewetgeving. In bijlage I van dit proefschrift is een uittreksel vanTUPE 1996
opgenomen, waarin amendementen uit TUPE 2014 door middel van cursieve pas-
sages zijn aangegeven.

11 McMullen 1987, p. 2.
12 McMullen 1987, p. 6.
13 De European Communities Act 1972 heeft als wettelijke basis gediend voor de totstandkoming

van TUPE 1981, evenals voor de kleine wijziging van TUPE in 1987 (S.I. 1987/442).
14 S.I. 1987/442.
15 S.I. 2006/246.
16 S.I. 2014/16.
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I. Werkingssfeer

4.2 Inleiding

Artikel 3(1)(a) en (b) TUPE verklaart TUPE van toepassing op zowel een standaard
overgang van (een onderdeel van een) onderneming als een wijziging van dienst-
verlening. De toepasselijkheid op een wijziging van dienstverlening is in de andere
lidstaten van de EU niet opgenomen17 en wordt in het Verenigd Koninkrijk gerecht-
vaardigd met een beroep op artikel 8 richtlijn overgang van onderneming, waarin is
vastgelegd dat het de lidstaten is toegestaan bepalingen in te voeren die gunstiger
zijn voor de werknemers.18

De standaard overgang van onderneming en wijziging van dienstverlening heb-
ben een verschillende materiële-werkingssfeerbepaling. De standaard overgang van
onderneming en wijziging van dienstverlening sluiten elkaar niet uit, het is zeer goed
mogelijk dat sommige overgangen kwalificeren zowel als een standaard overgang als
een wijziging van dienstverlening.

4.3 Materiële-werkingssfeerbepaling standaard overgang

4.3.1 Voorwaarden

Artikel 3(1)(a) bevat de materiële-werkingssfeerbepaling voor een standaard over-
gang. Voor toepasselijkheid van TUPE dient er bij een standaard overgang sprake te
zijn van:
1. een (duurzaam georganiseerde) economische eenheid;
2. overgang;
3. identiteitsbehoud.

4.3.2 Een (duurzaam georganiseerde) economische eenheid

Omtrent een (duurzaam georganiseerde) economische eenheid bepaalt artikel 3(2)
TUPE dat het verwijst naar een georganiseerd geheel van middelen waarmee een
economische activiteit kan worden uitgeoefend, ongeacht of het een kernactiviteit
of bijkomende activiteit betreft. Blijkens artikel 2(1) TUPE kan een georganiseerd
geheel van middelen ook zien op een enkele werknemer.19

17 Met uitzondering van de Tsjechische arbeidswetgeving, waarin een ook een overgang van ‘acti-
viteiten’ is opgenomen.

18 McMullen 2014b, p. 152.
19 HvJ EG 14 april 1994, NJ 1995, 149 en JAR 1994/107 (Schmidt/Sparkasse) en Dudley Bower Building

Services Ltd v Lowe [2003] EAT 856/01.
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Het EAT heeft in de zaak Cheesman v Brewer20 aangegeven wanneer sprake is van
een economische eenheid (ook wel ‘the Cheesman guidelines’ genoemd):

‘(i) as to whether there is an undertaking, there needs to be found a stable economic entity whose
activity is not limited to performing one specific works contract,

21
an organised grouping of per-

sons and of assets enabling (or facilitating) the exercise of an economic activity which pursues a
specific objective. It has been held that the reference to “one specific works contract” is to be res-
tricted to a contract for building works;

(ii) in order to be such an undertaking it must be sufficiently structured and autonomous but will
not necessarily have significant assets, tangible or intangible;

22

(iii) in certain sectors such as cleaning and surveillance the assets are often reduced to their most
basic and the activity is essentially based on manpower;

(iv) an organised grouping of wage-earners who are specifically and permanently assigned to a com-
mon task may in the absence of other factors of production, amount to an economic entity;

(v) an activity of itself is not an entity; the identity of an entity emerges from other factors such as its
workforce, management staff, the way in which its work is organised, its operating methods and,
where appropriate, the operational resources available to it.’

Blijkens artikel 3(4) is TUPE van toepassing op publieke en private ondernemingen
die een economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk.

Wanneer sprake is van overdracht van een onderdeel van een onderneming, dan
hoeft dat specifieke onderdeel voorafgaand aan de overgang niet als een afzonder-
lijk identificeerbare, stabiele economische eenheid te bestaan teneinde aan de ver-
eisten van TUPE te voldoen.23 Het volstaat dat een deel van de economische eenheid
identificeerbaar wordt als afzonderlijke economische eenheid ter gelegenheid van
de overgang.24 Het Hof van Justitie heeft hieromtrent geoordeeld dat het feit dat de
overgedragen entiteit vóór de overgang niet over functionele autonomie beschikt
mag niet beletten dat een lidstaat (in casu Italië) in zijn nationale recht waarborgt
dat de rechten van de werknemers behouden blijven na de verandering van onderne-
mer, vanwege het feit dat de richtlijn overgang van onderneming krachtens artikel 8
als minimumrichtlijn moet worden beschouwd, waarvan ten gunste van de werkne-
mers mag worden afgeweken.25

4.3.3 Overgang

Terwijl de richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat sprake moet zijn van een
overgang van onderneming naar een andere werkgever, bepaalt TUPE dat sprake
moet zijn van een overgang van onderneming naar een andere ‘persoon’, maar met
persoon wordt hetzelfde bedoeld als werkgever.26

20 Cheesman v R. Brewer Contracts Ltd [2000] EAT/909/98.
21 Balfour Beatty Power Networks Ltd v Wilcox [2006] EWCA Civ 1240.
22 Wynnwith Engineering Co Ltd v Bennet [2002] EAT/480/00 en Whitewater Leisure Management

Ltd v Barnes [2000] EAT/1051/98.
23 Fairhurst Ward Abbotts Ltd v Botes Building [2004] EWCA Civ 83.
24 IDS 2011, p. 28.
25 HvJ EU 6 maart 2014, JAR 2014/104 m.nt. R.M. Beltzer (Amatori/Telecom Italia).
26 IDS 2011, p. 3.
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Door de rechtspraak van het Hof van Justitie is de richtlijn overgang van onderne-
ming van toepassing op een overgang hoe dan ook uitgevoerd, maar niet op een aan-
delenfusie, omdat in dat geval geen sprake is van wijziging van werkgever.27 Het is
algemeen geaccepteerd dat TUPE van toepassing is op een activa/passiva-transactie
tussen een vervreemder en een verkrijger.28

In de zaak Brookes v Borough Care Services oordeelde het EAT dat TUPE 1981 niet
van toepassing was op een aandelentransactie, zelfs niet als deze aandelentransactie
als doel zou hebben aan de werking van TUPE 1981 te ontkomen.29 Dit oordeel werd
genuanceerd door het Court of Appeal in de zaak Millam v Print Factory London.30

Lord Justice Moses heeft overwogen:

‘The proposition that the transfer of shares in one company to another is not the same as the transfer
of the business of the one to the other gives rise to the difficulty apparent in the instant case. Where,
following a transfer of shares, a subsidiary is 100% owned by a parent, how can one tell whether the
business has been transferred to the parent for the purposes of the TUPE Regulations? It is that, some-
times difficult, question of fact which must be resolved deploying the experience and expertise of the
Employment Tribunal.

The mere fact of control, which will follow from the relationship between parent and subsidiary, will
not be sufficient to establish the transfer of the business from subsidiary to parent. There will often be
little to distinguish between the case of transfer of control on acquisition by a new parent and transfer
of the business to a new parent. Faced with such difficulties, the Employment Tribunal, is not entitled to
indulge in the industrial equivalent of a Gallic shrug (IHB: een soort indifferent schouderophalen).

In the instant case the Employment Tribunal identified a number of evidential indications, which, in
combination, established that control of the business, in the sense of how its day-to-day activities were
run, had passed from Fencourt to McCorquodale.’

Een enkele aandelenoverdracht kan geen overgang van onderneming bewerkstelli-
gen, daarvoor zijn feitelijke aanwijzingen nodig dat de zeggenschap van de onderne-
ming, in de zin van hoe de dagelijkse werkzaamhedenworden gerund, is overgegaan
van vervreemder op verkrijger.

Naar aanleiding van rechtspraak van het Hof van Justitie31 bepaalt artikel 3(6) TUPE
dat een relevante overgang kan plaatsvinden door middel van een reeks van twee
of meer transacties die ieder voor zich niet beschouwd kunnen worden als over-
gang van onderneming, maar als geheel wel.32 Daartoe moeten alle omstandigheden
van het geval in acht worden genomen, waaronder de mate waarin de vervreemder
en verkrijger zeggenschap hadden in de onderneming vóór de laatste transactie en
in de periode tussen de transacties, alsmede de intentie van partijen.

27 BIS 2014, p. 8.
28 IDS 2011, p. 2.
29 Brookes v Borough Care Services [1998] EAT/210/98.
30 Millam v Print Factory (London) 1991 Ltd. [2007] EWCA Civ 322.
31 HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro) en HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423

(Daddy’s Dance Hall).
32 Longden v Ferrari Ltd [1993] EAT/529/92.
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4.3.4 Identiteitsbehoud

Krachtens artikel 3(1)a TUPE is er sprake van een relevante overgang wanneer een
economische eenheid overgaat die haar identiteit behoudt. Deze bewoordingen zijn
afgeleid van de uitspraak van het Hof van Justitie in het Spijkers-arrest, waarin het
Hof van Justitie oordeelde dat identiteitsbehoud met name blijkt doordat de exploi-
tatie van de onderneming in feite wordt voortgezet of hervat. Hierbij moet rekening
worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie
kenmerken, zoals de aard van de betrokken onderneming of vestiging, het al dan niet
overdragen van materiële activa zoals gebouwen en roerende goederen, de waarde
van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overne-
men van vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer, het al dan niet over-
dragen van de klantenkring, de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte
activiteitenmet elkaar overeenkomen en de duur van een eventuele onderbreking van
die activiteiten.33 Het EAT heeft in voornoemde zaak Cheesman v Brewer uitgebreid
aangegeven wanneer sprake is van identiteitsbehoud.34

In het Verenigd Koninkrijk is veel kritiek geuit op het arrest Süzen/Zehnacker, waarin
het Hof van Justitie oordeelde dat in arbeidsintensieve sectoren sprake kan zijn
van identiteitsbehoud als de verkrijger niet alleen de activiteit voortzet, maar ook
een wezenlijk deel – qua aantal en deskundigheid – van het personeel dat de ver-
vreemder speciaal voor die taak had ingezet, overneemt.35 Door de nadruk die er
in het arrest Süzen/Zehnacker wordt gelegd op het overnemen van personeel ont-
staat de situatie dat partijen het in eigen hand kunnen houden of de overname een
overgang van onderneming bewerkstelligt. Bovendien zijn er veel sectoren waar-
van niet gezegd kan worden dat deze arbeids- of juist kapitaalintensief zijn.36 In die
sectoren moet de feitenrechter beoordelen of, op grond van een waardering van álle
relevante feiten en omstandigheden, van de onderneming in kwestie gezegd kan
worden dat deze is overgegaan in de zin van TUPE.

Rechters in het Verenigd Koninkrijk probeerden op twee manieren te voorkomen dat
zij het arrest Süzen/Zehnacker strikt moesten interpreteren: allereerst benadrukten
deze rechters dat het Hof van Justitie in Süzen/Zehnacker had geoordeeld dat álle
relevante Spijkersfactoren in acht moesten worden genomen. Ten tweede suggereer-
den deze rechters dat de reden waarom de verkrijger geen werknemers wilde over-
nemen deel moest uitmaken van de Spijkersfactoren, ‘the motive test’.37 Als de reden
daarvoor eenvoudigweg gelegen zou zijn in het ontkomen aan de werking van TUPE,
dan moest men handelen alsof de betrokken werknemers wél waren overgegaan,
hetgeen ertoe kon bijdragen dat TUPE toch van toepassing was.38 Het gedrag van

33 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
34 Cheesman v R. Brewer Contracts Ltd [2000] EAT/909/98.
35 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
36 Scottish Coal Company v McCormack [2005] AIIER(D) 104.
37 McMullen 2014b, p. 151.
38 IDS 2011, p. 36.
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de partijen werd één van de omstandigheden waar de rechter naar moest kijken bij
zijn beoordeling van de Spijkersfactoren.39

In de zaak ECM v Cox oordeelde het Court of Appeal dat het Employment Tribunal
gerechtigd was rekening te houden met de reden waarom de werknemers niet waren
overgenomen.40 Volgens het Court of Appeal had het Hof van Justitie niet in Süzen
of enige andere zaak geoordeeld dat dit een irrelevante omstandigheid zou zijn, of
dat de nalatigheid van de verkrijger werknemers van de vervreemder over te nemen
zonder meer zou moeten leiden tot de conclusie dat geen sprake was van een over-
gang van onderneming. Twee jaar later, in de zaak ADI ltd v Firm Security Group ltd,
bestond er met betrekking tot het meewegen van de reden waaromwerknemers niet
werden overgenomen bij de beoordeling van de Spijkersfactoren geen unanimiteit
meer binnen het Court of Appeal.41

Net zoals op het arrest Süzen/Zehnacker werd er in het Verenigd Koninkrijk veel
kritiek geuit op het arrest Oy Liikenne/Liskojärvi, waarin het Hof van Justitie voor
kapitaalintensieve sectoren heeft bepaald dat sprake kan zijn van identiteitsbehoud
als de verkrijger de voor de goede werking van de economische eenheid onontbeer-
lijke activa van de vervreemder overneemt.42 Teneinde deze uitspraak af te zwakken
hebben de rechters in het Verenigd Koninkrijk zich op twee standpunten gesteld:
allereerst waren de rechters van mening dat het Hof van Justitie niet de bedoeling
had te bepalen dat in een kapitaalintensieve sector altijd een activaoverdracht moest
plaatsvinden wilde sprake zijn van identiteitsbehoud. Ten tweede, zelfs al had het
Hof van Justitie die bedoeling wel, dan zouden het niet heel veel zaken betreffen.
Dit omdat rechters niet verplicht zijn te beslissen dat ondernemingen of arbeids- of
kapitaalintensief zijn. De meeste ondernemingen vallen ergens tussen deze extre-
men.43

Na een periode van onzekerheid volgend op de uitspraken van het Hof van Justitie
inzake Süzen/Zehnacker en Oy Liikenne/Liskojärvi is de benadering van de rechters
in het Verenigd Koninkrijk weer bij het begin terecht gekomen.44 Wanneer de vraag
moet worden beantwoord of een economische eenheid haar identiteit behouden
heeft moet de rechter álle Spijkersfactoren in acht nemen, waarvan de redenwaarom
werknemers niet werden overgenomen geen deel uitmaakt.

39 Vas Nunes 2007, p. 322.
40 ECM v Cox [1999] EWCA Civ 1927.
41 ADI ltd v Firm Security Group ltd [2001] EWCA Civ 971.
42 HvJ EG 25 januari 2001, JAR 2001/68 m.nt. R.M. Beltzer (Oy Liikenne/Liskojärvi).
43 P&O Trans European Ltd v Initial Transport Services Ltd [2001] EAT/0415/01, Scottish Coal Company

v McCormack [2005] AIIER(D) 104 en Balfour Beatty Power Networks Ltd v Wilcox [2006] EWCA
Civ 1240.

44 IDS 2011, p. 45.
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4.4 Materiële-werkingssfeerbepaling wijziging van dienstverlening

4.4.1 Voorwaarden

Krachtens artikel 3(1)(b) TUPE wordt onder een wijziging van dienstverlening ver-
staan out- en insourcing en contractwisseling, waarbij voldaan moet zijn aan de voor-
waarden van artikel 3(2)(a) en (3) TUPE.

De materiële-werkingssfeerbepaling van artikel 3(3) TUPE bepaalt dat:
(a) er direct voorafgaand aan de wijziging van dienstverlening:

(i) sprake is van een georganiseerd geheel van werknemers (…) dat als belang-
rijkste doel heeft het uitvoeren van activiteiten voor de klant;

(ii) de klant ten doel heeft dat de activiteiten na de wijziging van dienstverle-
ning zullen worden uitgevoerd door de verkrijger anders dan in verband met
een eenmalige gebeurtenis of kortdurende werkzaamheden;

(b) de activiteiten niet volledig of voornamelijk bestaan uit de levering van goede-
ren ten behoeve van gebruik door de klant.45

Voor toepasselijkheid van TUPE dient er bij een wijziging van dienstverlening dus
sprake te zijn van:
1. een georganiseerd geheel van werknemers;
2. uitvoeren van activiteiten voor de klant;
3. met uitzondering van bepaalde activiteiten.

4.4.2 Georganiseerd geheel van werknemers

Van een georganiseerd geheel van werknemers is sprake bij een identificeerbare
groep van werknemers. Hiermee wordt beoogd toepasselijkheid van TUPE te beper-
ken tot zaken waarbij de oude dienstverlener een team werknemers in dienst had
om de overgedragen diensten uit te voeren en dat team is toegewijd aan de diensten
die worden overgedragen (alhoewel het teamwerknemers niet exclusief voor de dien-
sten hoeft te werken, maar het moet wel hun voornaamste doel zijn).46 In artikel 2(1)
punt 7 TUPE is vastgelegd dat een identificeerbare groep van werknemers ook
kan bestaan uit één persoon, welke overweging is ontleend aan het arrest Schmidt/
Sparkasse, waarin het Hof van Justitie oordeelde dat het feit dat de activiteit door
één werknemer wordt uitgevoerd op zichzelf niet voldoende is om aan de werking
van de richtlijn te ontkomen.47

Het georganiseerde geheel van werknemers moet als belangrijkste doel hebben het
uitvoeren van activiteiten voor de klant.48

45 BIS 2014, p. 9-12 en IDS 2011, p. 49.
46 BIS 2014, p. 10-11.
47 HvJ EG 14 april 1994, NJ 1995, 149 en JAR 1994/107 (Schmidt/Sparkasse) en BIS 2014, p. 11.
48 Hunt v Storm ET/2702546/06.
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4.4.3 Uitgezonderde activiteiten

De wijziging van dienstverlening moet voor de klant ten doel hebben dat de acti-
viteiten na de wijziging van dienstverlening door de verkrijger zullen worden uitge-
voerd.49 Daarbij kan het niet gaan om activiteiten voor een eenmalige gebeurtenis
of kortdurende werkzaamheden, zoals het organiseren van een conferentie.50

Volgens artikel 3(3)(b) TUPE mag de betrokken activiteit ook niet (grotendeels)
bestaan uit het verkrijgen of de levering van goederen voor het gebruik door de klant.
Als een klant een dienstverlener inhuurt om voedsel aan te leveren voor gebruik in de
kantine van de klant is een wijziging van deze dienstverleningsovereenkomst geen
overgang in de zin van TUPE.51 Dit is anders als de klant een dienstverlener inhuurt
om kantinediensten te verlenen. Een wijziging van dienstverlening kan ook zien op
de situatie waarin sommige activiteiten naar een nieuwe dienstverlener overgaan,
terwijl andere activiteiten bij de oude dienstverlener achterblijven of op de situatie
waarin de activiteiten worden gesplitst over twee nieuwe dienstverleners.52 In iedere
situatie is de kernvraag of er sprake is van een georganiseerd geheel van werkne-
mers dat ten doel heeft het uitvoeren van de overgedragen activiteiten.

4.4.4 Geen identiteitsbehoud, wel fundamenteel dezelfde werkzaamheden

Eén van de belangrijkste vereisten voor een standaard overgang van (een onder-
deel van) een onderneming, namelijk het vereiste van identiteitsbehoud, geldt niet
voor een wijziging van dienstverlening.

Sinds 31 januari 201453 is aan artikel 3 TUPE een lid 2(a) toegevoegd met betrekking
tot de materiële-werkingssfeerbepaling voor wijziging van dienstverlening waar-
mee tot uitdrukking wordt gebracht dat de activiteiten die worden verricht na de
wijziging van dienstverlening fundamenteel hetzelfde moeten zijn als de activitei-
ten verricht door de persoon die gestopt is de activiteiten te verrichten voor de wij-
ziging van dienstverlening, hetgeen een codificatie van bestaande rechtspraak is.54

Als de vereisten voor de dienstverlening fundamenteel wijzigen is geen sprake van
wijziging van dienstverlening in de zin van TUPE 2014.55 Als sprake is van een frag-
mentatie van diensten na de wijziging van dienstverlening zou ook geen sprake kun-
nen zijn van wijziging van dienstverlening in de zin van TUPE 2014. Hiermee wordt
verkrijgende dienstverleners eenmogelijkheid geboden aan dewerking vanTUPE 2014
te ontkomen, namelijk door de activiteiten aanmerkelijk te wijzigen.56

49 Kimberley Group Housing Ltd v Hambley [2008] UKEAT/0489/07 en Clearsprings management
ltd v Ankers [2008] UKEAT/0054/08.

50 BIS 2014, p. 11.
51 BIS 2014, p. 12.
52 Selwyn 2011, p. 279.
53 Van toepassing op overgangen die plaatsvinden op of na 31 januari 2014.
54 Metropolitan Resources Ltd v Churchill Dulwich Ltd in Liq [2009] UKEAT 0286/08/2406.
55 BIS 2014, p. 10.
56 McMullen 2014b, p. 156.
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Een wijziging van dienstverlening die niet voldoet aan de materiële-werkingssfeer-
bepaling voor wijziging van dienstverlening kan alsnog voldoen aan de materiële-
werkingssfeerbepaling voor de standaard overgang.57 Veel wijzigingen van dienst-
verlening zullen overigens voldoen aan beide materiële-werkingssfeerbepalingen.58

II. Behoud van de rechten der werknemers

4.5 Novatie van de arbeidsovereenkomst

4.5.1 Kernbepaling

Artikel 4(1) TUPE bepaalt omtrent de novatie van de arbeidsovereenkomst:

‘(1) Except where objection is made under paragraph (7), a relevant transfer shall not operate so as
to terminate the contract of employment of any person employed by the transferor and assigned
to the organised grouping of resources or employees that is subject to the relevant transfer, which
would otherwise be terminated by the transfer, but any such contract shall have effect after the
transfer as if originally made between the person so employed and the transferee.’

Artikel 4(1) TUPE heeft twee gevolgen: allereerst zal een overgang van onderneming
niet leiden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst en ten tweede vindt er een
wettelijke novatie (schuldvernieuwing) plaats.59 Deze novatie geschiedt door mid-
del van de laatste zinsnede: ‘but any such contract shall have effect after the transfer as
if originally made between the person so employed and the transferee.’ Het gevolg van
de wettelijke novatie is dat de arbeidsovereenkomst met de vervreemder verdwijnt
en wordt vervangen door een arbeidsovereenkomst met de verkrijger.

Dit gevolg wordt voor de overgang van onderneming nogmaals uitgelegd in artikel
4(2) TUPE, waarin is opgenomen:

‘(2) Without prejudice to paragraph (1), but subject to paragraph (6), and regulations 8 and 15(9),
on the completion of a relevant transfer-
a. all the transferor’s rights, powers, duties and liabilities under or in connection with any such

contract shall be transferred by virtue of this regulation to the transferee; and
b. any act or omission before the transfer is completed, of or in relation to the transferor in res-

pect of that contract or a person assigned to that organised grouping of resources or employees,
shall be deemed to have been an act or omission of or in relation to the transferee.’

De belangrijkste begrippen van de kernbepaling zijn mijns inziens ‘arbeidsovereen-
komst’ en ‘daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen’, welke begrippen ik
hieronder uiteen zal zetten.

57 McMullen 2007, p. 345.
58 BIS 2014, p. 8.
59 Deakin & Morris 2012, p. 245.
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4.6 Arbeidsovereenkomst

4.6.1 Definitie van werknemer en arbeidsovereenkomst

Artikel 2(1) TUPE bevat een ruime definitie van het begrip werknemer, omdat de
definitie ziet op ieder individu die werkt voor een andere persoon ofwel krachtens
een dienstbetrekking (‘contract of service’), een leerovereenkomst, of anderszins,
maar het ziet niet op iemand die diensten verleent krachtens een dienstverlenings-
overeenkomst (‘contract for services’).60 Er moet sprake zijn van een contractuele rela-
tie, aangegaan met de vervreemder, ter verrichting van arbeid, met uitzondering van
zelfstandigen die diensten verlenen.61 Gelet op de definitie van het werknemersbegrip
(en dan met name de woorden ‘of anderszins’) moet ervan uitgegaan worden dat er
veel meer situaties onder het werknemersbegrip van TUPE vallen dan alleen degene
die werkt voor een andere persoon krachtens een dienstbetrekking.

Daarnaast bevat artikel 2(1) TUPE een ruime definitie van het begrip arbeidsover-
eenkomst, omdat het ziet op iedere overeenkomst aangegaan in de context van een
arbeidsrelatie die de voorwaarden van toepassing op die relatie vastlegt. In het Ver-
enigd Koninkrijk is het begrip arbeidsbetrekking niet geïmplementeerd, maar daar
lijkt – gelet op de ruime definitie van het begrip arbeidsovereenkomst – ook geen
behoefte aan te bestaan.

Het Court of Appeal heeft benadrukt dat de definitie van arbeidsovereenkomst
in TUPE ruim moet worden geïnterpreteerd, zodat het iedere overeenkomst die
arbeidsvoorwaarden vastlegt tussen een werknemer in de zin van artikel 2(1) TUPE
en werkgever omvat.62 De definitie van arbeidsovereenkomst ziet niet alleen op een
dienstbetrekking of leerovereenkomst, maar op iedere andere overeenkomst die
arbeidsvoorwaarden vastlegt of getuigt van een arbeidsovereenkomst. De defini-
ties van werknemer en arbeidsovereenkomst zien niet op een arbeidsrelatie waarin
geen sprake is van enige overeenkomst tussen de vermeende werkgever en werk-
nemer.

In het Verenigd Koninkrijk wordt gebruik gemaakt van het begrip ‘worker’ waaron-
der wordt verstaan degene die werkt krachtens een arbeidsovereenkomst of krach-
tens elk ander contract, al dan niet expliciet of impliciet en (indien expliciet) al dan
niet mondeling of schriftelijk, waarbij het individu persoonlijk werk of diensten ver-
richt voor een andere partij bij de overeenkomst, die niet krachtens het contract de
status van cliënt of klant van het beroep of de onderneming van het individu heeft.63

Eenworker is alleen als werknemer in de zin van artikel 2(1) TUPE te beschouwen als
de arbeidsrelatie wordt gereguleerd door enig contract.64 Ontbreekt een contract,
dan is de worker niet als werknemer in de zin van artikel 2(1) TUPE te beschouwen.

60 IDS 2011, p. 87.
61 IDS 2011, p. 89-91.
62 Askew v Governing Body of Clifton Middle School and ors [1999] EWCA Civ 1892.
63 IDS 2011, p. 91-92.
64 IDS 2011, p. 93.
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4.6.2 Verzetsrecht werknemer

Een werknemer is naar Engels recht niet verplicht over te gaan naar de verkrijger.
Uit artikel 4(1) TUPE blijkt dat naar Engels recht geen overgang van de rechten en
verplichtingen uit hoofde van de bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrek-
king plaatsvindt indien de werknemer zich daartegen verzet.65

Het verzetsrecht is vastgelegd in artikel 4(7)-(11) TUPE. Artikel 4(7) TUPE bepaalt
ter zake:

‘Paragraphs (1) and (2) shall not operate to transfer the contract of employment and the rights, powers,
duties and liabilities under or in connection with it of an employee who informs the transferor or the
transferee that he objects to becoming employed by the transferee.’

Omtrent het gevolg van dit verzet door de werknemer bepaalt artikel 4(8) TUPE:

‘Subject to paragraphs (9) and (11), where an employee so objects, the relevant transfer shall operate
so as to terminate his contract of employment with the transferor but he shall not be treated, for any
purpose, as having been dismissed by the transferor.’

Artikel 4(7) en (8) TUPE moeten wat de gevolgen daarvan betreft gelezen worden in
samenhang met artikel 4(9) en (11) TUPE.

Artikel 4(9) TUPE bepaalt dat wanneer de overgang van onderneming leidt of zou
leiden tot een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van
de werknemer wiens arbeidsovereenkomst overgaat of zou overgaan deze werkne-
mer gerechtigd is de arbeidsovereenkomst als beëindigd te beschouwen, waarbij de
werknemer wordt geacht te zijn ontslagen door de werkgever.66 Dit ontslag moet
worden beschouwd als een ontslag door de werkgever in de zin van artikel 95(1)(a)
Employment Rights Act 1996 (hierna: ERA 1996), waarover uitgebreid in de paragraaf
over material detriment dismissal en TUPE.67

Daarnaast bepaalt artikel 4(11) TUPE dat het de werknemer vrij staat zijn arbeids-
overeenkomst zonder opzegging te beëindigen, met acceptatie van de contractbreuk
door zijn werkgever. Dit biedt de mogelijkheid schadevergoeding wegens construc-
tive dismissal in de zin van artikel 95(1)(c) ERA 1996 te claimen, waarover uitgebreid
in de paragraaf over constructive dismissal en TUPE. Aangezien artikel 4(9) TUPE

65 HvJ EG 16 december 1992, JAR 1993/64 (Katsikas).
66 Welke omstandigheden precies als wijziging van de arbeidsomstandigheden moeten worden

beschouwd bespreek ik in de paragraaf ‘Ontslag vanwege aanmerkelijke wijziging arbeidsomstan-
digheden’.

67 Van een material detriment dismissal is sprake als de overgang van onderneming leidt of zou
leiden tot een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden waardoor de werknemer
wiens arbeidsovereenkomst overgaat of zou overgaan materiële schade lijdt, als gevolg waarvan
de werknemer gerechtigd is de arbeidsovereenkomst als door de werkgever beëindigd te beschou-
wen, waarbij de werknemer wordt geacht te zijn ontslagen door de werkgever (en dientengevolge
een schadevergoeding kan claimen).
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ziet op een beperkt aantal gevallen (aanmerkelijke wijziging van arbeidsomstandig-
heden), blijft artikel 4(11) TUPE over, welk artikel bepaalt dat door het verzet van de
werknemer de arbeidsovereenkomst met de vervreemder eindigt, maar de werkne-
mer schadevergoeding kan claimen.

Een werknemer die niet mee over wil gaan naar de verkrijger heeft derhalve drie
mogelijkheden:
1) wanneer de overgang van onderneming leidt of zou leiden tot een aanmerke-

lijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werknemer is
deze werknemer gerechtigd de arbeidsovereenkomst als beëindigd te beschou-
wen, waarbij de werknemer wordt geacht te zijn ontslagen door de vervreemder
(artikel 4(9) TUPE);

2) de arbeidsovereenkomst zonder opzegging te beëindigen, met acceptatie van
de contractbreuk door zijn werkgever (artikel 4(11) TUPE); en

3) zich op andere wijze verzetten tegen de overgang.68

In het eerste geval wordt de werknemer beschouwd als ontslagen door de vervreem-
der. In het tweede geval wordt de werknemer – aangenomen dat sprake is van een
contractbreuk – beschouwd als ontslagen door de werkgever vanwege diens gedrag
(constructive dismissal). In beide gevallen kan de werknemer een vordering uit
hoofde van unfair dismissal krachtens de ERA 1996 indienen, mits is voldaan aan
kwalificerende termijn (waarover uitgebreid in de paragraaf over ontslag van een
werknemer vanwege een relevante overgang).69 In het derde geval wordt de werk-
nemer niet geacht te zijn ontslagen door de vervreemder, terwijl de overgang van
onderneming er wel toe zal leiden dat de arbeidsovereenkomst met de vervreem-
der eindigt (artikel 7(8) TUPE). In het derde geval heeft het uitoefenen van het ver-
zetsrecht naar Engels recht draconische gevolgen.70 Of zoals McMullen stelt:

‘(…) it is hard to understand the circumstances under which an employee would wish to exercise
such a right of objection.’

71

Door het uitoefenen van het verzetsrecht eindigt de arbeidsovereenkomst automa-
tisch op het moment waarop de overgang plaatsvindt en deze beëindiging wordt niet
beschouwd als ontslag. Dit betekent dat de werknemer geen remedie ter beschikking
staat. Bovendien is de normale bescherming met betrekking tot contractuele rechten
die de werknemer zou hebben gehad als zijn arbeidsovereenkomst krachtens artikel
4(1) en 4(2) TUPE was overgegaan niet van toepassing. Als de werknemer vervolgens
een nieuwe arbeidsovereenkomst met de vervreemder (of de verkrijger) aangaat kan

68 IDS 2011, p. 158-159.
69 Met unfair dismissal wordt gedoeld op een ontslag door de werkgever in strijd met de vereisten

van de Employment Rights Act 1996 (hierna: ERA 1996), waarvoor herstel van de arbeidsover-
eenkomst en/of schadevergoeding kan worden gevorderd.

70 IDS 2011, p. 152.
71 McMullen 2008, p. 172.
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deze worden aangegaan op slechtere arbeidsvoorwaarden zonder dat de vervreem-
der (of de verkrijger) het risico loopt dat deze nietig worden geacht in verband met
een wijziging wegens de overgang.

Het Court of Appeal heeft geoordeeld dat een weigering krachtens 4(7) TUPE en
een claim krachtens 4(11) TUPE tezamen kunnen worden gedaan voorafgaand aan
de overgang van onderneming.72 Ditzelfde geldt waarschijnlijk voor claims krachtens
artikel 4(9) TUPE, waardoor een werknemer de arbeidsovereenkomst als beëindigd
mag beschouwen, waarbij de werknemer wordt geacht te zijn ontslagen door de ver-
vreemder (en dientengevolge schadevergoeding kan claimen).

Krachtens artikel 4(8) TUPE wordt het ontslag van kracht op de datum van overgang
van onderneming. Wanneer een werknemer zich niet verzet krachtens artikel 4(7)
TUPE, maar eenvoudigweg wacht tot na de overgang van onderneming alvorens een
claim krachtens artikel 4(9) of 4(11) TUPE in te dienen, dan leidt artikel 4(8) TUPE er
niet toe dat de datum van overgang van onderneming de dag is waarop de arbeids-
overeenkomst is geëindigd: de werknemer gaat van rechtswege over naar de ver-
krijger en de datum waarop de arbeidsovereenkomst als beëindigd mag worden
beschouwd is de datum van ontslag.

Als een werknemer in het ongewisse wordt gelaten over een overgang van onderne-
ming en daarom geen gelegenheid heeft gekregen zich te verzetten tegen de over-
gang, dan kan de werknemer zich alsnog verzetten op het moment waarop hij zich
bewust wordt van de overgang van onderneming.73 Dit houdt in dat de werknemer
die zich alsnog verzet niet geacht wordt te zijn overgegaan naar de verkrijger en
dat de werknemer de rechten van artikel 4(9) en 4(11) TUPE jegens de vervreemder
kan inroepen. De normale regel is dat een werknemer zich tegen een overgang van
onderneming verzet voordat de overgang van onderneming plaatsvindt, tenzij de
werknemer de identiteit van de verkrijger niet kent. Wanneer de werknemer het
verzetsrecht in een dergelijk geval zou worden onthouden zou dat in strijd komen
met het recht van vrije arbeidskeuze.74

Het is niet geheel duidelijk welke handelwijze precies als verzet door de werkne-
mer moet worden beschouwd. Het EAT heeft geoordeeld dat het verzet in feite neer-
komt op een weigering de overgang van onderneming te accepteren en dat deze
gemoedstoestand moet worden overgebracht op ofwel de vervreemder ofwel de
verkrijger.75 Een verzetsrecht bestaat er niet uit dat de werknemer zijn arbeidsover-
eenkomst opzegt, omdat deze opzegging dan de arbeidsovereenkomst zou beëin-
digen.

72 Humphreys v University of Oxford [1999] EWCA Civ 3050.
73 New ISG v Vernon [2007] EWHC 2665 (Ch).
74 IDS 2011, p. 441.
75 Hay v George Hanson Ltd [1996] IRLR 427.
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4.6.3 Toerekening werknemer

Blijkens artikel 2(1) TUPE moet onder ‘aangesteld’ (‘assigned’) in het kader van TUPE
worden verstaan ‘aangesteld anders dan op tijdelijke basis’. Verder biedt TUPE wei-
nig hulp teneinde te beoordelen of een werknemer kan worden toegerekend aan een
onderdeel van een onderneming.

Het EAT oordeelde in de zaak Duncan Web Offset (Maidstone) Ltd v Cooper dat rele-
vante omstandigheden zijn: de hoeveelheid tijd besteed aan het ene of het andere
onderdeel van de onderneming, de waardering door de werknemer, de inhoud van
de arbeidsovereenkomst waaruit blijkt waartoe de werknemer gehouden is en hoe de
kosten van de werkzaamheden van de werknemer over de verschillende onderdelen
zijn gealloceerd.76 Een werknemer hoeft niet uitsluitend werkzaam te zijn in het over-
gedragen onderdeel en alle omstandigheden van het geval moeten in aanmerking
genomen worden.

Wanneer de werknemer ten tijde van de overgang afwezig is wegens (langdurige)
ziekte, zwangerschaps- of ouderschapsverlof, schorsing, staking, non-actiefstelling,
sabbatical of enige andere legitieme reden voor afwezigheid is het de vraag of de
werknemer nog steeds kan worden toegerekend aan het onderdeel van de onder-
neming. In het Verenigd Koninkrijk is het daarbij steeds de vraag of de werknemer
bij hervatting van de werkzaamheden is aangesteld bij het overgedragen onderdeel
van de onderneming, welke vraag moet worden beantwoord aan de hand van de
positie van de werknemer direct voor de overgang.77

De vraag of een werknemer die ten tijde van de overgang afwezig is wegens ziekte
is aangesteld bij het overgedragen onderdeel van de onderneming is een feitenkwes-
tie, die moet worden beantwoord door te bepalen waar de werknemer had moeten
werken ware hij niet door ziekte verhinderd.78

In de zaak G4S Justice Services (UK) Ltd v Anstey heeft het EAT geoordeeld over twee
werknemers die vóór de overgang waren ontslagenwegens wangedrag en een interne
procedure waren gestart tegen het ontslag.79 De verkrijger weigerde de werknemers
over te nemen omdat zij niet direct voorafgaand aan de overgang in dienstwaren. Eerst
na de overgang werd de interne procedure beëindigd en werd geoordeeld dat het
gegeven ontslag geen stand hield. Het EAT oordeelde dat de succesvolle interne pro-
cedure tot gevolg had dat het ontslag werd uitgewist, waardoor de werknemers in
dienst waren bij de vervreemder op het moment van de overgang.

76 Duncan Webb Offset (Maidstone) Ltd v Cooper [1995] EAT/47/95.
77 IDS 2011, p. 140.
78 Fairhurst Ward Abbotts Ltd v Botes Building Ltd [2004] EWCA Civ 83.
79 G4S Justice Services (UK) Ltd v Anstey [2006] UKEAT/0698/05/3003.
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In de zaak Russell v First Security Guards was de werknemer werkzaam als team
manager bij een vestiging van Credit Suisse, maar werd hij geschorst hangende een
onderzoek naar vermeende misdragingen.80 Tijdens de schorsing werd het beveili-
gingscontract waarvoor de werknemer werkzaam was overgedragen. De werknemer
stond niet op de door de vervreemder opgestelde lijst van werknemers die zouden
overgaan en toen de werknemer daar op de dag van de overgang achter kwam wei-
gerde de verkrijger hem over te nemen. Het Employment Tribunal oordeelde dat
de werknemer behoorde bij het overgedragen contract en dat sprake was van een
overgang naar de verkrijger, waardoor diens weigering de werknemer over te nemen
automatisch een unfair dismissal was.

Omtrent de vraag of een werknemer op tijdelijke basis was tewerkgesteld heeft
het EAT geoordeeld in de zaak Securiplan v Bademosi.81 Bademosi werkte gedurende
21 jaar als bewaker voor Securiplan op de vestiging van Cable & Wireless PLC (hierna:
Cable &Wireless). Bademosi kreeg een ongeval tijdens zijnwerk waardoor hij arbeids-
ongeschikt raakte. Toen Bademosi hersteld was kon hij niet terugkeren bij Cable &
Wireless. Bademosi werd vervolgens gedurende een jaar tewerkgesteld bij de politie-
rechtbank van Marylebone. Bademosi kon zich met deze gang van zaken niet ver-
enigen en na een jaar mocht Bademosi terugkeren bij Cable & Wireless. Nog voor zijn
terugkeer werd het contract tussen Securiplan en de politierechtbank van Marylebone
beëindigd en aan Chubb Ltd gegund, dat het personeel zou overnemen. De vraag was
of Bademosi naar Chubb Ltd was overgegaan, zoals Securiplan stelde, of dat hij bij
Securiplanwas gebleven, zoals Bademosi stelde. Het EAT stelde Bademosi in het gelijk,
omdat hij niet ‘behoorde bij’ de politierechtbank van Marylebone aangezien sprake
was van tijdelijke tewerkstelling. De zaak viel daardoor buiten de voorwaarden zoals
geformuleerd in het Botzen-arrest.82

Artikel 4(3) TUPE bepaalt dat met iedere verwijzing die in artikel 4(1) TUPE (omtrent
de overgang van arbeidsovereenkomsten) wordt gemaakt naar een persoon tewerk-
gesteld door de vervreemder en toegerekend aan een georganiseerd geheel van ele-
menten of werknemers:

‘is a reference to a person so employed immediately before the transfer, or who would have been so
employed if he had not been dismissed in the circumstances described in regulation 7(1)(…)’

In artikel 4(3) TUPE is het oordeel van de House of Lords in de zaak Litster83 vast-
gelegd, waarmee wordt beoogd dat ook werknemers die onrechtmatig zijn ontslagen
in de zin van artikel 7(1) TUPE (zijnde een ontslag vanwege de overgang zelf of van-
wege een reden verbonden met de overgang niet zijnde een eto-reden) een beroep
kunnen doen op artikel 4(1) TUPE omtrent de overgang van de arbeidsovereenkomst.

80 Russell v First Security Guards ET/2700189/09.
81 Securiplan v Bademosi [2003] EAT/1128/02/0905.
82 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
83 Litster v Forth Dry Dock [1989] 1 AIIER 1134.
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4.7 Daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen

4.7.1 Voortvloeiend uit of in verband met arbeidsovereenkomst

Het gevolg van artikel 4(2) TUPE is de bescherming van de rechten van werknemers
zoals deze bestaan op het moment van de overgang.84 In beginsel gaan door de over-
gang van onderneming alle voor de vervreemder uit de arbeidsovereenkomst voort-
vloeiende rechten en verplichtingen over op de verkrijger. Artikel 4(2) TUPE is niet
beperkt tot uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen,
aangezien artikel 4(2)(a) TUPE bepaalt dat ook rechten en verplichtingen ‘in ver-
band met’ de arbeidsovereenkomst overgaan.85

In het Verenigd Koninkrijk wordt een onderscheid gemaakt tussen contractuele en
wettelijke rechten van werknemers. Contractuele rechten van werknemers zijn die
rechten die expliciet in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Artikel 1 lid 3 en
lid 4 ERA 1996 bepaalt welke contractuele rechten in de arbeidsovereenkomst moe-
ten worden vastgelegd (bijvoorbeeld het loon, de arbeidsduur, loondoorbetaling bij
ziekte, vakantietoeslag, opzegtermijn etc.). Daarnaast bestaan er wettelijke rechten
van werknemers. Sommige, zoals het recht op gelijke betaling voor mannen en
vrouwen, zijn door wetgeving in de arbeidsovereenkomst opgenomen, andere ech-
ter, zoals rechten krachtens gezondheids- en veiligheidswetgeving, zijn niet in de
arbeidsovereenkomst opgenomen.86 Deze wettelijke rechten komen ten goede aan
alle werknemers. De verkrijger is hieraan ten aanzien van de overgegane werk-
nemers gebonden eenvoudigweg omdat hij de nieuwe werkgever is geworden. De
verkrijger is in het Verenigd Koninkrijk evenwel aansprakelijk voor schending van
de wettelijke rechten van de overgegane werknemers. Zodra een wettelijke aanspra-
kelijkheid van de vervreemder is gerezen uit of in verband met de arbeidsovereen-
komst, dan gaat deze aansprakelijkheid krachtens artikel 4(2)(a) TUPE op de verkrijger
over. Aangezien een vordering uit hoofde van gelijke behandeling zes jaar nadat de
rechten zijn geschonden nog kan worden ingediend is de aansprakelijkheid van de
verkrijger in potentie erg groot.87

Daarnaast wordt krachtens artikel 4(2)(b) TUPE iedere daad of omissie van de ver-
vreemder voordat de overgang plaatsvindt aan de verkrijger aangerekend.

Verplichtingen op grond van een aandelen- of winstdelingsregeling kunnen ook over-
gaan op de verkrijger, hetgeen ertoe kan leiden dat de verkrijger winstgerelateerde
bedragen moet uitkeren die zijn gebaseerd op de prestaties van de werknemer bij de
vervreemder.88 Er bestaat rechtspraak dat het in dergelijke gevallen zou volstaanwerk-
nemers te laten deelnemen in een vergelijkbare winstdelingsregeling.89

84 IDS 2011, p. 177.
85 IDS 2011, p. 181.
86 IDS 2011, p. 195.
87 Birmingham City Council v Abdulla & Ors [2012] UKSC 47.
88 Unicorn Consultancy Services Ltd v Westbrook [1999] EAT/892/98.
89 Mitie Managed Services Ltd v French [2002] UKEAT/408/00/1204.
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Anciënniteit kan in het Verenigd Koninkrijk in geval van overgang van onderne-
ming overgaan krachtens artikel 4(2) TUPE of artikel 218 ERA 1996. Artikel 218(1)
en (2) ERA 1996 (‘Wijziging van werkgever’) bepaalt:

‘(1) Subject to the provisions of this section, this Chapter relates only to employment by the one employer.
(2) If a trade or business, or an undertaking (whether or not established by or under an Act), is trans-

ferred from one person to another-
(a) the period of employment of an employee in the trade or business or undertaking at the time

of the transfer counts as a period of employment with the transferee, and
(b) the transfer does not break the continuity of the period of employment.’

Als een onderneming wordt overgedaan van de ene persoon naar een andere wordt
bij de vervreemder opgebouwde anciënniteit meegeteld bij de verkrijger en wordt
de opbouw van anciënniteit niet doorbroken door de overgang.

Het EAT heeft duidelijk gemaakt dat TUPE en artikel 218(2) ERA 1996 samenhan-
gend moeten worden geïnterpreteerd, ieder als deel van één regeling die de rechten
van werknemers in geval van overgang van onderneming veilig stelt.90 Deze ziens-
wijze wordt indirect ondersteund door de ERA, nu de ERA 1996 bepaalt dat de defi-
nitie van onderneming krachtens artikel 235(1) ERA 1996 zich kan aanpassen aan de
situatie.

Het kan zelfs zo zijn dat er een ruimere definitie van ‘overgang’ geldt voor artikel
218(2) ERA 1996 dan voor TUPE. In de zaak Dabell v Vale Industrial Services
(Nottingham) Ltd oordeelde het Court of Appeal dat sprake was van een overgang
krachtens de ERA 1996, ondanks dat slechts een informele overeenkomst was
aangegaan.91 Het oordeel van het EAT dat TUPE en artikel 218(2) ERA 1996 samen-
hangend moeten worden geïnterpreteerd is niet in strijd met dit oordeel van het
Court of Appeal, nu gezegd zou kunnen worden dat oordeel van het EAT inhoudt
dat de definitie van ‘overgang’ krachtens de ERA 1996 niet enger kan zijn dan krach-
tens TUPE. Het zou dus zo kunnen zijn dat een overgang geen relevante overgang
is krachtens TUPE, maar wel volgens de ERA 1996.92 In ieder geval lijkt het er op dat
artikel 218(2) ERA 1996 er voor zal zorgen dat de anciënniteit behouden zal blijven
in alle gevallen waarin er een relevante overgang krachtens TUPE heeft plaatsgevon-
den.

Er zijn ook gevallen denkbaar waarin de ERA 1996 volledig onafhankelijk van TUPE
van toepassing zal zijn en op die manier behoud van anciënniteit waarborgt. Eenwerk-
nemer die niet overgaat krachtens artikel 4 TUPE omdat hij kort voor de overgang van
onderneming is ontslagen zou een beroep kunnen doen op artikel 218(2) ERA 1996,
wanneer hij vervolgens met de verkrijger een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit.

90 D36 v Castro [2004] UKEAT/0113/04.
91 Dabell v Vale Industrial Services (Nottingham) Ltd [1988] IRLR 439.
92 IDS 2011, p. 446.
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4.7.2 Wijziging en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Artikel 4(4) TUPE 2006 bepaalt dat een wijziging van arbeidsvoorwaarden vanwege
de overgang zelf óf een reden verbonden met de overgang, niet zijnde een eto-reden
die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand, niet is toegestaan. Een wijziging
vanwege de overgang zelf vindt plaats als de werkgever arbeidsvoorwaarden wij-
zigt eenvoudigweg vanwege de overgang alleen en er geen andere omstandigheden
verbonden zijn aan deze beslissing.93 Een wijziging vanwege een reden verbonden
met de overgang vindt plaats als de reden voor de wijziging een gevolg is van de over-
gang, bijvoorbeeld de noodzaak personeel te herkwalificeren teneinde andere machi-
nes bij de verkrijger te kunnen gebruiken. Wat in essentie moet worden aangetoond is
dat er een causaal verband bestaat tussen de overgang van onderneming en de wij-
ziging.94 Met de zinsnede ‘die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand’ wordt
blijkens rechtspraak gedoeld op wijzigingen in aantallen werknemers of wijzigingen
in de functies die worden uitgevoerd.95

Volgens het Department for BIS is er geen wettelijke definitie van een eto-reden,
maar omvat het waarschijnlijk:

‘(a) a reason relating to the profitability or market performance of the new employer’s business (ie. an
economic reason);

(b) a reason relating to the nature of the equipment or production processes which the new employer
operates (ie. a technical reason); or

(c) a reason relating to the management or organisational structure of the new employer’s business
(ie. an organisational reason).’

96

Het is van belang dat de beperkingen aan wijzigingen bij overgang van onderneming
gelden voor iedere arbeidsovereenkomst ‘that is or will be transferred’.97 De beper-
kingen gelden derhalve zowel voor de vervreemder voor de overgang van onderne-
ming als voor de verkrijger na de overgang van onderneming en ziet tevens op de
situatie dat de vervreemder voornemens is wijzigingen door te voeren omdat de ver-
krijger daarop staat of om de onderneming beter verkoopbaar te maken.

Wanneer moet worden beoordeeld of sprake is van een toegestane wijziging krach-
tens artikel 4(4) TUPE 2006 kunnen de volgende omstandigheden relevant zijn:
• het tijdsbestek tussen de datum van wijziging en de datum van overgang;
• in hoeverre de wijzigingen vanuit financieel oogpunt nodig waren om de onder-

neming in staat te stellen door te gaan met handel drijven;
• of de vermeende vervreemder verwachtte of hoopte door de overgang van onder-

neming van de onderneming af te komen;

93 BIS 2014, p. 22.
94 IDS 2011, p. 349.
95 BIS 2014, p. 23.
96 BIS 2014, p. 23 en met betrekking tot sub c: Nationwide BS v Benn [2010] UKEAT/0273/09.
97 IDS 2011, p. 347.
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• indien dat laatste het geval was, hoe lang de vervreemder had voorzien dat het
zou duren alvorens een aanbod van een potentiële verkrijger te ontvangen.98

Krachtens artikel 4(5) TUPE is wijziging van arbeidsvoorwaarden wegens eto-rede-
nen die leiden tot wijzigingen in het personeelsbestand (a) of wegens een reden die
niet verbonden is met de overgang (b) wel mogelijk. Het is mogelijk dat de richtlijn
overgang van onderneming geen enkele wijziging toestaat indien sprake is van een
wijziging wegens de overgang zelf of een reden verbonden met de overgang, waar-
door TUPE in strijd kan zijn met Europees recht.99 In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking
materiële recht overgang van onderneming) zal ik door middel van een rechtsvergelij-
king onderzoeken hoe hiermee in de andere landen wordt omgegaan en of naar aan-
leiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

Een reden wordt geacht niet verbonden te zijn met de overgang als de reden onvoor-
zien is, onverwacht en losstaat van de invloedssfeer van vervreemder of verkrijger.100

Hierbij kan gedacht worden aan het onverwachte verlies van een grote order,101

een verminderde vraag naar een bepaalde dienst of een wijziging in de belangrijkste
wisselkoers. Zelfs als sprake is van een reden die niet verbonden is met de overgang
hebben de algemene regels omtrent wijziging van arbeidsvoorwaarden te gelden,
hetgeen inhoudt dat de werknemer moet instemmen met de voorgestelde wijzigin-
gen.

Uit artikel 4(4) en 4(5) TUPE 2006 kunnen in ieder geval drie categorieën van wij-
zigingen worden afgeleid:
1. wijzigingen waarvoor de enige en belangrijkste reden de overgang zelf is, of een

reden verbonden met de overgang, niet zijnde een eto-reden die leidt tot wijzi-
gingen in het personeelsbestand;

2. wijzigingen waarvoor de enige en belangrijkste reden niet de overgang zelf is,
maar een reden verbonden met de overgang, zijnde een eto-reden die leidt tot
wijzigingen in het personeelsbestand;

3. wijzigingen waarvoor de enige en belangrijkste reden niet verbonden is met de
overgang.102

Wijzigingen in de eerste categorie zijn nietig.103 Wijzigingen in de tweede categorie
kunnen geldig zijn, afhankelijk of ze zijn aangegaan tussen de partijen bij de arbeids-
overeenkomst (of hun vertegenwoordigers). TUPE 2006 is niet van toepassing op
wijzigingen in de derde categorie, omdat deze wijzigingen geen verband houden
met de overgang.

98 IDS 2011, p. 351.
99 McMullen 2014b, p. 159.
100 IDS 2011, p. 354.
101 Selwyn 2011, p. 285.
102 Employment Relations Directorate 2005, p. 21.
103 Employment Relations Directorate 2005, p. 22.
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In de praktijk zullen de wijzigingsmogelijkheden in de tweede categorie veel beperk-
ter zijn dan op het eerste gezicht lijkt, omdat een wijziging wegens een reden ver-
bonden met de overgang alleen kan worden gerechtvaardigd door een eto-reden die
leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand. In de zaak Berriman v Delabole Slate
Ltd oordeelde het Court of Appeal dat er bij een eto-reden die leidt tot wijzigingen
in het personeelsbestand sprake moet zijn van een reductie van het personeel dan
wel een algehele wijziging van functies.104 Hierdoor wordt de flexibiliteit voor werk-
gevers om arbeidsvoorwaarden te wijzigen in belangrijke mate beperkt, omdat slechts
weinig wijzigingen van arbeidsvoorwaarden zullen plaatsvinden in verband met een
eto-reden die wijzigingen in aantallen werknemers of functies tot gevolg heeft.105

Bovendien kan de gewenste wijziging van arbeidsvoorwaarden in voornoemde geval-
len nog steeds slechts plaatsvinden met instemming van de werknemer. Weigert
de werknemer instemming met de voorgestelde wijziging dan kan de werkgever de
bestaande arbeidsovereenkomst beëindigen onder gelijktijdige aanbieding van een
nieuwe arbeidsovereenkomst met gewijzigde arbeidsvoorwaarden, welk ontslag niet
automatisch een unfair dismissal in de zin van artikel 7(1) TUPE 2006 zal zijn. Als
sprake is van een eto-reden zal de rechtmatigheid van het ontslag worden getoetst
aan artikel 98(4) ERA 1996.

Artikel 4(4) TUPE 2006 lijkt alle wijzigingen – zowel gunstig als ongunstig – wegens
de overgang of een reden verbonden met de overgang niet zijnde een eto-reden
te verbieden. Het Court of Appeal heeft in de zaak Power v Regent Security Services
Ltd geoordeeld dat een werknemer niet kan worden verboden een beroep te doen
op gunstigere arbeidsvoorwaarden.106 Als gevolg daarvan zijn vanuit werknemers-
perspectief alleen ongunstigere arbeidsvoorwaarden nietig.

Voor overgangen op of na 31 januari 2014 en wijzigingen die na die datum zijn over-
eengekomen of effect hebben geldt een nieuw artikel 4(4), 4(5), 4(5A), 4(5B) en 4(5C)
TUPE 2014. De algemene regel is dat overeenkomsten niet kunnen worden gewijzigd
als de enige of belangrijkste reden voor de wijziging de overgang zelf is. Als sprake is
van een dergelijke wijziging is deze krachtens artikel 4(4) TUPE 2014 nietig. Zelfs als
werkgever en werknemer de wijziging overeenkomen en het een geldige wijziging
zou betreffen als geen sprake was geweest van een overgang is de wijziging nietig.107

De werkgever mag krachtens 4(4), 4(5) en 4(5B) TUPE 2014 in de navolgende omstan-
digheden de arbeidsvoorwaarden wijzigen:
a) als de reden voor wijziging geen verband houdt met de overgang (artikel 4(4)

TUPE);
b) als de enige of belangrijkste reden voor wijziging een eto-reden is die leidt tot

wijzigingen in het personeelsbestand, op voorwaarde dat de werkgever en werk-
nemer de wijziging overeenkomen (artikel 4(5)(a) TUPE);

104 Berriman v Delabole Slate ltd [1986] ICR 546.
105 IDS 2011, p. 357.
106 Power v Regent Security Services Ltd [2007] EWCA Civ 1188.
107 BIS 2014, p. 20.
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c) als de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst de werkgever toestaan een wij-
ziging door te voeren (artikel 4(5)(b) TUPE);

d) als de arbeidsovereenkomst een collectieve overeenkomst incorporeert mogen
deze arbeidsvoorwaarden een jaar na de overgang gewijzigd worden, mits na de
wijziging de rechten en verplichtingen in de arbeidsovereenkomst globaal niet
minder gunstig worden voor de werknemer dan de rechten en verplichtingen die
direct voor de wijziging golden (artikel 4(5B) TUPE);

Het Department for BIS stelt daarnaast dat wijzigingen die positief zijn voor de
werknemer zouden zijn toegestaan, omdat het doel van TUPE is dat werknemers
niet gestraft worden voor een overgang.108

Krachtens artikel 4(5A) TUPE 2014 is sprake van een ‘wijziging in het personeelsbe-
stand’ als de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht wijzigt. Een overeen-
komst tussenwerkgever enwerknemerwaarbij vrijwillig dewerkplekwordt gewijzigd
in geval van overgang van onderneming is derhalve toegestaan.

Het feit dat krachtens TUPE 2014 de arbeidsvoorwaarden zelfs in geval van overgang
van onderneming mogen worden gewijzigd als de voorwaarden van de arbeidsover-
eenkomst de werkgever toestaan een wijziging door te voeren zal ertoe leiden dat
werkgevers in due diligence scherp zullen letten op wijzigingsbedingen.109 Een alge-
meen wijzigingsbeding kan er namelijk toe leiden dat in geval van overgang van
onderneming vergaande wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, zonder instem-
ming van het personeel. Hierbij dient te worden bedacht dat als de overgang van
onderneming leidt tot een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden
de werknemer krachtens artikel 4(9) TUPE gerechtigd is de arbeidsovereenkomst
als door de werkgever beëindigd te beschouwen, waarbij de werknemer wordt geacht
te zijn ontslagen door de werkgever (en dientengevolge een schadevergoeding kan
claimen).

Harmonisatie door de verkrijger teneinde de arbeidsvoorwaarden van het zittende
personeel en het overgegane personeel op elkaar af te stemmen valt als zodanig
niet onder artikel 4(5) TUPE en is derhalve niet toegestaan.110 Uit de rechtspraak
blijkt dat dit heeft te gelden als een wijziging vanwege de overgang en kan daar-
door geen eto-reden die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand opleveren.
Er is geen speciale periode waarna gezegd kan worden dat er geen sprake meer is
van een wijziging vanwege de overgang.111 Deze periode moet van geval tot geval
worden vastgesteld en is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

108 BIS 2014, p. 21.
109 McMullen 2014b, p. 159.
110 McMullen 2006, p. 127-128 en BIS 2014, p. 23.
111 BIS 2014, p. 23-24.
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In de zaak London Metropolitan University (hierna: LMU) v Sackur vond een grote
fusie plaats tussen London Guildhall University en de University of Londen, resulte-
rend in LMU.112 Er was sprake van een overgang van onderneming. Ongeveer twee
jaar (!) na de fusie wilde de verkrijger de arbeidsvoorwaarden harmoniseren, maar
kon daarover geen overeenstemming bereiken met de werknemers. Vervolgens wer-
den de arbeidsovereenkomsten van de werknemers opgezegd, onder gelijktijdige
aanbieding van nieuwe arbeidsovereenkomsten met gewijzigde arbeidsvoorwaar-
den. De zaak ging uiteindelijk om de vraag in hoeverre de ontslagen van de werk-
nemers konden worden gerechtvaardigd door eto-redenen die wijzigingen voor de
werkgelegenheid met zich brengen (dezelfde formulering als bij wijziging van
arbeidsvoorwaarden). Het EAT oordeelde dat een wijziging van arbeidsvoorwaar-
den louter vanwege de wens te harmoniseren, zonder dat sprake is van reductie
van personeel dan wel een algehele wijziging van functies geen eto-reden is die leidt
tot wijzigingen in het personeelsbestand, zodat in de LMU zaak de vordering van de
werknemers werd toegewezen.

Uit de zaak LMU v Sackur blijkt dat bij een wijziging van arbeidsvoorwaarden
artikel 4(5) TUPE een werkgever zelden zal helpen.113 De meeste wijzigingen van
arbeidsvoorwaarden zullen voortkomen uit de wens te harmoniseren, zonder dat
er sprake zal zijn van een reductie van het personeel dan wel een algehele wijziging
van functies. Een periode van twee jaar was kennelijk niet voldoende om de band
tussen overgang van onderneming en dewijziging te doorbreken. Dewens de arbeids-
voorwaarden te harmoniseren kon nog steeds worden herleid tot de overgang van
onderneming.

4.7.3 Hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid van vervreemder en verkrijger voor de nakoming
van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking krachtens
artikel 3 lid 1 van de richtlijn overgang van onderneming is in het Verenigd Konink-
rijk niet in algemene zin geïmplementeerd. Wel is er hoofdelijke aansprakelijkheid
vastgelegd voor informatie- en consultatieverplichtingen (artikel 15(9) TUPE) en
voor de verplichte werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (artikel 17(2) TUPE).
Voor de overige verplichtingen is de verkrijger vanaf het moment van de overgang
van onderneming volledig en alleen aansprakelijk, ook voor verplichtingen ontstaan
vóór de overgang van onderneming.114 Omdat de verkrijger niet alleen aansprakelijk
wordt geacht voor contractuele rechten van werknemers, maar ook voor wettelijke
rechten van werknemers lopen verkrijgers in het Verenigd Koninkrijk in potentie
grote risico’s.

112 London Metropolitan University v Sackur [2006] UKEAT/0286/06.
113 McMullen 2007, p. 364.
114 Allan v Sterling BC [1995] IRLR 301.
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4.8 Informatieplicht

4.8.1 Informatieplicht vervreemder jegens verkrijger

In artikel 11 TUPE heeft het Verenigd Koninkrijk gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid die artikel 3 lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming lidstaten biedt
passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de vervreemder de ver-
krijger in kennis stelt van alle rechten en verplichtingen die uit hoofde van artikel 3
van de richtlijn overgang van onderneming op de verkrijger zullen overgaan, voor
zover deze rechten en verplichtingen de vervreemder op de datum van overgang
bekend zijn of hadden moeten zijn. Dit geldt zowel voor de standaard overgang als
voor de wijziging van dienstverlening.

Krachtens artikel 11 TUPE is de vervreemder verplicht de verkrijger informatie te
verschaffen omtrent:
a. de identiteit en leeftijd van de werknemer;
b. de informatie die de werkgever op grond van de wettelijke informatieplicht moet

verstrekken;
c. disciplinaire straffen die de werknemer opgelegd zijn, dan wel klachtprocedures

door de werknemer ingediend, beide binnen de twee voorgaande jaren;
d. details van bestaande of dreigende juridische acties van de werknemer jegens

de vervreemder in de twee voorafgaande jaren dan wel wanneer de vervreemder
redelijke gronden heeft te veronderstellen dat een werknemer dergelijke acties,
voortvloeiend uit het dienstverband met de vervreemder, jegens de verkrijger
zal instellen en

e. informatie over een collectieve overeenkomst die van kracht zal zijn na de over-
gang van onderneming krachtens artikel 5(a) TUPE.

Bovendien moet informatie worden verstrekt over iedere werknemer die niet vol-
gens de vereisten zoals opgenomen in artikel 7(1) TUPE is ontslagen. De informatie
mag niet ouder zijn dan veertien dagen voor de datum waarop de informatie is ver-
strekt (artikel 11(3) TUPE). De informatieverstrekking moet krachtens artikel 11(1)(a)
en (b) TUPE schriftelijk geschieden dan wel beschikbaar worden gesteld in een toe-
gankelijke vorm. Krachtens artikel 11(6) TUPE 2006 mag de informatie niet later
worden verstrekt dan veertien dagen vóór de overgang van onderneming, tenzij
dit niet redelijkerwijs mogelijk is (in dat geval dient de informatie zo snel als rede-
lijkerwijs mogelijk is te worden verstrekt). De termijn van veertien dagen van artikel
11(6) TUPE 2006 wordt gewijzigd door TUPE 2014: voor overgangen op of na 1 mei
2014 mag de informatie niet later worden verstrekt dan achtentwintig dagen vóór
de overgang van onderneming. De informatie mag krachtens artikel 11(7) TUPE in
termijnen worden verstrekt of indirect, door tussenkomst van een derde.

Door artikel 11 TUPE krijgen verkrijgers volledige informatie over de werknemers
van de vervreemder en hun rechten en verplichtingen. De regering is van mening
dat de informatieplicht niet alleen tot voordeel van werknemers strekt, maar ook
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in het voordeel van vervreemder en verkrijger uitwerkt.115 De informatieplicht zal
leiden tot transparantie in het overnameproces en zal oneerlijke praktijken voor-
komen. Daarnaast zal het de concurrentie bevorderen doordat het een aanzienlijke
belemmering wegneemt voor kleine ondernemingen die meestal onvoldoende
onderhandelingsmacht zullen hebben om contractuele waarborgen uit te onder-
handelen.

4.8.2 Sanctie op niet voldoen informatieplicht

Wanneer niet wordt voldaan aan de informatieplicht van artikel 11 TUPE kan de
verkrijger krachtens artikel 12(1) en (2) TUPE binnen drie maanden na de overgang
van onderneming een vordering tot schadevergoeding indienen bij een Employment
Tribunal. De periode van drie maanden kan worden verlengd als de verkrijger krach-
tens artikel 12(2)(b) TUPE aantoont dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk
was binnen drie maanden een vordering tot schadevergoeding in te dienen. Als het
Employment Tribunal van mening is dat de vordering terecht is ingediend dan zal
het Employment Tribunal krachtens artikel 12(3) TUPE dienovereenkomstig uit-
spraak doen en het kan daarbij bepalen dat de vervreemder een schadevergoeding
aan de verkrijger moet voldoen. Krachtens artikel 12(4) TUPE zal een redelijke en
billijke schadevergoeding worden toegekend, met inachtneming van de schade die
is geleden door de verkrijger en de contractsvoorwaarden tussen vervreemder en
verkrijger, krachtens welke voorwaarden de vervreemder aansprakelijk kan zijn
voor het niet voldoen aan de informatieplicht. De schadevergoeding is krachtens
artikel 12(5) TUPE niet minder dan £ 500 (ongeveer € 600) per werknemer ten aan-
zien van wie niet aan de informatieplicht is voldaan, tenzij het Employment Tribunal
van mening is dat een lager bedrag redelijk is.

4.9 Collectieve overeenkomsten

4.9.1 Inleiding

De houding ten opzichte van collectief onderhandelen en collectieve overeenkom-
sten is in het Verenigd Koninkrijk heel anders dan veel andere lidstaten van de EU. In
het Verenigd Koninkrijk worden collectieve overeenkomsten gewoonlijk gesloten
door ondernemingen, het zogeheten single employer bargaining.116 Multi employer
bargaining tussen werkgevers- en werknemersverenigingen is veel zeldzamer.117 De
centrale vakbonden Confederation of British Industry (CBI) en de Trades Union
Congress (TUC) zijn niet betrokken bij de coördinatie van collectieve onderhande-
lingen. In veel ondernemingen die voorheen collectieve overeenkomsten gebruik-
ten is dit de laatste jaren afgenomen of geheel verdwenen.

115 Employment Relations Directorate 2005, p. 33.
116 Jacobs 2011, p. 112.
117 Deinert 2013, p. 394.
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De betekenis van collectieve overeenkomst is vastgelegd in artikel 178(1) van de
Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 (hierna: TULRCA 1992):

‘(…) any agreement or arrangement made by or on behalf of one or more trade unions and one or more
employers or employers’ associations and relating to one or more of the matters specified.’

Artikel 178(2) TULRCA 1992 bepaalt welke onderwerpen bij collectieve overeen-
komst geregeld kunnen worden:

‘(a) terms and conditions of employment, or the physical conditions in which any workers are required
to work;

(b) engagement or non-engagement, or termination or suspension of employment or the duties of
employment, of one or more workers;

(c) allocation of work or the duties of employment between workers or groups of workers;
(d) matters of discipline;
(e) a worker’s membership or non-membership of a trade union;
(f) facilities for officials of trade unions; and
(g) machinery for negotiation or consultation, and other procedures, relating to any of the above mat-

ters, including the recognition by employers or employers’ associations of the right of a trade union
to represent workers in such negotiation or consultation or in the carrying out of such procedures.’

Cao’s met betrekking tot andere dan bovengenoemde onderwerpen zijn wel moge-
lijk, maar zijn dan niet onderworpen aan de TULRCA 1992 en moeten krachtens com-
mon law worden beoordeeld.

In de voorfase van de onderhandelingen kiest de werkgever één of meerdere onder-
handelingspartners uit in het kader van een zogeheten recognition.118 Hieromtrent
wordt tussen partijen een overeenkomst gesloten waarin de werkgever toezegt de
arbeidsvoorwaarden in de toekomst niet eenzijdig vast te stellen.119 De vakbond krijgt
hierdoor de mogelijkheid effectief cao’s af te sluiten.

Artikel 179 van de TULRCA 1992 bepaalt omtrent de afdwingbaarheid van cao’s:

‘(1) A collective agreement shall be conclusively presumed not to have been intended by the parties to
be a legally enforceable contract unless the agreement
(a) is in writing, and
(b) contains a provision which (however expressed) states that the parties intend that the

agreement shall be a legally enforceable contract.
(2) A collective agreement which does satisfy those conditions shall be conclusively presumed to have

been intended by the parties to be a legally enforceable contract.
(3) If a collective agreement is in writing and contains a provision which (however expressed) states

that the parties intend that one or more parts of the agreement specified in that provision, but not
the whole of the agreement, shall be a legally enforceable contract, then

118 Bij gebreke van een vrijwillige erkenning bestaat er eenwettelijke erkenningsregeling in Schedule
A1 artikel 22 TULRCA, op grond waarvan de vakbond een verzoek tot erkenning bij de werkgever
kan indienen. Weigert de werkgever de vakbond te erkennen, dan kan deze een verzoek bij het
Central Arbitration Committee indienen.

119 Deinert 2013, p. 394-395.
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(a) the specified part or parts shall be conclusively presumed to have been intended by the parties
to be a legally enforceable contract, and

(b) the remainder of the agreement shall be conclusively presumed not to have been intended by
the parties to be such a contract.

(4) A part of a collective agreement which by virtue of subsection (3)(b) is not a legally enforceable
contract may be referred to for the purpose of interpretating a party of the agreement which is
such a contract.’

Collectieve overeenkomsten worden in het Verenigd Koninkrijk niet beschouwd als
wettelijk bindend contract, tenzij de collectieve overeenkomst schriftelijk is over-
eengekomen en bepaalt dat zij geacht wordt wettelijk afdwingbaar te zijn.120 Hier-
van is zelden sprake, veeleer wordt de collectieve overeenkomst als een gentleman’s
agreement (binding in honour only) beschouwd die zelfs niet eens de partijen bij de
collectieve overeenkomst bindt, laat staan de partijen bij een individuele arbeids-
overeenkomst.121 Collectieve overeenkomsten die niet onderworpen zijn aan de
TULRCA 1992 en krachtens common law moeten worden beoordeeld zijn eveneens
niet rechtens afdwingbaar als dit niet moet zoveel woorden in de overeenkomst is
opgenomen. Een incorporatiebeding is veelal noodzakelijk om de cao contractuele
werking te verschaffen.

In de zaak Framptons Ltd v Badger heeft het EAT omtrent het effect van een col-
lectieve overeenkomst op een Engelse arbeidsovereenkomst allereerst geoordeeld
dat werknemers niet direct rechten kunnen ontlenen aan een collectieve overeen-
komst.122 De partijen bij een collectieve overeenkomst zijn de werkgever en de vak-
bond en het is (uitzonderingsgevallen daargelaten) algemeen geaccepteerd dat de
vakbond niet handelt als vertegenwoordiger voor zijn leden. Ten tweede bestaat er
een vermoeden dat de collectieve overeenkomst niet bedoeld is wettelijk afdwing-
baar te zijn, hetgeen is vastgelegd in artikel 179 TULRCA 1992. De rechten en ver-
plichtingen zoals opgenomen in collectieve overeenkomsten kunnen werkgever en
werknemer echter binden door incorporatie in de individuele arbeidsovereenkomst,
zelfs als de bepalingen van de collectieve overeenkomst zelf niet wettelijk bin-
dend zijn. Ten derde kan incorporatie expliciet of impliciet plaatsvinden. Teneinde te
beoordelen of incorporatie heeft plaatsgevonden moet worden geconcentreerd op
de relatie tussen werkgever en werknemer en niet op de relatie tussen werkgever en
vakbond. Ten vierde zullen niet alle voorwaarden uit een collectieve overeenkomst
geïncorporeerd worden, zelfs niet als de arbeidsovereenkomst alle voorwaarden uit
de collectieve overeenkomst incorporeert. De voorwaarden moeten naar hun aard
geschikt zijn om gevolg te hebben als contractuele voorwaarde (hiervan is geen sprake
bij vage of idealistische voorwaarden of bij voorwaarden die slechts de verhouding
tussen de partijen bij de collectieve overeenkomst willen regelen). Ten vijfde kunnen
de voorwaarden van een collectieve overeenkomst blijven werken en de partijen bij
de individuele arbeidsovereenkomst blijven binden, zelfs als de collectieve overeen-
komst is geëindigd en zelfs nadat de werkgever de erkenning van de vakbond heeft

120 Plender & Wilderspin 2009, p. 303 en Deinert 2013, p. 395.
121 Jacobs 2011, p. 40 en Deinert 2013, p. 395.
122 Framptons v Badger [2006] UKEAT/0138/06.
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ingetrokken. In ieder geval is het noodzakelijk de voorwaarden van de individuele
arbeidsovereenkomst te interpreteren teneinde te bepalen of de collectieve over-
eenkomst normatief gevolg blijft hebben, zelfs als de collectieve overeenkomst is
geëindigd. Ten slotte bestaat er een sterk vermoeden dat partijen bij de individuele
arbeidsovereenkomst beoogd hebben de voorwaarden uit de collectieve overeen-
komst te laten voortduren, zelfs nadat de collectieve overeenkomst is geëindigd, als
het gevolg van niet-toepassing zou zijn dat er geen enkele bindende contractuele voor-
waarden zouden bestaan.

Een systeem van algemeenverbindendverklaring bestaat in het Verenigd Koninkrijk
niet.123

4.9.2 Overgang van onderneming en collectieve overeenkomsten

TUPE heeft op twee manieren invloed op de overgang van collectieve overeenkom-
sten. Ten eerste doordat veel collectieve overeenkomsten, waaraan dewerknemer niet
direct rechten kan ontlenen, worden geïncorporeerd in de individuele arbeidsover-
eenkomst en vervolgens krachtens artikel 4(2) TUPE overgaan.124 Daarnaast bepaalt
artikel 5 TUPE dat collectieve overeenkomsten in geval van overgang van onderne-
ming overgaan naar de verkrijger:

‘Where at the time of a relevant transfer there exists a collective agreement made by or on behalf of
the transferor with a trade union recognised by the transferor in respect of any employee whose con-
tract of employment is preserved by regulation 4(1) above, then-
(a) without prejudice to sections 179 and 180 of the 1992 Act (collective agreements presumed to

be unenforceable in specified circumstances) that agreement, in its application in relation to the
employee, shall, after the transfer, have effect as if made by or on behalf of the transferee with that
trade union, and accordingly anything done under or in connection with it, in its application in
relation to the employee, by or in relation to the transferor before the transfer, shall, after the trans-
fer, be deemed to have been done by or in relation to the transferee; and

(b) any order made in respect of that agreement, in its application in relation to the employee, shall,
after the transfer, have effect as if the transferee were a party to the agreement.’

Het is de vraag welke gevolgen artikel 5 TUPE in de praktijk voor de verkrijger zal
hebben. Dit vloeit voort uit het feit dat krachtens artikel 179 TULRCA collectieve over-
eenkomsten niet wettelijk bindend zijn, tenzij het tegendeel is overeengekomen –

waarvan zelden sprake is.125 Dus als een collectieve overeenkomst niet wettelijk
bindend is voor de vervreemder is de collectieve overeenkomst dat ook niet voor de
verkrijger. In het Verenigd Koninkrijk is men zich ervan bewust dat dit gevolg niet is
voorzien door de EU-wetgever.126 Artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming
bepaalt immers dat de verkrijger na de overgang de in een collectieve overeenkomst
vastgelegde arbeidsvoorwaarden in dezelfde mate handhaaft als de vervreemder.

123 Deinert 2013, p. 396.
124 IDS 2011, p. 225.
125 IDS 2011, p. 228.
126 IDS 2011, p. 228-229.
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Het zou vreemd zijn als collectieve overeenkomsten in het Verenigd Koninkrijk door
overgang van onderneming wettelijk afdwingbaar zouden worden.

Het begrip collectieve overeenkomst zoals opgenomen in artikel 5 TUPE ziet op
collectieve overeenkomsten in de zin van bovengenoemd artikel 178(1) TULRCA, met
betrekking tot de onderwerpen zoals opgenomen in bovengenoemd artikel 178(2)
TULRCA. De definitie van artikel 178(2) TULRCA ziet niet alleen op geschreven,
maar ook op ongeschreven overeenkomsten tussen vervreemder en vakbond, die
ook krachtens artikel 5 TUPE kunnen overgaan. Een collectieve overeenkomst met
betrekking tot onderwerpen die niet zijn opgenomen in artikel 178(2) TULRCA valt
niet onder artikel 5 TUPE en zal niet door de overgang van onderneming overgaan.

Artikel 5(a) TUPE bepaalt dat ‘anything done under or in connection with it (IHB:
de collectieve overeenkomst), in its application in relation to the employee, by or in rela-
tion to the transferor before the transfer, shall, after the transfer, be deemed to have been
done by or in relation to the transferee’. Hiermee wordt waarschijnlijk gedoeld op toe-
zeggingen door de vervreemder gedurende loononderhandelingen.127

Door artikel 5 TUPE gaat alleen de collectieve overeenkomst over van de werknemer
wiens arbeidsovereenkomst overgaat krachtens TUPE. Eenwerknemer die wordt aan-
genomen na de overgang van onderneming valt niet onder de overgegane collectieve
overeenkomst.128

Een verkrijger kan problemen ondervinden als het zittende personeel en het over-
gegane personeel gebonden zijn aan verschillende collectieve overeenkomsten. De
harmonisatie van niet wettelijk bindende collectieve overeenkomsten wordt niet
belemmerd door TUPE. Dit geldt niet voor geïncorporeerde collectieve overeenkom-
sten, welke rechten en verplichtingen krachtens artikel 4(2) TUPE overgaan en waar-
van harmonisatie krachtens artikel 4(4) TUPE is uitgesloten.

De beperkingen die artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming aan de
overgang van collectieve arbeidsvoorwaarden stelt, namelijk dat zij door de verkrij-
ger worden gehandhaafd tot het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt
beëindigd of afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking
treedt of wordt toegepast, zijn niet in de Engelse implementatiewetgeving van de
richtlijn overgang van onderneming opgenomen, hetgeen waarschijnlijk te maken
heeft met het feit dat in het Verenigd Koninkrijk de binding aan een collectieve over-
eenkomst sowieso al zwak is.

127 IDS 2011, p. 226.
128 Zo ook HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro).
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4.9.3 Dynamische incorporatiebedingen

De Britse arbeidsrechter stelde zich tot het Werhof-arrest129 steeds op het stand-
punt dat de overgang van onderneming ook de overdracht van een dynamisch
incorporatiebeding naar latere collectieve overeenkomsten inhield, een dynamisch
incorporatiebeding werd dynamisch geïnterpreteerd.130 Zoals rechter Hicks Q.C.
stelde in Whent v T. Cartledge Ltd:

‘(..) there is simply no reason why parties should not, if they choose, agree that matters such as
remuneration be fixed by processes in which they do not participate.’

Na het Werhof-arrest oordeelde het Court of Appeal in de zaak Alemo-Herron v
Parkwood Leisure dat als de vervreemder is gebonden aan een collectieve overeen-
komst door middel van een dynamisch incorporatiebeding, dan is de verkrijger die
geen partij is en kan zijn bij een dergelijke collectieve overeenkomst niet gebonden
aan de collectieve overeenkomsten die tot stand komen na die welke van kracht was
op het moment van de overgang van de onderneming.131 Anders gezegd: een incor-
poratiebeding diende volgens het Court of Appeal statisch en niet dynamisch te
worden geïnterpreteerd.132 Het Supreme Court heeft vervolgens het Hof van Justitie
gevraagd of artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming (en uitdrukkelijk niet
artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming) aldus moet worden uitgelegd dat
het zich verzet tegen bepalingen op grond waarvan bij overgang van een onderne-
ming de verkrijger gebonden is aan dynamische clausules die verwijzen naar cao’s
waarover wordt onderhandeld en die worden vastgesteld na de datum van over-
gang.133 Artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming (voorheen artikel 3 lid 2
overgang van onderneming) was immers niet geïmplementeerd in het Verenigd
Koninkrijk.

Het Hof van Justitie oordeelde in de zaak Parkwood:

‘(…) dat artikel 3 van richtlijn 2001/23 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen bepalin-
gen van een lidstaat op grond waarvan, bij overgang van een onderneming, de verkrijger gebonden is
aan dynamische clausules die verwijzen naar collectieve overeenkomsten waarover wordt onderhan-
deld en die worden vastgesteld na de datum van overgang, wanneer die verkrijger niet de mogelijkheid
heeft om deel te nemen aan de onderhandelingen over dergelijke na de overgang gesloten collectieve over-
eenkomsten.’

134

In het Verenigd Koninkrijk vallen cao-normen die door middel van een incorpora-
tiebeding contractueel gelden onder artikel 4(2) TUPE, waarin is vastgelegd dat door
de overgang van onderneming in beginsel alle voor de vervreemder uit de arbeids-
overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijger.

129 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway).
130 Whent v T. Cartledge Ltd [1996] UKEAT 39/96/1612.
131 Alemo-Herron v Parkwood Leisure [2010] EWCA Civ 24.
132 Wynn-Evans 2010, p. 279.
133 Alemo-Herron v Parkwood Leisure Ltd, C-426/11.
134 HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt. R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
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De beperkingen die artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming aan de over-
gang van collectieve arbeidsvoorwaarden stelt, namelijk dat zij door de verkrijger
worden gehandhaafd tot het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt
beëindigd of afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking
treedt of wordt toegepast zijn niet in de Engelse implementatiewetgeving vastgelegd,
hetgeen reflecteert dat de Engelse arbeidsmarkt veel minder dan andere Europese
arbeidsmarkten wordt gereguleerd door collectieve overeenkomsten. Mijns inziens
kan uit het Parkwood-arrest worden afgeleid dat ook op grond van artikel 4(2) TUPE
een dynamische binding in strijd kan zijn met de benodigde manoeuvreerruimte van
een particuliere verkrijger (in verhouding tot een publieke vervreemder) en de onder-
nemersvrijheid.

Het Parkwood-arrest heeft in het Verenigd Koninkrijk tot enige discussie geleid.135

Wynn-Evans heeft er met name op gewezen dat:

‘It will be interesting, to say the least, to see if and how the CJEU’s new found, and apparently business
friendly, approach to the interpretation of ARD – and by extension TUPE – influences any other aspect
of their application.’

136

Wynn-Evans stelt dat nu kennelijk in het kader van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang
van onderneming niet voorbij mag worden gegaan aan de rechten van de verkrijger
die de aanpassingen en veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe de voort-
zetting van zijn activiteiten dwingt het verkrijgers wellicht ook zou worden toe-
gestaan arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming te wijzigen.137 Wanneer
de werknemers met behoud van rechten en verplichtingen zijn overgegaan naar de
verkrijger heeft de richtlijn overgang van onderneming zijn werk gedaan en zou-
den wijzigingen wellicht worden toegestaan voor zover het nationale recht van de
verkrijger daarin voorziet.

4.9.4 TUPE 2014

Voor incorporatiebedingen is de herziening van TUPE 2014 relevant doordat voor
overgangen op of na 31 januari 2014 een nieuw artikel 4(5B) (Effect of relevant
transfer on contracts of employment) aan TUPE is toegevoegd. Met artikel 4(5B) TUPE
2014 is vastgelegd dat als de arbeidsovereenkomst een collectieve overeenkomst
incorporeert deze arbeidsvoorwaarden een jaar na de overgang gewijzigd mogen
worden, mits na de wijziging de rechten en verplichtingen in de arbeidsovereen-
komst globaal niet minder gunstig worden voor de werknemer dan de rechten en
verplichtingen die direct voor de wijziging golden. Dit zou er toe kunnen leiden dat
er verschil ontstaat tussen personeel dat arbeidsvoorwaarden ontleent aan een

135 Wynn-Evans 2014, p. 202-206.
136 Wynn-Evans 2014, p. 205.
137 Wynn-Evans 2014, p. 206.
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geïncorporeerde cao, welke arbeidsvoorwaarden na een jaar kunnen worden gewij-
zigd, en personeel dat arbeidsvoorwaarden ontleent aan een arbeidsovereenkomst
en bescherming ontleent aan artikel 4(4) TUPE als de overgang de enige of belang-
rijkste reden voor de wijziging is.

Met artikel 4(5B) TUPE 2014 wordt artikel 3 lid 3 tweede zinsnede richtlijn over-
gang van onderneming geïmplementeerd, waarin is opgenomen dat de lidstaten het
tijdvak waarin de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaar-
den moeten worden gehandhaafd kunnen beperken tot minimaal één jaar. Gelet op
het feit dat in het Verenigd Koninkrijk veel collectieve overeenkomsten, waaraan
de werknemer niet direct rechten kan ontlenen, worden geïncorporeerd in de indivi-
duele arbeidsovereenkomst teneinde afdwingbaar te zijn is het begrijpelijk dat artikel
4(5B) TUPE 2014 zich richt tot de geïncorporeerde collectieve overeenkomst en niet
tot de collectieve overeenkomst in het algemeen. Het is ook begrijpelijk dat de ein-
digingsgronden van artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming in artikel 4(5B)
zijn geïmplementeerd, nu deze uitdrukkelijk zien op de collectieve overeenkomst.

Daarnaast is voor incorporatiebedingen de herziening van TUPE 2014 relevant door-
dat voor overgangen op of na 31 januari 2014 een nieuw artikel 4A (Effect of relevant
transfer on contracts of employment which incorporate provisions of collective agree-
ments) aan TUPE is toegevoegd. Met artikel 4A TUPE 2014 is vastgelegd dat als een
arbeidsovereenkomst een dynamisch incorporatiebeding bevat dit niet leidt tot over-
gang van rechten en verplichtingen uit hoofde van de collectieve overeenkomst, als
de bepaling van de collectieve overeenkomst is aangegaan na de datum van over-
gang en de verkrijger niet deelneemt aan de onderhandelingen omtrent deze bepa-
ling. Een dynamisch incorporatiebeding wordt derhalve statisch. Met artikel 4A TUPE
2014 is een gedeelte van artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming en een
gedeelte van de rechtspraak van het Hof van Justitie geïmplementeerd.

4.10 Pensioen

4.10.1 Pensioen

Artikel 10(1) TUPE bepaalt (zakelijk weergegeven) dat artikel 4 en 5 TUPE niet van
toepassing zijn op:
• een arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst voor zover het een beroeps-

pensioen in de zin van de Pensions Schemes Act 1993 aangaat (artikel 10(1)(a)
TUPE) of

• rechten, verplichtingen of aansprakelijkheden krachtens of in verband met een
arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst of anderszins voor zover het
een beroepspensioen in de zin van de Pensions Schemes Act 1993 aangaat.
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Het gevolg van artikel 10(1) TUPE is dat het recht van de werknemer lid te zijn
van een beroepspensioenfonds in de zin van de Pensions Schemes Act 1993 en de
voordelen daarvan te genieten niet overgaan op de verkrijger. Deze rechten worden
beschermd uit hoofde van socialezekerheidswetgeving en pensioenovereenkom-
sten.138 De verkrijger hoeft in dat geval de pensioentoezeggingen van de vervreemder
niet over te nemen, noch hoeft hij een vergelijkbare regeling aan te bieden.139

Deze uitzondering van overgang moet krachtens artikel 10(2) TUPE eng worden
geïnterpreteerd.140 Bepalingen van een beroepspensioen in de zin van de Pensions
Schemes Act 1993 die niet zien op ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids- of nabe-
staandenpensioen (bijvoorbeeld een VUT-regeling) maken geen deel uit van het
beroepspensioen en gaan wel krachtens TUPE over. De verkrijger doet er derhalve
goed aan voor de overgang bij de vervreemder informatie op te vragen omtrent der-
gelijke aanspraken.

Krachtens de Pensions Act 2004 en de Transfer of Employment (Pension Protection)
Regulations 2005141 moet de verkrijger een nieuwe pensioenregeling aanbieden aan
bepaalde werknemers. Werknemers die bij de verkrijger recht hebben deel te nemen
in een nieuwe pensioenregeling zijn werknemers die:
a) reeds bij de vervreemder in een beroepspensioen deelnemen;
b) niet bij de vervreemder in een beroepspensioen deelnemen, maar dat wel zou-

den kunnen doen of
c) niet bij de vervreemder in een beroepspensioen deelnemen, maar dat wel zou-

den kunnen doen nadat zij langer bij de vervreemder zouden hebben gewerkt.142

De verkrijger dient derhalve bij de vervreemder dergelijke informatie op te vragen,
zodat hij weet welke werknemers recht hebben deel te nemen in een nieuwe pen-
sioenregeling.

In oktober 2012 is een verplichting opgenomen naar aanleiding waarvan grote
werkgevers vanaf 1 februari 2018 verplicht worden werknemers op te nemen in
een bedrijfspensioenfonds.143 Dit heeft in principe geen invloed op TUPE, echter als
de verkrijger verplicht is werknemers op te nemen in een bedrijfspensioenfonds,
geldt deze verplichting ook voor werknemers die in het kader van TUPE overkomen.

138 BIS 2014, p. 17.
139 IDS 2011, p. 254.
140 BIS 2014, p. 17.
141 S.I. 2005/649.
142 BIS 2014, p. 18.
143 BIS 2014, p. 19.
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Volgens artikel 10(3) TUPE kan een overgegane werknemer jegens de vervreem-
der geen constructive unfair dismissal claimen vanwege verlies of vermindering van
zijn rechten uit hoofde van een bedrijfspensioen als gevolg van de overgang.144 Deze
uitzondering ziet niet op vorderingen krachtens artikel 4(9) TUPE (material detri-
ment dismissal).

4.11 Ontslag

4.11.1 Inleiding

Krachtens common law kan een werkgever zijn werknemers met een arbeidsover-
eenkomst voor onbepaalde tijd naar goeddunken ontslaan, zonder dat de werkgever
daarvoor een reden aannemelijk moet maken.145 Het enige wat nodig is, is een opzeg-
ging. De wettelijke regeling van minimumopzegtermijnen is vastgelegd in artikel
86-91 ERA 1996, maar de individuele arbeidsovereenkomst kan langere opzegtermij-
nen vastleggen. In geval van een opzegging in strijd met de wettelijke of contractuele
opzegtermijnen kan de werknemer een beroep doen op de common law-actie wrong-
ful dismissal, tenzij de werkgever loon in plaats van de opzegtermijn voldoet of een
ander voordeel voldoet dat is toegestaan door artikel 86(3) ERA 1996.146 Een opzeg-
ging is niet vereist in geval van grof wangedrag van de werknemer, hetgeen leidt tot
ontslag op staande voet.

Zelfs als een ontslag krachtens common law is toegestaan omdat het is gegeven met
inachtneming van de geldende opzegtermijn is het krachtens de wet niet automa-
tisch rechtmatig. Artikel 94-132 ERA 1996 zien op de vordering uit hoofde van unfair
dismissal. Alleen werknemers kunnen een vordering uit hoofde van unfair dismissal
indienen (artikel 94(1) ERA 1996). De werknemer moet krachtens artikel 108 ERA
1996 langer dan twee jaar147 in dienst van de werkgever zijn. Alleen vorderingen met
betrekking tot arbeid verricht in Groot-Brittannië kunnenworden ingesteld (zie hier-
over uitgebreid de paragraaf over wettelijke rechten uit hoofde van arbeidswet-
geving).

Krachtens artikel 95(1) ERA 1996 is een werknemer voor een vordering uit hoofde
van unfair dismissal ontslagen:
a) wanneer de arbeidsovereenkomst is beëindigd door de werkgever, door opzeg-

ging of anderszins (‘express dismissal’);
b) wanneer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt zonder dat het con-

tract wordt verlengd;

144 Dit geldt niet wanneer de vermeende contractbreuk of het ontslag heeft plaatsgevonden vóór
6 april 2006, de datum waarop TUPE 2006 van kracht werd.

145 Barnard 2003, p. 155.
146 Van wrongful dismissal is sprake bij een opzegging zonder inachtneming van de wettelijke of

contractuele opzegtermijnen, waardoor de werknemer van de werkgever schadevergoeding kan
eisen.

147 Tot 6 april 2012 gold een kwalificerende termijn van een jaar, inmiddels geldt een kwalificerende
termijn van twee jaar (zie Unfair Dismissal and Statement of Reasons for Dismissal (Variation of
Qualifying Period) Order 2012/989, artikel 3).
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c) wanneer de arbeidsovereenkomst is beëindigd door de werknemer, door opzeg-
ging of anderszins, vanwege omstandigheden op grond waarvan de werknemer
gerechtigd was de arbeidsovereenkomst zonder opzegging te beëindigen vanwege
het gedrag van de werkgever (‘constructive dismissal’).

Tenzij sprake is van een automatisch unfair dismissal (bijvoorbeeld vanwege over-
gang van onderneming) verschuift de bewijslast naar de werkgever om een reden
voor ontslag aannemelijk te maken. Krachtens artikel 98(2) ERA 1996 bestaan de
navolgende legitieme ontslagredenen:
a) bekwaamheid of kwalificaties van de werknemer voor het werk waarvoor hij

is aangenomen;
b) gedrag van de werknemer;
c) boventalligheid;
d) strijd met een wettelijk verbod (bijvoorbeeld illegaliteit).

Artikel 98(1) ERA 1996 voegt hieraan toe: ‘some other substantial reason of a kind such
as to justify the dismissal of an employee holding the position which that employee held’,
de zogeheten SOSR.

Bovendien moet de werkgever aan contractuele en wettelijke procedurele vereisten
voldoen.148 Zo moeten werkgevers bij ontslag voldoen aan de Acas Code of Practice on
Disciplinary and Grievance Procedures (hierna: de code).149 De code is weliswaar niet
van toepassing op ontslag wegens boventalligheid, maar er bestaat geen uitzonde-
ring voor TUPE-ontslagen. Het is daarom verstandig als werkgevers kennis nemen
van de code.

Een vordering uit hoofde van unfair dismissal moet krachtens artikel 111(2) ERA
1996 aanhangig worden gemaakt binnen drie maanden na de datum van beëindiging
of, als dat redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen een langere periode die het Employ-
ment Tribunal redelijk acht.

De remedies die een werknemer ter beschikking staan zijn:
• wedertewerkstelling in de eigen functie (artikel 114 ERA 1996);
• wedertewerkstelling in een andere passende functie (artikel 115 ERA 1996) of
• schadevergoeding (artikel 118-124A ERA 1996).

Schadevergoeding is de gebruikelijke remedie. De schadevergoeding bestaat uit een
basisbedrag dat wordt berekend volgens een bepaalde formule (gebaseerd op leef-
tijd, lengte dienstverband en weekloon, zie artikel 119 ERA 1996) met een maximum
(per 1 februari 2013) van £ 13.500,- (€ 15.555,-) en een schadevergoeding die de
rechtbank redelijk acht met een maximum van £ 74.200,- (€ 85.498,-).

148 IDS 2011, p. 269.
149 De Acas Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures is online te raadplegen: http://

www.acas.org.uk/media/pdf/k/b/Acas_Code_of_Practice_1_on_disciplinary_and_grievance_pro-
cedures-accessible-version-Jul-2012.pdf.
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Ontslag door vervreemder of verkrijger zal veelal plaatsvinden vanwege bovental-
ligheid, hetgeen krachtens artikel 98(2) ERA 1996 een potentiële geldige reden voor
ontslag is. In artikel 139 ERA 1996 is de definitie van boventalligheid vastgelegd:

‘(a) the fact that his employer has ceased or intends to cease-
(i) to carry on the business for the purposes of which the employee was employed by him, or
(ii) to carry on that business in the place where the employee was so employed, or

(b) the fact that the requirements of that business-
(i) for employees to carry out work of a particular kind, or
(ii) for employees to carry out work of a particular kind in the place where the employee was

employed by the employer,
have ceased or diminished or are expected to cease or diminish.’

De werkgever zal allereerst de groep werknemers moeten bepalen waarin de ont-
slagen gaan vallen (de ‘pool for selection’). De werkgever heeft een grote flexibiliteit
in het bepalen van de groep. Vervolgens zullen selectiecriteria op de groep moeten
worden toegepast, waarvoor geen wettelijke vereisten bestaan. De selectiecriteria
mogen niet alleen uit subjectieve redenen bestaan, sommige criteria moeten objec-
tief getoetst kunnen worden.150 Vervolgens moet de werkgever met iedere werkne-
mer die voor ontslag wordt voorgedragen apart een gesprek voeren over de reden
voor ontslag, de selectiecriteria en de toepassing daarvan op het individuele geval.
Ook moet gesproken worden over wat is gedaan om ontslag te voorkomen en of er
een andere passende functie aanwezig is.

4.11.2 Unfair dismissal en TUPE

Artikel 7(1) TUPE biedt aanvullende bescherming die de mogelijkheden van werkge-
vers om werknemers te ontslaan in geval van een overgang van onderneming verder
beperkt. Een ontslag wegens de overgang van onderneming is niet nietig en houdt
stand,151 maar er is sprake van een automatisch unfair dismissal in de zin van de ERA
1996 wanneer de enige of belangrijkste reden voor het ontslag is gelegen in:
a) de overgang zelf of
b) een reden verbonden met de overgang, niet zijnde een eto-reden die leidt tot

wijzigingen in het personeelsbestand.

In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik
door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere lan-
den wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formu-
leren.

Artikel 7(2) TUPE bepaalt dat als de enige of belangrijkste reden voor ontslag een
eto-reden is die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand, sprake is van een
potentieel rechtmatig ontslag krachtens artikel 7(3) TUPE.

150 IDS 2011, p. 271.
151 British Fuels Ltd v Baxendale and Wilson v St Helens Borough Council [1998] UKHL 37.
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Samengevat is het doel van artikel 7(1)-(3) TUPE drie verschillende categorieën van
ontslag te onderscheiden:
1. ontslagen waarvoor de enige of belangrijkste reden de overgang zelf is, of een

reden verbonden met de overgang, maar geen eto-reden die leidt tot wijzigingen
in het personeelsbestand;

2. ontslagen waarvoor de enige of belangrijkste reden niet de overgang zelf is, maar
een reden verbonden met de overgang, zijnde een eto-reden die leidt tot wijzi-
gingen in het personeelsbestand;

3. ontslagen waarvoor de enige of belangrijkste reden niet verbonden is met de
overgang.152

Ontslagen in de eerste categorie zijn automatisch een unfair dismissal in de zin
van de ERA 1996. Ontslagen in de tweede categorie zijn mogelijk rechtmatig in de zin
van de ERA 1996. TUPE is niet van toepassing op ontslagen in de derde categorie,
omdat zulke ontslagen geen verband houden met de overgang. Voor ontslagen in de
tweede categorie bepaalt artikel 7(3)(b) TUPE dat deze ontslagen worden gezien als
gegeven wegens boventalligheid in de zin van artikel 98(2)(c) ERA 1996.

Wanneer is sprake van een ontslag ‘verbonden met de overgang’? In het algemeen
kan worden gesteld dat wanneer een ontslag volgt korte tijd na de overgang het
waarschijnlijk is dat het ontslag zal worden bestempeld als verbonden met de over-
gang. Echter wanneer de werkgever aannemelijk kan maken dat de reden voor ontslag
is gelegen in gedrag, functioneren of pensionering dan zal het ontslag niet verbon-
den zijn met de overgang.

Ontslag vanwege een reden verbonden met de overgang zijnde een eto-reden die
leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand kan geldig zijn. Artikel 7(2) TUPE kent
twee vereisten: allereerst moet er sprake zijn van een eto-reden voor ontslag en ten
tweede moet deze eto-reden leiden tot wijzigingen in het personeelsbestand.153 De
werkgever dient aan te tonen dat sprake is van een ontslag wegens eto-redenen.154

In het algemeen worden eto-redenen strikt geïnterpreteerd. Zo heeft het EAT geoor-
deeld dat een economische reden die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand
betrekking moet hebben op de bedrijfsvoering van de over te dragen onderneming,
zodat een poging van de vervreemder een hogere prijs voor het bedrijfsonderdeel te
verkrijgen door in te stemmen met de eis van de verkrijger een deel van het per-
soneel te ontslaan geen eto-reden is in de zin van TUPE.155 Een technische reden heeft
betrekking op de aard of uitrusting van het productieproces.156 Een organisatorische
reden heeft betrekking op de organisatorische structuur van de onderneming. Een
verkrijger kan stellen dat sprake is van een organisatorische reden wanneer hij niet

152 Employment Relations Directorate 2005, p. 25.
153 IDS 2011, p. 292.
154 Collins v John Ansell & Partners Ltd [2009] EWCA Civ 1094.
155 Wheeler v Patel [1987] IRLR 211.
156 IDS 2011, p. 296.
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alle werknemers van de overgegane onderneming kan gebruiken of wanneer hij
functies anders in gaat richten omdat hij de overgegane ondernemingsactiviteiten
anders gaat uitvoeren. Meestal zal de verkrijger een organisatorische reden voor
ontslag hebben.

Het grootste struikelblok voor werkgevers zal niet zijn het aannemelijk maken van
de eto-reden, maar het aantonen dat de eto-reden leidt tot wijzigingen in het per-
soneelsbestand.157 In de zaak Berriman v Delabole Slate Ltd. oordeelde het Court of
Appeal dat de zinsnede ‘eto reden die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand’
vereist dat de wijziging in het personeelsbestand onderdeel is van de eto-reden.158

Het doel van de werkgever moet zijn omwijzigingen in het personeelsbestand aan te
brengen, niet een mogelijke consequentie daarvan. ‘Wijzigingen in het personeels-
bestand’ betekent dat de werkgever moet aantonen dat de eto-reden leidt tot wij-
ziging in het gehele personeelsbestand of dat de eto-reden leidt tot een wijziging in
de functies (zijnde de taken) van de verschillende leden van het personeelsbe-
stand.159 Wanneer de werknemers geheel nieuwe functies krijgen zal dat voldoende
zijn om aan te tonen dat sprake is van wijzigingen in het personeelsbestand.

Wanneer de belangrijkste reden voor het ontslag de overgang van onderneming is
en derhalve automatisch een unfair dismissal krachtens TUPE, kan de vervreemder
geen voordeel halen uit artikel 7(2) TUPE door te betogen dat sprake is van een
ontslag wegens een eto-reden die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand
omdat de verkrijger het personeel niet langer nodig heeft.160 Anders gezegd: een
vervreemder kan niet anticiperen op een ontslagreden van de verkrijger. Het feit dat
de verkrijger niet al het personeel van de vervreemder kan gebruiken is alleen een
eto-reden voor de verkrijger. De werknemers moeten derhalve eerst overgaan naar
de verkrijger, alvorens ze rechtsgeldig door de verkrijger vanwege eto-redenen kun-
nen worden ontslagen.161

De remedies die een werknemer uit hoofde van unfair dismissal ter beschikking
staan zijn wedertewerkstelling in de eigen functie of andere passende functie (artikel
114 en 115 ERA 1996) of schadevergoeding (artikel 118-124A ERA 1996). Meestal
wordt schadevergoeding toegekend: onlangs oordeelde het Court of Appeal echter
dat wedertewerkstelling ‘uitvoerbaar’ werd geacht en daarom werd toegekend.162

Het is de verwachting dat wedertewerkstelling vaker zal worden toegekend.163

157 IDS 2011, p. 298.
158 Berriman v Delabole Slate ltd [1986] ICR 546, laatstelijk bevestigd in Hazel v Manchester College

[2014] EWCA Civ 72.
159 IDS 2011, p. 299.
160 Hynd v Armstrong [2007] CSIH 16.
161 Brown & Drinnan 2010, p. 23.
162 Hazel v Manchester College [2014] EWCA Civ 72.
163 McMullen 2014a, p. 371.
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Als sprake is van een unfair dismissal wegens de overgang van onderneming heeft
de werknemer rechten jegens de verkrijger, niet jegens de vervreemder.164 Dit is
zelfs het geval als het ontslag plaatsvond vóór de overgang van onderneming. Het
Court of Session heeft geoordeeld dat artikel 4(2) TUPE duidelijk is: alle rechten en
verplichtingen uit hoofde van de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
overeenkomst gaan door de overgang van onderneming op de verkrijger over.165

De werknemer kan niet van de verkrijger wedertewerkstelling afdwingen, omdat
het ontslag wegens de overgang van onderneming geen wettelijke nietigheid met
zich brengt.166

Sommige ontslagen die krachtens TUPE 2006 automatisch een unfair dismissal waren,
zullen dat niet langer zijn krachtens TUPE 2014.167 Krachtens TUPE 2006 was een ont-
slag automatisch een unfair dismissal als het ‘verbondenwas’met de overgang, terwijl
artikel 7(1)-(3) TUPE 2014 bepaalt dat een ontslag alleen automatisch een unfair
dismissal is als de enige of belangrijkste reden voor het ontslag de overgang is.168

Noch de vervreemder, noch de verkrijger mag een werknemer ontslaan als de enige
of belangrijkste reden voor ontslag de overgang is. Deze ontslagen zijn automatisch
een unfair dismissal in de zin van de ERA 1996. Of de overgang de enige of belang-
rijkste reden voor ontslag is hangt af van de omstandigheden van het geval.169 De
vervreemder en verkrijger kunnen een werknemer wel rechtsgeldig ontslaan wegen
eto-redenen die leiden tot wijzigingen in het personeelsbestand. De vervreemder
kan zich niet verlaten op eto-redenen die leiden tot wijzigingen in het personeels-
bestand bij de verkrijger.

De vervreemder of verkrijger dient derhalve aannemelijk te maken dat de enige of
belangrijkste reden voor ontslag een eto-reden is die leidt tot wijzigingen in het per-
soneelsbestand en derhalve niet automatisch een unfair dismissal.

Krachtens artikel 7(3A) TUPE 2014 is sprake van een ‘wijziging in het personeelsbe-
stand’ als de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht wijzigt. Dit houdt in
dat als de overgang leidt tot een wijziging van de plaats waar de arbeid gewoonlijk
wordt verricht, ontslagenwegens die wijziging niet automatisch een unfair dismissal
in de zin van ERA 1996 zullen zijn, zelfs niet als de verkrijger dezelfde hoeveelheid
personeel nodig heeft in de nieuwe locatie.170 Hierbij geldt wel als voorwaarde dat de
enige of belangrijkste reden voor ontslag een eto-reden is en het ontslag wordt

164 Selwyn 2011, p. 288.
165 Stirling District Council v Allen [1995] IRLR 301.
166 Wilson v St. Helens BC [1996] UKEAT 641/95/1602.
167 McMullen 2014a, p. 369.
168 TUPE 2014 geldt voor zaken waarin de overgang plaatsvindt op of na 31 januari 2014 en de datum

van opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer 31 januari 2014 of
later is of in een zaak waarin niet is opgezegd, de datum waarop de arbeidsovereenkomst ein-
digt 31 januari 2014 of later is.

169 BIS 2014, p. 25.
170 BIS 2014, p. 26.
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gegeven wegens boventalligheid. Artikel 7(3A) TUPE 2014 biedt mogelijkheden voor
ontslag in geval van overgang van onderneming en is daarom positief onthaald door
werkgevers, maar het is de vraag of het is toegestaan krachtens de richtlijn over-
gang van onderneming.171

Krachtens artikel 7(6) TUPE zal artikel 7(1) TUPE geen werknemer beschermen die
is uitgesloten van het recht een vordering wegens unfair dismissal krachtens de ERA
1996 in te dienen. In dat kader bevat artikel 230 ERA 1996 een definitie van werkne-
mer en bepaalt artikel 108 ERA 1996 dat moet worden voldaan aan de kwalificerende
termijn van twee jaar. De wijze waarop de kwalificerende periode wordt berekend is
vastgelegd in artikel 210-219 ERA 1996. De datum waarop de kwalificerende periode
aanvangt is meestal de datum waarop de werknemer begonnen is met werken voor
de vervreemder. Als sprake is geweest van een eerdere overgang van onderneming
zou deze datum eerder gelegen kunnen zijn.

Artikel 7(1) TUPE zal derhalve niet de persoon beschermen die geenwerknemer is in
de zin van artikel 230 ERA 1996, noch degene die niet voldoet aan de kwalificerende
termijn van twee jaar zoals opgenomen in artikel 108 ERA 1996.172 In hoofdstuk 6
(Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) zal ik door middel
van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de andere landen wordt
omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te formuleren.

4.11.3 Material detriment dismissal en TUPE

Krachtens artikel 4(9) TUPE is van een material detriment dismissal sprake als de
overgang van onderneming leidt of zou leiden tot een aanmerkelijke wijziging van
de arbeidsomstandigheden waardoor de werknemer wiens arbeidsovereenkomst
overgaat of zou overgaan materiële schade lijdt, als gevolg waarvan de werknemer
gerechtigd is de arbeidsovereenkomst als door de werkgever beëindigd te beschou-
wen, waarbij de werknemer wordt geacht te zijn ontslagen door de werkgever (en
dientengevolge een schadevergoeding kan claimen).

Met betrekking tot de vereisten van artikel 4(9) TUPE zij opgemerkt dat de vraag of
sprake is van een ‘aanmerkelijke wijziging van arbeidsomstandigheden’ zal afhan-
gen van de feiten en omstandigheden van elke zaak.173 Arbeidsomstandigheden zijn
in ieder geval ruimer dan arbeidsvoorwaarden. Het kan hierbij ook omwijziging van
niet-contractuele voorwaarden gaan.174 Gedacht zou kunnen worden aan status-
verlies, een verhuizing van de werkplek (hetgeen het reizen naar deze werkplek voor
de werknemer moeilijker of duurder maakt) of een medische beperking om op de
nieuwe werkplek te werken.175 Voorzichtigheid is geboden als een werknemer een

171 McMullen 2014b, p. 163.
172 IDS 2011, p. 276.
173 BIS 2014, p. 27.
174 IDS 2011, p. 153.
175 BIS 2014, p. 27 en Selwyn 2011, p. 289.
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mobiliteitsclausule in zijn arbeidsovereenkomst heeft die hem verplicht op verschil-
lende locaties te werken.176 In dit geval zal een overgang die leidt tot een wijziging
van de werkplek in het algemeen geen aanmerkelijke wijziging van de arbeidsom-
standigheden in de zin van artikel 4(9) TUPE opleveren.

De aanmerkelijke wijziging van arbeidsomstandigheden moet leiden tot materiële
schade voor de werknemer. ‘Materiële’ schade is niet vereist krachtens artikel 4 lid 2
richtlijn overgang van onderneming en het is de vraag of artikel 4(9) TUPE voldoet
aan de richtlijn overgang van onderneming. Uit Engelse rechtspraak blijkt dat de
vraag of een werknemer materiële schade lijdt moet worden beantwoord vanuit het
perspectief van de werknemer en derhalve subjectief wordt ingevuld.177

Het is de vraag hoe een material detriment dismissal moet worden gekwalificeerd.
Is het een express dismissal (artikel 95(1)(a) ERA 1996), een constructive dismis-
sal (artikel 95(1)(c) ERA 1996) of geen van beide? De doctrine gaat er in het alge-
meen van uit dat een material detriment dismissal moet worden gekwalificeerd
als een ‘quasi constructive dismissal’, dat valt binnen artikel 95(1)(c) ERA 1996, hoe-
wel de tekst van artikel 95(1)(c) ERA 1996 dan eigenlijk wat zou moeten worden ver-
ruimd om een material detriment dismissal er onder te laten vallen.178

Artikel 4(9) TUPE bepaalt dat wanneer de overgang van onderneming leidt of zou
leiden tot een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden waardoor de
werknemer wiens arbeidsovereenkomst overgaat of zou overgaan materiële schade
lijdt deze werknemer wordt geacht te zijn ontslagen door ‘de werkgever’. Dit artikel
bepaalt niet of de werkgever in kwestie de vervreemder of de verkrijger is. Dit lijkt
opzettelijk: het staat toe dat de werknemer zowel voor als na de overgang van onder-
neming kan besluiten het contract te beëindigen.179 Dit blijkt ook uit het gebruik van
de zinsnede ‘de wijziging van arbeidsomstandigheden leidt of heeft geleid (…)’, het-
geen suggereert dat een werknemer een beroep kan doen op artikel 4(9) TUPE wan-
neer hij zijn arbeidsovereenkomst beëindigt voor of na de overgang van onderneming.
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat als de werknemer zich verzet tegen de
overgang van onderneming krachtens artikel 4(7) TUPE, alsmede succesvol een vor-
dering op grond van material detriment dismissal indient, de aansprakelijkheid dan
niet is overgegaan naar de verkrijger, maar bij de vervreemder gebleven.180

176 IDS 2011, p. 154.
177 Shamoon v Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary [2003] UKHL 11.
178 IDS 2011, p. 335.
179 IDS 2011, p. 155.
180 IDS 2011, p. 336.
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4.11.4 Constructive dismissal en TUPE

Artikel 4(9) TUPE laat een beroep op artikel 4(11) TUPE onverlet. Artikel 4(11) TUPE
bepaalt omtrent constructive dismissal in een TUPE-situatie dat het de werknemer
vrij staat de contractbreuk van zijn werkgever te accepteren en zijn arbeidsovereen-
komst zonder opzegging te beëindigen om vervolgens een vordering op grond van
constructive dismissal in te dienen.

De basiselementen van een constructive dismissal zijn te vinden in artikel 95(1)(c)
en 136(1)(c) ERA 1996. Een werkgever wordt geacht een werknemer te hebben ont-
slagen als de werknemer zijn arbeidsovereenkomst (met of zonder opzegging)
beëindigt in omstandigheden waarin de werknemer gerechtigd is de arbeidsovereen-
komst zonder opzegging te beëindigen vanwege het gedrag van de werkgever.

Voor een succesvol beroep op constructive dismissal moet de werknemer wel aan-
tonen dat de aanmerkelijke wijziging van arbeidsomstandigheden heeft geleid tot
een contractbreuk door zijn werkgever.181 De wijzigingen die meestal zullen leiden
tot een vordering wegens constructive dismissal zijn wijzigingen in beloningsele-
menten en functiebeschrijvingen.182

Artikel 4(11) TUPE bepaalt dat het de werknemer dus vrij staat de contractbreuk
van ‘zijn werkgever’ te accepteren en zijn arbeidsovereenkomst zonder opzegging
te beëindigen om vervolgens een vordering op grond van constructive dismissal in
te dienen. Het artikel bepaalt niet of de werkgever in kwestie de vervreemder of
de verkrijger is. Dit lijkt net als bij artikel 4(9) TUPE opzettelijk: het staat toe dat
de werknemer zowel voor als na de overgang van onderneming kan besluiten het
contract te beëindigen.183

Als algemene regel heeft te gelden dat artikel 7(1) en 7(2) TUPE – de artikelen die
zien op ontslag in een TUPE context – van toepassing zijn ongeacht of de ontslagen
uitdrukkelijk (unfair dismissal) of afgeleid (constructive dismissal) zijn.184 Met
betrekking tot een constructive dismissal waarvan is aangetoond dat het is gegeven
vanwege de overgang zelf of vanwege een reden verbonden met de overgang, niet
zijnde een eto-reden, is het ontslag tevens automatisch een unfair dismissal krach-
tens artikel 7(1) TUPE en – mits de werknemer voldoet aan de kwalificerende ter-
mijn van twee jaar – zal de werknemer gerechtigd zijn tot de normale remedies uit
hoofde van unfair dismissal. Maar als sprake is van een ontslag wegens een reden
verbonden met de overgang zijnde een eto-reden dan zal krachtens 7(2) TUPE sprake

181 Rossiter v Pendragon[2002] EWCA Civ 745.
182 IDS 2011, p. 312.
183 IDS 2011, p. 155.
184 IDS 2011, p. 313.
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zijn van boventalligheid of SOSR krachtens artikel 98(1) ERA 1996 en 135 ERA 1996.
In dat geval zal de rechtmatigheid van het ontslag bepaald worden door artikel 98(4)
ERA 1996. Anders gezegd: de meeste claims krachtens artikel 4(9) en 4(11) TUPE zul-
len zien op ontslagen wegens de overgang of een reden verbonden met de overgang,
niet zijnde een eto-reden die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand en
daarom in strijd zijn met artikel 7(1) TUPE.185

4.11.5 Aansprakelijkheid vervreemder of verkrijger?

Welke werkgever – vervreemder of verkrijger – is nu aansprakelijk voor de verschil-
lende soorten ontslag en TUPE die ik in het voorgaande heb behandeld?186 Hierbij
dient te worden bedacht dat een ontslag wegens de overgang van onderneming niet
nietig is, maar stand houdt en dat de verkrijger vanaf het moment van de overgang
van onderneming volledig en alleen aansprakelijk is, ook voor verplichtingen ont-
staan vóór de overgang van onderneming. Bovendien wordt een werknemer die zich
tegen de overgang van onderneming verzet behandeld alsof hij ontslag heeft geno-
men, tenzij sprake is van een material detriment dismissal krachtens artikel 4(9)
TUPE of een constructive dismissal krachtens artikel 4(11) TUPE.

Als de enige of belangrijkste reden voor het ontslag is gelegen in de overgang zelf is
het ontslag automatisch een unfair dismissal krachtens artikel 7(1) TUPE zijn en zal
krachtens artikel 4(1)-(3) TUPE de aansprakelijkheid voor het ontslag overgaan op de
verkrijger, tenzij het ontslag een material detriment dismissal krachtens artikel 4(9)
TUPE of een constructive dismissal krachtens 4(11) TUPE is en de werknemer zich
heeft verzet tegen de overgang krachtens artikel 4(7) TUPE. In dat geval eindigt de
arbeidsovereenkomst met de vervreemder op de datum van de overgang en moet
de werknemer de vervreemder aanspreken.

Als de enige of belangrijkste reden voor het ontslag is gelegen in een reden ver-
bonden met de overgang, niet zijnde een eto-reden die leidt tot wijzigingen in het
personeelsbestand krachtens artikel 7(2) TUPE is het ontslag automatisch een unfair
dismissal krachtens artikel 7(1) TUPE en zal krachtens artikel 4(1)-(3) TUPE de
aansprakelijkheid voor het ontslag overgaan op de verkrijger, tenzij het ontslag een
material detriment dismissal krachtens artikel 4(9) TUPE of een constructive dismis-
sal krachtens 4(11) TUPE was en de werknemer zich heeft verzet tegen de overgang
krachtens artikel 4(7) TUPE. In dat geval eindigt de arbeidsovereenkomst met de ver-
vreemder op de datum van de overgang en moet de werknemer de vervreemder
aanspreken.

185 McMullen 2006, p. 129.
186 IDS 2011, p. 337.
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Als de enige of belangrijkste reden voor het ontslag is gelegen in een reden verbon-
den met de overgang, zijnde een eto-reden die leidt tot wijzigingen in het perso-
neelsbestand is geen sprake van een automatisch unfair dismissal krachtens artikel
7(1) TUPE en zal geen aansprakelijkheid overgaan op de verkrijger, ongeacht het
feit dat het ontslag is verbonden met de overgang.

Als het ontslag niet verbonden is met de overgang – bijvoorbeeld vanwege disfunc-
tioneren – heeft TUPE geen gevolgen en blijft aansprakelijkheid voor het ontslag bij
de vervreemder.
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HOOFDSTUK 5

Overgang van onderneming naar
Duits recht

5.1 Inleiding

Tot 1972 werd er in § 613 lid 2 Bürgerliches Gesetzbuch (hierna: BGB) van uitgegaan
dat de bij de vervreemder bestaande arbeidsovereenkomsten slechts met instemming
van alle partijen (vervreemder, verkrijger enwerknemer) op de verkrijger konden over-
gaan.1 Vervolgens kon de verkrijger beslissen of hij het personeelsbestand van de ver-
vreemder volledig of deels wilde overnemen.

Na jarenlange discussies over de rechtsgevolgen van een overgang van onderneming
voor de bestaande arbeidsovereenkomsten, waarin de heersende leer was dat een
automatische overgang van de bestaande arbeidsovereenkomsten moest worden ver-
worpen, werd op 15 januari 1972 § 613a lid 1 eerste zin, lid 2 en 3 BGB in het BGB opge-
nomen.2 In bijlage II van dit proefschrift is § 613a BGB opgenomen.

Door § 613a BGB werd voorzien in een automatische overgang van de bestaande
arbeidsovereenkomsten in geval van overgang van onderneming en een regeling voor
aansprakelijkheid van de verkrijger. De regeling in § 613a BGB bleek ontoereikend,
omdat alleen werd voorzien in een automatische overgang van individuele arbeids-
overeenkomsten en niet van cao’s of ondernemingsovereenkomsten (Betriebs-
vereinbarungen).3

Duitsland kende ten tijde van de totstandkoming van de richtlijn overgang van onder-
neming in 1977 dus al een regeling omtrent overgang van onderneming. De richt-
lijn overgang van onderneming heeft op 13 augustus 1980 alleen tot aanpassing van
§ 613a BGB geleid, waarbij aan § 613a lid 1 BGB de tweede tot en met vierde zin (met
betrekking tot collectieve overeenkomsten) en lid 4 (met betrekking tot het ontslag-
verbod wegens overgang van onderneming) zijn toegevoegd.4 Aan de wijzigingen

1 Müller-Glöge 2012, p. 376.
2 Werkend vanaf 19 januari 1972.
3 Weiss & Schmidt 2008, p. 142.
4 EG-Anpassungsgesetz van 13 augustus 1980, BGBI. I S. 1308.

133



van de richtlijn overgang van onderneming van 1998 en 2001 is voldaan door aan
§ 613a BGB een nieuw lid 5 en lid 6 toe te voegen, die zien op respectievelijk de infor-
matieplicht en het verzetsrecht.5

§ 613a lid 1 (overgang van rechten en verplichtingen), lid 2 (hoofdelijke aansprake-
lijkheid) en lid 4 eerste zin (ontslagverbod) BGB zijn dwingend recht.6 De rechtsge-
volgen van een overgang van onderneming kunnen noch door een overeenkomst
tussen vervreemder en verkrijger, noch door een overeenkomst tussen vervreemder
en werknemers uitgesloten of gewijzigd worden. Krachtens Duits recht is het de par-
tijen bij een arbeidsovereenkomst wel toegestaan in verband met een overgang van
onderneming een beëindigingovereenkomst af te sluiten, omdat dit ziet op de con-
tractsvrijheid van partijen.7 Een beëindigingovereenkomst is niet toegestaan als deze
ten doel heeft aan de rechtsgevolgen van een overgang van onderneming te ontko-
men, hetgeen in de praktijk niet eenvoudig is vast te stellen. § 613a lid 5 (informatie-
plicht) en lid 6 (verzetsrecht) BGB zijn niet dwingend, waardoor de contractspartijen
daaromtrent afwijkende afspraken kunnen maken.

De Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming is –

evenals in Nederland – opgenomen in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst.

I. Werkingssfeer

5.2 Materiële-werkingssfeerbepaling

5.2.1 Voorwaarden

§ 613a lid 1 eerste zin BGB bevat de materiële-werkingssfeerbepaling van overgang
van onderneming:

‘Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über (...).’

Voor toepasselijkheid van § 613a BGB dient dus sprake te zijn van een:
1. onderneming of onderdeel van een onderneming (economische eenheid);
2. rechtshandeling;
3. verandering van ondernemer en
4. identiteitsbehoud.8

5 BGBl. I S. 1163.
6 Müller-Glöge 2012, p. 376.
7 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 993.
8 De eis van identiteitsbehoud is door de rechtspraak van het Hof van Justitie toegevoegd.
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5.2.2 Onderneming of onderdeel van een onderneming (economische eenheid)

§ 613a lid 1 BGB knoopte met het begrip ‘onderneming of onderdeel van een onder-
neming’ aan bij het traditionele Duitse medezeggenschapsrechtelijke ondernemings-
begrip.9 Onder een onderneming in medezeggenschapsrechtelijke zin wordt verstaan:

‘die organisatorische Einheit (…) innerhalb derer ein Arbeitgeber allein oder in Gemeinschaft mit seinen
Mitarbeitern mit Hilfe von sächlichen oder immateriellen Mitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke
verfolgt, womit auch die Belegschaft unter den Betriebsbegriff zu fassen ist.’

10

In tegenstelling tot het medezeggenschapsrechtelijke ondernemingsbegrip ging het
Bundesarbeitsgericht (hierna: BAG) er bij uitleg van § 613a BGB vanuit dat tot een
onderneming in de zin van § 613a BGB slechts de materiële en immateriële activa
behoorden en uitdrukkelijk niet de werknemers.11 Voor overgang van onderneming
was volgens het BAG derhalve niet van belang of de verkrijger werknemers overnam.
De overgang van de arbeidsovereenkomsten was geen voorwaarde voor overgang van
onderneming, maar een rechtsgevolg daarvan.12

§ 613a lid 1 eerste zin BGB berust op de richtlijn overgang van onderneming en moet
daarom richtlijnconform worden uitgelegd. In Duitsland gaat men er sinds het arrest
van het Hof van Justitie inzake Süzen/Zehnacker13 van uit dat door de rechtspraak van
het Hof van Justitie niet zozeer het begrip ‘onderneming of onderdeel van een onder-
neming’ van belang is, maar veeleer het begrip ‘economische eenheid’.14 Het begrip
economische eenheid verwijst naar een georganiseerd geheel van personen en ele-
menten, waarmee een economische activiteit met een eigen doelstelling kan wor-
den uitgeoefend. In tegenstelling tot de uitleg door het BAG vormen werknemers
samen met de (materiële en immateriële) activa de economische eenheid. Beslis-
send daarbij is dat door de overgang van de economische eenheid een inwezen onver-
anderde voortzetting van de tot dusverre verrichtte werkzaamheden mogelijk is. Het
verliezen van de organisatorische eenheid na overgang hoeft niet in de weg te staan
aan een overgang van onderneming in de zin van de richtlijn overgang van onder-
neming.15

9 Kania 2012, p. 37.
10 Zie bijvoorbeeld BAG 12.02.1987 AP BGB § 613a Nr. 67 = NZA 1988, 170.
11 BAG 12.02.1987 AP BGB § 613a Nr. 67, Koch 2011, p. 1338 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009,

p. 994.
12 BAG 22.05.1985 AP BGB § 613a Nr. 42.
13 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
14 Koch 2011, p. 1332.
15 HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92 m.nt. E. Knipschild (Klarenberg/Ferrotron).
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Voor het bestaan van een onderdeel van een onderneming is het van belang dat het
gaat om een zelfstandig afscheidbaar organisatorisch onderdeel van een onderne-
ming, waarmee binnen het bedrijfsdoel een eigen deel van het bedrijfsdoel kan wor-
den vervuld.16 Voorwaarde voor overgang van een onderdeel van een onderneming is
dat het onderdeel van de onderneming bij de vervreemder al als zodanig werd gekwa-
lificeerd.17

5.2.3 Rechtshandeling

§ 613a lid 1 eerste zin BGB bepaalt dat de overgang geschiedt ‘door een rechtshan-
deling’. Voorheen ging men ervan uit dat § 613a BGB niet van toepassing was bij een
overgang krachtens wet of van overheidswege,18 maar dit was omstreden. Tot een
overgang krachtens wet komt het bij een overgang krachtens algemene titel.

Het strikte onderscheid tussen een rechtshandeling en een overgang krachtens alge-
mene titel is sinds de herziening van het Umwandlungsgesetz (UmwG) echter niet
langer houdbaar.19 § 324 UmwG bepaalt immers dat § 613a lid 1 en lid 4 tot lid 6 BGB
onverminderd van kracht blijft in geval van fusie, splitsing of vermogensoverdracht. Dit
is in lijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie, waar de richtlijn overgang van
onderneming telkens van toepassing wordt geacht wanneer ‘in het kader van contrac-
tuele betrekkingen’ een wijziging plaatsvindt in de natuurlijke of rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor de exploitatie van de onderneming en die als werkgever ver-
plichtingen aangaat ten opzichte van de werknemers van de onderneming.20 Ook
andere gevallen van overgang krachtens algemene titel dan genoemd in § 324 UmwG
kunnen ‘in het kader van contractuele betrekkingen’ plaatsvinden en daarmee onder
§ 613a lid 1 eerste zin BGB vallen.21

Daarmee resteert slechts erfopvolging (§ 1922 BGB), waaraan geen rechtshandeling
ten grondslag ligt. Hiervoor wordt aangevoerd dat tenminste het testament (§§ 2274
ff. BGB) als rechtshandeling moet worden beschouwd. Er wordt dan ook gepleit voor
analoge toepassing van § 613a BGB.22

5.2.4 Verandering van ondernemer

§ 613a lid 1 eerste zin BGB bepaalt dat bij overgang van onderneming sprake is van
een verandering van ondernemer die de onderneming op eigen naam daadwerkelijk
voortzet.23 Als werkgever en daarmee als ondernemer komt krachtens Duits recht

16 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 998.
17 BAG 22.07.2004 AP BGB § 613a Nr. 274.
18 Zie bijvoorbeeld BAG 25.02.1981 AP BGB § 613a Nr. 24.
19 Steffan 2012, p. 1332-1438 (Rn 67).
20 HvJ EG 19 mei 1992, NJ 1992, 476 (Sophie Redmond Stichting), HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377

en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker) en HvJ EG 26 september 2000, JAR 2000/239 m.nt. P.F. van der
Heijden (Mayeur/APIM).

21 Bijvoorbeeld BAG 21.02.2008 AP BGB § 613a Nr. 342.
22 Steffan 2012, p. 1332-1438 (Rn 68), zie anders: BAG 06.09.1978 AP BGB § 613a Nr. 13.
23 Müller-Glöge 2012, p. 390, BAG 06.02.1985 AP BGB § 613a Nr. 44.
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iedere rechtsbevoegde persoon in aanmerking, welke persoon zowel een natuurlijke
als rechtspersoon kan zijn. Blijft de ondernemer dezelfde, dan is geen sprake van over-
gang van onderneming krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB.

De overgang van onderneming vindt plaats op het moment van daadwerkelijke
voortzetting respectievelijk hervatting van de ondernemingsactiviteiten.24Wanneer de
overname van de bedrijfsmiddelen in meerdere stappen geschiedt vindt de overgang
van onderneming plaats op het moment dat de belangrijkste voor voortzetting van de
onderneming vereiste bedrijfsmiddelen zijn overgegaan en de beslissing over de over-
gang van onderneming niet meer ongedaan gemaakt kan worden.25

Overgang van onderneming en een bedrijfssluiting sluiten elkaar uit. Een bedrijfs-
sluiting vereist een definitieve beslissing van de werkgever om de onderneming met
de werknemers duurzaam of tenminste voor een onbepaalde, maar economisch niet
onbelangrijke periode, te sluiten.26

5.2.5 Identiteitsbehoud

Hoewel de eis van identiteitsbehoud niet met zoveel woorden is opgenomen in § 613a
lid 1 eerste zin BGB hebben Duitse rechters deze eis eerst sinds het arrest van het
Hof van Justitie inzake Süzen/Zehnacker27 overgenomen.28

Voor het beoordelen van identiteitsbehoud hanteren Duitse rechters ook de factoren
zoals geformuleerd door het Hof van Justitie in het Spijkers-arrest, zijnde de aard van
de betrokken onderneming of vestiging, het al dan niet overdragen van materiële
activa zoals gebouwen en roerende goederen, de waarde van de immateriële activa op
het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel
door de nieuwe ondernemer, het al dan niet overdragen van de klantenkring, de mate
waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteitenmet elkaar overeenkomen en
de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.29 Deze Spijkersfactoren
zijn door het Hof van Justitie niet nader gespecificeerd, hetgeen in Duitsland heeft
geleid tot rechtsonzekerheid bij de waardering van de verschillende factoren.30

In Duitsland is de Spijkersfactor ‘aard van de betrokken onderneming of vestiging’
van doorslaggevend belang voor de waardering van de andere Spijkersfactoren.31 ‘De
waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht’ heeft in Duitsland
slechts een indicatiefunctie. Als er immateriële activa worden overgenomen kan dat

24 BAG 18.03.1999 AP BGB § 613a Nr. 189.
25 BAG 27.10.2005 AP BGB § 613a Nr. 292.
26 BAG 28.04.1988 AP BGB § 613a Nr. 74.
27 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
28 BAG 26.06.1997 AP BGB § 613a Nr. 165.
29 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
30 Koch 2011, p. 1336.
31 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 999.
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een indicatie zijn voor een overgang van onderneming op voorwaarde dat de immate-
riële activa eenzekerewaardevertegenwoordigen.32 Indepraktijk kandewaardevande
immateriële activa de waarde van de materiële activa te boven gaan.

De introductie in de Duitse rechtspraak van de eis van identiteitsbehoud heeft
vooral gevolgen gehad voor de betekenis die aan ‘het al dan niet overnemen van
vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer’ toekomt bij de beoordeling van
alle omstandigheden.33 Zoals gezegd was het BAG tot 1997 van mening dat werk-
nemers niet bij het ondernemingsbegrip van § 613a BGB behoorden, omdat de over-
gang van de arbeidsovereenkomsten niet tegelijkertijd voorwaarde en rechtsgevolg
van dezelfde norm konden zijn.34 Het Hof van Justitie heeft in het arrest Süzen/
Zehnacker geoordeeld dat in arbeidsintensieve sectoren een entiteit haar identiteit
kan behouden als een wezenlijk deel van het personeel – qua aantal en deskundig-
heid – wordt overgedragen.35 Sinds het arrest Süzen/Zehnacker is ook het BAG van
mening dat het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe
ondernemer gelijkwaardig is aan de andere Spijkersfactoren. Aan de overname van
werknemers komt in arbeidsintensieve sectoren voortaan evenveel gewicht toe als
aan de overige Spijkersfactoren.

‘Het al dan niet overdragen van de klantenkring’ is met name van belang bij toet-
sing van de Spijkersfactoren in de dienstverlening. ‘De mate waarin de voor en na
de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen’ heeft in Duitsland
slechts beperkte betekenis. Alleen een gelijke aard van de vóór en na de overdracht
verrichte werkzaamheden is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van een
overdracht van een economische entiteit.36 Het loutere gunnen van een opdracht
aan een ander is nog geen overgang van onderneming. Als de verkrijger een wezen-
lijk andere activiteit gaat uitoefenen gaat dit meestal samen met een wijziging van
het bedrijfsdoel en een verandering van het arbeidsproces en klantenkring. Veelal
zal er dan geen sprake zijn van een overgang van onderneming.37 ‘De duur van een
eventuele onderbreking van de activiteiten’ kan een indicatie zijn dat geen over-
gang van onderneming heeft plaatsgevonden.38 Hoe langer de onderbreking duurt,
hoe sterker deze indicatie wordt.

Ook bij het verwerven van een onderdeel van een onderneming in de zin van § 613a
BGB is het vereist dat de economische eenheid haar identiteit behoudt. Om een zelf-
standig over te dragen onderdeel van een onderneming aan te kunnen nemen dient
het onderdeel reeds bij de vervreemder een organisatorische zelfstandigheid te heb-
ben.39

32 BAG 13.11.1997 AP BGB § 613a Nr. 170.
33 van Straalen 1999, p. 81.
34 BAG 22.05.1985 AP BGB § 613a Nr. 42.
35 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
36 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
37 BAG 13.07.2006 AP BGB § 613a Nr. 313.
38 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1001.
39 BAG 17.04.2003 AP BGB § 613a Nr. 253.
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II. Behoud van de rechten van werknemers

5.3 Inleiding

5.3.1 Kernbepaling

In § 613a lid 1 eerste zin BGB is tevens de kern van de regeling van het behoud van
rechten en verplichtingen van werknemers bij overgang van onderneming neer-
gelegd. Het artikel bepaalt daaromtrent:

‘(...) so tritt dieser (IHB: de andere ondernemer) in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des
Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.’

Het gevolg van de overgang van onderneming is derhalve dat de andere ondernemer in
de rechten en verplichtingen van de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
verhoudingen treedt.40

De belangrijkste begrippen van de Duitse kernbepaling zijn:
1. arbeidsverhouding;
2. rechten en verplichtingen en
3. wisseling van werkgever.

5.4 Arbeidsverhouding

5.4.1 Arbeidsverhouding

De Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming bevat
geen definitie van het begrip arbeidsverhouding, maar daarmee wordt in Duitsland
het geheel van rechtsbetrekkingen tussen werkgever en werknemer bedoeld.41 Deze
rechtsbetrekkingen worden niet alleen door de arbeidsovereenkomst, maar ook door
de ondernemingsovereenkomst of cao bepaald. Het begrip arbeidsbetrekking uit de
richtlijn overgang van onderneming is niet geïmplementeerd.

Wie werknemer is in de zin van § 613a BGB wordt primair bepaald door de definitie
van de overeenkomst tot het verrichten van diensten van § 611 BGB:

‘Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen
Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.’

42

40 Müller-Glöge 2012, p. 399 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1021.
41 Nipperdey 2014, p. 1-4210.
42 Koch 2011, p. 1345.
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§ 613a BGB is niet van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van dien-
sten, maar alleen op arbeidsverhoudingen, hetgeen enige gezagsverhouding impli-
ceert.43 In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderne-
ming) zal ik door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de
andere landen wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te
formuleren.

§ 613a BGB is niet van toepassing op zelfstandigen of ingeleende werknemers.
Hetzelfde zou gelden voor een werknemer die (permanent) tewerkgesteld is bij een
tot een concern behorende vennootschap, maar juridisch een andere vennootschap
van dat concern als werkgever heeft: gaat de vennootschap waar hij permanent
tewerk is gesteld over, dan gaat de werknemer niet mee, nu zijn arbeidsovereenkomst
elders binnen het concern is gesitueerd. Door het Albron-arrest44 wordt deze situatie
in Duitsland inmiddels anders beoordeeld.45

§ 613a BGB ziet op ‘op het tijdstip van de overgang bestaande’ arbeidsverhoudingen.
Een op het tijdstip van de overgang van onderneming opgezegde arbeidsovereenkomst
gaat op de verkrijger over als de opzegtermijn nog loopt. Is de arbeidsovereenkomst
op het tijdstip van de overgang beëindigd, dan gaat deze niet over. Wanneer een ver-
vreemder voor de overgang van onderneming een arbeidsovereenkomst aangaat,
die ingaat op een tijdstip na de overgang van onderneming, dan gaat deze arbeids-
overeenkomst niet krachtens § 613a BGB op de verkrijger over, aangezien het geen
op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsverhouding betreft.46 De arbeids-
verhoudingen met zieke en arbeidsongeschikte werknemers gaan over. Arbeidson-
geschiktheid of ziekte beëindigen de arbeidsovereenkomst namelijk niet, maar leiden
er slechts toe dat de uitoefening van de werkzaamheden (tijdelijk) onmogelijk is.

5.4.2 Informatieplicht werknemer

§ 613a lid 5 BGB bevat een informatieplicht voor vervreemder of verkrijger:

‘Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber hat die von einem Übergang betroffenen Arbeitneh-
mer vor dem Übergang in Textform zu unterrichten über:
1. den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs,
2. den Grund für den Übergang,
3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen.’

Het ‘tijdstip of voorgenomen tijdstip van de overgang’ is niet problematisch. Wanneer
dit tijdstip nog niet vaststaat volstaat het geplande tijdstip van de overgang. Wanneer
dit tijdstip later verandert, dan hoeft daarover geen nadere informatie te worden ver-
strekt.

43 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1009 en Koch 2011, p. 1345.
44 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten).
45 BAG 9.2.2011 NZA 2011, 791.
46 Müller-Glöge 2012, p. 399.
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Het BAG vereist bij de informatieplicht over ‘de reden voor de overgang’niet slechts een
opgave van de rechtsgrond van de overgang, maar ook tenminste enkele medede-
lingen over de ondernemingsoverwegingen voor de overgang, die met betrekking tot
het verzetsrecht van invloed kunnen zijn op de arbeidsplaats.47 Over de economische
overwegingen voor de overgang hoeft geen informatie verstrekt te worden. Daarnaast
moet informatie worden verstrekt over de aard van de overgang en de verkrijger
(bedrijfsnaam en adres), zodat deze te identificeren is. Wanneer voornoemde informa-
tie over de verkrijger bij de overgang nog niet kan worden verstrekt moet deze bij
het verstrekken van de overige informatie worden medegedeeld.48

Met betrekking tot ‘de juridische, economische en sociale gevolgen van de over-
gang voor de werknemer’ heeft te gelden dat deze in de praktijk tot de meeste pro-
blemen leiden. De juridische, economisch en sociale gevolgen zijn niet drie geschei-
den onderwerpen, maar houden in dat informatie moet worden verstrekt over de
juridische gevolgen van de overgang, bestaande uit economische en sociale gevol-
gen.49 Hierbij kan gedacht worden aan informatie over het voortduren dan wel ver-
anderen van verplichtingen uit hoofde van de (collectieve) arbeidsovereenkomst
of ondernemingsovereenkomst, de aansprakelijkheid van vervreemder en verkrij-
ger50 alsmede de bescherming tegen ontslag. Ook moet informatie worden verstrekt
over de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het verzetsrecht,
dat jegens vervreemder en verkrijger een beroep kan worden gedaan op het ver-
zetsrecht en de gevolgen van het – al dan niet – uitoefenen van het verzetsrecht.51 De
vervreemder is in principe niet verplicht informatie te verstrekken over de econo-
mische en financiële positie van de verkrijger, echter de economische positie kan
relevant zijn voor een goede afweging omtrent de uitoefening van het verzetsrecht.
Ook moet de werknemer gewezen worden op de hoofdelijke aansprakelijkheid van
vervreemder en verkrijger krachtens § 613a lid 2 BGB en op het ontslagverbod van
§ 613a lid 4 BGB.

Informatie over ‘de met betrekking tot de werknemer genomen maatregelen’ ziet
bijvoorbeeld op voorgenomen bijscholingsmaatregelen wegens een productiewijzi-
ging of de voorziene afsluiting van een sociaal plan ten behoeve van de werknemers
die overgaan. Uiteindelijk moet informatie worden verstrekt over alle ten tijde van
de informatieverstrekking voorgenomen maatregelen met betrekking tot de arbeids-
verhoudingen.

De informatieplicht heeft als doel de werknemer die bij de overgang betrokken is vol-
doende basisinformatie voor uitoefening van het verzetsrecht te verschaffen, reden
waarom ik dieper op de informatieplicht inga dan bij Nederland en het Verenigd

47 BAG 23.7.2009 AP BGB § 613a Widerspruch Nr. 10, BAG 10.11.2011 AP BGB § 613a Nr. 417.
48 BAG 23.07.2009 AP BGB § 613a Widerspruch Nr. 10.
49 Müller-Glöge 2012, p. 409.
50 BAG 20.03.2008 BeckRS 2008, 55790.
51 Koch 2011, p. 1358, Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1016 en BAG 20.03.2008 BeckRS 2008,

55790.
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Koninkrijk.52 Vervreemder en verkrijger moeten de werknemer zodanig informeren
dat deze zich over de persoon van de verkrijger en de in § 613a lid 5 BGB genoemde
omstandigheden een beeld kan vormen. De informatieplicht moet de beslissing van
de werknemer om zich – al dan niet – op het verzetsrecht te beroepen vergemakke-
lijken. Vanwege de verstrekkende gevolgen die een laat uitgeoefend verzetsrecht kan
hebben is met name de verkrijger gebaat bij het tijdig en volledig informeren van de
bij de overgang betrokken werknemers.

De informatie moet krachtens § 126b BGB schriftelijk (per post, fax of e-mail) worden
verstrekt, echter vereist in tegenstelling tot § 126 BGB geen ondertekening.53 Indien
alle gevallen vergelijkbaar zijn kan een standaardbrief gebruikt worden. Omdat dit
meestal niet zo zal zijn kan het zinvoller zijn voor bepaalde groepen werknemers een
standaardbrief te gebruiken.

De informatieplicht rust zowel op de vervreemder als de verkrijger, wanneer één van
deze partijen aan de informatieplicht voldoet is de andere partij daarvan verschoond.54

Vervreemder en verkrijger zijnwat de informatieplicht betreft als hoofdelijke schulde-
naars in de zin van §§ 421 e.v. BGB te beschouwen. Aan de informatieplicht kan ook
worden voldaan doordat vervreemder en verkrijger ieder een deel van de informatie
verschaffen. In de praktijkmoeten vervreemder en verkrijger veelal samenwerken ten-
einde volledig te informeren en wordt meestal in gezamenlijk overleg een brief opge-
steld.

De inhoud van de informatieplicht wordt subjectief bepaald, dat wil zeggen afhan-
kelijk van de kennis van vervreemder én verkrijger op het moment waarop de infor-
matie wordt verstrekt. Wanneer aan de informatieplicht wordt voldaan bestaat geen
nadere informatieplicht bij latere veranderingen bij dezelfde overgang (uiteraard wel
als latere veranderingen leiden tot een andere overgang).55

De informatie moet volledig en in de juiste vormverstrekt worden.56 Wanneer hiervan
geen sprake is gaat de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het
verzetsrecht van § 613a lid 6 BGB niet lopen. De termijn gaat eerst lopen zodra op de
voorgeschreven wijze volledige informatie is verstrekt. Wanneer de termijn niet gaat
lopen bestaat er geen tijdslimietwaarbinnen een beroep op het verzetsrechtmoetwor-
den gedaan. Eenwerknemer kan het beroep op het verzetsrecht wel verwerken (waar-
over uitgebreid de paragraaf over rechtsgevolgen van verzet).

52 Koch 2011, p. 1357 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1013.
53 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1014.
54 Müller-Glöge 2012, p. 411.
55 Müller-Glöge 2012, p. 408.
56 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1019.
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Als vóór de overgang van onderneming niet aan de informatieplicht is voldaan dan
duurt de informatieplicht na de overgang van onderneming voort.57 Aan de informa-
tieplicht kan ook na de overgang van onderneming nog worden voldaan, zodat de
termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het verzetsrecht dan begint te
lopen.58

Het schenden van de informatieplicht kan ertoe leiden dat de werknemer aanspraak
kanmaken op schadevergoeding, omdat § 613a lid 5 BGB eenwettelijke plicht bevat.59

Voorwaarde is dat er sprake is van schade en een causaal verband bestaat tussen de
foutieve informatieverstrekking en de schade. Hiervan is geen sprake als de werkne-
mer door uitoefening van het nog bestaande verzetsrecht het intreden van de schade
kan verhinderen.

De koppeling van de informatieplicht van werknemers van § 613a lid 5 BGB aan het
verzetsrecht van § 613a lid 6 BGB volgt niet uit de richtlijn overgang van onderne-
ming. De informatieplicht van werknemers bij gebreke van een werknemersverte-
genwoordiging is slechts in de richtlijn overgang van onderneming opgenomen
teneinde te verzekeren dat de werknemers voorafgaand aan de overgang van onder-
neming juist en volledig over de overgang worden geïnformeerd.

5.4.3 Verzetsrecht werknemer

§ 613a lid 6 BGB bepaalt omtrent het verzetsrecht van de werknemer:

‘Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach Zugang
der Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich widersprechen. Der Widerspruch kann gegenüber dem
bisherigen Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erklärt werden.’

De werknemer kan derhalve, nadat hem de informatie zoals voorgeschreven in § 613a
lid 5 BGB is verschaft, binnen een termijn van een maand beslissen over uitoefening
van het verzetsrecht.60 De werknemer kan ook voordat hem de informatie zoals voor-
geschreven in § 613a lid 5 BGB een beroep doen op het verzetsrecht.

De verzetstermijn gaat slechts lopen door het verstrekken van de informatie van § 613a
lid 5 BGB. Informatieverstrekking aan de Betriebsrat (de Duitse equivalent van de
ondernemingsraad) of de daadwerkelijke overgang van onderneming leiden niet tot
aanvang van de verzetstermijn. Vervreemder en verkrijger hebben de mogelijkheid
ruim voor de voorgenomen overgang van onderneming de informatie te verstrekken,
zodat de verzetstermijn nog voor de overgang is verstreken en duidelijk is welke
werknemers mee overgaan. Wanneer eerst na de overgang van onderneming aan de
informatieplicht wordt voldaan begint ook dan pas de verzetstermijn te lopen. De ver-
zetsperiode kan door de werkgever niet eenzijdig verkort worden. De verzetsperiode

57 Müller-Glöge 2012, p. 412 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1015.
58 BAG 23.07.2009 AP BGB § 613a Widerspruch Nr. 10.
59 Müller-Glöge 2012, p. 412, Koch 2011, p. 1360 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020.
60 Müller-Glöge 2012, p. 415.
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kan slechts door middel van een driepartijenovereenkomst tussen werknemer, ver-
vreemder en verkrijger worden verlengd.61 Wanneer niet of onvoldoende aan de infor-
matieverstrekking is voldaan is de verzetstermijn niet gelimiteerd tot een maand en
kan de verzetstermijn voortduren. Er zijn verzetstermijnen van acht of meer maanden
bekend.62

De werknemer moet schriftelijk een beroep op het verzetsrecht doen.63 Doet de
werknemer mondeling een beroep op het verzetsrecht dan is dit krachtens § 125
BGB nietig. Dit kan worden hersteld binnen de periode waarin schriftelijk een beroep
moet worden gedaan op het verzetsrecht, bij gebreke waarvan de werknemer van
rechtswege overgaat naar de verkrijger. Zwijgen van de werknemer is geen verzet.64

Het verzetsrecht is een Gestaltungsrecht, een wilsrecht van de werknemer.65 Het ver-
zetsrecht kan derhalve niet door cao-partijen of de Betriebsrat worden uitgeoefend.66

Uit de als verzet in aanmerking komende verklaring van de werknemer moet voor
degenen tot wie de verklaring is gericht duidelijk de wil blijken de overgang van de
arbeidsovereenkomst op de verkrijger te voorkomen. Een verzetsrecht onder voor-
waarden of voorbehoud is niet toegestaan. Het verzetsrecht hoeft niet gemotiveerd te
worden. Er is geen zakelijke reden voor een beroep op het verzetsrecht vereist. Het
verzetsrecht kan zowel tegen de vervreemder als de verkrijger worden ingeroepen.
Bekendheid met het verzet of de verwerking daarvan wordt wederzijds toegerekend.
De vervreemder is verplicht de verkrijger over een beroep op het verzetsrecht te
informeren. Een werknemer kan naar aanleiding van een overgang van onderneming
schriftelijk afzien van zijn beroep op het verzetsrecht.

Een werknemer kan zijn verzetsrecht ook verwerken.67 De werknemer moet daar-
toe de indruk hebben gewekt dat hij geen beroep wilde doen op het verzetsrecht,
op welke indruk vervreemder en verkrijger gerechtvaardigd mochten vertrouwen.
De bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen van vervreemder en verkrij-
ger moet dan zwaarder wegen dan het verzetsrecht van de werknemer. Hiervan kan
sprake zijn wanneer een werknemer gedurende langere tijd geen beroep heeft gedaan
op het verzetsrecht (Zeitmoment) en dit bij de vervreemder de indruk heeft gewekt dat
de werknemer er geen beroep op wil doen (Umstandsmoment). Wanneer de werk-
nemer zijn verzetsrecht verwerkt kan hij geen eis tot schadevergoeding wegens

61 Müller-Glöge 2012, p. 415.
62 Bijvoorbeeld BAG 23.07.2009 AP BGBG § 613a Widerspruch Nr. 10 (meer dan 14,5 maand) BAG

9.12.2010 AP BGB § 613a Nr. 394 (meer dan vierentwintig maanden), BAG 24.02.2011 AP BGB § 613a
Nr. 399 en BAG 24.02.2011 AP BGB § 613a Nr. 397 (negenmaanden) en BAG 24.02.2011 BeckRS 2011,
72474 (acht maanden).

63 Krachtens § 126 lid 1 BGB is daarmee de wettelijke schriftelijke vorm bedoeld, die krachtens § 126
lid 3 BGB kan worden vervangen door elektronische vorm (zie hierover § 126a BGB).

64 Müller-Glöge 2012, p. 415.
65 Koch 2011, p. 1361.
66 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1012.
67 Müller-Glöge 2012, p. 416, Koch 2011, p. 1362 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1019.
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onjuiste informatieverstrekking indienen, waarbij hem het verzetsrecht bij wijze van
vergoeding in natura weer wordt toegekend.68 Anders worden de regels die tot ver-
werking van het verzetsrecht hebben geleid omzeild.69

De uitoefening van het verzetsrecht kan in strijd zijn met de goede trouw en der-
halve ongeldig zijn als de werknemer tevoren heeft verklaard dat hij zich niet zou
verzetten tegen de overgang van zijn arbeidsovereenkomst en zijn werkgever op
deze verklaring heeft vertrouwd.70 Een massaal beroep op het verzetsrecht kan
leiden tot misbruik van recht als door de uitoefening van het verzet ontoelaatbare
doelen worden nagestreefd.71 Hiervan kan sprake zijn als aan de uitoefening van het
verzetsrecht geen beschermenswaardig eigenbelang ten grondslag ligt, maar wordt
gebruikt als voorwendsel om een oneerlijk doel te bereiken of om anderen schade
te berokkenen (§ 226 BGB). Als sprake is van massaal beroep op het verzetsrecht
dan kan dit zijn ingegeven door de wens een overgang van onderneming te voor-
komen. De verhindering van de overgang van onderneming zou afbreuk doen aan
de ondernemersvrijheid van de werkgever.72

Het verzetsrecht is geen dwingend recht en partijen kunnen dus schriftelijk over-
eenkomen dat de werknemer geen verzetsrecht toekomt.73 Het feit dat het verzets-
recht is gebaseerd op het grondrecht van vrije arbeidskeuze maakt dit niet anders,
nu het bij § 613a lid 6 BGB gaat om een privaatrechtelijke vastlegging van richtlijn-
verplichtingen. Bij de uitoefening van het verzetsrecht gaat het niet om het voort-
bestaan van de arbeidsovereenkomst, maar slechts om de keuze van werkgever
(vervreemder of verkrijger).

Als rechtsgeldig een beroep is gedaan op het verzetsrecht dan gaat de arbeidsover-
eenkomst niet op de verkrijger over, maar blijft deze bestaan met de vervreemder. Het
rechtsgevolg van een beroep op het verzetsrecht na de overgang van onderneming is
omstreden.74 De meeste schrijvers gaan ervan uit dat door rechtsgeldige uitoefening
van het verzet de arbeidsovereenkomst met de verkrijger ex tunc eindigt, op het
moment van de overgang van onderneming. Het verzetsrecht heeft derhalve terugwer-
kende kracht tot hetmoment van de overgang van onderneming.75 Tot hetmoment van
ingang van het verzetsrecht moet de werknemer zijn arbeid op basis van een feitelijke
arbeidsovereenkomstmet de verkrijger verrichten. Tot hetmoment van ingang van het
verzetsrecht heeft de werknemer jegens de verkrijger aanspraak op loon, als tegen-
prestatie van de arbeidsverrichtingen. Ook het BAG heeft geoordeeld dat het verzets-
recht terugwerkende kracht heeft tot hetmoment van de overgang van onderneming.76

68 Koch 2011, p. 1363.
69 BAG 2.4.2009 AP BGB § 613a Nr. 6.
70 BAG 15.02.1984 AP BGB § 613a Nr. 37.
71 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1013.
72 BAG 30.09.2004 AP BGB § 613a Nr. 275.
73 Koch 2011, p. 1363.
74 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020.
75 Müller-Glöge 2012, p. 417, Koch 2011, p. 1363 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020.
76 BAG 13.7.2006 AP BGB § 613a Nr. 312.
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Er zijn echter ook schrijvers die zich op het standpunt stellen dat het logischer zou
zijn als het verzetsrecht geen terugwerkende kracht tot het moment van de overgang
van onderneming zou hebben, omdat het verzetsrecht een wilsrecht is dat slechts ex
nuncwerkt.77 Tot het moment van verzet zouden tussenwerknemer en verkrijger con-
tractuele betrekkingenbestaanwaarvande inhoudwordtbepaalddoor § 613a lid 1BGB.

De koppeling van de informatieplicht van werknemers van § 613a lid 5 BGB aan het
verzetsrecht van § 613a lid 6 BGB volgt niet uit de richtlijn overgang van onderneming.

Wanneer de vervreemder niet bereid is de werknemer die rechtsgeldig een beroep
heeft gedaan op het verzetsrecht weer tewerk te stellen, dan is hij krachtens § 615 BGB
in verzuim. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor de werknemer een vordering tot
schadevergoeding in te stellen (§ 280 lid 1 BGB) wegens schending van de informa-
tieplicht van § 613a lid 5 BGB.78

Weliswaar blijft door een rechtsgeldig beroep op het verzetsrecht de arbeidsover-
eenkomst met de vervreemder in stand, maar de arbeidsplaats gaat met de onderne-
ming op de verkrijger over.79 Wanneer de vervreemder niet de mogelijkheid heeft de
werknemer een andere passende functie aan te bieden volgt mogelijk ontslag wegens
bedrijfseconomische gronden. Het ontslagverbod van § 613a lid 4 eerste zin BGB staat
hieraan niet in deweg, omdat de reden voor ontslag niet is gelegen in de overgang van
onderneming, maar in bedrijfseconomische gronden. De vervreemder moet wel
voldoen aan de voorwaarden van § 1 lid 2 KSchG, waarover uitgebreid in de paragraaf
over ontslag. Er hoeft niet naar een andere passende functie te worden gezocht wan-
neer de hele onderneming is overgedragen, echter wel wanneer slechts een onder-
deel van de onderneming is overgedragen.

Als een beroep op het verzetsrecht rechtsgeldig is gedaan kan het niet meer worden
herroepen.80 Dit geldt ook wanneer reeds voordat aan de informatieplicht van § 613a
lid 5 BGB is voldaan een beroep op het verzetsrecht is gedaan. De rechtsgevolgen van
een rechtsgeldig beroep op het verzetsrecht kunnen alleen door een driepartijenover-
eenkomst tussenwerknemer, vervreemder en verkrijger ongedaan gemaakt worden.81

Een overeenkomst tussen vervreemder enwerknemer is daartoe onvoldoende en leidt
niet tot overgang van de arbeidsovereenkomst op de verkrijger.

Voor een rechtsgeldig beroep op het verzetsrecht is het niet relevant dat slechts
enkele werknemers en niet de meerderheid van werknemers een beroep op het ver-
zetsrecht doen.82 Het beroep op het verzetsrecht kan er zelfs toe leiden dat de over-
gang van onderneming strandt.

77 Koch 2011, p. 1364, Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020 en Rieble 2004, p. 8.
78 Koch 2011, p. 1364.
79 Müller-Glöge 2012, p. 418.
80 Müller-Glöge 2012, p. 414.
81 BAG 30.10.2003 AP BGB § 613a Nr. 262.
82 Müller-Glöge 2012, p. 414 en Koch 2011, p. 1363.
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5.4.4 Toerekening werknemer

Wanneer van meerdere bedrijven van een onderneming slechts één bedrijf over-
gaat of van een bedrijf slechts één bedrijfsonderdeel, dan rijst de vraag welke werk-
nemer aan het bedrijf of bedrijfsonderdeel kan worden toegerekend. In vroegere
beslissingen ging het BAG ervan uit dat doorslaggevende betekenis moest worden
toegekend aan de indelingsbeslissing (‘Zuordnungsentscheidung’) van vervreemder
en verkrijger.83 Inmiddels is men het er over eens dat vanwege het werknemersbe-
schermende doel van § 613a BGB de toerekening onafhankelijk van de wil van ver-
vreemder en verkrijger moet plaatsvinden, aan de hand van objectieve criteria.

Krachtens Duits recht dient deze vraag te worden beantwoord aan de hand van het
organisatorische kader.84 Hiertoe volstaat niet dat een werknemer overwegend voor
het overgedragen onderdeel van de onderneming werkzaam was. De werknemer
moet veeleer organisatorisch in het overgedragen onderdeel geïntegreerd zijn,
anders gezegd: er dient sprake te zijn van Eingliederung. Of hiervan sprake is moet
worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, zijnde de arbeidsovereen-
komst, de functie, het tijdsaandeel van de verschillende werkzaamheden, de daad-
werkelijke integratie en de daadwerkelijke uitoefening van het instructierecht.85 Een
Zuordnungsentscheidung van de vervreemder kan indicatief zijn, mits niet wegens
de overgang van onderneming gegeven.86

Krachtens Duits recht kan de werknemer aan de onderneming of het onderdeel van
de onderneming worden toegerekend als sprake is van een tijdelijke opschorting van
de werkzaamheden (zoals bij dienstplicht, ouderschapsverlof of een tijdelijk verblijf
in het buitenland).87 Een werknemer die in onderling overleg permanent is vrijge-
steld van werkzaamheden danwel permanent is geschorst kan krachtens Duits recht
niet langer aan de onderneming of het onderdeel van de onderneming worden toege-
rekend.88 In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderne-
ming) zal ik door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de
andere landen wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te
formuleren.

Overigens gaan de arbeidsovereenkomsten van werknemers in stafafdelingen die
werkzaam zijn voor het hele bedrijf slechts in uitzonderlijke gevallen over naar de ver-
krijger. Meestal blijven deze werknemers bij het achterblijvende bedrijf, ook wanneer
dit niet meer levensvatbaar is.

83 BAG 20.07.1982 AP BGB § 613a Nr. 31.
84 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1011.
85 Müller-Glöge 2012, p. 401 en Koch 2011, p. 1346.
86 Elking 2014, p. 295-299.
87 Koch 2011, p. 1346.
88 In Nederland wordt deze discussie ook gevoerd, met dien verstande dat daarin ook de zieke en

arbeidsongeschikte werknemers worden betrokken, zie paragraaf 3.4.3.
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5.5 Rechten en verplichtingen uit arbeidsverhouding

5.5.1 Rechten en verplichtingen uit arbeidsverhouding

De rechten en verplichtingen van de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
verhoudingen zien op alle individuele afspraken, met inbegrip van cao-afspraken die
door een incorporatiebeding deel zijn gaan uitmaken van de individuele arbeidsover-
eenkomst.

De verkrijger moet na de overgang hetzelfde loon (inclusief bijzondere vergoedingen)
voldoen als de vervreemder.89 De overgang ziet ook op achterstallige loonaanspraken
uit de periode voor de overgang van onderneming. De verkrijger kan daarbij een
beroep doen op eventuele bezwaren van de vervreemder, alsmede op het bijzondere
bezwaar van afdracht van sociale premies. De verkrijger is echter niet aansprakelijk
voor achterstallige socialezekerheidspremies of loonbelasting, omdat het hierbij niet
gaat omverplichtingen uit de arbeidsverhouding, maar omverplichtingen vanpubliek-
rechtelijke aard.90

Bij aanspraken die met de arbeidsovereenkomst samenhangen maar daar niet recht-
streeks uit voortvloeien moet steeds door middel van interpretatie worden vastgesteld
of de verplichtingen van de werkgever ook bij overdracht van de onderneming op een
derde overgaan.91 Dit geldt met name voor aanspraken die de verkrijger niet zonder
meer kan voldoen, omdatmedewerking van derden (zoals andere ondernemingen bin-
nen het concern van de vervreemder) is vereist. Een lening die aan de werknemer is
verstrekt kan op de verkrijger overgaan als de lening tot de rechten en verplichtingen
uit hoofde van de arbeidsovereenkomst behoort.92 Hiervan is sprake als de lening als
loon of als voorschot op loon is verstrekt. Als vervreemder en werknemer naast de
arbeidsovereenkomst een leningsovereenkomst zijn aangegaan, dan gaat de lenings-
overeenkomst niet krachtens § 613a BGB over. Een personeelskorting op producten
die de vervreemder heeft vervaardigd gaat niet over als de verkrijger deze producten
niet zelf vervaardigt.93 Wanneer de werkgever aan alle werknemers aandelenopties
heeft verstrekt is sprake van een aanspraak uit hoofde van de arbeidsovereenkomst die
krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB overgaat.94 Heeft niet dewerkgever, maar demoe-
dermaatschappij in een aandelenoptieregeling zelfstandig verplichtingen jegens de
werknemers op zich genomen, dan gaan deze verplichtingen niet krachtens § 613a lid 1
eerste zin BGB over. Dewerknemermoet deze aanspraken dan jegens demoedermaat-
schappij geldend maken.

89 Müller-Glöge 2012, p. 403 en Koch 2011, p. 1350.
90 Preis 2014, p. Rn. 81.
91 Koch 2011, p. 1352.
92 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1023.
93 BAG 7.09.2004 AP BGB § 613a Nr. 285.
94 Koch 2011, p. 1352 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1023.
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Alle arbeidsrechtelijke aanspraken van de vervreemder op de werknemers gaan door
de overgang van onderneming op de verkrijger over, bijvoorbeeld wegens ongerecht-
vaardigde verrijking of aanspraak op schadevergoeding.95

De bij de vervreemder opgebouwde anciënniteit blijft bij de verkrijger gehandhaafd.96

De verkrijger moet met de opgebouwde anciënniteit rekening houden bij de wacht-
tijd bij ontslagbescherming (§ 1 lid 1 KSchG) vakantie (§ 4 Bundesurlaubsgesetz
(hierna: BUrlG), de Sozialauswahl (§ 1 lid 3 KSchG) en bij de berekening van de duur
van de wettelijke opzegtermijnen (§ 622 lid 2 BGB). Daarnaast is de bij de vervreem-
der opgebouwde anciënniteit ook relevant bij aanspraken uit hoofde van bestaande
arbeidsovereenkomsten of collectieve regelingen. De verkrijger moet slechts rekening
houdenmet de opgebouwde anciënniteit voor zover het aanspraken uit hoofde van de
bestaande arbeidsovereenkomst betreft.

Het Duitse recht kent een wettelijk concurrentieverbod in § 60 Handelsgesetzbuch
(hierna: HGB), welk concurrentieverbod ziet op handelsbedienden. Omdat dit slechts
een klein deel van de werknemers betreft past de rechtspraak § 60 HGB soms ana-
loog toe op alle werknemers, hetgeen omstreden is. Tegenstanders komen overigens
tot hetzelfde resultaat via § 242 BGB (‘Leistungen nach Treu und Glauben’). Als het
wettelijke concurrentieverbod van § 60 HGB analoog wordt toegepast op werkne-
mers richt het zich na de overgang van onderneming qua inhoud en reikwijdte op
de onderneming van de verkrijger.97 Schending van het wettelijke concurrentiever-
bond kan dan leiden tot schadeplichtigheid van de werknemer en eventueel diens
ontslag. Daarnaast kent het Duitse recht een concurrentiebeding krachtens §§ 74 e.v.
HGB, welk concurrentiebeding eveneens ziet op handelsbedienden, maar via § 110
Gewerbeordnung (hierna: GewO) op alle werknemers van toepassing is verklaard.
§§ 74 e.v. HGB ziet op werkzaamheden na het einde van de arbeidsovereenkomst.
Krachtens § 74 lid 2 HGB is het concurrentiebeding slechts bindend als de werkgever
verplicht is voor de duur van het verbod een schadeloosstelling (die Karenzentschädi-
gung) te voldoen. De gevolgen van een overgang van onderneming op de positie van
een concurrentiebeding krachtens §§ 74 e.v. HGB zijn omstreden.98 Een overgang van
een concurrentiebeding krachtens krachtens §§ 74 e.v. HGB ten gevolge van § 613a BGB
is uitgesloten als op het tijdstip van de overgang van onderneming de arbeidsovereen-
komst al beëindigd is en het concurrentiebeding reeds geldt. Het concurrentiebeding
blijft dan slechts ten opzichte van de vervreemder bestaan. Als de arbeidsovereen-
komst op het moment van de overgang van onderneming nog bestaat behoort het
concurrentiebeding van §§ 74 e.v. HGB tot de rechten en verplichtingen uit hoofde van
de arbeidsovereenkomst, waarin de verkrijger krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB

95 Müller-Glöge 2012, p. 406.
96 Müller-Glöge 2012, p. 405, Koch 2011, p. 1352 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1022.
97 Müller-Glöge 2012, p. 406-407 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1023.
98 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1023.
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treedt. Het is de werknemer vervolgens niet toegestaan de verkrijger na het einde
van de arbeidsovereenkomst te beconcurreren. Voor de schadeloosstelling uit hoofde
van § 74 lid 2 HGB zijn vervreemder en verkrijger alleen hoofdelijk aansprakelijk als
dewerknemer ten opzichte van beiden aan het concurrentiebeding wordt gehouden.99

5.5.2 Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Krachtens § 613a lid 1 tweede zin BGB mogen rechten en verplichtingen uit hoofde
van een cao of ondernemingsovereenkomst niet ten nadele van dewerknemerworden
gewijzigd gedurende de periode van een jaar na de overgang. Een dergelijke bepaling
bestaat uitdrukkelijk niet met betrekking tot individuele arbeidsvoorwaarden.
A contrario redenerend aan § 613a lid 1 tweede zin BGB zou een overgang van onder-
neming krachtens § 613a BGB niet verhinderen dat verkrijger en werknemer wijzigin-
gen anders dan met betrekking tot rechten uit cao of ondernemingsovereenkomst
overeenkomen.100 Hierover bestaat geen eenduidigheid. Het is mogelijk dat de richtlijn
overgang van onderneming geen enkele wijziging toestaat indien sprake is van een
wijziging wegens de overgang.

Afspraken tussen vervreemder en werknemer zijn wel beperkt. Een overeenkomst
tussen werknemer en vervreemder voorafgaand aan een geplande overgang die
ziet op een verslechtering van arbeidsvoorwaarden is in strijd met § 134 BGB101

en daarmee nietig. Dit geldt eveneens voor een voor de overgang van onderneming
gesloten beëindigingsovereenkomst, waarmee de werking van § 613a BGB kan
worden omzeild.102 De bescherming van § 613a BGB begint te lopen op het moment
dat de overgang van onderneming te voorzien is of afspraken worden gemaakt om
de onderneming verkoopklaar te maken.103

Door een overgang van onderneming kunnen overgegane werknemers over betere
arbeidsvoorwaarden beschikken dan het bij de verkrijger reeds zittende personeel.104

Deze situatie geeft de verkrijger geen recht eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van
de overgegane werknemers naar beneden aan te passen met een beroep op gelijke
behandeling. Hiervoor is instemming van de werknemers nodig of een wijzigings-
ontslag (‘Änderungskündigung’), waarbij de beoogde gelijke behandeling van alle
werknemers overigens geen sociale rechtvaardiging voor het ontslag geeft. Ook het
reeds bij de verkrijger zittende personeel kan geen wijziging van hun arbeidsvoor-
waarden verlangen, omdat § 613a lid 1 eerste zin BGB een voldoende rechtvaardi-
ging voor het verschil is. Wanneer de verkrijger de overgegane werknemers een lager
loon voldoet dan reeds zittende werknemers op vergelijkbare posities dan is de
verkrijger uit hoofde van gelijke behandeling ook niet verplicht het loon van de

99 Müller-Glöge 2012, p. 407.
100 Müller-Glöge 2012, p. 402 en BAG 7.11.2007 AP BGB § 613a Nr. 329.
101 § 134 BGB bepaalt: Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn

sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.
102 Müller-Glöge 2012, p. 403.
103 Koch 2011, p. 1350.
104 Müller-Glöge 2012, p. 405.
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overgeganewerknemers naar boven aan te passen.105 De overgang van onderneming is
een zakelijke reden voor het hanteren van verschillende beloningen. In het bedrijf
van de verkrijger kunnen derhalve verschillende beloningssystemen voor het zit-
tende en overgegane personeel gelden. Krachtens rechtspraak van het BAG is bij een
loonsverhoging een onderscheid tussen het zittende en overgegane personeel toe-
gestaan voor zover dit leidt tot het terugbrengen van het onderscheid in salariëring
tussen beide groepen. Het BAG heeft daaromtrent overwogen:

‘Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist bei einer Entgelterhöhung eine Differenzierung
zwischen der bisherigen Belegschaft und den übernommenen Arbeitnehmern zulässig, sofern diese zur
Reduzierung der Vergütungsunterschiede zwischen der Stammbelegschaft und den durch § 613a Abs. 1
Satz 2 BGB begünstigten Arbeitnehmern führt. Die Herstellung einheitlicher Arbeitsbedingungen durch
den Ausgleich von Nachteilen und die Angleichung an die Bedingungen der übernommenen Belegschaft
rechtfertigt eine differenzierte Behandlung der verschiedenen Gruppen (...).’

106

5.6 Wisseling van werkgever

5.6.1 Wisseling van werkgever

Wanneer een onderneming of een onderdeel van een onderneming krachtens een
rechtshandeling overgaat dan treedt de nieuwe ondernemer in de rechten en ver-
plichtingen van de op het moment van de overgang bestaande arbeidsverhoudin-
gen.107 De arbeidsverhouding met de vervreemder houdt op te bestaan. De wet leidt
tot een wisseling van contractspartijen aan werkgeverszijde die de tussen de werk-
nemer en vervreemder aangegane arbeidsverhouding inhoudelijk zoveel mogelijk
onveranderd laat. De werknemer hoeft niet in te stemmen met de overgang, maar
hij kan de overgang van zijn arbeidsverhouding wel voorkomen door uitoefening
van het in § 613a lid 6 BGB opgenomen verzetsrecht.

5.6.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid

§ 613a lid 2 en 3 BGB bepaalt omtrent hoofdelijke aansprakelijkheid:

‘Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber für Verpflichtungen nach Absatz 1, soweit sie
vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt
fällig werden, als Gesamtschuldner. Werden solche Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs
fällig, so haftet der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des
Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht.

Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft durch Umwand-
lung erlischt.’

Krachtens § 613a lid 2 BGB is de vervreemder naast de verkrijger hoofdelijk aanspra-
kelijk voor verplichtingen uit hoofde van § 613a lid 1 BGB, voor zover deze vóór het
tijdstip van de overgang zijn ontstaan en opeisbaar worden binnen de periode van een

105 Koch 2011, p. 1350.
106 BAG 27.07.2010 AP BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 212.
107 Müller-Glöge 2012, p. 399.
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jaar na het tijdstip van de overgang. De vervreemder is derhalve alleen volledig
aansprakelijk voor verplichtingen die zijn ontstaan én opeisbaar zijn geworden vóór
het tijdstip van de overgang.108 Voor verplichtingen die vóór het tijdstip van de over-
gang zijn ontstaan, maar pas na het tijdstip van de overgang opeisbaar worden is de
vervreemder aansprakelijk naar rato van het op het tijdstip van de overgang verstre-
ken tijdvak. Hiermee wordt bereikt dat de vervreemder niet aansprakelijk is voor vor-
deringen van de werknemer waarvoor hij geen arbeidsprestatie heeft ontvangen. De
vervreemder is bijvoorbeeld alleen aansprakelijk voor een kerstgratificatie voor het
deel van het jaar waar hij ondernemer was.109

Wanneer sprake is van overgang van onderneming in de zin van § 613a lid 1 eerste zin
BGB treedt de verkrijger in de rechten en verplichtingen van de op het tijdstip van de
overgang bestaande arbeidsovereenkomsten. De verkrijger neemt de rechtspositie van
de vervreemder over en wordt daardoor schuldenaar voor in het verleden ontstane,
door de vervreemder nog niet (volledig) voldane aanspraken van de overgeganewerk-
nemers.110

§ 613a lid 2 BGB regelt slechts de externe aansprakelijkheid van vervreemder en
verkrijger. De interne aansprakelijkheid tussen vervreemder en verkrijger is afhankelijk
van de in de overnameovereenkomst gemaakte afspraken.111 Wanneer in de overna-
meovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt dan geldt krachtens § 462 lid 1 eerste
zin BGB dat de gezamenlijke schuldenaren in verhouding tot elkaar voor gelijke delen
aansprakelijk zijn.

§ 613a lid 3 BGB bepaalt dat geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid krachtens
§ 613a lid 2 BGB als vervreemder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon ver-
dwijnt door fusie of omzetting. De aansprakelijkheid bevindt zich dan volledig bij de
door omzetting ontstane nieuwe werkgever.

5.7 Collectieve arbeidsovereenkomsten

5.7.1 Algemeen

Op basis van de in artikel 9 lid 3 Grundgesetz (hierna: GG) vastgelegde vrijheid van
vereniging hebben Duitse werkgevers- en werknemersverenigingen een veelomvat-
tend recht op vrije loonvorming, waarin dewetgever niet kan ingrijpen.112 De staat kan
derhalve niet direct in de loon- en cao-politiek interveniëren.

Het Duitse cao-recht is geregeld in het Tarifvertragsgesetz (hierna: TVG). § 1 TVG
bepaalt:

108 Müller-Glöge 2012, p. 432.
109 Preis 2014, p. Rn. 136.
110 Müller-Glöge 2012, p. 431.
111 Müller-Glöge 2012, p. 433 en Koch 2011, p. 1349.
112 Birk 1982, p. 385.

5.7 Overgang van onderneming naar Duits recht

152



‘Der Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien und enthält Rechtsnormen,
die den Inhalt, den Abschluß und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und
betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können.’

De Duitse cao bevat dus enerzijds rechtsnormen voor degenen die aan de cao
gebonden zijn en anderzijds rechten en verplichtingen voor de cao-partijen.113 Anders
gezegd: de Duitse cao bevat een normatief en een verbintenisrechtelijk deel.

Cao’s kunnen krachtens § 2 lid 1 TVG aan werknemerszijde slechts worden aan-
gegaan door vakbonden die bevoegd zijn tot het aangaan van een cao, maar aan
werkgeverszijde door werkgeversorganisaties (leidend tot een Verbandstarifvertrag)
of individuele werkgevers (leidend tot een Firmentarifvertrag). De belangrijkste
cao’s worden aangegaan op bedrijfstak niveau (leidend tot een Flächentarifvertrag
of Branchentarifvertrag).114

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen cao-normen die normatief gelden
en cao-normen die contractueel gelden.115 Normatief gelden cao-normen bij weder-
zijdse cao-binding vanwerkgever enwerknemer (§ 2 lid 1 en 3 lid 1 TVG) of krachtens
algemeenverbindendverklaring (§ 5 TVG). Het normatieve deel van de cao werkt voor
degenen die aan de cao gebonden zijn zoals een wet: onmiddellijk en dwingend (§ 4
TVG). Afwijkingen zijn krachtens § 4 lid 3 TVG slechts ten gunste van de werknemers
toegestaan. Contractueel gelden cao-normen bij een incorporatiebeding (individual-
vertragliche Inbezugnahme).116 Door middel van het incorporatiebeding gaan de cao-
normen deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.

Ter bescherming van de werknemer en vanuit ordeningsgronden houdt de werking
van een cao niet op bij afloop van een cao respectievelijk bij het wegvallen van de
cao-binding.117 Krachtens de nawerking zoals opgenomen in § 4 lid 5 TVG blijven de
cao-normen gelden, totdat ze door andersluidende afspraken worden vervangen (bij-
voorbeeld door een cao of individuele afspraken).

5.7.2 Individualrechtliche Weitergeltung

Cao-afspraken die niet door een incorporatiebeding deel zijn gaan uitmaken van de
individuele arbeidsovereenkomst vallen onder § 613a lid 1 tweede zin BGB, dat
bepaalt:

‘Sind diese Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsver-
einbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und
dem Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum
Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden.’

113 Deinert 2013, p. 387.
114 In 2012 viel in West-Duitsland 40% van de werknemers niet onder een cao (waarvan 51% zich wel

oriënteerde op een Branchentarifvertrag), 7% van de werknemers onder een Firmentarifvertrag en
53% onder een Branchentarifvertrag, zie hierover uitgebreid: Ellguth & Kohaut 2013, p. 282.

115 Lakies 2013, p. 564-567.
116 Koch 2011, p. 1369.
117 Kittner & Deinert 2013, p. 1552.
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Op grond van § 613a lid 1 tweede zin BGB gaan de rechten en plichten die voor de ver-
vreemder zijn geregeld in een cao of ondernemingsovereenkomst, aangegaan tussen
ondernemer en de Betriebsrat, bij overgang van onderneming door middel van een
wettelijke fictie deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst tussen werk-
nemer en verkrijger, de zogeheten individualrechtliche Weitergeltung, en deze mogen
gedurende een periode van een jaar na de overgang niet ten nadele van dewerknemer
worden gewijzigd.118

De individualrechtliche Weitergeltung is inmiddels omstreden. Hoewel een meerder-
heid nog steeds achter het principe van de individualrechtliche Weitergeltung staat,
hanteert het BAG inmiddels een transformatiemodel. Het BAG gaat weliswaar nog uit
van een omzetting van de cao-binding in de arbeidsovereenkomst tussen verkrijger
en werknemer, maar deze cao-bepalingen moeten volgens het BAG hun collectief-
rechtelijke karakter behouden.119 Een derde stroming hanteert het Sukzessionsmodell,
waarbij § 613a lid 1 tweede zin BGB leidt tot rechtsopvolging van de verkrijger in de
collectieve binding van de vervreemder.

Door de individualrechtliche Weitergeltung wordt voorkomen dat werknemers na
de overgang van onderneming geen aanspraak meer kunnen maken op collectieve
arbeidsvoorwaarden. De individualrechtlicheWeitergeltung geldt slechts voor norma-
tieve bepalingen van de cao (de bepalingen die zich richten op de individuele werk-
nemers en werkgevers die onder de werking van de cao vallen) en uitdrukkelijk niet
voor obligatoire bepalingen (waarbij verplichtingen worden aangegaan tussen de
cao-partijen zelf).120 Aan de individualrechtliche Weitergeltung komt derhalve gedu-
rende een jaar dwingende werking toe, wijzigingen ten nadele van de werknemer
zijn nietig. De verkrijger wordt – net als de vervreemder – voor de periode van een
jaar dwingend gebonden aan de normatieve bepalingen van de cao of ondernemings-
overeenkomst.121 De Duitse wetgever heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid de
handhavingsverplichting te beperken tot de periode van een jaar om de verkrijger
na niet al te lange tijd de gelegenheid te geven de arbeidsvoorwaarden te harmoni-
seren.122

Overigens is de handhavingstermijn van § 613a lid 1 tweede zin BGB een in het Duitse
arbeidsrecht veelvuldig onjuist geïnterpreteerde termijn.123 Eén op de twee werkge-
vers gaat ervan uit dat in het eerste jaar na de overgang van onderneming überhaupt
niets ten nadele van de werknemer mag worden gewijzigd. Daarnaast gaan werkge-
vers ervan uit dat de verkrijger na afloop van de termijn van een jaar alles eenzijdig
mag wijzigen. Beide veronderstellingen zijn onjuist. De termijn van een jaar geldt
slechts voor cao’s of ondernemingsovereenkomsten waaraan men door indivi-
dualrechtliche Weitergeltung gebonden is. Na afloop van de periode van een jaar

118 van Straalen 1999, p. 174-175.
119 BAG 22.04.2009 AP BGB § 613a Nr. 371.
120 van Straalen 1999, p. 176-177 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1026.
121 Müller-Glöge 2012, p. 421.
122 van Straalen 1999, p. 189.
123 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1026-1027.
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vervalt de eenzijdig dwingende werking van de collectieve arbeidsvoorwaarden. Zij
kunnen dan met middelen die in het individuele arbeidsrecht ter beschikking staan
gewijzigd worden, zoals een wijzigingsovereenkomst (Änderungsvertrag) of als geen
overeenstemming kan worden bereikt een wijzigingsontslag (Änderungskündiging).124

De periode van een jaar geldt overigens niet voor de cao-bepalingen welke krach-
tens een incorporatiebeding deel zijn gaan uitmaken van de individuele arbeidsover-
eenkomst en krachtens § 613 lid 1 eerste zin BGB overgaan.

De individualrechtliche Weitergeltung geldt alleen voor de ten tijde van de overgang
van onderneming geldende normen van een cao. Wanneer een cao een dynamisch
verwijzingsbeding bevat naar andere cao’s dan worden deze cao’s met hun inhoud op
het moment van de overgang van onderneming statisch in de arbeidsovereenkomsten
van de overgenomen werknemers opgenomen.125

§ 613a lid 1 tweede zin BGB ziet niet op afgesloten maar nog niet in werking getreden
cao’s. Op het tijdstip van de overgang overeengekomen toekomstige wijzigingen gel-
den wel ten opzichte van de verkrijger.

5.7.3 Verkrijger heeft andere cao of ondernemingsovereenkomst

§ 613a lid 1 derde zin BGB bepaalt:

‘Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines
anderen Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden.’

Door § 613a lid 1 derde zin BGB fungeert de individualrechtliche Weitergeltung van
§ 613a lid 1 tweede zin BGB in Duitsland uitdrukkelijk als vangnet.126 Er is geen sprake
van individualrechtliche Weitergeltung als de rechten en verplichtingen bij de verkrij-
ger door een andere cao of ondernemingsovereenkomst geregeld zijn of worden.

De hoofdregel van § 613a lid 1 derde zin BGB is genuanceerd in de literatuur. De
overgegane werknemers moeten wel aan de cao van de verkrijger gebonden zijn
doordat de cao algemeen verbindend is verklaard (§ 5 TVG) of de werknemers lid
zijn van een bij de cao van de verkrijger betrokken vakbond (§ 3 TVG).127 § 613a lid 1
derde zin BGB vereist niet alleen een gelijke gebondenheid aan de cao van de ver-
krijger, maar ook dat in de cao van de verkrijger dezelfde onderwerpen als in de cao
van de vervreemder geregeld worden.128 Wanneer de cao van de verkrijger dezelfde
onderwerpen als de cao van de vervreemder regelt is omstreden. De onderwer-
pen hoeven in ieder geval niet exact overeen te komen, het volstaat dat de bij
de verkrijger geldende cao zo kan worden uitgelegd dat voor dezelfde onderwer-
pen een regeling bestaat. Komen de onderwerpen niet overeen, dan komt het tot

124 Müller-Glöge 2012, p. 421.
125 Müller-Glöge 2012, p. 422.
126 van Straalen 1999, p. 175.
127 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1029 en van Straalen 1999, p. 190.
128 Koch 2011, p. 1372.
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individualrechtliche Weitergeltung van § 613a lid 1 tweede zin BGB. Als de cao van
de verkrijger dezelfde onderwerpen als de cao van de vervreemder regelt gaat men
ervan uit dat er geen behoefte bestaat aan bescherming door de cao van de ver-
vreemder (het zogeheten aflossingsbeginsel). Hierbij is overigens niet van belang
of de bij de verkrijger geldende cao een Verbandstarifvertrag is. § 613a lid 1 derde
zin BGB geldt ook als de vervreemder gebonden is aan een Firmentarifvertrag en
bij de verkrijger een Verbandstarifvertrag geldt. Er bestaat in dit geval geen voor-
rang van één van deze cao’s.

Voor toepasselijkheid van § 613a lid 1 derde zin BGB is wel vereist dat de cao van de
vervreemder normatief gold, anders gezegd: § 613a lid 1 derde zin BGB is niet ana-
loog van toepassing als de cao-binding bij de vervreemder voortvloeide uit een incor-
poratiebeding.129 Een bij de vervreemder ten tijde van de overgang van onderneming
nawerkende cao (krachtens § 4 lid 5 TVG) lokt ook de werking van § 613a lid 1 derde
zin BGB niet uit, omdat de periode van nawerking niet leidt tot normatieve cao-
binding.

Overigens is niet van belang of de arbeidsvoorwaarden in de cao van de verkrijger
gunstiger of slechter zijn dan de cao van de vervreemder.130 Het aflossingsbeginsel
geldt derhalve los van een gunstigheidsvergelijking.131

Volgens het BAG kan een bij de vervreemder geldende cao niet krachtens § 613a
lid 1 derde zin BGB door een bij de verkrijger geldende ondernemingsovereenkomst
worden vervangen (de zogeheten Über-Kreuz-Ablösung).132 De rechtspositie van de
werknemer moet in geval van overgang van onderneming worden beschermd. Nor-
maliter zijn werknemers krachtens § 4 lid 3 TVG tegen een verslechtering van cao-
normen door een ondernemingsovereenkomst beschermd, hetgeen teniet zou
worden gedaan als het de verkrijger in geval van overgang van onderneming wel
zou zijn toegestaan de cao-normen door een slechtere ondernemingsovereenkomst
te vervangen.133

Voor de toepassing van § 613a lid 1 derde zin BGB is het niet relevant wanneer de
andere cao of ondernemingsovereenkomst toepassing verlangt. De cao of onderne-
mingsovereenkomst kan reeds voor de overgang van onderneming voor het bedrijf
van de verkrijger gegolden hebben of later intreden en dan de werking van § 613a
lid 1 derde zin BGB uitlokken.134 § 613a lid 1 derde zin BGB bepaalt immers ‘gere-
geld werden’ en niet ‘geregeld sind’.

129 BAG 29.08.2007 AP Nr. 61 zu § 1 TVG.
130 BAG 11.05.2005 AP Nr. 30 zu § 4 TVG.
131 Müller-Glöge 2012, p. 424.
132 Recentelijk: BAG 3.7.2013 AP BGB § 613a Nr. 443.
133 Bepler 2009, p. 71-72.
134 Koch 2011, p. 1373.
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Doordat een verschil wordt gemaakt tussen de overgang van een incorporatiebe-
ding krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB, de individualrechtliche Weitergeltung van
§ 613a lid 1 tweede zin en de situatie dat de verkrijger een andere cao of onderne-
mingsovereenkomst heeft krachtens § 613a lid 1 derde zin BGB kunnen voor bin-
nen de groep werknemers verschillende cao-voorwaarden gelden.

5.7.4 Wijziging collectieve arbeidsvoorwaarden

§ 613a lid 1 vierde zin BGB bepaalt:

‘Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 können die Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag
oder die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im
Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem
Arbeitnehmer vereinbart wird.’

Vóór afloop van de periode van een jaar kunnen de rechten en verplichtingen gewij-
zigd worden zodra:
1) de oorspronkelijke cao of ondernemingsovereenkomst wordt beëindigd of afloopt

of
2) de verkrijger en de werknemer (indien zij geen van beide onder de werkingssfeer

van een cao vallen) overeenkomen een andere cao toe te passen.

In geval sub 1 herleeft de individuele contractsvrijheid en kunnen partijen binnen de
grenzen van het arbeidsovereenkomstenrecht een wijziging ten nadele van de werk-
nemer overeenkomen.135 In geval sub 2 zetde van toepassing verklaarde caodehiermee
strijdige rechten en verplichtingen opzij. Na de periode van een jaar eindigt alsnog de
handhavingsverplichting.

De handhavingsverplichting van § 613a lid 1 vierde zin BGB is niet van toepassing als
de cao op het moment van de overgang van onderneming niet langer dwingend door-
werkt in de arbeidsovereenkomst.136 Cao’s die krachtens § 4 lid 5 TVG nawerken zijn na
de overgang van onderneming krachtens § 613a lid 1 tweede zin BGB nog steeds van
toepassing, echter omdat nawerkende cao’s krachtens Duits recht niet dwingend
doorwerken in de arbeidsovereenkomst kunnen deze krachtens § 613a lid 1 vierde
zin BGB al vóór afloop van de termijn van een jaar eenzijdig ten nadele van de werk-
nemer gewijzigd worden door middel van een wijzigingsovereenkomst of een wijzi-
gingsontslag. De verkrijger kan in dat geval met de overgegane werknemers de
toepassing van een andere cao afspreken.137 De toepasselijkheid van een andere cao
moet tussen partijen overeengekomen worden en dat kan niet door middel van een
ondernemingsovereenkomst gebeuren.

135 van Straalen 1999, p. 189-190.
136 Koch 2011, p. 1374.
137 Müller-Glöge 2012, p. 424 en Koch 2011, p. 1374.
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5.7.5 Incorporatiebedingen

In Duitsland gebruiken gebonden werkgevers meestal arbeidsovereenkomsten met
een incorporatiebeding. Gelet op het feit dat een meerderheid van de Duitse werkge-
vers gebonden is heeft slechts een minderheid van de werknemers een arbeidsover-
eenkomst zonder incorporatiebeding.138

Er bestaan drie soorten incorporatiebedingen: allereerst is er het statische incorpora-
tiebeding dat alleen op de huidige versie van een bepaalde cao van toepassing is (‘Op
deze arbeidsovereenkomst is de cao […] in de huidige versie van toepassing’). Het
statische incorporatiebeding komt in Duitsland zelden voor. Ten tweede is er het
kleine dynamische incorporatiebeding dat niet alleen op de bestaande versie van een
bepaalde cao van toepassing is, maar evenzeer op toekomstige versies daarvan (‘Op
deze arbeidsovereenkomst is de cao […] in de huidige en toekomstige versies van
toepassing’). De meeste incorporatiebedingen in Duitsland zijn kleine dynamische
incorporatiebedingen. Ten derde is er het grote dynamische incorporatiebeding
(Tarifwechselklausel) dat van toepassing is op de telkens voor een onderneming gel-
dende cao (‘Op deze arbeidsovereenkomst is de telkens in aanmerking komende cao
in de steeds geldende versie van toepassing’).

Tot december 2005 werden kleine dynamische incorporatiebedingen door het BAG
uitgelegd uit hoofde van de Gleichstellungsabrede – een soort ongelijkheidscompen-
satie.139 Het doel van een klein dynamisch incorporatiebeding was de ontbrekende,
of bij de werkgever niet bekende gebondenheid van de werknemer te compenseren.
Na een overgang van onderneming verloren kleine dynamische incorporatiebedin-
gen bij een ongebonden verkrijger (evenals bij een ongebonden werknemer) van-
wege de Gleichstellungsabrede hun dynamiek en golden nog slechts statisch. Vanaf
december 2005 moest volgens het BAG een onderscheid gemaakt worden tussen
oude en nieuwe incorporatiebedingen.140 Voor oude kleine dynamische incorporatie-
bedingen geformuleerd vóór 31 december 2001 bleef de Gleichstellungsabrede door-
slaggevend, hetgeen betekende dat bij een ongebonden verkrijger (evenals bij een
ongebonden werknemer) het kleine dynamische incorporatiebeding haar dynamiek
verloor en nog slechts statisch gold. Voor nieuwe kleine dynamische incorporatiebe-
dingen geformuleerd na 31 december 2001 die niet uitdrukkelijk uit hoofde van de
Gleichstellungsabrede geformuleerd waren gold dat deze bij een ongebonden verkrij-
ger (evenals bij een ongebonden werknemer) dynamisch bleven. Voor nieuwe kleine
dynamische incorporatiebedingen die wél uitdrukkelijk uit hoofde van de Gleichstel-
lungsabrede geformuleerd waren gold dat deze bij een ongebonden verkrijger (evenals
bij een ongebonden werknemer) hun dynamiek verloren en nog slechts statisch
golden.

138 In 2012 was inWest-Duitsland 60% van de werkgevers gebonden, zie Ellguth & Kohaut 2013, p. 282.
139 Jacobs & Frieling 2013, p. 737 en Willemsen & Grau 2014, p. 12.
140 BAG 14.12.2005 AP TVG § 1 Nr. 33.
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In de zaak Werhof ging het om een oud klein dynamisch incorporatiebeding, het-
geen inhield dat bij een ongebonden verkrijger het incorporatiebeding vanwege
de Gleichstellungsabrede haar dynamiek verloor en nog slechts statisch gold.141

Het Landesarbeitsgericht Düsseldorf heeft het Hof van Justitie in de zaak Werhof
gevraagd of deze rechtspraak van het BAG verenigbaar was met artikel 3 lid 1 richt-
lijn overgang van onderneming (en uitdrukkelijk niet 3 lid 3 richtlijn overgang van
onderneming). Zoals reeds besproken oordeelde het Hof van Justitie dat in het kader
van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming niet voorbij mag worden
gegaan aan de rechten van de verkrijger die de aanpassingen en veranderingen moet
kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van zijn activiteiten dwingt. Dit punt is
in het arrest Werhof nader gespecificeerd doordat het Hof van Justitie oordeelde dat
bij een ongebonden verkrijger een dynamische binding in strijd zou kunnen zijn
met de negatieve vakverenigingsvrijheid.

Het BAG heeft in het Werhof-arrest geen reden gezien om de behandeling van
nieuwe kleine dynamische incorporatiebedingen te wijzigen, deze bleven bij een
ongebonden verkrijger (evenals bij een ongebonden werknemer) dynamisch. Uit
het Werhof-arrest kon volgens het BAG niet worden afgeleid dat de aanname van
een dynamische werking van incorporatiebedingen in strijd was met het Europese
recht.142 Inmiddels oordeelde het Hof van Justitie in het eveneens reeds besproken
Parkwood-arrest aan de hand van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming
dat niet voorbij mag worden gegaan aan de rechten van de verkrijger, die de aan-
passingen en veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van
zijn activiteiten noopt.143 Bij een overgang van onderneming van de publieke sector
naar de private sector kan een dynamische binding de manoeuvreerruimte die een
particuliere verkrijger nodig heeft om aanpassingsmaatregelen te treffen aanmer-
kelijk beperken en daarnaast kan het in strijd zijn met de ondernemersvrijheid als
de verkrijger niet de mogelijkheid heeft gehad deel te nemen aan de onderhande-
lingen over na de overgang gesloten cao’s.

Na de arresten Werhof en Parkwood staat mijns inziens vast dat cao-normen die con-
tractueel gelden door middel van een incorporatiebeding in Duitsland onder § 613a
lid 1 eerste zin BGB vallen.144 Krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB gaan de rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit de geïncorporeerde cao van rechtswege over op de
nieuwe eigenaar, maar een incorporatiebeding kan in dat kader geen grotere reik-
wijdte hebben dan de cao waarnaar zij verwijst, reden waarom rekening gehouden
moet worden met de beperkingen zoals vastgelegd in § 613a lid 1 vierde zin BGB.
Krachtens § 613a lid 1 vierde zin BGB kunnen voor afloop van de periode van een
jaar de rechten en verplichtingen gewijzigd worden zodra:

141 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway).
142 Willemsen & Grau 2014, p. 13.
143 HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt. R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
144 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.

R.M.Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
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1) de oorspronkelijke cao of ondernemingsovereenkomst wordt beëindigd of afloopt
of

2) de verkrijger en de werknemer (indien zij geen van beide onder de werkingssfeer
van een cao vallen) overeenkomen een andere cao toe te passen.

Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van § 613a lid 1
vierde zin BGB statisch, echter ook op grond van § 613a lid 1 eerste zin BGB kan een
dynamische binding in strijd zijn met de negatieve vakverenigingsvrijheid, de beno-
digde manoeuvreerruimte van een particuliere verkrijger (in verhouding tot een
publieke vervreemder) en de ondernemersvrijheid.

Het is in Duitsland inmiddels de vraag of het Parkwood-arrest moet leiden tot een
wijziging van de Duitse rechtspraktijk of nieuwe prejudiciële vragen.145 Met betrekking
tot een wijziging van de Duitse rechtspraktijk staat vast dat een terugkeer naar de
uitleg van oude kleine dynamische incorporatiebedingen, die na overgang van onder-
neming vanwege de Gleichstellungsabrede verworden tot statische incorporatiebe-
dingen, is uitgesloten. Sommige schrijvers vinden dat het BAG krachtens artikel 267
VWEU nieuwe prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie moet stellen. De prejudi-
ciële vragen zouden gerechtvaardigd kunnen worden door de bijzonderheden van
het Engelse recht in het algemeen en de zaak Parkwood in het bijzonder.146

5.8 Pensioen

5.8.1 Hoofdregel

Het bij de vervreemder opgebouwde ouderdomspensioen gaat krachtens § 613a lid 1
eerste zin BGB mee over.147 Daarentegen gaan de pensioenaanspraken van werkne-
mers die de onderneming reeds hebben verlaten niet krachtens § 613a lid 1 eerste zin
BGB op de verkrijger over en blijft de vervreemder schuldenaar.148

5.8.2 Unterstützungskasse

Wanneer het ouderdomspensioen bij de vervreemder door een Unterstützungskasse
(vergelijkbaar met een pensioenfonds) werd uitgevoerd dan verwerft de verkrijger
door de overgang van onderneming niet de rechten uit een Unterstützungskasse.149

Wanneer een Unterstützungskasse naar aanleiding van een overgang van onderne-
ming door de verkrijger wordt overgenomen, dan moet de verkrijger de aanspraken
van dewerknemers die de onderneming reeds hebben verlaten ook voldoen.Wanneer
een Unterstützungskasse niet wordt overgenomen treedt de verkrijger krachtens
§ 613a lid 1 eerste zin BGB in de verplichtingen jegens de werknemers.

145 Jacobs & Frieling 2013, p. 739 en Willemsen & Grau 2014, p. 12-17.
146 Lakies 2013, p. 564-567 en Willemsen & Grau 2014, p. 14-15.
147 BAG 12.05.1992 AP BetrAVG § 1 Betriebsveräusserung Nr. 14.
148 Koch 2011, p. 1351.
149 Koch 2011, p. 1351.
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5.9 Ontslag

5.9.1 Ontslagverbod wegens overgang van onderneming

§ 613a lid 4 BGB bevat een ontslagverbod wegens overgang van onderneming:

‘Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder
durch den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist unwirksam.
Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.’

Krachtens § 613a lid 4 BGB is het ontslag van een werknemer door vervreemder
of verkrijger wegens de overgang van onderneming van rechtswege nietig. Als de
werknemer voor de overgang van onderneming door de vervreemder wegens de
overgang is ontslagen kan hij jegens de verkrijger stellen dat hij aldaar in dienst
isgetreden. Overigens moet de werknemer zich bij een beroep op het ontslagverbod
wegens overgang van onderneming richten tot de werkgever die tot ontslag is over-
gegaan.

§ 613a lid 4 BGB is een zelfstandig ontslagverbod in de zin van § 13 lid 3 KSchG.150

Het ontslagverbod van § 613a lid 4 BGB is derhalve van toepassing, ook als is niet
voldaan aan het vereiste van § 1 lid 1 KSchG dat de arbeidsovereenkomst tenminste
zes maanden heeft bestaan of aan de voorgeschreven bedrijfsgrootte van § 23 KSchG.
§ 613a lid 4 BGB en § 1 KSchG zijn twee zelfstandige artikelen die naast elkaar bestaan.
Door het ontslagverbod wegens overgang van onderneming moet worden voorko-
men dat aan de werking van § 613a lid 1 BGB wordt ontkomen door werknemers voor
de overgang van onderneming te ontslaan.

Een ontslag geldt als gegeven wegens overgang van onderneming als de overgang
van onderneming de beweegreden voor het ontslag is.151 De overgang van onderne-
ming moet het motief en daarmee de hoofdreden voor het ontslag zijn. Of sprake is
van een ontslag wegens overgang van onderneming moet worden bepaald aan de
hand van de situatie op het moment van de ontslagaanzegging. Dientengevolge kan
een op handen zijnde overgang van onderneming slechts dan leiden tot nietigheid
krachtens § 613a lid 4 BGB als de van de overgang van onderneming deel uitma-
kende feiten op het tijdstip van ingang van het ontslag reeds vaststaan of tenminste
tastbare vormen hebben aangenomen. § 613a lid 4 eerste zin BGB is niet van toe-
passing als een mogelijke overgang van onderneming geen betrekking heeft op
de arbeidsovereenkomst van degene die wordt ontslagen. Niet ieder ontslag dat met
de overgang van onderneming samenhangt is in strijd met het ontslagverbod van
§ 613a lid 4 eerste zin BGB.152 Zo is het ontslagverbod niet van toepassing als er naast
de overgang van onderneming een andere hoofdreden bestaat die het ontslag recht-
vaardigt, bijvoorbeeld een reorganisatie.153

150 van Straalen 1999, p. 225 en Müller-Glöge 2012, p. 437.
151 van Straalen 1999, p. 226 en Müller-Glöge 2012, p. 437.
152 van Straalen 1999, p. 226.
153 BAG 20.09.2006 AP BGB § 613a Nr. 316.
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De werknemer die zich beroept op § 613a lid 4 eerste zin BGB dient in principe te
bewijzen dat het ontslag wegens de overgang van onderneming is gegeven.154 De
werknemer kan vermindering van de bewijslast toekomen als de te bewijzen fei-
ten in de risicosfeer van de werkgever liggen. Omdat bij een beroep op het ontbreken
van een in § 1 KSchG genoemde ontslaggrond de bewijslast bij de werkgever ligt
zou een werknemer er bewijsrechtelijk beter aan doen een beroep te doen op
§ 1 KSchG dan op § 613a lid 4 BGB, meestal doet de werknemer primair een beroep
op § 1 KSchG en subsidiair op § 613a lid 4 BGB.

5.9.2 Ontslag wegens andere gronden

§ 613a lid 4 tweede zin BGB bepaalt dat § 613a lid 4 eerste zin BGB ontslag wegens
andere gronden dan overgang van onderneming onverlet laat. Dit is de Duitse
implementatiewetgeving van artikel 4 lid 1 tweede zin richtlijn overgang van onder-
neming, waarin is vastgelegd dat de overgang van onderneming op zichzelf geen reden
tot ontslag vormt, maar dat ontslagen om economische, technische of organisatorische
redenen (hierna: eto-redenen) diewijzigingenvoor dewerkgelegenheidmet zich bren-
gen zijn toegestaan.

Bij ‘andere gronden’ in de zin van § 613a lid 4 tweede zin BGB kanworden gedacht aan
sociaal gerechtvaardigde ontslagen die verband houden met de persoon van de werk-
nemer (Personsbedingte Kündigung), het gedrag van de werknemer (Verhaltensbedingte
Kündigung) of dringende bedrijfseconomische redenen (Betriebsbedingte Kündigung) in
de zin van § 1 lid 2 KSchG.155 Bij het bepalen of sprake is van een sociaal gerechtvaardigd
ontslag vindt een belangenafweging tussenwerkgever enwerknemer plaats.156

Voordat een ontslag wegens dringende bedrijfseconomische redenen wordt uit-
gesproken moet worden gezocht naar een andere passende functie.157 Wanneer een
overgang van een onderdeel van een onderneming aanstaande is moet een werk-
gever die rekening houdt met een beroep van een werknemer op het verzetsrecht
van § 613a lid 6 BGB zoeken naar een andere passende functie in het deel van de
onderneming dat niet overgaat. Wanneer alleen een onderdeel van een onderne-
ming overgaat en de rest van de onderneming wordt gesloten kan de vervreemder
de werknemers die aldaar werkzaam zijn ontslaan wegens dringende bedrijfseco-
nomische redenen. Bij een ontslag wegens dringende bedrijfseconomische redenen

154 Müller-Glöge 2012, p. 445.
155 Müller-Glöge 2012, p. 437.
156 van Kempen 2012, p. 331.
157 Müller-Glöge 2012, p. 439.

5.9.2 Overgang van onderneming naar Duits recht

162



dient de werkgever krachtens §1 lid 3 KSchG bij de selectie van werknemers in ver-
gelijkbare functies rekening te houden met de anciënniteit, leeftijd en de verplich-
tingen van de werknemer op het gebied van levensonderhoud (de Sozialauswahl).158

De gedachte achter de Sozialauswahl is dat de sociaal sterkste in aanmerking komt
voor ontslag bij vergelijkbare functies.

Wanneer vervreemder en verkrijger op het moment van de ontslagaanzegging
onderhandelen over een overgang van onderneming kan sprake zijn van dringende
bedrijfseconomische redenen als de vervreemder los van de voorgenomen verkoop
arbeidsplaatsen wil afbouwen. Het staat de vervreemder vrij, ook wanneer hij zijn
onderneming verkopen wil, eerst zijn eigen saneringsplan ten uitvoer te brengen.
Voert de vervreemder een ontslag door wegens eigen bedrijfseconomische over-
wegingen, dan dient voor de Sozialauswahl krachtens § 1 lid 3 KSchG alleen naar de
over te dragen onderneming te worden gekeken en niet naar de bij de verkrijger in
dienst zijnde werknemers.159 Dit geldt niet alleen als de onderneming of het onder-
deel van de onderneming als zelfstandig bedrijf voortgezet wordt, maar ook bij inte-
gratie van de overgenomen onderneming of onderdeel van een onderneming in een
reeds bestaande onderneming. § 613a lid 1 en 4 BGB probeert de rechtspositie die de
werknemer vóór de overgang van onderneming had veilig te stellen, maar mag niet
leiden tot een positieverbetering van de werknemers die overgaan.

Wanneer de vervreemder ontslag aanzegt wegens een door de verkrijger nagestreefd
bedrijfseconomisch concept of saneringsplan dan is dit ontslag alleen sociaal gerecht-
vaardigd als er voldoende juridische aanknopingspunten voor een daadwerkelijke
omzetting van het concept voorhanden zijn.160 Reorganisatiegronden bij de verkrijger
kunnen ook voor de vervreemder een reden voor ontslag opleveren, mits deze reor-
ganisatiegronden op het moment van de ontslagaanzegging al vaste vormen hebben
aangenomen. De wens van de verkrijger het personeelsbestand voor de overgang van
onderneming te verkleinen is geen ontslaggrond.

158 § 1 lid 3 KSchG bepaalt: ‘Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im
Sinne des Absatzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial ungerechtfertigt,
wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das
Lebensalter, die Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht oder
nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl geführt haben. In die
soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer nicht einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung,
insbesondere wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer
ausgewogenen Personalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. Der
Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung als sozial ungerechtfertigt im Sinne
des Satzes 1 erscheinen lassen.’

159 Müller-Glöge 2012, p. 439.
160 Müller-Glöge 2012, p. 438.
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5.9.3 Bedrijfssluiting

Moeilijkheden ontstaan wanneer sprake is van ontslagen wegens bedrijfssluiting,
maar het vervolgens tot een overgang van onderneming komt.161 Wanneer sprake is
van een sociaal gerechtvaardigd ontslag is een beroep op § 613a lid 4 eerste zin BGB
uitgesloten. De effectiviteit van een ontslag moet worden beoordeeld aan de hand
van de situatie op het moment van de ontslagaanzegging. Op dat moment moet de
werkgever vastbesloten zijn het bedrijf te sluiten. Dienovereenkomstig is slechts
sprake van een ontslag wegens de overgang van onderneming als de overgang reeds
op het moment van de ontslagaanzegging concrete vormen heeft aangenomen en
het ontslag dient ter voorbereiding van de voorgenomen overgang van onderne-
ming. Zolang de onderhandelingen met een potentiële verkrijger nog niet zijn begon-
nen kan de overgang van onderneming niet de enige oorzaak van het ontslag zijn.

5.9.4 Ontslag wegens aanmerkelijke wijziging arbeidsomstandigheden

In het Duitse recht is artikel 4 lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming niet
met zoveel woorden geïmplementeerd. Duitsland kent derhalve geen expliciete
regeling op grond waarvan de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking wordt
geacht te zijn verbroken door toedoen van de werkgever omdat de overgang een
aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werk-
nemer ten gevolge heeft.

Dit lijkt ondervangen te worden door het Widerspruchsrecht, op grond waarvan de
werknemer zich tegen de overgang van onderneming kan verzetten en bij de ver-
vreemder in dienst blijft. Wil de vervreemder de arbeidsovereenkomst vervolgens
beëindigen, dan moet de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de geldende
opzegtermijn worden opgezegd.

De meeste schrijvers zijn van mening dat er geen behoefte bestaat aan een verder-
gaande richtlijnconforme uitleg van het Duitse recht.162 Er zou geen reden bestaan
werknemers naast het Widerspruchsrecht nog een recht op ontslagname bij een aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden te geven, waarbij de werknemer
dan een vergoeding toekomt. Wie zijn arbeidsovereenkomst met de verkrijger niet
wil voortzetten moet zich tegen de overgang verzetten en zo nodig met de gevolgen
van een bedrijfseconomisch ontslag door de vervreemder leven.

161 Müller-Glöge 2012, p. 438.
162 Krieger 2009, p. 48.
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HOOFDSTUK 6

Rechtsvergelijking materiële recht
overgang van onderneming

6.1 Inleiding

Nadat ik in de voorgaande hoofdstukken de overgang van onderneming naar
Nederlands, Engels en Duits recht heb onderzocht zal ik in dit hoofdstuk door mid-
del van een rechtsvergelijking onderzoeken of er significante verschillen bestaan tus-
sen voornoemde nationale implementatiewetgevingen en of naar aanleiding daarvan
aanbevelingen zijn te formuleren. Tevens zal ik onderzoeken welke problemen daar-
door zouden kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende overgang van onderneming.

I. Werkingssfeer

6.2 Materiële-werkingssfeerbepaling

6.2.1 Richtlijn overgang van onderneming

Uit artikel 1 lid 1 sub a en b van de richtlijn overgang van onderneming volgt dat de
materiële werkingssfeer van de richtlijn overgang van onderneming bestaat uit de
navolgende voorwaarden:
1. onderneming (economische eenheid);
2. overgang; en
3. identiteitsbehoud.

De overgang moet betrekking hebben op een onderneming, zijnde een duurzaam
georganiseerde economische eenheid waarvan de activiteit niet tot de uitvoering van
een bepaald werk is beperkt.1 Anders gezegd: de onderneming kan naar haar aard niet
een aflopende zaak zijn. Het begrip economische eenheid verwijst naar een georgani-
seerd geheel vanpersonen en elementen, waarmee een economische activiteit met een
eigen doelstelling kan worden uitgeoefend.2 Een economische eenheid kent derhalve
een organisatorisch element, alsmede de voorzetting van haar economische activiteit.3

Een economische eenheid kan niet worden gereduceerd tot de activiteit waarmee zij is

1 HvJ EG 19 september 1995, NJ 1996, 520 en JAR 1995/233 (Rygaard/Strø Mølle Akustik).
2 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
3 HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92 m.nt. E. Knipschild (Klarenberg/Ferrotron).
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belast. Haar identiteit blijkt eveneens uit andere factoren, zoals personeelssamen-
stelling, leiding, taakverdeling, bedrijfsvoering of, in voorkomend geval, de beschikbare
productiemiddelen. Een economische eenheid moet weliswaar voldoende gestructu-
reerd en autonoom zijn, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs materiële en immateriële
activa van betekenis te omvatten.4 Het verliezen van de organisatorische eenheid na
overgang hoeft niet in de weg te staan aan een overgang van onderneming in de zin
van de richtlijn overgang van onderneming.5

Met betrekking tot de voorwaarde overgang kan worden geconcludeerd dat het
Hof van Justitie het begrip overeenkomst zodanig heeft opgerekt dat er al sprake is
van een overdracht wanneer in contractueel verband de natuurlijke of rechtsper-
soon die verantwoordelijk is voor het beheer van het bedrijf verandert en de over-
nemende partij de verplichtingen van eenwerkgever ten opzichte van de werknemers
van de onderneming op zich neemt, zonder dat daarvoor van belang is of de eigen-
dom van de onderneming mee overgaat of dat er een op de overdracht gerichte
wilsovereenstemming bestaat.6 Het volstaat dat de overgang plaatsvindt in het kader
van – zelfs indirecte – contractuele betrekkingen. Voor de toepasselijkheid vande richt-
lijn overgang van onderneming is het niet noodzakelijk dat er rechtstreekse contrac-
tuele betrekkingen tussen de vervreemder en de verkrijger bestaan: de overgang kan
ook in twee of drie fasen geschieden.7 Kennelijkwordt het bestaanvan enige (juridische
of feitelijke) band tussen de vervreemder en de oorspronkelijke verkrijger door het
Hof van Justitie wel van belang geacht.

Beslissende voorwaarde is of de identiteit van het bedrijf bewaard blijft, wat met
name blijkt doordat de exploitatie ervan in feite wordt voortgezet of hervat. Hierbij
moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrok-
ken transactie kenmerken, zoals:
a.) de aard van de betrokken onderneming of vestiging (arbeids- of kapitaalintensief);
b.) het al dan niet overdragen van materiële activa (zoals grond, gebouwen, roerende

goederen en grondstoffen);
c.) de waarde van de immateriële activa (zoals goodwill, knowhow, kwaliteitskeur-

merk, handelsmerk, handelsnaam, patenten, klantenlijsten en verkooprechten)
op het tijdstip van de overdracht;

d.) het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe onder-
nemer;

e.) het al dan niet overdragen van de klantenkring;
f.) de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar over-

eenkomen; en
g.) de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.

4 HvJ EG 10 december 1998, JAR 1999/16 (Vidal, Hoechst en Claro Sol).
5 HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92 m.nt. E. Knipschild (Klarenberg/Ferrotron).
6 HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro).
7 HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Daddy’s Dance Hall), HvJ EG 19 mei 1992, NJ 1992, 476

(Sophie Redmond Stichting) en HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/
Zehnacker).
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Al deze factoren zijn slechts deelaspecten van het te verrichten globale onderzoek en
mogen daarom niet elk afzonderlijk worden beoordeeld.8

6.2.2 Rechtsvergelijking

Uit artikel 7:662 lid 2 en 3 BW volgt dat de materiële werkingssfeer – evenals in de
richtlijn overgang van onderneming – bestaat uit de voorwaarden onderneming
(economische eenheid), overgang en identiteitsbehoud. In tegenstelling tot het Hof
van Justitie heeft de Hoge Raad zich niet vaak uitgelaten over de vraag of sprake is
van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 lid 2 en 3 BW. Deze
schaarste laat zich verklaren door het feit dat de vraag of sprake is van een overgang
van onderneming zeer sterk met de feiten is verweven en de Hoge Raad zich alleen
bezighoudt met rechtsvragen, waarbij hij uitgaat van de feiten die de lagere rechters
hebben vastgesteld. De Hoge Raad moet echter wel nagaan of de feitenrechter de
juiste omstandigheden heeft gewogen bij de beoordeling van de materiële werkings-
sfeer van artikel 7:662 lid 2 en 3 BW. Dit leidt bij de vraag naar identiteitsbehoud nog
wel eens tot problemen, omdat Nederlandse rechters zich daarbij met name hebben
gefocust op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector, zon-
der rekening te houden met de andere Spijkersfactoren.9

In het Verenigd Koninkrijk is de materiële-werkingssfeerbepaling ten aanzien van
een standaard overgang opgenomen in artikel 3 lid 1(a) TUPE. Wanneer sprake is van
overdracht van een onderdeel van een onderneming, dan hoeft dat specifieke onder-
deel voorafgaand aan de overgang in het Verenigd Koninkrijk evenwel niet als een
afzonderlijk identificeerbare, stabiele economische eenheid te bestaan teneinde aan
de vereisten van TUPE te voldoen.10 Het volstaat dat een deel van de economische
eenheid identificeerbaar wordt als afzonderlijke economische eenheid ter gelegen-
heid van de overgang.11 TUPE is echter niet alleen van toepassing op een standaard
overgang van (een onderdeel van een) onderneming maar ook op een wijziging van
dienstverlening. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een standaard overgang
van (een onderdeel van) een onderneming, namelijk het vereiste van identiteitsbe-
houd, geldt niet voor een wijziging van dienstverlening. Sinds 31 januari 2014 geldt
krachtens artikel 3 lid 2A TUPE voor wijzing van dienstverlening wél dat de activitei-
ten die worden verricht na de wijziging van dienstverlening fundamenteel hetzelfde
moeten zijn als de activiteiten verricht door de persoon die gestopt is de activiteiten te
verrichten voor dewijziging van dienstverlening. Veel wijzigingen van dienstverlening
zullen overigens voldoen aan beide materiële-werkingssfeerbepalingen.12

8 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
9 Zie recentelijk: Ktr. Utrecht 6 februari 2013, JAR 2013/84 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg

(Ordina & Atos).
10 Fairhurst Ward Abbotts Ltd v Botes Building [2004] EWCA Civ 83.
11 IDS 2011, p. 28, vergelijkbaar met HvJ EU 6 maart 2014, JAR 2014/104 m.nt. R.M. Beltzer (Amatori/

Telecom Italia).
12 BIS 2014, p. 8.
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In Duitsland is de materiële-werkingssfeerbepaling opgenomen in § 613a lid 1 eerste
zin BGB. Voor toepasselijkheid van § 613a BGB dient sprake te zijn van een onder-
neming of onderdeel van een onderneming (economische eenheid), een rechtshan-
deling en een verandering van ondernemer. Door de rechtspraak van het Hof van
Justitie is daar nog de eis van identiteitsbehoud aan toegevoegd.13

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat sprake is van significante verschillen tussen de
materiële-werkingssfeerbepaling in Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd
Koninkrijk anderzijds. Zo hoeft in het Verenigd Koninkrijk bij een overdracht van een
onderdeel van een onderneming dat specifieke onderdeel voorafgaand aan de over-
gang niet als afzonderlijk identificeerbare, stabiele economische eenheid te bestaan
om aan de vereisten vanTUPE te voldoen, terwijl dit in Nederland en Duitslandwel een
vereiste lijkt. Daarnaast is TUPE ook van toepassing op een wijziging van dienstverle-
ning. De materiële-werkingssfeerbepaling voor eenwijziging van dienstverlening stelt
niet de eis van identiteitsbehoud, maar slechts dat de activiteiten voor en na de over-
gang hetzelfde moeten zijn. Hierdoor zullen een overgang van een onderdeel van een
onderneming en een wijziging van dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk eerder
als overgang van onderneming kwalificeren dan in Nederland en Duitsland.

Alleen Nederlandse rechters lijken zich bij de vraag naar identiteitsbehoud te
focussen op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector, in
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is die focus er niet. De rechtspraak van het
Hof van Justitie bevat ook geen vereiste dat de aard van de betrokken onderneming
of vestiging altijd als arbeids- of kapitaalintensief moet worden gekwalificeerd, als
twee elkaar uitsluitende grootheden. De zaken Süzen/Zehnacker14 en Oy Liikenne/
Liskojärvi15 lijken veel eerder de uitersten van een scala aan mogelijkheden te illus-
treren. Mijns inziens volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat de nationale
rechter in rekening moet houden met alle Spijkersfactoren om vervolgens het res-
pectieve belang van de Spijkersfactoren te beoordelen. Daartoe dient de rechter met
name rekening te houden met de bedrijfssector waarin de economische eenheid
werkzaam is, waarbij de rechter moet vaststellen welke elementen essentieel en
onontbeerlijk zijn voor de werking van de economische eenheid en nagaan of deze
elementen door de verkrijger zijn overgenomen.16 Bestaan dergelijke elementen niet
dan zijn alle Spijkersfactoren van gelijk belang.17 Ik zou de Nederlandse rechters
daarom willen aanbevelen zich bij de vraag naar identiteitsbehoud niet te focussen
op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector, maar rekening
te houden met alle Spijkersfactoren om vervolgens het respectieve belang van de
Spijkersfactoren te beoordelen.

13 Franzen 2008, p. 139.
14 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
15 HvJ EG 25 januari 2001, JAR 2001/68 m.nt. R.M. Beltzer (Oy Liikenne/Liskojärvi).
16 Conclusie AG Léger 12 oktober 2000 inz. Oy Liikenne.
17 Hof Leeuwarden 26 april 2011, JAR 2011/153 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Beenen/Klijnstra),

Ktr. Enschede 20 december 2012, JAR 2013/79 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (SNBOT) en
Ktr. Utrecht 6 februari 2013, JAR 2013/84 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Ordina & Atos).
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II. Behoud van de rechten van werknemers

6.3 Arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking

6.3.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 2 lid 1 sub d richtlijn overgang van onderneming verwijst voor het begrip
werknemer naar iedere persoon die in de lidstaat in kwestie krachtens de nationale
arbeidswetgeving bescherming geniet als werknemer. Het werknemersbegrip wordt
derhalve overgelaten aan de lidstaten. Artikel 2 lid 2 richtlijn overgang van onderne-
ming bepaalt dat de richtlijn geen afbreuk doet aan het nationale recht met betrekking
tot de definitie van een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. Volgens het Hof
van Justitie leidt het vereiste dat op het moment van de overgang sprake is van hetzij
een arbeidsovereenkomst, hetzij – in plaats daarvan en dus als gelijkwaardig alterna-
tief – een arbeidsbetrekking, tot de gedachte dat in de opvatting van de Uniewetgever
een contractuele band met de vervreemder niet in alle omstandigheden vereist is om
de werknemers aanspraak te geven op de bescherming van richtlijn overgang van
onderneming.18 De arbeidsbetrekking valt evenzeer onder de werking van de richtlijn
overgang van onderneming en voor het bestaan hiervan is een contractuele band niet
vereist.

6.3.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming zijn geen definities van de begrippen arbeidsovereenkomst en werk-
nemer respectievelijk arbeidsverhouding opgenomen, het begrip arbeidsbetrekking
uit de richtlijn overgang van onderneming wordt niet gebruikt. De richtlijn overgang
van onderneming is in Nederland en Duitsland geïmplementeerd in de civiele rege-
ling van de arbeidsovereenkomst, zodat daarop voor de betekenis van voornoemde
begrippen wordt teruggevallen. De definitie van arbeidsovereenkomst en arbeids-
verhouding in Nederland en Duitsland is vergelijkbaar: er dient sprake te zijn van
arbeid, loon en een gezagsverhouding.

In de Engelse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
is een ruimer werknemersbegrip opgenomen, omdat TUPE ziet op ieder individu dat
werkt voor een andere persoon ofwel krachtens een dienstbetrekking of leerover-
eenkomst, of anderszins, maar het ziet niet op iemand die diensten verleent krach-
tens een dienstverleningsovereenkomst.19 Er moet sprake zijn van een contractuele
relatie, aangegaan met de vervreemder, ter verrichting van arbeid, met uitzondering
van zelfstandigen die diensten verlenen.20 Artikel 2(1) TUPE bevat een ruime defi-
nitie van arbeidsovereenkomst, aangezien de definitie ziet op iedere overeenkomst
aangegaan in de context van een arbeidsrelatie die de voorwaarden van toepassing

18 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten).
19 IDS 2011, p. 87.
20 IDS 2011, p. 89-91.
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op die relatie vastlegt. De definitie van arbeidsovereenkomst ziet niet alleen op een
dienstbetrekking of leerovereenkomst, maar op iedere andere overeenkomst die
arbeidsvoorwaarden vastlegt of getuigt van een arbeidsovereenkomst.21 De definities
van werknemer en arbeidsovereenkomst zien niet op een arbeidsrelatie waarin geen
sprake is van enige overeenkomst tussen de vermeende werkgever en werknemer.
In het Verenigd Koninkrijk wordt het begrip arbeidsbetrekking net als in Nederland
en Duitsland niet gebruikt, maar daar lijkt – gelet op de ruime definitie van het
begrip arbeidsovereenkomst – ook geen behoefte aan te bestaan.

Bij het begrip arbeidsovereenkomst is derhalve sprake van een significant verschil
tussen Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds. In
Nederland en Duitsland dient sprake te zijn van een overeenkomst waarbij de werk-
nemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd
arbeid te verrichten, terwijl in het Verenigd Koninkrijk sprake is van een arbeids-
overeenkomst in de zin van TUPE als een overeenkomst arbeidsvoorwaarden vast-
legt of getuigt van een arbeidsovereenkomst. Omdat het Verenigd Koninkrijk een
ruimer (en meer EU-recht conform) werknemersbegrip hanteert dan Nederland
en Duitsland is het goed voorstelbaar dat meer werknemers een beroep kunnen
doen op TUPE dan op 7:662 e.v. BW en § 613a BGB.

Door de formulering van artikel 7:663 BW en § 613a BGB en het feit dat de
Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst is ingebed worden de
begrippen werknemer en arbeidsovereenkomst in Nederland en het begrip arbeids-
verhouding in Duitsland ten onrechte gekleurd. Voor deze begrippen zou het wat mij
betreft beter zijn als de implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming niet zou zijn ingebed in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst,
maar zou ik een eigen Wet overgang van onderneming (‘Betriebsübergangsgesetz’)
aanbevelen. De richtlijn inzake collectief ontslag is in Nederland immers ook geïm-
plementeerd door middel van een aparte Wet melding collectief ontslag.22 Bovendien
zou in Nederland en Duitsland tevens het begrip arbeidsbetrekking in de implementa-
tiewetgeving moeten worden opgenomen.

6.4 Verzetsrecht

6.4.1 Richtlijn overgang van onderneming

Met betrekking tot de vraag of de richtlijn overgang van onderneming werknemers
bij overgang van onderneming het recht geeft zich te verzetten tegen overgang van
hun arbeidsovereenkomst naar de verkrijger heeft het Hof van Justitie geoordeeld
dat artikel 3 lid 1 van de richtlijn overgang van onderneming er niet aan in de weg
staat dat een werknemer die op de datum van de overgang van onderneming in

21 Askew v Governing Body of Clifton Middle School and ors [1999] EWCA Civ 1892.
22 In Duitsland in het Kündigungsschutzgesetz.
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dienst is van de vervreemder, zich verzet tegen de overgang van zijn arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking op de verkrijger.23 Volgens het Hof van Justitie
verplicht de richtlijn overgang van onderneming een werknemer niet een arbeids-
relatie met de verkrijger aan te gaan, omdat een dergelijke verplichting het recht op
vrije arbeidskeuze van de werknemer zoals opgenomen in artikel 15 van het
Handvest van de grondrechten van de EU zou aantasten.24 Als de werknemer uit
eigen wil besluit de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking met de verkrijger
niet te handhaven is het aan de lidstaten te bepalen wat er met die overeenkomst of
arbeidsbetrekking moet gebeuren.25 Bij verzet door de werknemer moet wel worden
nagegaan of de door de verkrijger voorgestelde arbeidsovereenkomst een aanmer-
kelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werknemer ten
gevolge heeft, omdat in dat geval krachtens artikel 4 lid 2 van de richtlijn overgang
van onderneming de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking wordt geacht te
zijn verbroken door toedoen van de werkgever.26

6.4.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming is geen verzetsrecht voor de werknemer opgenomen. De Hoge Raad heeft
geoordeeld dat een werknemer die (ondubbelzinnig) weigert over te gaan van
rechtswege zijn arbeidsovereenkomst met de vervreemder verliest op het moment
van de overgang van onderneming.27

In de Engelse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming is wel een verzetsrecht voor de werknemer opgenomen, maar deze verzets-
rechten verschillen onderling aanzienlijk. In het Verenigd Koninkrijk eindigt door het
uitoefenen van het verzetsrecht de arbeidsovereenkomst automatisch op het moment
waarop de overgang plaatsvindt en deze beëindiging wordt niet beschouwd als
ontslag, tenzij sprake is van een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandighe-
den of contractbreuk door de werkgever. In Duitsland kan de werknemer, nadat hem
door de werkgever informatie is verschaft, binnen een termijn van een maand bes-
lissen over uitoefening van het verzetsrecht. Als in Duitsland rechtsgeldig een beroep is
gedaan op het verzetsrecht dan gaat de arbeidsovereenkomst niet op de verkrijger
over, maar blijft deze bestaan met de vervreemder.

Er bestaan tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland derhalve grote
verschillen met betrekking tot het recht van de werknemer zich tegen de overgang
van onderneming te verzetten en de gevolgen daarvan. Verzet tegen de overgang van
de arbeidsovereenkomst leidt in Nederland tot een automatisch einde van de

23 HvJ EG 16 december 1992, JAR 1993/64 (Katsikas), HvJ EG 7 maart 1996, JAR 1996/169 (Merckx en
Neuhuys) en HvJ EG 12 november 1998, NJ 1999, 520 en JAR 1999/520 m.nt. (Europièces/Sanders).

24 2000/C 364/01.
25 COM(2007) 334 definitief, p. 8.
26 HvJ EG 12 november 1998, NJ 1999, 520 en JAR 1999/520 m.nt. (Europièces/Sanders).
27 HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 240 m.nt. P.A. Stein (De Waterlijn) en HR 26 mei 2000, NJ 2000,

566 m.nt. P.A. Stein en JAR 2000/152 m.nt. R.M. Beltzer (Veenendaal/Van Vuuren).
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arbeidsovereenkomst op het moment van de overgang, in het Verenigd Koninkrijk
ook tenzij sprake is van een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden
of contractbreuk door de werkgever, terwijl in Duitsland de arbeidsovereenkomst
met de vervreemder blijft bestaan. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt
ervan uitgegaan dat het verzetsrecht in de tijd alleen voor de overgang kan worden
uitgeoefend, in Duitsland kan het verzetsrecht ook na de overgang worden uitge-
oefend.

6.5 Toerekening werknemer

6.5.1 Richtlijn overgang van onderneming

De volgende vraag die ontstaat is wanneer een werknemer kan worden toegerekend
aan een overgedragen onderdeel van een onderneming. In hoofdstuk 2 over de richt-
lijn overgang van onderneming heb ik in paragraaf 2.4.4 reeds het Botzen-arrest over
toerekening van de werknemer besproken.28 Het Hof van Justitie neemt in dat arrest
als uitgangspunt dat een arbeidsverhouding in hoofdzaak wordt gekenmerkt door
de band tussen de werknemer en het onderdeel van de onderneming of vestiging,
waarbij hij voor de uitoefening van zijn taak is aangesteld. De ‘band’ van het Hof
van Justitie slaat op het ‘organisatorische kader waarbinnen de arbeidsverhouding
werd geconcretiseerd’ van de commissie. Het ‘organisatorische kader waarbinnen de
arbeidsverhouding wordt geconcretiseerd’ kan het beste worden omschreven als ‘de
organisatorische gang van zaken waarbinnen de arbeidsverhouding vorm kreeg’.29

6.5.2 Rechtsvergelijking

In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het antwoord op de vraag of een werk-
nemer moet worden toegerekend aan het georganiseerde geheel van elementen
of werknemers sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van iedere
zaak. Relevante omstandigheden voor het antwoord op de vraag of een werknemer
behoort bij een (onderdeel van) een onderneming zijn onder andere de hoeveelheid
tijd besteed aan het ene of het andere onderdeel van de onderneming, de waardering
door de werknemer, de inhoud van de arbeidsovereenkomst waaruit blijkt waartoe
de werknemer gehouden is, hoe de kosten van de werkzaamheden van de werkne-
mer over de verschillende onderdelen zijn gealloceerd, de daadwerkelijke integratie
en uitoefening van het instructierecht. In Nederland zijn deze omstandigheden niet
geëxpliciteerd.

In Nederland heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de band tussen een permanent
geschorste werknemer en het over te dragen onderdeel was verbroken, waardoor de
werknemer niet langer als ‘een daar werkzame werknemer’ in de zin van artikel 7:663

28 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
29 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba &

Benetra) en Vzngr. Ktr. Amsterdam 12 oktober 2011, JAR 2011/283 m.nt. I.A. Haanappel-van der
Burg (Worp/Vitam & Albron).

6.5 Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming

172



BWkonworden beschouwd.30 Een arbeidsongeschiktewerknemerwordt in Nederland
soms wel31 en dan weer niet32 toegerekend aan het overgedragen onderdeel van de
onderneming.

In het Verenigd Koninkrijk moet de vraag of een geschorste of arbeidsongeschikte
werknemer nog steeds kan worden toegerekend aan het onderdeel van de onder-
neming worden beantwoord aan de hand van de positie van de werknemer direct
voor de overgang.33 Een werknemer die geschorst was hangende een onderzoek naar
vermeende misdragingen moest wel worden toegerekend aan het tijdens de schor-
sing overgedragen onderdeel van de onderneming.

In Duitsland kan de werknemer aan het onderdeel van de onderneming worden toe-
gerekend als sprake is van een tijdelijke opschorting van de werkzaamheden (zoals bij
dienstplicht, ouderschapsverlof of een tijdelijk verblijf in het buitenland).34 Een
werknemer die in onderling overleg permanent is vrijgesteld van werkzaamheden
dan wel permanent is geschorst kan krachtens Duits recht niet langer aan de onder-
neming of het onderdeel van de onderneming worden toegerekend.

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat ten aanzien van de vraag welke werknemers kun-
nen worden toegerekend aan een onderdeel van een onderneming sprake is van
significante verschillen tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
In Nederland en Duitsland kan een permanent geschorste werkneemster niet wor-
den toegerekend aan (een onderdeel van) de onderneming,35 terwijl in het Verenigd
Koninkrijk een ten tijde van de overgang wegens vermeende misdragingen geschorste
werknemer wel moet worden toegerekend aan het overgedragen onderdeel van de
onderneming.36 Zieke werknemers lijken in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland wel
te moeten worden toegerekend aan het onderdeel van de onderneming, in Nederland
is dat soms wel en dan weer niet het geval.37

Het is de vraag hoe het Botzen-arrest over toerekening van de werknemer moet
worden uitgelegd. Daar waar de commissie in het Botzen-arrest voor de overgang
van rechten en verplichtingen van werknemers enkel beslissend acht ‘of de afdeling
waarbij de werknemers waren aangesteld en die het organisatorisch kader vormde
waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ wordt overgedragen heeft
het Hof van Justitie de commissie in dit oordeel gevolgd met de overweging dat

30 HR 11 februari 2005, NJ 2011, 153 m.nt. E. Verhulp en JAR 2005/67 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp
(Memedovic/Asito).

31 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba &
Benetra) en Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2014, JAR 2014/101 (Benetra).

32 Vzngr. Ktr. Amsterdam 12 oktober 2011, JAR 2011/283 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Worp/
Vitam & Albron).

33 IDS 2011, p. 140.
34 Koch 2011, p. 1346.
35 HR 11 februari 2005, NJ 2011, 153 m.nt. E. Verhulp en JAR 2005/67 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp

(Memedovic/Asito).
36 Russell v First Security Guards ET/2700189/09.
37 Hof Amsterdam 22 februari 2007, JAR 2007/105 m.nt. E. Verhulp (Bulut/Hollandia) en Fairhurst

Ward Abbotts Ltd v Botes Building Ltd [2004] EWCA Civ 83.
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een arbeidsverhouding immers in hoofdzaak wordt gekenmerkt door ‘de band
tussen de werknemer en het onderdeel van de onderneming of vestiging waarbij
hij voor de uitoefening van zijn taak is aangesteld’. De ‘band’ van het Hof van Justitie
lijkt dus te slaan op het ‘organisatorisch kader waarbinnen de arbeidsverhouding
werd geconcretiseerd’ van de commissie. Het ‘organisatorisch kader waarbinnen
de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ kan mijns inziens worden omschre-
ven als ‘de organisatorische gang van zaken waarbinnen de arbeidsverhouding vorm
kreeg’.38 Hiervoor kunnen mijns inziens relevant zijn de werktijd die is besteed aan
het onderdeel van de onderneming, de arbeidsovereenkomst die aangeeft waartoe
de werknemer zich heeft verplicht, alsook de allocatie van loonkosten tussen
verschillende onderdelen van de onderneming. Het criterium of de werknemer
ook daadwerkelijk in staat is zijn arbeidsverhouding vorm te geven maakt hiervan
mijns inziens geen deel uit.39 Dit wordt in Nederland en Duitsland ten onrechte in
de beoordeling betrokken. Hiertoe biedt de richtlijn overgang van onderneming
of de rechtspraak van het Hof van Justitie geen enkel aanknopingspunt. Ik acht het
onthouden van de bescherming van de richtlijn overgang van onderneming in
Nederland en Duitsland aan geschorste werknemers en soms in Nederland
aan arbeidsongeschikte werknemers in strijd met het primaire doel van de richtlijn
overgang van onderneming: werknemersbescherming. Ik zou de Nederlandse en
Duitse rechters daarom willen aanbevelen het criterium of de werknemer daad-
werkelijk in staat is zijn arbeidsverhouding vorm te geven niet langer in de beoor-
deling te betrekken.

6.6 Daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen

6.6.1 Richtlijn overgang van onderneming

De kernbepaling van de richtlijn overgang van onderneming wordt gevormd door
artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming, welk artikel bepaalt dat de rech-
ten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip
van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking door deze
overgang op de verkrijger overgaan.

6.6.2 Rechtsvergelijking

In Nederland gaan krachtens artikel 7:663 BW door de overgang van onderneming
de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de overgang ‘voortvloeien uit een
arbeidsovereenkomst’ tussen werkgever en werknemer van rechtswege over op de
verkrijger, hetgeen ruim moet worden geïnterpreteerd. Op het moment van de over-
gang treedt de verkrijger in alle schriftelijke en mondelinge verplichtingen, waarbij

38 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba &
Benetra).

39 Zo ook Zwemmer 2012b met betrekking tot de arbeidsongeschikte werknemer, maar niet met
betrekking tot de situatie waarin de betrokken werknemer op het tijdstip van de overgang om
niet met de overgang van het ondernemingsonderdeel verband houdende redenen is geschorst
en geen uitzicht op terugkeer bestaat.
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opeisbaarheid geen vereiste is.40 Uiteraard moeten mondelinge verplichtingen bij
betwisting wel bewezen worden. Aansprakelijkheid van de vervreemder gerezen uit
of in verband met de arbeidsovereenkomst gaat op de verkrijger over. Het Hof
’s-Hertogenbosch heeft onlangs met betrekking tot een aan de vervreemder krach-
tens artikel 7:629 lid 11 BW opgelegde loonsanctie geoordeeld dat deze loonsanctie
voor rekening van de verkrijger diende te komen, nu dit zou samenhangen met de
manier waarop door ‘de werkgever’ vorm was gegeven aan de re-integratiever-
plichtingen.41

In het Verenigd Koninkrijk is het gevolg van artikel 4(2) TUPE dat door de overgang
van onderneming alle voor de vervreemder uit de arbeidsovereenkomst voortvloei-
ende rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijger. Artikel 4(2) TUPE is niet
beperkt tot uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen,
aangezien artikel 4(2)(a) TUPE bepaalt dat ook rechten en verplichtingen ‘in verband
met’ de arbeidsovereenkomst overgaan.42 In het Verenigd Koninkrijk wordt een
onderscheid gemaakt tussen contractuele en wettelijke rechten van werknemers.
Contractuele rechten van werknemers zijn die rechten die expliciet in de arbeids-
overeenkomst zijn opgenomen (bijvoorbeeld de functieomschrijving, werkplek,
loon, arbeidsduur, loondoorbetaling bij ziekte, vakantietoeslag, opzegtermijn etc.),
terwijl wettelijke rechten van werknemers niet in de arbeidsovereenkomst zijn opge-
nomen (zoals rechten krachtens gezondheids- en veiligheidswetgeving).43 Zodra een
wettelijke aansprakelijkheid van de vervreemder is gerezen uit of in verband met de
arbeidsovereenkomst, dan gaat deze aansprakelijkheid krachtens artikel 4(2)(a) TUPE
op de verkrijger over. Aangezien een vordering uit hoofde van gelijke behandeling zes
jaar nadat de rechten zijn geschonden nog kan worden ingediend is de aansprakelijk-
heid van de verkrijger in potentie erg groot.44

In Duitsland zien de rechten en verplichtingen van de op het tijdstip van de overgang
bestaande arbeidsverhoudingen van § 613a lid 1 eerste zin BGB op alle individuele
afspraken, met inbegrip van cao-afspraken die door een incorporatiebeding deel zijn
gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst. Bij aanspraken die met de
arbeidsovereenkomst samenhangen maar daar niet rechtstreeks uit voortvloeien
moet steeds door middel van interpretatie worden vastgesteld of de verplichtingen
van de werkgever ook bij overdracht van de onderneming op een derde overgaan.45

Ten aanzien van de vraag welke rechten en verplichtingen voortvloeien uit de arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking bestaan geen significante verschillen tussen
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het Engelse onderscheid tussen
contractuele en wettelijke arbeidsrechten is een kwestie van formulering, maar

40 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 900 (Abels).
41 Hof ’s-Hertogenbosch 4 maart 2014, JAR 2014/101 (Benetra), zo ook Hof Leeuwarden 28 augustus

2012, JAR 2012/259 (Comfident).
42 IDS 2011, p. 181.
43 IDS 2011, p. 195.
44 Birmingham City Council v Abdulla & Ors [2012] UKSC 47.
45 Koch 2011, p. 1352.
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maakt voor het effect niet uit. In geen van de onderzochte landen gaat het toepas-
selijke recht op de arbeidsovereenkomst, het socialezekerheidsrecht46 en/of het belas-
tingrecht47 door de overgang op de verkrijger over.

6.7 Wijziging

6.7.1 Richtlijn overgang van onderneming

Een wijziging van arbeidsvoorwaarden mag niet geschieden tijdens de overgang van
onderneming, noch mag de overgang van onderneming er de reden voor zijn.48 De
richtlijn overgang van onderneming verzet zich er echter niet tegen dat een werk-
nemer met de nieuwe ondernemer een wijziging van de arbeidsverhouding over-
eenkomt, voor zover het nationale recht een dergelijke wijziging toestaat in andere
gevallen dan overgang van onderneming. In paragraaf 2.5.2 stelde ik reeds dat het
Hof van Justitie in de arresten Werhof en Parkwood heeft aangegeven dat in het
kader van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming niet voorbij mag wor-
den gegaan aan de rechten van de verkrijger die de aanpassingen en veranderingen
moet kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van zijn activiteiten dwingt. Mijns
inziens zou het verkrijgers op diezelfde grond ook moeten worden toegestaan
arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming te wijzigen.49 Wanneer de
werknemers met behoud van rechten en verplichtingen zijn overgegaan naar de
verkrijger is de richtlijn overgang van onderneming ‘uitgewerkt’ en zouden wijzi-
gingen moeten worden toegestaan voor zover het nationale recht van de verkrijger
daarin voorziet.

46 Coördinatieverordening 883/2004 (PbEU 2004, L 166) reikt regels aan die bepalen in welke lid-
staat de grensoverschrijdende werknemer sociaal verzekerd is. De hoofdregel van artikel 11 lid 3
sub a bepaalt dat het werklandbeginsel gehanteerd moet worden en dat een werknemer die in
een andere lidstaat gaat werken, sociaal verzekerd zal zijn in dat werkland.

47 De internationale implicaties van belastingen worden veelal geregeld door belastingverdragen
tussen veelal twee – en in uitzonderlijke gevallen – meer staten waarin die staten afspreken hoe
de heffing van hun belastingen op elkaar wordt afgestemd met als doel het voorkomen van inter-
nationale dubbele belasting en het ontgaan van belasting. Internationale dubbele belasting komt
voor als twee of meer staten hetzelfde inkomen van dezelfde persoon belasten als gevolg van de
toepassing van twee internationaal breed toegepaste heffingsbeginselen: het woonplaatsbeginsel
en het bronstaatbeginsel. Op grond van het woonplaatsbeginsel heft een staat belasting naar het
inkomen van personen die in die staat wonen of gevestigd zijn (de woonstaat) waarbij de ter-
ritoriale oorsprong van het inkomen niet van belang is. Het inkomen kan zowel van binnen het
grondgebied als van buiten het grondgebied opkomen en wordt aangeduid als wereldinkomen.
Op grond van het bronstaatbeginsel heft een staat belasting van personen die niet in die staat
wonen of gevestigd zijn, maar die wel inkomen uit die staat genieten (de bronstaat). Het uit-
gangspunt bij de verschillende belastingverdragen is dat de woonstaat het wereldinkomen van de
belastingplichtige altijd mag belasten, dus ook als het inkomen zijn oorsprong buiten de woon-
staat heeft. Vervolgens wordt in belastingverdragen per type inkomen bepaald of de bronstaat het
inkomen van de belastingplichtige dat zijn oorsprong in die staat heeft ook mag belasten. In dat
gevalmoet dewoonstaat van de belastingplichtige een belastingvermindering geven op de belasting
die in de woonstaat verschuldigd is.

48 HvJ EG 12 november 1992, JAR 1993/15 (Watson Rask/ISS).
49 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.

R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
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6.7.2 Rechtsvergelijking

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is eenwijziging waarvoor de enige
en/of belangrijkste reden de overgang zelf is (bijvoorbeeld in geval van harmonisatie
door de verkrijger teneinde de arbeidsvoorwaarden van het zittende en het over-
gegane personeel op elkaar af te stemmen) niet toegestaan.

In Nederland kunnen andere wijzigingen slechts plaatsvinden met instemming van
de werknemer, welke instemming niet te snel mag worden aangenomen.50 Stemt de
werknemer niet met het wijzigingsvoorstel in, dan zijn naar Nederlands recht de
artikelen 7:613 BW (het eenzijdig wijzigingsbeding) en 7:611 BW (goed werkgever- en
werknemerschap) en 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid) relevant. De verhouding
tussen de artikelen 7:613 BW, 7:611 BW en 6:248 BW is afhankelijk van de vraag of
sprake is van respectievelijk een wijziging van een collectieve regeling met eenzijdig
wijzigingsbeding, een wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden of een wijziging
van een collectieve regeling zonder eenzijdig wijzigingsbeding.

In het Verenigd Koninkrijk kunnen wijzigingen waarvoor de enige en belangrijkste
reden niet de overgang zelf is, maar een reden verbonden met de overgang, zijnde
een economische, technische of organisatorische reden (hierna: eto-reden) die leidt
tot wijzigingen in het personeelsbestand, geldig zijn, indien ze zijn aangegaan tussen
de partijen bij de arbeidsovereenkomst (of hun vertegenwoordigers). Krachtens
TUPE 2014 mag de werkgever in de navolgende omstandigheden de arbeidsvoor-
waarden wijzigen:
a) als de reden voor wijziging geen verband houdt met de overgang;
b) als de enige of belangrijkste reden voor wijziging een eto-reden is die leidt tot

wijzigingen in het personeelsbestand, op voorwaarde dat de werkgever en werk-
nemer de wijziging overeenkomen;

c) als de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst de werkgever toestaan een wij-
ziging door te voeren.

In Duitsland wordt wel beweerd dat een overgang van onderneming krachtens
§ 613a BGB niet kan verhinderen dat verkrijger en werknemer wijzigingen anders
dan met betrekking tot rechten uit cao of ondernemingsovereenkomst overeenko-
men, echter hierover bestaat geen eenduidigheid.51 Een overeenkomst tussen werk-
nemer en vervreemder voorafgaand aan een geplande overgang die ziet op een
verslechtering van arbeidsvoorwaarden is in strijd met § 134 BGB52 en daarmee
nietig.

Wijziging waarvoor de enige en/of belangrijkste reden de overgang zelf is, is zowel
in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland niet toegestaan.

50 HR 28 mei 1999, NJ 1999, 509 en JAR 1999/131 (Steuten/Kuypers).
51 Müller-Glöge 2012, p. 402 en BAG 7.11.2007 AP BGB § 613a Nr. 329.
52 § 134 BGB bepaalt: Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig,

wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.
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Er is wel sprake van een significant verschil ten aanzien van wijziging wegens eto-
redenen: het Verenigd Koninkrijk staat wijzigingen wegens eto-redenen onder voor-
waarden toe, terwijl dat in Nederland en Duitsland niet het geval is. Een probleem
met de wijziging wegens eto-redenen zoals toegestaan in het Verenigd Koninkrijk
is dat het Hof van Justitie deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk heeft geaccordeerd,
maar daar wel ruimte voor lijkt te bieden.53 Als de werknemers met behoud van rech-
ten en verplichtingen zijn overgegaan naar de verkrijger is de richtlijn overgang van
onderneming ‘uitgewerkt’ en zouden wijzigingen moeten worden toegestaan voor
zover het nationale recht van de verkrijger daarin voorziet.

Ik zou de Nederlandse en Duitse wetgever daarom willen aanbevelen in de
Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming een wijzigingsmogelijkheid waarvoor de enige en belangrijkste reden niet de
overgang zelf is, maar een reden verbonden met de overgang, zijnde een eto-reden die
wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengt, op te nemen. In het kader van
een belangenafweging kan een dergelijke wijzigingsmogelijkheid meer ruimte voor
wijziging bieden.

6.8 Overgang op verkrijger

6.8.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 2 lid a en b van de richtlijn overgang van onderneming definieert vervreem-
der als iedere natuurlijke of rechtspersoon die door een overgang van onderneming
de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien van de onderneming, de vestiging of
het onderdeel van de onderneming of vestiging verliest, terwijl de verkrijger deze
hoedanigheid van ondernemer verkrijgt. De overgang van een onderneming in de
zin van de richtlijn overgang van onderneming veronderstelt volgens het Hof van
Justitie met name de wijziging van de rechtspersoon of natuurlijke persoon die ver-
antwoordelijk is voor de economische activiteiten van de overgedragen economische
eenheid en die, uit dien hoofde, als werkgever van de werknemers van die eenheid
arbeidsbetrekkingen heeft met die werknemers, eventueel niettegenstaande het
ontbreken van contractuele relaties met die werknemers. Hieruit volgt dat, om te
kunnen bepalen wie de vervreemder van die activiteiten is, de positie van een con-
tractuele werkgever, ofschoon deze niet verantwoordelijk is voor de economische
activiteiten van de overgedragen economische eenheid, niet systematisch prevaleert
boven de positie van een niet-contractuele werkgever die verantwoordelijk is voor
die activiteiten.54

53 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.
R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).

54 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten).
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6.8.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming is de definitie van vervreemder en verkrijger zoals opgenomen in de
richtlijn overgang van onderneming niet overgenomen. De Nederlandse en Duitse
implementatiewetgeving gebruiken voor het begrip ‘vervreemder’ het woord ‘werk-
gever’, terwijl wel het begrip ‘verkrijger’wordt gebruikt. Dit kan leiden tot verwarring,
aangezien het begrip vervreemder niet gelijk is aan het civiele werkgeversbegrip.

In het Verenigd Koninkrijk bepaalt artikel 2(1) TUPE dat de begrippen vervreem-
der en verkrijger moeten worden geïnterpreteerd overeenkomstig de definitie van
een standaard overgang, zoals opgenomen in artikel 3 TUPE. Artikel 3(1)a TUPE
bepaalt in dat kader dat sprake moet zijn van een overgang van onderneming naar
een andere ‘persoon’, waarmee is bedoeld dat de identiteit van de werkgever moet
wijzigen wil sprake zijn van een overgang in de zin van artikel 3(1)(a) TUPE. Voor
wijziging van dienstverlening zijn de begrippen vervreemder en verkrijger in artikel
2(1) TUPE wel gedefinieerd, doordat als vervreemder wordt beschouwd de persoon
die de activiteiten uitvoerde vóór de wijziging van dienstverlening en als verkrijger
wordt beschouwd de persoon die de activiteiten uitvoert als gevolg van de wijziging
van dienstverlening.

Ten aanzien van de definitie van vervreemder en verkrijger bestaan er verschillen
tussen Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds. Terwijl
de richtlijn overgang van onderneming ziet op een wijziging van ondernemer, wordt
daar in Nederland en Duitsland een wijziging van werkgever onder verstaan. Afge-
vraagd kanworden of de implementatie in deze lidstaten niet te beperkt is: het begrip
ondernemer is ruimer dan het begrip werkgever. Voor de Nederlandse en Duitse
implementatiewetgeving heb ik voor de begrippen arbeidsovereenkomst en arbeids-
betrekking reeds gepleit voor het opnemen van de nationale implementatiewetgeving
in een eigen Wet overgang van onderneming, waarin dan tevens voor Nederland en
Duitsland het begrip werkgever moet worden vervangen door vervreemder.

6.9 Hoofdelijke aansprakelijkheid

6.9.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 3 lid 1 tweede alinea van de richtlijn overgang van onderneming bevat een
optionele hoofdelijke aansprakelijkheid. De lidstaten kunnen bepalen dat de vervreem-
der en de verkrijger na het tijdstip van de overgang hoofdelijk aansprakelijk zijn voor
de verplichtingen welke vóór het tijdstip van de overgang voortvloeien uit een op het
tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking.

Hoofdelijke aansprakelijkheid 6.9.1
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6.9.2 Nationale implementatiewetgeving

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming is vastgelegd dat de vervreemder nog gedurende een jaar na de over-
gang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden is voor de nakoming van de verplich-
tingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór het tijdstip van overgang
van onderneming. In Duitsland is de vervreemder alleen volledig aansprakelijk voor
verplichtingen die opeisbaar zijn geworden vóór het tijdstip van de overgang.55

Voor verplichtingen die vóór het tijdstip van de overgang zijn ontstaan, maar pas na
het tijdstip van de overgang opeisbaar worden is de vervreemder aansprakelijk naar
rato van het op het tijdstip van de overgang verstreken tijdvak. De vervreemder is
bijvoorbeeld alleen aansprakelijk voor een kerstgratificatie voor het deel van het jaar
waar hij ondernemer was.56

In het Verenigd Koninkrijk is de hoofdelijke aansprakelijkheid niet in algemene zin
geïmplementeerd; er is slechts een hoofdelijke aansprakelijkheid opgenomen voor
informatie- en consultatieverplichtingen en voor de verplichte werkgeversaansprake-
lijkheidsverzekering. Voor de overige verplichtingen is de verkrijger vanaf het moment
van de overgang van onderneming volledig en alleen aansprakelijk, ook voor verplich-
tingen ontstaan vóór de overgang van onderneming.57

Er bestaan derhalve significante verschillen tussen Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland waar het de hoofdelijke aansprakelijkheid betreft en de
verplichtingen waarop de hoofdelijkheid ziet. Nederland en Duitsland hebben de
optionele hoofdelijke aansprakelijkheid (weliswaar enigszins verschillend) geïmple-
menteerd, maar het Verenigd Koninkrijk niet.

6.10 Informatieplicht

6.10.1 Richtlijn overgang van onderneming

Er bestaat op grond van artikel 3 lid 2 richtlijn overgang van onderneming een
optionele informatieplicht van de vervreemder jegens de verkrijger.

6.10.2 Nationale implementatiewetgeving

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming is de optionele informatieplicht van de vervreemder jegens de ver-
krijger niet geïmplementeerd, in het Verenigd Koninkrijk wel.

55 Müller-Glöge 2012, p. 432.
56 Preis 2014, p. Rn. 136.
57 Allan v Sterling BC [1995] IRLR 301.
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Het Engelse recht bepaalt in artikel 11 TUPE dat de vervreemder verplicht is de
verkrijger informatie te verschaffen omtrent:
a) de identiteit en leeftijd van de werknemer;
b) de informatie die de werkgever op grond van de wettelijke informatieplicht moet

verstrekken;
c) disciplinaire straffen die de werknemer opgelegd zijn, dan wel klachtprocedures

door de werknemer ingediend, beide binnen de twee voorgaande jaren;
d) details van bestaande of dreigende juridische acties van de werknemer jegens de

vervreemder in de twee voorafgaande jaren dan wel wanneer de vervreemder
redelijke gronden heeft te veronderstellen dat een werknemer dergelijke acties,
voortvloeiend uit het dienstverband met de vervreemder, jegens de verkrijger zal
instellen; en

e) informatie over een collectieve overeenkomst die van kracht zal zijn na de over-
gang van onderneming krachtens artikel 5(a) TUPE.

Bovendien moet informatie worden verstrekt over iedere werknemer die niet vol-
gens de vereisten zoals opgenomen in artikel 7(1) TUPE is ontslagen. Wanneer niet
wordt voldaan aan de informatieplicht van artikel 11 TUPE kan de verkrijger krachtens
artikel 12(1) en (2) TUPE binnen drie maanden na de overgang van onderneming een
vordering tot schadevergoeding indienen bij een Employment Tribunal.

Ook waar het de informatieplicht van vervreemder jegens verkrijger betreft bestaan
er significante verschillen tussen Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd
Koninkrijk anderzijds.

6.11 Collectieve overeenkomsten

6.11.1 Richtlijn overgang van onderneming

Krachtens artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming handhaaft de verkrijger
na de overgang de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaar-
den in dezelfde mate als in deze overeenkomst vastgesteld voor de vervreemder, tot
op het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of afloopt, of
waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt toegepast.
De lidstaten mogen het tijdvak waarin de uit de cao voortvloeiende arbeidsvoor-
waarden moeten worden gehandhaafd beperken, mits dit tijdvak niet korter is dan
een jaar.

6.11.2 Rechtsvergelijking

Een rechtsvergelijking omtrent overgang van onderneming en collectieve overeen-
komsten wordt bemoeilijkt door het feit dat in Nederland en Duitsland collectieve
overeenkomsten worden beschouwd als wettelijk bindend contract, terwijl dat in
het Verenigd Koninkrijk niet zo is.
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In de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming is de hoofdregel dat door de overgang van onderneming de rechten en
verplichtingenwelke op dat tijdstip voor de vervreemder ten aanzien van daar werk-
zame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden van een
(algemeen verbindend verklaarde) cao waaraan hij gebonden is, van rechtswege
overgaan op de verkrijger. De overgegane rechten en verplichtingen eindigen:
• op het tijdstip waarop de verkrijger gebonden wordt aan een na de overgang van

onderneming tot stand gekomen cao of
• de verkrijger krachtens een na de overgang genomen besluit tot verbindendver-

klaring verplicht wordt bepalingen na te komen van een cao of
• zodra de op het tijdstip van de overgang lopende geldingsduur van de cao of

werking van de avv verstrijkt.

De Nederlandse wetgever heeft geen gebruik gemaakt van de in de richtlijn over-
gang van onderneming opgenomen mogelijkheid het tijdvak waarin de (algemeen
verbindend verklaarde) cao-arbeidsvoorwaarden moeten worden gehandhaafd te
beperken. Daarnaast heeft de Nederlandse wetgever niet de mogelijkheid opgeno-
men dat de binding wegens de overgang vervalt zodra een eigen cao wordt toe-
gepast. Het verband met de richtlijn overgang van onderneming heeft tot gevolg dat
bij de eindigingsgronden slechts de handhavingsperiode eindigt en dat de vraag
of daarmee de rechten en verplichtingen zelf eindigen moet worden beantwoord
aan de hand van de overige bepalingen van de Wet Cao en de Wet Avv. Daarbij speelt
de nawerking een grote rol. Geconcludeerd kan worden dat de samenloop van cao’s
bij overgang van onderneming onduidelijk is, hetgeen voortvloeit uit onvoldoende
afstemming tussen de richtlijn overgang van onderneming en het Nederlandse cao-
recht.

Artikel 5 TUPE bepaalt dat door de overgang van onderneming iedere collectieve
overeenkomst, gemaakt door of namens de vervreemder met betrekking tot over-
gedragen werknemers en van kracht direct voorafgaande aan de overgang, overgaat
op de verkrijger. Het is de vraag welke gevolgen artikel 5 TUPE in de praktijk voor de
verkrijger zal hebben. Dit vloeit voort uit het feit dat krachtens artikel 179 TULRCA
collectieve overeenkomsten niet wettelijk bindend zijn, tenzij het tegendeel is
overeengekomen – waarvan zelden sprake is.58 In het Verenigd Koninkrijk werkt
een collectieve overeenkomst meestal door in de individuele arbeidsovereenkomst
door middel van een incorporatiebeding, maar in dat geval gaat het niet langer om
de overgang van collectieve overeenkomsten, maar over de overgang van individuele
arbeidsvoorwaarden. Als een collectieve overeenkomst niet wettelijk bindend is voor
de vervreemder is de collectieve overeenkomst dat ook niet voor de verkrijger. De
beperkingen die artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming aan de overgang
van collectieve arbeidsvoorwaarden stelt, namelijk dat zij door de verkrijger worden
gehandhaafd tot het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of
afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt

58 IDS 2011, p. 228.
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toegepast, zijn niet in de Engelse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang
van onderneming opgenomen, hetgeen te maken heeft met het feit dat in het Ver-
enigd Koninkrijk de binding aan een collectieve overeenkomst sowieso al zwak is.

In de Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
geldt dat de rechten en plichten die voor de vervreemder zijn geregeld in een cao
of ondernemingsovereenkomst bij overgang van onderneming door middel van
een wettelijke fictie deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst tussen
werknemer en verkrijger, de individualrechtliche Weitergeltung. Dergelijke voor-
waarden mogen gedurende een periode van een jaar na de overgang niet ten nadele
van de werknemer worden gewijzigd. Er is geen sprake van individualrechtliche
Weitergeltung als de rechten en verplichtingen bij de verkrijger door een andere cao
of ondernemingsovereenkomst geregeld zijn of worden. Hiervoor is wel nodig dat de
overgegane werknemers aan de cao van de verkrijger gebonden zijn doordat de cao
algemeen verbindend is verklaard of de werknemers lid zijn van een bij de cao van
de verkrijger betrokken vakbond en de cao van de verkrijger dezelfde werkingssfeer
heeft als de cao van de vervreemder en in beide cao’s dezelfde onderwerpen worden
geregeld. Voor afloop van de periode van een jaar kunnen de rechten en verplichtin-
gen gewijzigd worden zodra:
• de oorspronkelijke cao of ondernemingsovereenkomst wordt beëindigd of

afloopt of
• de verkrijger en de werknemer (indien zij geen van beide onder de werkingssfeer

van een cao vallen) overeenkomen een andere cao toe te passen.

Er bestaan tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dus grote ver-
schillen op het gebied van collectieve overeenkomsten.

De in Nederland gesuggereerde oplossingen voor het samenloopvraagstuk van cao’s bij
overgang van onderneming hebben gemeen dat de oplossing steeds wordt gezocht in
het aanpassen van de Wet Cao en de Wet Avv. Mijns inziens zou de oplossing niet
moeten worden gezocht in het aanpassen van de Wet Cao en de Wet Avv, maar door
de overgang van de in een cao vastgelegde arbeidsvoorwaarden te implementeren
in een eigen Wet overgang van onderneming. In de Wet overgang van onderneming
zou – net zoals in Duitsland – voor de verkrijger een handhavingsverplichting voor de
cao van de vervreemder kunnen worden opgenomen, welke handhavingsverplichting
is gemaximeerd tot een jaar. De handhavingsverplichting eindigt in ieder geval op het
tijdstip waarop de cao van de vervreemder wordt beëindigd of afloopt of waarop voor
de vervreemder een andere cao in werking treedt of wordt toegepast. De handha-
vingsverplichting bij overgang van onderneming is een binding sui generis (van eigen
aard), die los staat van de Wet Cao en de Wet Avv en waardoor de nawerkings-
problematiek wordt opgelost. In het arrest Österreichischer Gewerkschaftsbund heeft
het Hof van Justitie geoordeeld dat een dergelijke handhavingsverplichting onder
artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming zou vallen.59

59 HvJ EU 11 september 2014, JAR 2014/263 m.nt. R.M. Beltzer (Österreichischer Gewerkschaftsbund/
Wirtschaftskammer Österreich).
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6.12 Incorporatiebedingen

6.12.1 Richtlijn overgang van onderneming

Van een incorporatiebeding is sprake als in de individuele arbeidsovereenkomst een
verwijzing naar een cao is opgenomen, zodat deze cao deel gaat uitmaken van de
arbeidsovereenkomst. In paragraaf 2.8.4 schreef ik reeds dat na de arresten Werhof
en Parkwood mijns inziens vaststaat dat een incorporatiebeding valt onder artikel 3
lid 1 richtlijn overgang van onderneming.60 Krachtens artikel 3 lid 1 richtlijn over-
gang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de
geïncorporeerde cao van rechtswege over op de nieuwe eigenaar, maar een incor-
poratiebeding kan in dat kader geen grotere reikwijdte hebben dan de cao waarnaar
zij verwijst. Daardoor moet rekening gehouden worden met (inmiddels) artikel 3
lid 3 van de richtlijn overgang van onderneming dat beperkingen aanbrengt op het
beginsel dat de cao waarnaar de arbeidsovereenkomst verwijst toepasselijk is. Vol-
gens het Hof van Justitie bestaan krachtens artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van
onderneming twee beperkingen:61

1. de in de cao vastgelegde arbeidsvoorwaarden blijven slechts gehandhaafd tot
het tijdstip waarop de cao wordt beëindigd of afloopt of waarop een andere cao
in werking treedt of wordt toegepast;

2. de lidstaten mogen het tijdvak waarin de uit de cao voortvloeiende arbeidsvoor-
waarden moeten worden gehandhaafd beperken, mits dit tijdvak niet korter is
dan een jaar.

Daarbij mag in het kader van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming niet
voorbij worden gegaan aan de rechten van de verkrijger die de aanpassingen en ver-
anderingen moet kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van zijn activiteiten
dwingt. Dit punt is in de arresten Werhof en Parkwood nader gespecificeerd doordat
het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat:
– bij een ongebonden verkrijger een dynamische binding in strijd zou kunnen zijn

met de negatieve vakverenigingsvrijheid en
– bij een overgang van onderneming van de publieke sector naar de particuliere

sector een dynamische binding de manoeuvreerruimte die een particuliere ver-
krijger nodig heeft om aanpassingsmaatregelen te treffen aanmerkelijk kan beper-
ken en daarnaast kan het in strijd zijnmet de ondernemersvrijheid als de verkrijger
niet de mogelijkheid heeft gehad deel te nemen aan de onderhandelingen over na
de overgang gesloten cao’s.

Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van artikel 3 lid 3
richtlijn overgang van onderneming statisch, echter ook op grond van artikel 3 lid 1
richtlijn overgang van onderneming kan een dynamische binding in strijd zijn met

60 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.
R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood Leisure Ltd).

61 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) punten 29 en 30.
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de negatieve vakverenigingsvrijheid, de benodigde manoeuvreerruimte van een par-
ticuliere verkrijger (in verhouding tot een publieke vervreemder) en de ondernemers-
vrijheid.

6.12.2 Rechtsvergelijking

In Nederland vallen cao-normen die door middel van een incorporatiebeding con-
tractueel gelden onder artikel 7:663 BW, krachtens welk artikel de rechten en ver-
plichtingen die voortvloeien uit de geïncorporeerde cao van rechtswege overgaan op
de nieuwe eigenaar. Een incorporatiebeding kan in dat kader geen grotere reikwijdte
hebben dan de cao waarnaar zij verwijst, reden waarom rekening gehouden moet
worden met de beperkingen zoals vastgelegd in artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2
Wet Avv. Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van artikel
14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv statisch, echter ook op grond van artikel 7:663
BWkan een dynamische binding in strijd zijnmet de negatieve vakverenigingsvrijheid,
de benodigde manoeuvreerruimte van een particuliere verkrijger (in verhouding tot
een publieke vervreemder) en de ondernemersvrijheid.

In het Verenigd Koninkrijk vallen cao-normen die door middel van een incorpora-
tiebeding contractueel gelden onder artikel 4(2) TUPE, waarin is vastgelegd dat door
de overgang van onderneming in beginsel alle voor de vervreemder uit de arbeids-
overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijger.
De beperkingen die artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming aan de overgang
van collectieve arbeidsvoorwaarden stelt, namelijk dat zij door de verkrijger worden
gehandhaafd tot het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of
afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt
toegepast zijn niet in de Engelse implementatiewetgeving vastgelegd, hetgeen reflec-
teert dat de Engelse arbeidsmarkt veel minder dan andere Europese arbeidsmarkten
wordt gereguleerd door collectieve overeenkomsten. Mijns inziens kan uit het Park-
wood-arrest worden afgeleid dat ook op grond van artikel 4(2) TUPE een dynamische
binding in strijd kan zijn met de benodigde manoeuvreerruimte van een particuliere
verkrijger (in verhouding tot een publieke vervreemder) en de ondernemersvrijheid.
Met artikel 4(5B) TUPE 2014 is vastgelegd dat als de arbeidsovereenkomst een col-
lectieve overeenkomst incorporeert deze arbeidsvoorwaarden een jaar na de over-
gang gewijzigd mogen worden, mits na de wijziging de rechten en verplichtingen in
de arbeidsovereenkomst globaal niet minder gunstig worden voor de werknemer
dan de rechten en verplichtingen die direct voor de wijziging golden. Met artikel 4A
TUPE 2014 is vastgelegd dat als een arbeidsovereenkomst een dynamisch incorpora-
tiebeding bevat, dit niet leidt tot overgang van rechten en verplichtingen uit hoofde
van de collectieve overeenkomst als de bepaling van de collectieve overeenkomst is
aangegaan na de datum van overgang én de verkrijger niet deelneemt aan de onder-
handelingen omtrent deze bepaling. Een dynamisch incorporatiebeding wordt in die
omstandigheden derhalve statisch.
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In Duitsland vallen cao-normen die door middel van een incorporatiebeding con-
tractueel gelden onder § 613a lid 1 eerste zin BGB.62 Krachtens § 613a lid 1 eerste
zin BGB gaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de geïncorporeerde
cao van rechtswege over op de nieuwe eigenaar, maar een incorporatiebeding kan
in dat kader geen grotere reikwijdte hebben dan de cao waarnaar zij verwijst, reden
waarom rekening gehouden moet worden met de beperkingen zoals vastgelegd
in § 613a lid 1 vierde zin BGB. Krachtens § 613a lid 1 vierde zin BGB kunnen voor
afloop van de periode van een jaar de rechten en verplichtingen gewijzigd worden
zodra:
1) de oorspronkelijke cao of ondernemingsovereenkomst wordt beëindigd of

afloopt of
2) de verkrijger en de werknemer (indien zij geen van beide onder de werkingssfeer

van een cao vallen) overeenkomen een andere cao toe te passen.

Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van § 613a lid 1
vierde zin BGB statisch, echter ook op grond van § 613a lid 1 eerste zin BGB kan
een dynamische binding in strijd zijn met de negatieve vakverenigingsvrijheid, de
benodigde manoeuvreerruimte van een particuliere verkrijger (in verhouding tot een
publieke vervreemder) en de ondernemersvrijheid.

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gaat de geïncorporeerde cao
vergelijkbaar over, het Verenigd Koninkrijk kent echter geen eindigingsgronden. Dit
kan worden ondervangen door de rechtspraak van het Hof van Justitie, waarin is
geoordeeld dat in dat kader niet voorbij mag worden gegaan aan de rechten van de
verkrijger die de aanpassingen en veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe
de voortzetting van zijn activiteiten dwingt.63 Duitsland lijkt zich aan deze recht-
spraak niet te kunnen conformeren omdat het Parkwood-arrest zou zijn ingegeven
door de bijzonderheden van het Engelse recht in het algemeen en de zaak Parkwood
in het bijzonder.64 Het is in Duitsland inmiddels de vraag of het Parkwood-arrest
moet leiden tot een wijziging van de Duitse rechtspraktijk of nieuwe prejudiciële
vragen.65

6.13 Pensioen

6.13.1 Richtlijn overgang van onderneming

Krachtens artikel 3 lid 4 sub a richtlijn overgang van onderneming gaan – tenzij de
lidstaten anders bepalen – rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen,
invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekkingen uit hoofde van

62 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.
R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).

63 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.
R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood Leisure Ltd).

64 Lakies 2013, p. 564-567 en Willemsen & Grau 2014, p. 14-15.
65 Jacobs & Frieling 2013, p. 739 en Willemsen & Grau 2014, p. 12-17.
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voor een of meer bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale voor-
zieningen welke bestaan naar de wettelijke stelsels van sociale zekerheid van de
lidstaten niet door overgang op de verkrijger over. Krachtens artikel 3 lid 4 sub b
richtlijn overgang van onderneming moeten lidstaten de nodige maatregelen vast-
stellen om de belangen van de werknemers en oud-werknemers te beschermen met
betrekking tot hun verkregen rechten of rechten in wording op ouderdomsuitke-
ringen, met inbegrip van uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, uit hoofde van
voornoemde aanvullende stelsels.

6.13.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming geldt dat door de vervreemder gedane pensioentoezeggingen in
principe overgaan op de verkrijger.

Dit geldt in Nederland niet voor rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een
pensioenovereenkomst als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet indien:
a) de verkrijger aan de werknemer hetzelfde aanbod doet tot het sluiten van een

pensioenovereenkomst als hij reeds voor het tijdstip van overgang heeft gedaan
aan zijn werknemers;

b) de verkrijger op grond van artikel 2 Wet verplichte deelneming in een bedrijfs-
takpensioenfonds 2000 verplicht is deel te nemen in een bedrijfstakpensioen-
fonds en de werknemer gaat deelnemen in dat fonds;

c) bij cao of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan is
afgeweken van de pensioenovereenkomst.66

Daarnaast bevat de Nederlandse implementatiewetgeving een uitzondering indien
de werknemer voor de overgang op grond van artikel 2 van de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 verplicht is deel te nemen in
een bedrijfstakpensioenfonds en die verplichting blijft gelden na de overgang,
alsmede voor de overgang van een spaarregeling in de zin van de Pensioenwet. Met
gebruikmaking van deze uitzonderingen heeft de verkrijger ten aanzien van pensi-
oentoezeggingen een voordeel in vergelijking met andere arbeidsvoorwaarden die
niet wegens de overgang van onderneming kunnen worden gewijzigd.67

In Duitsland is de hoofdregel dat het bij de vervreemder opgebouwde ouderdoms-
pensioen krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB mee overgaat.68 Wanneer het ouder-
domspensioen bij de vervreemder door een Unterstützungskasse (vergelijkbaar met
een pensioenfonds) werd uitgevoerd verwerft de verkrijger door de overgang van
onderneming niet de rechten uit een Unterstützungskasse.69 Wanneer een Unterstüt-
zungskasse naar aanleiding van een overgang van onderneming door de verkrijger

66 Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor compenserende maatregelen bij een verslechtering
van de pensioenregeling, waarover uitgebreid Gerlach 2012, p. 266.

67 Gerlach 2012, p. 265.
68 BAG 12.05.1992 AP BetrAVG § 1 Betriebsveräusserung Nr. 14.
69 Koch 2011, p. 1351.
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wordt overgenomen, danmoet de verkrijger de aanspraken van de werknemers die de
onderneming reeds hebben verlaten ook voldoen. Wanneer een Unterstützungskasse
niet wordt overgenomen treedt de verkrijger krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB in de
verplichtingen jegens de werknemers.

De Engelse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
bepaalt dat geen sprake is van overgang van:
• een arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst voor zover het een beroeps-

pensioen in de zin van de Pensions Schemes Act 1993 aangaat (artikel 10(1)(a)
TUPE) of

• rechten, verplichtingen of aansprakelijkheden krachtens of in verband met een
arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst of anderszins voor zover het
een beroepspensioen in de zin van de Pensions Schemes Act 1993 aangaat.

Deze uitzonderingen van overgang moeten evenwel eng worden geïnterpreteerd.70

Bepalingen van een beroepspensioen in de zin van de Pensions Schemes Act 1993
die niet zien op ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenpensioen
(bijvoorbeeld een VUT-regeling) maken geen deel uit van het beroepspensioen en
gaan wel krachtens TUPE over. Krachtens de Pensions Act 2004 en de Transfer of
Employment (Pension Protection) Regulations 200571 moet de verkrijger een nieuwe
pensioenregeling aanbieden aan bepaalde werknemers. Werknemers die bij de ver-
krijger recht hebben deel te nemen in een nieuwe pensioenregeling zijn werknemers
die:
a) reeds bij de vervreemder in een beroepspensioen deelnemen;
b) niet bij de vervreemder in een beroepspensioen deelnemen, maar dat wel zou-

den kunnen doen of
c) niet bij de vervreemder in een beroepspensioen deelnemen, maar dat wel zou-

den kunnen doen nadat zij langer bij de vervreemder zouden hebben gewerkt.72

Op het gebied van overgang van onderneming en pensioen lijkt er met name tussen
Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds sprake te
zijn van verschil. Terwijl de richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat pensioen
in principe niet overgaat, tenzij de lidstaten anders bepalen, gaan Nederland en
Duitsland ervan uit dat pensioen wel overgaat, tenzij sprake is van bepaalde uit-
zonderingen. In het Verenigd Koninkrijk gaat men er – evenals de richtlijn overgang
van onderneming – van uit dat pensioen niet overgaat, tenzij sprake is van bepaalde
uitzonderingen. De Engelse implementatiewetgeving is daarmee meer in lijn met de
richtlijn overgang van onderneming, maar de Nederlandse en Duitse implementa-
tiewetgeving is ook toegestaan.

70 BIS 2014, p. 17.
71 S.I. 2005/649.
72 BIS 2014, p. 18.
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6.14 Ontslag wegens overgang van onderneming en eto-redenen

6.14.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 4 lid 1 van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt omtrent overgang
van onderneming en ontslag dat de overgang van de onderneming op zichzelf voor
de vervreemder of de verkrijger geen reden voor ontslag oplevert. Het Hof van Jus-
titie heeft in het Bork-arrest geoordeeld dat de werknemers van de onderneming,
wier arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking in strijd met artikel 4 lid 1 richtlijn
is beëindigd met ingang van een datum vóór die van de overgang, worden geacht
op de datum van overgang nog steeds in dienst van de onderneming te zijn, het-
geen met name tot gevolg heeft dat de verplichtingen van de werkgever jegens hen
overeenkomstig artikel 3 lid 1 van de richtlijn van rechtswege van de vervreemder
op de verkrijger overgaan.73 Een ontslag wegens overgang van onderneming werd
door het Hof van Justitie dus nietig geacht.

Artikel 4 lid 1 BW vormt geen beletsel voor ontslagen om eto-redenen die wijzigin-
gen voor de werkgelegenheid met zich brengen. Gelet op de uitspraak van het Hof
van Justitie in het Kirtruna-arrest volstaat voor een rechtsgeldig beroep op eto-
redenen dat de eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet alleen te
wijten is aan de overgang van onderneming, maar wordt veroorzaakt door aanvul-
lende eto-redenen.74

6.14.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming bepaalt artikel 7:670 lid 8 BW dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met
de in zijn onderneming werkzame werknemer niet kan opzeggen wegens de over-
gang van die onderneming. Artikel 7:670 lid 8 BW richt zich zowel op de vervreem-
der als op de verkrijger. Een opzegging door de vervreemder of de verkrijger in strijd
met het opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW is vernietigbaar. Krachtens artikel
7:677 lid 5 BW kan de werknemer gedurende twee maanden na de opzegging een
beroep doen op de vernietigingsgrond. In de Nederlandse implementatiewetgeving
is niet vastgelegd dat een ontslag wegens eto-redenen die wijzigingen voor de werk-
gelegenheid meebrengen volgens de normale nationale ontslagbepalingen mogelijk
is. Nederlandse rechters verschillen van mening over de vraag wanneer bij overgang
van onderneming ontslag wegens eto-redenen is toegestaan.

In de Engelse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
bepaalt artikel 7(1) TUPE dat een ontslag wegens de overgang van onderneming niet
nietig is en stand houdt, maar er is sprake van een automatisch unfair dismissal in de
zin van de ERA 1996 wanneer de enige of belangrijkste reden voor het ontslag is
gelegen in de overgang zelf of een reden verbonden met de overgang, niet zijnde een

73 HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
74 HvJ EG 16 oktober 2008, JAR 2008/295 (Kirtruna).

Ontslag wegens overgang van onderneming en eto-redenen 6.14.2

189



eto-reden die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand. Artikel 7(6) TUPE
bepaalt dat alleen werknemers die krachtens de ERA 1996 een vordering uit hoofde
van unfair dismissal kunnen indienen gerechtigd zijn een beroep te doen op het
automatisch unfair dismissal van artikel 7(1) TUPE. In dat kader bevat artikel 230
ERA 1996 een definitie van werknemer en bepaalt artikel 108 ERA 1996 dat moet
worden voldaan aan de kwalificerende termijn van twee jaar. Het doel van artikel 7
(1)-(3) TUPE is drie verschillende categorieën van ontslag te onderscheiden:
1. ontslagen waarvoor de enige of belangrijkste reden de overgang zelf is, of een

reden verbonden met de overgang, maar geen eto-reden die leidt tot wijzigingen
in het personeelsbestand;

2. ontslagen waarvoor de enige of belangrijkste reden niet de overgang zelf is, maar
een reden verbonden met de overgang, zijnde een eto-reden die leidt tot wij-
zigingen in het personeelsbestand;

3. ontslagen waarvoor de enige of belangrijkste reden niet verbonden is met de
overgang.

Ontslagen in de eerste categorie zijn automatisch een unfair dismissal in de zin van
de ERA 1996. Ontslagen in de tweede categorie zijn mogelijk rechtmatig in de zin van
de ERA 1996. TUPE is niet van toepassing op ontslagen in de derde categorie, omdat
zulke ontslagen geen verband houden met de overgang.

Krachtens artikel 7 lid 1 t/m 3 TUPE 2014 mag noch de vervreemder, noch de ver-
krijger een werknemer ontslaan als de enige of belangrijkste reden voor ontslag de
overgang is.75 Deze ontslagen zijn automatisch een unfair dismissal in de zin van
de ERA 1996, echter de werknemers moeten nog steeds voldoen aan de kwalifi-
cerende termijn van twee jaar zoals opgenomen in artikel 108 ERA 1996. De
vervreemder en verkrijger kunnen eenwerknemer wel rechtsgeldig ontslaanwegens
eto-redenen die leiden tot wijzigingen in het personeelsbestand. De vervreemder
kan zich niet verlaten op eto-redenen die leiden tot wijzigingen in het personeels-
bestand bij de verkrijger. Sommige ontslagen die krachtens TUPE 2006 automatisch
een unfair dismissal waren, zullen dat niet langer zijn krachtens TUPE 2014.76

Krachtens TUPE 2006 was een ontslag automatisch een unfair dismissal als het
‘verbonden was’ met de overgang, terwijl artikel 7(1)-(3) TUPE 2014 bepaalt dat een
ontslag alleen automatisch een unfair dismissal is als de enige of belangrijkste reden
voor het ontslag de overgang is.77

75 Dit geldt voor zaken waarin de overgang plaatsvindt op of na 31 januari 2014 en de datum van
opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer 31 januari 2014 of later is
of in een zaak waarin niet is opgezegd en de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
31 januari 2014 of later is.

76 McMullen 2014a, p. 369.
77 TUPE 2014 geldt voor zaken waarin de overgang plaatsvindt op of na 31 januari 2014 en de datum

van opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer 31 januari 2014 of
later is of in een zaak waarin niet is opgezegd, de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
31 januari 2014 of later is.
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Krachtens § 613a lid 4 eerste zin BGB is het ontslag van een werknemer door ver-
vreemder of verkrijger wegens de overgang van onderneming van rechtswege nietig.
Een ontslag geldt als gegeven wegens overgang van onderneming als de overgang
van onderneming de beweegreden voor het ontslag is.78 De overgang van onderne-
ming moet het motief en daarmee de hoofdreden voor het ontslag zijn. § 613a lid 4
tweede zin BGB bepaalt dat § 613a lid 4 eerste zin BGB ontslag wegens andere
gronden dan overgang van onderneming onverlet laat. Bij ‘andere gronden’ in de zin
van § 613a lid 4 tweede zin BGB kan worden gedacht aan sociaal gerechtvaardigde
ontslagen die verband houden met de persoon van de werknemer (Personsbedingte
Kündigung), het gedrag van de werknemer (Verhaltensbedingte Kündigung) of drin-
gende bedrijfseconomische redenen (Betriebsbedingte Kündigung) in de zin van § 1
lid 2 KSchG.79

Een ontslag wegens overgang van onderneming is in Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en Duitsland niet toegestaan, maar de rechtsgevolgen van dit ontslag verschillen
aanzienlijk. Een ontslag wegens overgang van onderneming is in Nederland vernie-
tigbaar. In het Verenigd Koninkrijk is een ontslag wegens overgang van onderneming
niet nietig, maar houdt stand. Er is wel sprake van een automatisch unfair dismissal in
de zin van de ERA 1996 wanneer de enige of belangrijkste reden voor het ontslag is
gelegen in de overgang zelf of een reden verbonden met de overgang, niet zijnde een
eto-reden die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand (mits voldaan is aan de
kwalificerende termijn van twee jaar). In Duitsland is een ontslagwegens overgang van
onderneming van rechtswege nietig. Een ontslag wegens overgang van onderneming
werd door het Hof van Justitie in het Bork-arrest80 nietig geacht, waarmee de
Nederlandse (artikel 7:670 lid 8 jo. 7:677 lid 5 BW) en Engelse (artikel 7(1) TUPE)
implementatiewetgeving derhalve strijdt. Ik zou de Nederlandse en Engelse wetgever
dan ook willen aanbevelen dit richtlijnconform te wijzigen.

Daarnaast bepaalt artikel 7(6) TUPE dat artikel 7(1) TUPE niet van toepassing is op het
ontslag van een werknemer die is uitgesloten van het recht een vordering wegens
unfair dismissal krachtens de ERA 1996 in te dienen. Artikel 7(1) TUPE zal derhalve niet
de persoon beschermen die geen werknemer is in de zin van artikel 230 ERA 1996,
noch degene die niet voldoet aan de kwalificerende termijn van twee jaar zoals opge-
nomen in artikel 108 ERA 1996.81 Het Verenigd Koninkrijk stelt zich vooralsnog op het
standpunt dat artikel 4 lid 1 tweede alinea van de richtlijn overgang van onderne-
ming82 in dezemogelijkheid voorziet.83 Bovendien zou het niet het doel van de richtlijn
overgang van onderneming zijn om werknemers door de overgang in een gunstiger

78 Van Straalen 1999, p. 226 en Müller-Glöge 2012, p. 437.
79 Müller-Glöge 2012, p. 437.
80 HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
81 IDS 2011, p. 276.
82 Artikel 4 lid 1 tweede alinea bepaalt dat de lidstaten mogen bepalen dat het ontslagverbod

wegens overgang van onderneming niet van toepassing is op bepaalde welomschreven catego-
rieën werknemers waarop de wettelijke voorschriften of het gebruik van de lidstaten inzake
bescherming tegen ontslag geen betrekking hebben.

83 IDS 2011, p. 276, zie anders: McMullen 2014a, p. 370.
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positie te brengen. Mijns inziens is de kwalificerende termijn van twee jaar echter in
strijd met de richtlijn overgang van onderneming, reden waarom ik de Engelse wet-
gever zou willen aanbevelen deze te schrappen.

Het ontslag wegens eto-redenen is in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland wel
geïmplementeerd, maar in Nederland niet. Nederlandse rechters verschillen van
mening over de vraag wanneer bij overgang van onderneming ontslag wegens eto-
redenen is toegestaan. Teneinde de onduidelijkheid die er in Nederland bestaat bij
overgang van onderneming en ontslag wegens eto-redenen weg te nemen zou ik
de Nederlandse wetgever willen aanbevelen uitdrukkelijk in de wet op te nemen
dat bij overgang van onderneming een ontslag wegens aanvullende eto-redenen die
wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen mogelijk is. In geval van
overgang van onderneming kunnen mijns inziens drie verschillende categorieën van
ontslag worden onderscheiden:
1. ontslag wegens de overgang van onderneming;
2. ontslag niet alleen wegens de overgang, maar wegens aanvullende eto-redenen

die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen;84

3. ontslag dat niet verbonden is met de overgang.

Ontslagen in de eerste categorie zijn niet toegestaan, ontslagen in de tweede en
derde categorie wel.

6.15 Ontslag wegens aanmerkelijke wijziging arbeidsomstandigheden

6.15.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat indien de arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat de overgang een aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werknemer
ten gevolge heeft, de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking geacht wordt te
zijn verbroken door toedoen van de werkgever. De richtlijn overgang van onderne-
ming bepaalt niet wat de rechtsgevolgen zijn van het verbreken van de arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking overeenkomstig artikel 4 lid 2.

6.15.2 Rechtsvergelijking

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is artikel 4 lid 2 van de richtlijn overgang
van onderneming omtrent de aanmerkelijke wijziging van arbeidsomstandigheden
geïmplementeerd.

De Nederlandse wetgever heeft zich in artikel 7:665 BW beperkt tot ontbinding van
de arbeidsovereenkomst, waardoor de regeling een beperktere reikwijdte heeft dan
de richtlijn overgang van onderneming. De wetgever heeft de (kennelijk onredelijke)
opzegging over het hoofd gezien. Duidelijk is dat artikel 7:665 BW niet in de huidige

84 HvJ EG 16 oktober 2008, JAR 2008/295 (Kirtruna).
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redactie kan blijven bestaan omdat het een te beperkte implementatie is van artikel
4 lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming en eigenlijk precies het verkeerde
regelt: de ontbinding vanwege een verslechtering van de voorwaarden na de over-
gang had niet geregeld behoeven te worden omdat artikel 7:685 BW voor dat geval
volstaat, maar de gevolgen van een door de werknemer gedane opzegging zijn ten
onrechte buiten beschouwing gebleven.85 Met ingang van 1 juli 2015 wordt artikel
7:665 BW aangepast omdat artikel 7:685 BW wordt gewijzigd.86 Krachtens artikel
7:665 BW geldt met het oog op de toepassing van artikel 673 (met betrekking tot
de transitievergoeding) de arbeidsovereenkomst als beëindigd of niet voortgezet
op initiatief van de werkgever, indien de overgang van de onderneming een aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot
gevolg heeft en om die reden:
a) de arbeidsovereenkomst door of op verzoek van de werknemer is beëindigd; of
b) de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na een einde van rechtswege op ini-

tiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet.

In het nieuwe artikel 7:665 BW is meer aangesloten bij de letterlijke tekst van
artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming. In de situaties zoals opgenomen
in artikel 7:665 BW geldt de arbeidsovereenkomst met het oog op de toepassing
van artikel 7:673 BW als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever
en is de werkgever een transitievergoeding (en mogelijk een billijke vergoeding)
verschuldigd.

In het Engelse recht bepaalt artikel 4(9) TUPE dat van een material detriment dis-
missal sprake is als de overgang van onderneming leidt of zou leiden tot een aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden waardoor de werknemer wiens
arbeidsovereenkomst overgaat of zou overgaan materiële schade lijdt, als gevolg
waarvan de werknemer gerechtigd is de arbeidsovereenkomst als door de werkgever
beëindigd te beschouwen, waarbij de werknemer wordt geacht te zijn ontslagen
door de werkgever (en dientengevolge een schadevergoeding kan claimen).

In het Duitse recht is artikel 4 lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming niet
met zoveel woorden geïmplementeerd. Duitsland kent derhalve geen expliciete rege-
ling op grond waarvan de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking wordt geacht
te zijn verbroken door toedoen van de werkgever omdat de overgang een aanmerke-
lijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werknemer ten
gevolge heeft. Dit lijkt ondervangen te worden door het Widerspruchsrecht, op grond
waarvan de werknemer zich tegen de overgang van onderneming kan verzetten en
bij de vervreemder in dienst blijft. Wil de vervreemder de arbeidsovereenkomst ver-
volgens beëindigen, dan moet de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de gel-
dende opzegtermijn worden opgezegd.

85 Beltzer 2010c, p. 94.
86 Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 92.
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In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is het ontslag wegens een aanmerkelijke
wijziging van arbeidsomstandigheden geïmplementeerd, maar in Duitsland niet. Dit
lijkt in Duitsland te worden ondervangen door het Widerspruchsrecht, zodat er op
dat punt tussen de drie onderzochte landen geen significante verschillen lijken te
bestaan.

6.16 Casus

6.16.1 Inleiding

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er significante verschillen bestaan tussen
de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Tot welke problemen zou dit
kunnen leiden bij een internationale overgang van onderneming, waarbij de bij de
overgang betrokken partijen (vervreemder, verkrijger en werknemers) onderwor-
pen zijn aan het recht van verschillende landen (EU of derde land) zonder verplaat-
sing van de onderneming, en de grensoverschrijdende overgang van onderneming
waarbij de onderneming zelf van het ene naar het andere land wordt verplaatst zal
ik aan de hand van een aantal casusposities inzichtelijk maken.

6.16.2 Internationale overgang van onderneming

Stel dat sprake is van een in Nederland gevestigde onderneming die overgaat naar een
Nederlandse verkrijger, zonder verplaatsing van de onderneming. Voor de onderne-
ming is een buitendienstmedewerker in Duitsland werkzaam. De in Nederland werk-
zame werknemers vallen onder Nederlands recht, maar dat geldt niet noodzakelijk
voor de buitendienstmedewerker. Stel nu dat op de arbeidsovereenkomst van die
laatste Duits recht van toepassing is.

Welk recht bepaalt dan de rechtsgevolgen van verzet door de buitendienstmede-
werker tegen de overgang: het Nederlandse of het Duitse recht? Naar Nederlands
recht leidt verzet van de buitendienstmedewerker tegen de overgang van de
arbeidsovereenkomst op de verkrijger tot een automatisch einde van de arbeids-
overeenkomst, maar naar Duits recht leidt verzet van de buitendienstmedewerker
tot behoud van zijn arbeidsovereenkomst met de vervreemder.

6.16.3 Grensoverschrijdende overgang van onderneming

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar een Duitse verkrijger met verplaatsing van de onderneming naar Duitsland.

Wat is rechtens als niet alle werknemers mee over willen gaan? Moet het verzet
van de werknemers dan worden beoordeeld naar Nederlands of naar Duits recht?
Zouden de Nederlandse werknemers mee over kunnen gaan naar de Duitse verkrij-
ger en zich vervolgens krachtens Duits recht kunnen verzetten tegen de overgang,
zodat de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse vervreemder behouden blijft?
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Stel nu dat voor de onderneming in Nederland een ondernemingscao geldt, terwijl
voor de onderneming in Duitsland een algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-
cao geldt. Krachtens artikel 14a Wet Cao geldt na de overgang van onderneming de
ondernemingscao van de onderneming in Nederland, echter krachtens § 613a lid 1
derde zin BGB gaat de algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao van de
onderneming in Duitsland gelden. Welke cao geldt, de Nederlandse ondernemings-
cao of de Duitse avv bedrijfstak-cao?

Voor het behoud van materiële rechten is steeds relevant welk recht van toepassing
is.

6.17 Conclusie

Naar aanleiding van de rechtsvergelijking omtrent werkingssfeer en het behoud
van de rechten van werknemers bij overgang van onderneming in Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland kan worden geconcludeerd dat er tussen de
nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming in
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland significante verschillen bestaan.
Er bestaan significante verschillen voor wat betreft de materiële-werkingssfeerbe-
paling, het werknemersbegrip, het verzetsrecht, de toerekening van werknemers
aan een onderdeel van een onderneming, wijziging wegens eto-redenen, de defini-
tie van vervreemder en verkrijger, hoofdelijke aansprakelijkheid, informatieplicht,
collectieve overeenkomsten, pensioen en ontslag wegens overgang van onderne-
ming en eto-redenen. Alleen voor wat betreft de uit de arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking voortvloeiende rechten en verplichtingen, incorporatiebedingen
en ontslag wegens een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden lijkt
geen sprake te zijn van significante verschillen. Overigens komt de nationale imple-
mentatiewetgeving van Nederland en Duitsland vaak overeen, terwijl die van het
Verenigd Koninkrijk daarvan afwijkt.

Ondanks harmonisatie door de richtlijn overgang van onderneming maakt het voor
de materiële rechten derhalve wel degelijk uit welk recht van toepassing is.

De geconstateerde significante verschillen kunnen bij een internationale en grens-
overschrijdende overgang van onderneming tot problemen leiden, omdat in derge-
lijke gevallen onduidelijk is welk recht van toepassing is en/of het toepasselijke recht
kan wijzigen door verplaatsing van de onderneming. Het is daarom van eminent
belang dat bij een grensoverschrijdende overgang van onderneming het toepasse-
lijke recht eenduidig kan worden vastgesteld teneinde deze onduidelijkheden op te
lossen. In het volgende hoofdstuk zal ik onderzoeken of dat kan aan de hand van de
richtlijn overgang van onderneming of de Rome I-Verordening en of dat leidt tot een
oplossing of juist verergering van de geconstateerde problematiek.

Conclusie 6.17
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HOOFDSTUK 7

Conflictenrecht inzake
grensoverschrijdende overgang van
onderneming

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk onderzoek ik welk recht van toepassing is op een grensoverschrij-
dende overgang van onderneming aan de hand van de richtlijn overgang van onder-
neming, de manier waarop in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de
vraag naar het toepasselijke recht op de grensoverschrijdende overgang van onder-
neming wordt beantwoord, alsmede de Rome I-Verordening. Ik onderzoek vervolgens
in een rechtsvergelijking of het conflictenrecht consistent is of zelfstandig voor pro-
blemen zou kunnen zorgen. Ik onderzoek of de bescherming van de richtlijn overgang
van onderneming op dit moment extern (richting derde landen) dekkend is, intern
(intra-EU) consistent (Entscheidungsharmonie)1 en of het toepasselijke recht wijzigt bij
verplaatsing (Statutenwechsel).

7.2 Richtlijn overgang van onderneming

7.2.1 Territoriale-werkingssfeerbepaling

De territoriale-werkingssfeerbepaling (ook wel scope rule of reikwijdteregel
genoemd2) van een richtlijn bepaalt op welk territoir de richtlijn moet worden
toegepast. De richtlijn overgang van onderneming bepaalt met betrekking tot de
territoriale werkingssfeer in artikel 1 lid 2:

‘Deze richtlijn is van toepassing indien en voor zover de ondernemingen, vestigingen of onderdelen
daarvan welke overgaan, zich binnen de territoriale werkingssfeer van het Verdrag bevinden.’

3

1 Entscheidungsharmonie houdt in dat de overgang van onderneming in alle betrokken EU- lidsta-
ten onderworpen wordt aan hetzelfde recht, hetgeen de stabiliteit en rechtszekerheid in inter-
nationale rechtsverhoudingen verhoogt, zie van Hoek 2000, p. 95 en 177.

2 Strikwerda 2012, p. 27.
3 Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 (PbEG 1977, L 061/0026), ook overgeno-

men in de richtlijn van 1998 en 2001.
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De richtlijn overgang van onderneming is derhalve van toepassing indien en voor
zover de onderneming welke overgaat gevestigd is binnen de territoriale werkings-
sfeer van het VWEU.4 De vestigingsplaats van de onderneming is dus maatgevend
voor de toepasselijkheid van de richtlijn overgang van onderneming.

In het rapport van de Europese Commissie uit 1992 met betrekking tot de voortgang
van de implementatie van de richtlijn overgang van onderneming van 1977 is omtrent
de territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn opgenomen:

‘In terms of territorial scope, the Directive is fairly restricted, applying only “where and in so far as the
undertaking, business or part of the business to be transferred is situated within the territorial scope of
the Treaty” (article 1 (2)).
This means that only transfers of businesses located in the territory of a Member State are covered by
the Directive; it does not apply to transfers of businesses which are located outside the community but
which belong to a company whose head office is in the territory of a Member State.’

5

In het consultatiedocument van de Europese Commissie is omtrent de territoriale-
werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming het volgende opge-
nomen:

‘Under this provision (IHB: artikel 1 lid 2), the only relevant criterion for determining the territorial
applicability of the Directive is the situation of the economic entity on the date of transfer, irrespective
of whether the transferor and transferee are governed by the law of the same Member State or not.
Conversely, the Directive does not apply where the economic entity to be transferred is situated outside
the EU, even if the transferor or transferee or both are governed by the law of a Member State.’

6

Het meerderheidsstandpunt in de literatuur is dat het enige relevante criterium voor
territoriale toepasselijkheid van de richtlijn overgang van onderneming de ligging
van de onderneming is op de datum van de overgang, ongeacht of vervreemder en
verkrijger onderworpen zijn aan het recht van een EU-lidstaat of niet.7 De richtlijn
overgang van onderneming is niet van toepassing als de onderneming welke over-
gaat gevestigd is buiten de EU, zelfs niet als vervreemder of verkrijger of beide onder-
worpen zijn aan het recht van een lidstaat.

4 Alsmede als de onderneming gevestigd is in de landen van de Europese Vrijhandels Associatie die
lid zijn van de Europese Economische Ruimte, namelijk Noorwegen, IJsland en Liechtenstein
(zie Annex XVIII Agreement on the European Economic Area, OJ 1994, L 1, EEA Joint Committee
Decision 57/1999; EEA Joint Committee Decision 159/2001).

5 Commission Report to the Council on progress with regard to the implementation of Directive
77/187/EEC relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of under-
takings, businesses or parts of businesses, SEC (92) 857 final, p. 7.

6 First phase consultation of social partners under Article 138(2) of the EC Treaty concerning cross-
border transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, p. 3-4.

7 Hepple 1998, p. 4-6, Fetsch 2002, p. 306, Malmberg 2006, p. 405 (die van mening is dat de
territoriale-werkingssfeerbepaling in de richtlijn overgang van onderneming overbodig is, omdat
de benodigde beperkingen van het territoriale bereik van de richtlijn overgang van onderneming
volgen uit de algemene regels omtrent rechtsmacht en toepasselijk recht), Burgess 2011, p. 9,
IDS 2011, p. 496, Kania 2012, p. 72 en Deinert 2013, p. 344.

7.2.1 Conflictenrecht inzake grensoverschrijdende overgang van onderneming
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Een kleine minderheid van auteurs is van mening dat de territoriale toepasselijk-
heid van de richtlijn overgang van onderneming beperkt is (of zou moeten zijn) tot
overgangen waarbij de vestigingsplaats van de onderneming zowel voor als na de
overgang binnen de EU is gelegen.8 Gaul is van mening dat de territoriale-werkings-
sfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming beperkt zou moeten wor-
den tot deze intra-Europese overgangen. Hij stelt zelfs voor de werkingssfeer van de
richtlijn overgang van onderneming te beperken tot overgangen binnen het territoir
van één lidstaat en speciale regels op te stellen voor grensoverschrijdende overgang
van onderneming.9 Volgens Gaul zou hiermee worden bereikt dat de richtlijn over-
gang van onderneming alleen op één partij bij de grensoverschrijdende overgang
van onderneming wordt toegepast. Daarnaast zouden volgens Gaul aanvullende
bepalingen nodig zijn die duidelijk maken dat de partij die niet onderworpen is aan
de richtlijn overgang van onderneming (volgens Gaul een vervreemder gevestigd
in een derde land) niet aansprakelijk kan worden gehouden voor nalatigheid van de
andere partij (volgens Gaul een verkrijger gevestigd in een lidstaat). Gaul kiest hier-
mee dus voor een materieelrechtelijke oplossing van het probleem van de grens-
overschrijdende overgang van onderneming. De Europese Commissie heeft dat
ook gedaan door te stellen dat bij een grensoverschrijdende overgang van onder-
neming met een nieuwe werkplek buiten de EU gelet op de verschillen in de juri-
dische, economische en sociale omgeving de economische eenheid haar identiteit
niet behoudt.10

Ik ben het niet eens met Gaul en sluit mij aan bij het meerderheidsstandpunt in de
literatuur. Mijns inziens is territoriale toepasselijkheid van de richtlijn overgang van
onderneming gegeven als de onderneming welke overgaat gevestigd is binnen de EU,
ongeacht of de onderneming wordt overgedragen binnen de EU of naar derde landen.
De richtlijn overgang van onderneming ziet daarmee op ‘uitgaand’ verkeer vanuit de
EU naar derde landen en niet op ‘inkomend’ verkeer vanuit derde landen naar de EU.
Voor de territoriale toepassing van de richtlijn overgang van onderneming is mijns
inziens niet de aanwezigheid van vervreemder en verkrijger in de EU vereist.

7.2.2 Externe werking

Nu de richtlijn overgang van onderneming blijkens de territoriale-werkingssfeerbepa-
ling van toepassing kan zijn op een grensoverschrijdende overgang van onderneming
vanuit de EU is het zaak dat in een dergelijk internationaal geval het toepasselijke recht
op de overgang van onderneming kan worden vastgesteld. Het is de vraag welke con-
flictenrechtelijke betekenis moet worden gehecht aan de territoriale-werkingssfeer-
bepaling van de richtlijn overgang van onderneming. Uit de rechtspraak van het Hof
van Justitie blijkt dat daarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen de externe
en interne werking van een richtlijn.

8 von Alvensleben 1992, p. 157.
9 Gaul e.a. 2006, p. 1 en 69.
10 First phase consultation of social partners under Article 138(2) of the EC Treaty concerning cross-

border transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, June 2007,
paragraaf 7.2.

Richtlijn overgang van onderneming 7.2.2

199



Over de externe werking van richtlijnen is door het Hof van Justitie geoordeeld in
de zaak Ingmar/Eaton Leonard Technologies.11 In deze zaak fungeerde de vennoot-
schap naar Engels recht Ingmar GB Ltd. (hierna: Ingmar) als handelsagent van Eaton
Leonard Technologies Inc., een vennootschap naar Californisch recht (hierna: Eaton)
voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Na de beëindiging van de agentuurover-
eenkomst maakte Ingmar in het Verenigd Koninkrijk een procedure tegen Eaton
aanhangig waarin zij betaling van provisie vorderde alsmede herstel van het haar
door de beëindiging van de betrekkingen tussen de beide vennootschappen berok-
kende nadeel. In antwoord op Ingmars vorderingen, die waren gebaseerd op de wet-
telijke regeling van het Verenigd Koninkrijk waarmee richtlijn 86/653/EEG (inzake de
coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten)
was geïmplementeerd, heeft Eaton aangevoerd dat het toepasselijke recht niet het
door Ingmar ingeroepen recht kon zijn, omdat de overeenkomst tussen de beide ven-
nootschappen een rechtskeuze voor het recht van de staat Californië (VS) bevatte.

Aldus werd het Hof van Justitie gevraagd of een in de EU werkzame agent zich op de
bescherming van de Europese richtlijnbepalingen kon beroepen in het geval waarin
de overeenkomst tussen de agent en zijn Amerikaanse principaal een rechtskeuze
voor Amerikaans recht bevatte. Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag
bevestigend. Daartoe redeneerde het Hof van Justitie als volgt: de beschermende
bepalingen van artikel 17 en 18 van de agentuurrichtlijn zijn van dwingende aard,
welke dwingende aard wordt bevestigd doordat artikel 19 van de agentuurrichtlijn
bepaalt dat partijen niet ten nadele van de handelsagent mogen afwijken voordat
de overeenkomst is beëindigd.12 De regeling van artikel 17 tot en met 19 van de
agentuurrichtlijn beoogt dus via de categorie van handelsagenten de vrijheid van
vestiging en de onvervalste mededinging binnen de interne markt te beschermen.13

Volgens het Hof van Justitie is voor de verwezenlijking van deze doelstellingen
van het Verdrag noodzakelijk dat die bepalingen op het hele grondgebied van de
gemeenschap worden nageleefd. De functie van de betrokken bepalingen vereist dat
deze, ongeacht welk recht partijen op de overeenkomst van toepassing hebben
verklaard, toepassing vinden zodra de situatie een nauwe band met de gemeenschap
vertoont, met name omdat de handelsagent zijn activiteiten op het grondgebied van
een lidstaat verricht.14 Het Hof van Justitie oordeelt dat de artikelen 17 en 18 van de
agentuurrichtlijn moeten worden toegepast wanneer de handelsagent zijn activitei-
ten in een lidstaat heeft verricht, terwijl de principaal in een derde land is gevestigd
en de overeenkomst volgens een daarin opgenomen clausule door het recht van dat
land wordt beheerst.15

11 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
12 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar) r.o. 21 en 22.
13 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar) r.o. 24.
14 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar) r.o. 25.
15 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar) r.o. 26.
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Analoog aan het Ingmar-arrest kan worden gesteld dat de richtlijn overgang van
onderneming in de eerste plaats strekt tot bescherming van werknemers.16 Aange-
zien deze bescherming volgens het Hof van Justitie van ‘openbare orde’ is en de
partijen bij de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking er dus niet vrijelijk over
kunnen beschikken, zijn de bepalingen van de richtlijn overgang van onderneming
in zoverre als dwingend te beschouwen dat er niet in voor de werknemers ongun-
stige zin van mag worden afgeweken.17 Ten tweede hebben de harmonisatiemaat-
regelen van de richtlijn overgang van onderneming blijkens de considerans onder
meer de onderlinge afstemming van de uit de beschermingsregels voortvloeiende
verplichtingen voor de ondernemingen in de Gemeenschap tot doel (interne-markt-
doelstelling). De richtlijn beoogt dus via de categorie van werknemers de interne
markt te beschermen. Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen is het nood-
zakelijk dat die bepalingen op het grondgebied van de gemeenschap worden nage-
leefd. De functie van de betrokken bepalingen vereist dat deze, ongeacht welk recht
de partijen op de overeenkomst van toepassing hebben verklaard, toepassing vin-
den zodra de situatie een nauwe band met de gemeenschap vertoont, met name
omdat de werknemer zijn werkzaamheden verricht voor een onderneming op het
grondgebied van een lidstaat. Aldus kan worden geconcludeerd dat de territoriale-
werkingssfeer van de richtlijn overgang van onderneming extern een resultaatsver-
plichting bevat. Het Hof van Justitie heeft dergelijke bepalingen in feite de status
van voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening gegeven.18

7.2.3 Interne werking

Over de interne werking van richtlijnen heeft het Hof van Justitie geoordeeld in de
zaak United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare
(NMB).19 In deze zaak had Unamar te België als handelsagent met NMB te Bulga-
rije als principaal een handelsagentuurovereenkomst gesloten met betrekking tot de
exploitatie van de maritieme containerlijndienst van NMB. De handelsagentuurover-
eenkomst werd op grond van een rechtskeuze in de overeenkomst beheerst door
Bulgaars recht en geschillen moesten worden beslecht door de arbitragekamer van de
Kamer van Koophandel en Industrie te Sofia (Bulgarije). NMB heeft op enig moment
haar agenten medegedeeld dat zij vanwege economische redenen gedwongenwas om
de contractuele betrekkingen te beëindigen. Omdat Unamar van mening was dat de
handelsagentuurovereenkomst onrechtmatig was beëindigd heeft zij een procedure
tegen NMB aanhangig gemaakt bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen ten-
einde NMB te laten veroordelen tot betaling van diverse in de Belgische wet betref-
fende de handelsagentuurovereenkomst bepaalde schadevergoedingen. Omdat het
Belgische recht Unamar meer mogelijkheden tot schadevergoeding bood probeerde

16 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
17 HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Daddy’s Dance Hall).
18 van Hoek 2014, p. 472.
19 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar). De zaak wordt bemoei-

lijkt door het feit dat het Belgische recht deels is gebaseerd op de agentuurrichtlijn, maar de
bescherming van de handelsagent op twee punten heeft verruimd: zij biedt meer bescherming
aan de agent en doet dat voor een grotere groep agenten.
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Unamar het Belgische recht van toepassing te laten zijn krachtens artikel 7 lid 2
EVO. In de cassatieprocedure heeft het Belgische Hof van Cassatie het Hof van
Justitie gevraagd of de artikelen 3 en 7 lid 2 EVO (inmiddels artikel 3 en 9 lid 2
Rome I-Verordening) aldus moeten worden uitgelegd dat het door partijen bij een
handelsagentuurovereenkomst gekozen recht van een lidstaat dat de door agen-
tuurrichtlijn opgelegde minimumbescherming biedt, door de in een andere lidstaat
gevestigde rechter bij wie de zaak aanhangig is opzij mag worden geschoven voor
de lex fori (het recht van het forum) omdat de regels die de situatie van zelfstan-
dige handelsagenten beheersen in de rechtsorde van deze lidstaat van (bijzonder)
dwingend recht zijn. Anders gezegd: prevaleert op grond van artikel 7 lid 2 EVO het
Belgische recht als de agentuurrichtlijn zowel naar Belgisch als Bulgaars recht cor-
rect is omgezet, maar het Belgische recht aan de handelsagent meer bescherming
biedt dan het gekozen recht?

Het Hof van Justitie heeft de overwegingen uit het Ingmar-arrest, dat de regeling in
artikel 17 en 18 van de agentuurrichtlijn van dwingende aard is, herhaald.20 Het Hof
van Justitie heeft vervolgens geoordeeld:

‘Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat de artikelen 3 en 7, lid 2, EVO
aldus moeten worden uitgelegd dat het door partijen bij een handelsagentuurovereenkomst gekozen
recht van een lidstaat van de Unie dat de door richtlijn 86/653 opgelegde minimumbescherming biedt,
door de in een andere lidstaat gevestigde rechter bij wie de zaak aanhangig is uitsluitend opzij mag
worden geschoven voor de lex fori op grond dat de regels die de situatie van zelfstandige handels-
agenten beheersen van dwingend recht zijn in de rechtsorde van deze lidstaat, indien de aangezochte
rechter, rekening houdend met de aard en het voorwerp van deze dwingende bepalingen, omstandig
vaststelt dat de wetgever van de lidstaat waar de zaak wordt behandeld, het in het kader van de omzet-
ting van de richtlijn van fundamenteel belang heeft geacht om de handelsagent in de betrokken rechts-
orde een bescherming te bieden die ruimer is dan die waarin deze richtlijn voorziet.’

Analoog aan het Unamar-arrest kan worden gesteld in intra-EU situaties slechts
sprake is van een voorrangsregel als de wetgever het in het kader van de omzetting
van de richtlijn overgang van onderneming van fundamenteel belang heeft geacht de
werknemers werkzaam in ondernemingen in de betrokken rechtsorde een ruimere
bescherming te bieden dan die waarin de richtlijn overgang van onderneming voor-
ziet.

7.2.4 Conclusie

Uit het Ingmar-arrest kan worden afgeleid dat in verhouding tot derde landen de
dwingende bepalingen in nationale implementatiewetgeving van de richtlijn over-
gang van onderneming als voorrangsregels toepassing claimen wanneer sprake is
van een nauwe band met de gemeenschap, terwijl uit het Unamar-arrest kan wor-
den afgeleid dat in intra-EU gevallen de richtlijnbescherming in beginsel deel
uitmaakt van het door de conflictregels aangewezen recht (de lex causae).21 Wanneer

20 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar), r.o. 40.
21 Zie over de verhouding tussen Ingmar en Unamar uitgebreid: Lüttringhaus 2014, p. 146-152,

Kuipers & Vlek 2014, p. 198-206 en van Hoek 2014, p. 456-475.
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de richtlijn overgang van onderneming in de betrokken lidstaten correct is omgezet
heeft het Europese recht geen voorkeur voor het ene boven het andere recht. In
verhouding tot andere lidstaten is de in een nationale implementatiewetgeving
opgenomen ‘nationale kop’22 van de richtlijn overgang van onderneming slechts als
voorrangsregel te beschouwen als de wetgever van die lidstaat het bij omzetting
van de richtlijn van fundamenteel belang heeft geacht de werknemer een ruimere
bescherming te bieden dan die waarin de richtlijn overgang van onderneming voor-
ziet. Er bestaat derhalve een fundamenteel verschil tussen de interne werking van
de richtlijn overgang van onderneming (deel van de lex causae, mits correct geïm-
plementeerd) en de externe werking daarvan (zo nodig als voorrangsregel).23 De
toepassing van dit type voorrangsregels is voorwaardelijk, namelijk afhankelijk van
de inhoud van het overigens van toepassing zijnde recht.

De territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming
geeft intra-EU geen antwoord op conflictenrechtelijke vragen, maar extern (richting
derde landen) bevat het een resultaatsverplichting die – gelet op het Unamar-arrest –
lijkt op een voorrangsregel. Voor het vaststellen van het toepasselijke recht op de
overgang van onderneming moet derhalve worden teruggevallen op de Rome I-Ver-
ordening.

7.3 Rome I-Verordening24

7.3.1 Werkingssfeer

De Rome I-Verordening is van toepassing als cumulatief is voldaan aan de materiële,
formele en temporele werkingssfeer.25

Met betrekking tot de materiële werkingssfeer bepaalt artikel 1 lid 1 Rome I-Ver-
ordening dat de verordening van toepassing is:
• in gevallen waarin uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen;
• op verbintenissen uit overeenkomst;
• in burgerlijke en handelszaken.

De conflictregels van de Rome I-Verordening zijn slechts van toepassing op overeen-
komsten met een internationaal karakter, maar de Rome I-Verordening geeft niet
aan wanneer hiervan sprake is.26 Afhankelijk van de specifieke rechtsvraag kunnen
van belang zijn: de plaats waar de arbeid wordt verricht, de woonplaats van de werk-
nemer, de vestigingsplaats van de werkgever, de nationaliteit van de werknemer, de

22 Van een nationale kop is sprake indien een lidstaat bij de omzetting van Europese regelgeving
verder gaat dan strikt genomen op grond van de Europese regelgeving noodzakelijk is.

23 van Hoek 2014, p. 474.
24 Delen van deze paragraaf zijn ontleend aan mijn commentaar bij ‘Verordening inzake het recht

dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)’, in: L.G. Verburg (red.),
Arbeidsovereenkomst, Deventer: Kluwer (losbl.) 2013.

25 Vergelijk Even & van Kampen 2004, p. 25 voor het EVO.
26 Strikwerda 2012, p. 163.
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vraag of de werkgever deel uitmaakt van een buitenlands concern, de valuta waarin
het loon wordt uitbetaald, etc.27 Beslissend is derhalve of de overeenkomst aankno-
pingspunten heeft met meer dan één rechtsstelsel.28 Dit kan met name problemen
geven bij de rechtskeuzebevoegdheid. De rechtskeuzebevoegdheid kan slechts door
de contractspartijen worden uitgeoefend als de overeenkomst een internationaal
karakter heeft. De rechtskeuzebevoegdheid wordt echter weer ingeperkt voor over-
eenkomsten die slechts raakvlakken hebben met één land of, wanneer het gaat om
de doorwerking van EU-recht, alleen met lidstaten van de EU.29 Daarnaast kan een
rechtskeuze in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat de werknemer de
bescherming verliest die hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het
objectief toepasselijke recht. Bij twijfelgevallen is er – gezien deze beperkingen – bij
arbeidsovereenkomsten niets op tegen zekerheidshalve de Rome I-Verordening toe
te passen.

Onder het begrip ‘grensoverschrijdende overgang van onderneming’ versta ik zowel
de internationale overgang van onderneming, waarbij de bij de overgang betrok-
ken partijen (vervreemder, verkrijger en betrokken werknemers) onderworpen zijn
aan het recht van verschillende landen (hetgeen een EU-lidstaat of een derde land
kan zijn) zonder verplaatsing van de onderneming, als de grensoverschrijdende over-
gang van onderneming waarbij de onderneming zelf van het ene naar het andere land
wordt verplaatst.30 Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming zal derhalve
meestal sprake zijn van een internationaal geval.

De Rome I-Verordening geeft geen definitie van verbintenissen uit overeenkomst,
behalve door middel van de uitgesloten onderwerpen van artikel 1 lid 2 en 3 Rome
I-Verordening.31 Voor het arbeidsrecht in het algemeen is het relevant dat de
individuele en collectieve overeenkomst niet behoren tot de uitgesloten onderwer-
pen. De rechtsvraag die partijen verdeeld houdt moet betrekking hebben op een
verbintenis uit overeenkomst. Het is waarschijnlijk dat het begrip ‘verbintenis uit
overeenkomst’ autonoom moet worden geïnterpreteerd.32 In geval van grensover-
schrijdende overgang van onderneming zou gesteld kunnen worden dat het behoud
van de rechten van werknemers strikt genomen geen verbintenis uit overeenkomst
in de zin van de Rome I-Verordening is, omdat het behoud van de rechten van
werknemers het van rechtswege intredende gevolg van de overgang van onder-
neming is. De overgang van onderneming zelf is evenwel gebaseerd op een over-
eenkomst tussen vervreemder en verkrijger en het behoud van de rechten van
werknemers is één van de gevolgen daarvan. Dit behoud van rechten is accessoir

27 van Hoek 2004a, art. 1 EVO aant. 2.
28 Giuliano & Lagarde 1980, p. 10.
29 Artikel 3(3) en 3(4) Rome I-Verordening.
30 Bittner 2000, p. 458, die Junker 1992, p. 236 volgt.
31 Stone 2010, p. 290.
32 Stone 2010, p. 290 en Clarkson & Hill 2011, p. 206.
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aan de bestaande individuele arbeidsovereenkomst en daarmee mijns inziens een
verbintenis uit overeenkomst in de zin van de Rome I-Verordening.33

De Rome I-Verordening is van toepassing op ‘burgerlijke en handelszaken’. Het karak-
ter van een zaak moet worden vastgesteld aan de hand van de aard van de tussen de
procespartijen bestaande rechtsbetrekkingen en het voorwerp van het geschil.34 In
het kader van de Rome I-Verordening is het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ nog
niet uitgelegd, maar omdat de Rome I-Verordening in haar formulering aansluit bij
de Brussel I-Verordening en krachtens overweging 7 van de preambule bij de Rome
I-Verordening ook in het licht daarvan moet worden uitgelegd kan worden terug-
gevallen op het Schlosser-rapport bij het Verdrag van Brussel en relevante recht-
spraak van het Hof van Justitie omtrent het begrip. In het Schlosser-rapport bij het
Verdrag van Brussel is omtrent het begrip burgerlijke en handelszaken opgenomen:

‘Thus the term ‘civil law’ also includes certain important special subjects which are not public law,
especially, for example, parts of labour law.’

35

Het Hof van Justitie interpreteert het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ autonoom,
teneinde in de lidstaten dezelfde werkingssfeer van de Brussel I-Verordening en de
Rome I-Verordening te definiëren. In het arrest Sanicentral GmbH v Collin bevestigde
het Hof van Justitie dat arbeidsrecht binnen de werkingssfeer van het Verdrag van
Brussel valt.36 Arbeidszaken zullen in het algemeen als ‘burgerlijke zaak’ binnen de
materiële werkingssfeer van de Rome I-Verordening vallen.37 In de praktijk is het
begrip ‘burgerlijke en handelszaak’ met name problematisch als de overheid partij is
bij de procedure. In dat geval is geen sprake van een ‘burgerlijke of handelszaak’ als
de overheidsinstantie krachtens bijzondere (overheids)bevoegdheid handelt. Daar-
naast bestaat er verschil van mening over de vraag of het medezeggenschapsrecht
een burgerlijke en handelszaak is (waarop de Brussel I-Verordening van toepassing
is).38 Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming is er – in ieder geval wat
betreft het behoud van rechten van individuele werknemers – sprake van een bur-
gerlijke zaak in de zin van de Rome I-Verordening.

Met betrekking tot de formele werkingssfeer bepaalt artikel 2 Rome I-Verordening
dat het door de verordening aangewezen recht toepasselijk is, ongeacht de vraag of
dat het recht van een lidstaat is. De Rome I-Verordening heeft dus een universele
formele werkingssfeer. De Rome I-Verordening geldt in de lidstaten daarom ook
indien één van de partijen bij de overeenkomst in Denemarken (geen partij bij de
Rome I-Verordening) is gevestigd dan wel indien op basis van Rome I het Deense

33 Dit ligt anders voor de hier niet besproken collectieve aspecten van de richtlijn overgang van
onderneming.

34 HvJ EU 18 oktober 2011, NJ 2012, 19 m.nt. M.V. Polak (Realchemie/Bayer).
35 [1979] OJ C 59/71.
36 HvJ EG 13 november 1979, NJ 1980, 510 m.nt. J.C. Schultsz (Sanicentral GmbH/Collin).
37 Merrett 2011, p. 83.
38 Bevestigend: Zaal 2013, p. 29-30 en noot I.A. Haanappel-van der Burg bij Hof Amsterdam, OK

21 december 2012, JAR 2012/8 (OR VLM/Cityjet Ltd.) en ontkennend: Laagland 2013, p. 40.
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recht wordt aangewezen. De Rome I-Verordening is een eenvormige internationaal-
privaatrechtelijke regeling die binnen haar toepassingsgebied en behoudens de uit-
zonderingen zoals geformuleerd in artikel 23 en 25 Rome I-Verordening in de plaats
treedt van de in elk van de lidstaten geldende voorschriften van internationaal pri-
vaatrecht.39

Met betrekking tot de temporele werkingssfeer bepaalt artikel 28 Rome I-Veror-
dening dat de Rome I-Verordening van toepassing is op overeenkomsten die op
of na 17 december 2009 zijn gesloten.40 Op overeenkomsten die zijn gesloten na
1 september 1991, maar voor 17 december 2009 blijft het EVO van toepassing. De
datum van het afsluiten van de overeenkomst is doorslaggevend.

Resumerend: bij grensoverschrijdende overgang van onderneming zal meestal wor-
den voldaan aan de materiële, formele en temporele werkingssfeer van de Rome I-
Verordening, zodat het toepasselijke recht op de overeenkomstenrechtelijke
gevolgen van een grensoverschrijdende overgang van onderneming aan de hand
van de Rome I-Verordening moet worden vastgesteld.

Vervolgens ontstaat de vraag bij welke conflictregel in de Rome I-Verordening de
overgang van onderneming kan worden ondergebracht. Hiertoe bestaan binnen de
Rome I-Verordening drie mogelijkheden: bij de conflictregels voor de overnameover-
eenkomst (artikel 3 en 4 Rome I-Verordening), bij de conflictregel voor individuele
arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) of bij de voorrangsregels
(artikel 9 Rome I-Verordening).

7.3.2 Overnameovereenkomst (artikel 3 en 4 Rome I-Verordening)

Als de overgang van onderneming bij de conflictregels voor de overnameovereen-
komst wordt ondergebracht dient het toepasselijke recht te worden vastgesteld aan
de hand van artikel 3 en 4 Rome I-Verordening.

Krachtens de hoofdregel van artikel 3 lid 1 Rome I-Verordening wordt de overna-
meovereenkomst beheerst door het recht dat vervreemder en verkrijger hebben
gekozen. Overweging 11 van de preambule bij de Rome I-Verordening bepaalt dat
de vrijheid van partijen om het toepasselijke recht te kiezen de hoeksteen van het
systeem van conflictregels op het gebied van verbintenissen uit overeenkomst is. De
contractspartijen zijn in beginsel vrij ieder willekeurig recht te kiezen, dus ook dat
van derde landen. Artikel 3 lid 3 en 4 Rome I-Verordening bevatten algemene beper-
kingen op de vrijheid van rechtskeuze. Artikel 3 lid 3 Rome I-Verordening bevat het
internationaliteitsvereiste en bepaalt dat als alle overige op het tijdstip van de rechts-
keuze bestaande aanknopingspunten zich bevinden in een ander land dan het land

39 Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst door Giuliano en Lagarde (PbEG 1980, C 282) p. 14.

40 Zie Rectificatie van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
(Pb EU L 177 van 4 juli 2008), Pb EU 2009 L 309/87.
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waarvan het recht is gekozen, de rechtskeuze de toepassing van de rechtsregels van
dat andere land waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken onverlet
laat. Artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening bepaalt dat als alle overige op het tijdstip van
de rechtskeuze bestaande aanknopingspunten zich in een of meer lidstaten bevin-
den (een zogeheten intra-Europese overeenkomst), de rechtskeuze voor het recht
van een niet-lidstaat de toepassing van bepalingen van het gemeenschapsrecht waar-
van niet bij overeenkomst kan worden afgeweken – in voorkomend geval zoals deze
in de lidstaat van de rechter zijn geïmplementeerd – onverlet laat. Het doel van
artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening is het voorkomen van ontduiking van gemeen-
schapsrecht.

Bij gebreke van een rechtskeuze krachtens artikel 3 Rome I-Verordening moet het
op de overnameovereenkomst van toepassing zijnde recht worden vastgesteld aan
de hand van de objectieve conflictregel van artikel 4 Rome I-Verordening. Artikel 4
Rome I-Verordening is gebaseerd op de leer van de kenmerkende prestatie, welke
leer ervan uitgaat dat bijna elk type overeenkomst gekenmerkt wordt door een
bepaalde prestatie door één van de contractspartijen. De overnameovereenkomst
valt niet onder een van de in artikel 4 lid 1 Rome I-Verordening genoemde cate-
gorieën en daarom geldt de leer van de kenmerkende prestatie van artikel 4 lid 2
Rome I-Verordening. Krachtens dit artikel wordt de overnameovereenkomst
beheerst door het recht van het land waar de partij die de kenmerkende prestatie
van de overeenkomst moet verrichten haar gewone verblijfplaats heeft. Bij weder-
kerige overeenkomsten – waarbij partijen zich over en weer tot een prestatie ver-
binden – bestaat de tegenprestatie van één van de partijen meestal uit de betaling
van een geldsom. Omdat de betaling van een geldsom een prestatie is die de meeste
overeenkomsten gemeen hebben kan dit niet als kenmerkende prestatie worden
beschouwd. De prestatie waarvoor de betaling verschuldigd is moet daarom als
kenmerkende prestatie worden beschouwd, in het geval van de overnameovereen-
komst de prestatie van de vervreemder. De overnameovereenkomst wordt derhalve
beheerst door het recht van het land waar de vervreemder zijn gewone verblijfplaats
heeft.

Krachtens artikel 19 lid 1 Rome I-Verordening is de gewone verblijfplaats van ven-
nootschappen, verenigingen of rechtspersonen de plaats van hun hoofdbestuur. De
gewone verblijfplaats van een natuurlijk persoon bij de uitoefening van zijn bedrijfs-
activiteit is de hoofdvestiging. Als de overeenkomst is gesloten in het kader van de
uitoefening van de activiteiten van een filiaal, agentschap of andere vestiging (of
deze verantwoordelijk is voor de uitvoering) wordt volgens artikel 19 lid 2 Rome I-
Verordening de plaats waar het filiaal, het agentschap of de vestiging zich bevindt als
de gewone verblijfplaats beschouwd.

Artikel 4 lid 3 Rome I-Verordening bevat een algemene uitzondering op de conflict-
regels van artikel 4 lid 1 en 2 Rome I-Verordening. Als uit alle omstandigheden blijkt
dat de overnameovereenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander
land dan het in artikel 4 lid 1 of lid 2 Rome I-Verordening bedoelde land, dan is het
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recht van dat andere land van toepassing. Er dient sprake te zijn van een duidelijk
aanknopingsoverwicht met een ander dan het in artikel 4 lid 1 of 2 Rome I-Ver-
ordening bedoelde land.41

In geval van grensoverschrijdende overgang van onderneming lijken de meest pro-
blematische casusposities die waarin krachtens artikel 3 lid 1 Rome I-Verordening
door vervreemder en verkrijger wordt gekozen voor het recht van een andere EU-
lidstaat dan de vestigingsplaats van de onderneming en die waarin zonder rechts-
keuze krachtens artikel 4 lid 2 jo. 19 lid 2 Rome I-Verordening wordt uitgekomen bij
de vestigingsplaats van het hoofdbestuur, niet zijnde de vestigingsplaats van de
onderneming. Waartoe het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de
conflictregels voor de overnameovereenkomst concreet kan leiden zal ik onderzoe-
ken in de proeve van een oplossing.

7.3.3 Individuele arbeidsovereenkomsten (8 Rome I-Verordening)

Als de overgang van onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeidsover-
eenkomsten wordt ondergebracht dient het toepasselijke recht te worden vastge-
steld aan de hand van artikel 8 Rome I-Verordening. Vooropgesteld moet worden dat
artikel 8 Rome I-Verordening van toepassing is op verbintenissen uit individuele
arbeidsovereenkomsten. Deze beperking heeft een drietal aspecten: ten eerste moet
krachtens artikel 1 Rome I-Verordening sprake zijn van een burgerlijke en handels-
zaak, ten tweede vallen alleen individuele arbeidsovereenkomsten onder artikel 8
Rome I-Verordening en ten derde moet sprake zijn van een verbintenis uit indivi-
duele arbeidsovereenkomst.42 Het derde aspect leidt bij overgang van onderneming
tot problemen. De overgang van onderneming zelf is geen verbintenis uit individu-
ele arbeidsovereenkomst, maar heeft wel gevolgen voor de individuele arbeidsover-
eenkomst. Dit proefschrift ziet op de gevolgen die de overgang van onderneming kan
hebben voor individuele arbeidsovereenkomsten, reden waarom artikel 8 Rome I-
Verordening relevant is.

7.3.4 Rechtskeuze

Artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening gaat uit van partijautonomie: partijen zijn bevoegd
het op de individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht te kiezen, ook wel het
subjectief toepasselijke recht genoemd. Deze rechtskeuzemogelijkheid kan worden
beschouwd als conflictenrechtelijke bepaling, in die zin dat het gekozen recht op de
arbeidsovereenkomst van toepassing is.43

Artikel 8 lid 1 tweede zin Rome I-Verordening beperkt het effect van de rechtskeuze
door te bepalen dat de rechtskeuze er niet toe mag leiden dat de werknemer de
bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij

41 Zie hierover: HvJ EG 6 oktober 2009, NJ 2010, 168 m.nt. Th.M. de Boer (Intercontainer Interfrigo).
42 van Hoek 2010, p. 879.
43 Deinert 2013, p. 96.
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overeenkomst kan worden afgeweken (hierna: dwingende bepalingen) op grond
van het recht dat zonder de rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest (hierna:
objectief toepasselijk recht). Krachtens artikel 8 lid 1 eerste zin Rome I-Verordening
beheerst het gekozen recht de arbeidsovereenkomst, zowel wat betreft de dwin-
gende bepalingen als het aanvullende recht.44 Het gekozen recht wijkt ten gunste
van de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht voor zover deze
laatste de werknemer beter beschermen.45 Of een bepaling als dwingend moet wor-
den beschouwd dient te worden beoordeeld aan de hand van het rechtsstelsel waar-
uit de bepaling afkomstig is.46 Het begrip omvat zowel privaat- als publiekrechtelijke
bepalingen. Eenzijdig dwingende bepalingen, waarvan alleen ten gunste van de werk-
nemer mag worden afgeweken, zijn te beschouwen als bepalingen waarvan niet bij
overeenkomst kan worden afgeweken.

De bepalingen van het gekozen recht kunnen op drie manieren worden vergeleken
met de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht.47 Allereerst kan
voor iedere regel afzonderlijk worden onderzocht of het gekozen recht gunstiger
is dan de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht (bijvoorbeeld
vergelijking van specifieke regels omtrent de opzegtermijn). Ten tweede kan een ver-
gelijking plaatsvinden tussen regelingen van bepaalde gebeurtenissen of aspecten
van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld de regeling van de opzegging). Ten derde
kan een vergelijking van het arbeidsrechtsysteem als zodanig plaatsvinden (bijvoor-
beeld vergelijking van het Duitse en het Nederlandse arbeidsrecht). Waarschijnlijk
moet een vergelijking op de tweede manier plaatsvinden, namelijk tussen regelingen
van bepaalde gebeurtenissen of aspecten van de arbeidsovereenkomst.48 Op deze
manier wordt de werknemer beschermd, zonder dat de samenhang van de toepas-
selijke regelgeving in gevaar komt. Vervolgens zal bepalend zijn welk recht gunstiger
is voor de individuele werknemer.49

Het objectief toepasselijke recht bepaalt bij een rechtskeuze welke dwingende bepa-
lingen mogelijk prevaleren, alsmede welk recht zonder rechtskeuze van toepassing
is op de arbeidsovereenkomst. Het is dus bij individuele arbeidsovereenkomsten
altijd zaak het objectief toepasselijke recht te bepalen, omdat een werknemer nooit
de bescherming van de gunstiger dwingende bepalingen van het objectief toepas-
selijke recht kan ontberen. De gunstiger dwingende bepalingen van objectief toe-
passelijke recht vormen dus de ondergrens van het beschermingsniveau van de
werknemer.50

44 van Hoek 2010, p. 881.
45 In gelijke zin: van Hoek 2010, p. 882-883 en Even & van Kampen & de Wind 2011, p. 2486-2487.

Zie voor andere opvattingen over de verhouding tussen gekozen recht en objectief toepasselijk
recht: Zilinsky 2009, p. 1033, Laagland 2012, p. 73 en Strikwerda 2012, p. 173.

46 Deinert 2013, p. 123-124.
47 Deinert 2013, p. 125-126.
48 Zilinsky 2009, p. 1033.
49 Zilinsky 2009, p. 1033.
50 Houwerzijl 2009, p. 164-165.
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7.3.5 Gewone werkplek

Maatgevend voor het vaststellen van het objectief toepasselijke recht is het land
waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht. Door de formulering ‘waar, of bij
gebreke daarvan, van waaruit’ kiest de Europese wetgever allereerst voor het land
van de gewone werkplek en pas als dat er niet is moet worden gekeken naar het land
van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.

In het algemeen geldt dat het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn
arbeid verricht het nauwst bij de arbeidsovereenkomst aansluit.51 Van ‘gewoonlijk’
arbeid verrichten is – blijkens de redactie van artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening –

kennelijk geen sprake wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander land
verricht. Overweging 36 van de preambule bij de Rome I-Verordening bepaalt dat
het verrichten van arbeid in een ander land als tijdelijk moet worden aangemerkt
wanneer van de werknemer wordt verwacht dat hij na de voltooiing van zijn taak in
het buitenland opnieuw arbeid in het land van herkomst gaat verrichten. Het slui-
ten van een nieuwe arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever of met
een werkgever die tot dezelfde groep behoort als de oorspronkelijke werkgever mag
niet beletten dat de werknemer geacht wordt zijn arbeid tijdelijk in een ander land te
verrichten.

De conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening komt vrijwel overeen met de
bevoegdheidsregel voor internationale arbeidsovereenkomsten zoals opgenomen in
artikel 19 Brussel I-Verordening. Bij het formuleren van de conflictregel van artikel 8
Rome I-Verordening is aansluiting gezocht bij de rechtspraak van het Hof van Justitie
omtrent de internationale bevoegdheid. Deze rechtspraak is dan ook relevant voor
de uitleg van de Rome I-Verordening. Dit is uitdrukkelijk bevestigd in de arresten
Koelzsch en Voogsgeerd.52 In het arrest Mulox IBC Ltd/Geels heeft het Hof van Justitie
geoordeeld dat de belangrijkste omstandigheid voor het vaststellen van de gewone
werkplek was dat de werknemer de hem opgedragen taak uitvoerde vanuit een kan-
toor in een verdragsluitende staat, waar hij woonachtig was, van waaruit hij zijn
werkzaamheden verrichtte en waar hij na iedere zakenreis terugkeerde.53 In het
arrest Rutten/Cross Medical heeft het Hof van Justitie in feite voornoemd oordeel
bekrachtigd en zich wederom uitgelaten over de vraag wat rechtens is indien de
werknemer zijn werkzaamheden in meer dan één verdragsluitende staat verricht.54

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld:

‘Uit al het voorgaande volgt (…) dat artikel 5, sub 1, EEX-Verdrag (…) aldus moet worden uitgelegd, dat
in het geval van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering meebrengt dat de werknemer zijn
arbeid in meer dan één verdragsluitende staat verricht, de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn
arbeid verricht, in de zin van deze bepaling, de plaats is waar de werknemer het werkelijke centrum

51 Even & van Kampen 2004, p. 29.
52 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch) en HvJ EU

15 december 2011, NJ 2012, 273 m.nt. M.V. Polak en JAR 2012/75 (Voogsgeerd/Navimer).
53 HvJ EG 13 juli 1993, NJ 1997, 61 m.nt. Th.M. de Boer (Mulox IBC Ltd/Geels) punt 25.
54 HvJ EG 9 januari 1997, NJ 1997, 716 en JAR 1997/107 (Rutten/Cross Medical).
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van zijn beroepswerkzaamheden heeft gevestigd. Voor het vaststellen van deze plaats in het concrete
geval moet rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat de werknemer het grootste deel van
zijn arbeidstijd doorbrengt in één van de verdragsluitende staten, waar hij een kantoor heeft van
waaruit hij de voor zijn werkgever te verrichten werkzaamheden organiseert en waar hij na elke
in verband met zijn werk gemaakte buitenlandse reis terugkeert.’

In het arrest Weber/Universal Ogden Services oordeelde het Hof van Justitie dat als
de werknemer zijn werkzaamheden in verschillende landen verricht, de plaats waar
hij gewoonlijk zijn arbeid verricht de plaats is waar of van waaruit hij feitelijk het
belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult.55

Voor de uitleg van artikel 8 Rome I-Verordening is tevens het arrest Koelzsch/Groot-
hertogdom Luxemburg van belang.56 Koelzsch, woonachtig in Duitsland, is in 1998 als
internationaal chauffeur in dienst getreden van de vennootschap naar Luxemburgs
recht Gasa Spedition Luxembourg SA (hierna: Gasa) – overgenomen door de vennoot-
schap naar Luxemburgs recht Ove Ostergaard Luxembourg SA (hierna: Ove) – die is
gespecialiseerd in het vervoer van bloemen en andere planten vanuit Denemarken
naar bestemmingen voornamelijk in Duitsland maar ook in andere Europese landen.
De vrachtwagens van Gasa hebben hun standplaats in Duitsland, waar de vennoot-
schap geen zetel en geen kantoor heeft. De vrachtwagens zijn geregistreerd in
Luxemburg en de chauffeurs zijn aangesloten bij de Luxemburgse sociale zekerheid.
De in 1998 ondertekende arbeidsovereenkomst van Koelzsch bepaalde dat in geval
van geschil het Luxemburgse recht van toepassing zou zijn. Na de aankondiging van
de herstructurering van Gasa en van de vermindering van de transportactiviteiten
vanuit Duitsland hebben de werknemers in 2001 in Duitsland een ondernemingsraad
(‘Betriebsrat’) opgericht waarvan Koelzsch deel uitmaakte als vervangend lid.57 Bij
brief van 13 maart 2001 heeft de directeur van Gasa de arbeidsovereenkomst van
Koelzsch per 15 mei 2001 beëindigd. Na eerst beroep te hebben ingesteld bij de Duitse
rechter, die zich onbevoegd heeft verklaard, heeft Koelzsch de vennootschap Ove
voor het Tribunal du Travail de Luxembourg gedaagd, opdat zij zou worden veroor-
deeld tot betaling van schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag en van een
opzeggingsvergoeding en achterstallig loon. Koelzsch betoogde dat het Luxemburgse
recht weliswaar van toepassing was op de arbeidsovereenkomst, maar dat krach-
tens het EVO hem niet de bescherming uit hoofde van de toepassing van dwingende
bepalingen van het Duitse recht mocht worden ontnomen. Krachtens Duits recht
was het ontslag van leden van de ondernemingsraad verboden. Koelzsch voerde
derhalve aan dat zijn ontslag krachtens de Duitse wettelijke regeling en de rechtspraak
van het BAG, waarin het ontslagverbod is uitgebreid tot plaatsvervangende leden,
onregelmatig was. Het Tribunal du Travail (Luxemburg) stelde vast dat het geding uit-
sluitend door het Luxemburgse recht werd beheerst, hetgeen door de Cour d’Appel
en de Cour de Cassation werd bevestigd. Koelzsch heeft daarop in maart 2007
bij het Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg beroep tot schadevergoeding

55 HvJ EG 27 februari 2002, NJ 2005, 336 en JAR 2002/208 (Weber/Universal Ogden Services).
56 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch).
57 Het feit dat er een ondernemingsraad naar Duits recht is opgericht veronderstelt dat er een

onderneming is.
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ingesteld tegen de Luxemburgse staat wegens onjuiste toepassing van het EVO door
de nationale rechterlijke instanties. De Cour d’Appel de Luxembourg, waarbij Koel-
zsch hoger beroep had ingesteld, besloot het Hof van Justitie de vraag te stellen of
in het geval waarin een werknemer zijn arbeid in verschillende landen verricht maar
systematisch naar een daarvan terugkeert, het recht van dat land dient te worden
toegepast als ‘het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid ver-
richt’ in de zin van het EVO. Het Hof van Justitie heeft naar aanleiding van deze pre-
judiciële vraag overwogen:

‘Aangezien de doelstelling van artikel 6 van het verdrag van Rome van 1980 een passende bescherming
van de werknemer is, volgt daaruit dat deze bepaling moet worden opgevat als een waarborg dat
eerder het recht van de staat waarin hij zijn beroepswerkzaamheden verricht, van toepassing is dan dat
van de staat van de zetel van de werkgever. De werknemer oefent zijn economische en sociale functie
immers in eerstgenoemde staat uit en (…) zijn arbeid ondergaat ook in die staat de invloed van het
politieke en het bedrijfsklimaat. Bijgevolg moet de eerbiediging van de in het recht van dat land
geldende voorschriften ter bescherming van de arbeid zo veel mogelijk worden gewaarborgd.’

58

Gelet op de met artikel 6 EVO nagestreefde doelstelling moet het in lid 2 sub a daar-
van genoemde criterium van het land waar de werknemer ‘gewoonlijk zijn arbeid
verricht’ dus ruimworden uitgelegd, terwijl het in lid 2 sub b van dat artikel bedoelde
criterium van de zetel van de ‘vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen’
toepassing zou moeten vinden wanneer de aangezochte rechter niet in staat is te
bepalen in welk land de arbeid gewoonlijk wordt verricht. Het in artikel 6, lid 2 sub a
EVO vervatte criterium dient volgens het Hof van Justitie ook te worden toegepast in
een geval waarin de werknemer zijn werkzaamheden in meer dan één verdragslui-
tende staat verricht, waarbij het voor de aangezochte rechter mogelijk is te bepalen
met welke staat de arbeid een duidelijk aanknopingspunt heeft. Het criterium van het
land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht moet, wanneer de arbeid in meer dan
één lidstaat wordt verricht, ruim worden uitgelegd en aldus worden opgevat:

‘(…) dat het verwijst naar de plaats waar of van waaruit de werknemer daadwerkelijk zijn beroeps-
werkzaamheden verricht, en bij gebreke van een centrum van de activiteiten, naar de plaats waar hij
het grootste gedeelte van zijn werkzaamheden verricht.’

59

Deze uitleg staat volgens het Hof van Justitie op één lijn met de bewoordingen van
artikel 8 Rome I-Verordening. Volgens het Hof van Justitie moet vanwege de aard van
de arbeid in de internationale transportsector rekening worden gehouden met alle
elementen die de werkzaamheid van de werknemer kenmerken, zoals in welke staat
zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht,
instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, de plaats waar
zich de arbeidsinstrumenten bevinden. De verwijzende rechter moet teven nagaan
inwelke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, inwelke plaatsen de goe-
deren worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terug-
keert. Het Hof van Justitie heeft geconcludeerd dat artikel 6 lid 2 sub a EVO aldus
moet worden uitgelegd:

58 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch) punt 42.
59 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch) punt 45.
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‘(…) dat in het geval waarin de werknemer zijn werkzaamheden in meer dan één verdragsluitende
staat verricht, het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid
verricht in die zin van deze bepaling, dat is waar of van waaruit de werknemer, rekening gehouden met
alle elementen die deze werkzaamheid kenmerken, het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens
zijn werkgever vervult.’

60

Met het arrest Koelzsch, hetgeen later is bevestigd door het arrest Voogsgeerd61, wordt
de lijn die was ingezet in het kader van de rechtsmacht door het Hof van Justitie door-
getrokken naar het conflictenrecht.62 De arresten kunnen als duidelijk signaal worden
gezien dat de vestigingsplaats van dewerkgever voor de bescherming vanwerknemers
van ondergeschikt belang is. De sociaaleconomische context waarbinnen de arbeid
feitelijk wordt verricht speelt bij de bepaling van het op de overeenkomst toepasselijke
recht een veel belangrijkere rol. Anders gezegd: er mag niet te snel geconcludeerd
worden dat het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht niet kan
worden vastgesteld en dat het toepasselijke recht moet worden bepaald aan de hand
van de vestigingsplaats van de werkgever.63 Juist deze ruime uitleg kan in geval van
ondernemingsgerichte regelingen (zoals in casu het medezeggenschapsrecht, maar
bijvoorbeeld ook bij overgang van onderneming) leiden tot ongerijmde uitkomsten.

7.3.6 Vestiging indienstneming

Pas als niet kan worden vastgesteld waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de
werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht dient krachtens artikel 8 lid 3 Rome I-
Verordening te worden aangeknoopt bij de vestiging die de werknemer in dienst
heeft genomen. Het toepassingsbereik van de vestiging van indienstneming is zeer
beperkt.64

In arrest Voogsgeerd/Navimer heeft het Hof van Justitie artikel 6 lid 2 onderdeel b
EVO (inmiddels artikel 8 lid 3 Rome I-Verordening) nader uitgelegd.65 Het Hof van
Justitie heeft geoordeeld:

‘Voor het geval dat de verwijzende rechter van mening zou zijn dat hij het bij hem aanhangige geding
niet kan beslechten op grond van artikel 6, lid 2, sub a, van dat verdrag, dient artikel 6, lid 2, sub b, van
dat verdrag te worden uitgelegd als volgt:
– het begrip “vestiging van de werkgever die de werknemer in dienst heeft genomen” moet aldus

worden opgevat dat het uitsluitend verwijst naar de vestiging die de werknemer in dienst heeft
genomen, en niet naar die waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is verbonden;

– het bezit van rechtspersoonlijkheid is geen vereiste waaraan de vestiging van de werkgever in de
zin van deze bepaling moet voldoen;

60 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch) punt 50.
61 HvJ EU 15 december 2011, NJ 2012, 273 m.nt. M.V. Polak en JAR 2012/75 (Voogsgeerd/Navimer).
62 van Hoek 2011, p. 658.
63 Derks 2011, p. 11.
64 Deinert 2013, p. 150.
65 HvJ EU 15 december 2011, NJ 2012, 273 m.nt. M.V. Polak en JAR 2012/75 (Voogsgeerd/Navimer)

punt 66.
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– de vestiging van een andere onderneming dan die welke formeel als werkgever wordt genoemd,
waarmee laatstgenoemde onderneming banden heeft, kan als “vestiging” in de zin van artikel 6,
lid 2, sub b, van dat verdrag worden aangemerkt indien aan de hand van objectieve elementen
kan worden aangetoond dat de werkelijke situatie verschilt van die welke uit de bewoordingen van
de overeenkomst blijkt, zelfs indien het werkgeversgezag niet formeel aan die andere onderneming
is overgedragen.’

7.3.7 Nauwere band

Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk
nauwere band heeft met een ander dan het in artikel 8 lid 2 of lid 3 Rome I-Ver-
ordening bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing. Overigens
is het woord ‘kennelijk’ alleen in de Nederlandse taalversie opgenomen. Het voorstel
voor de Rome I-Verordening bevat deze inperking niet66 en het is ook niet opgeno-
men in de overige taalversies van de Rome I-Verordening.67

In de zaak Schlecker/Boedeker heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over de vraag
wanneer een arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land.68 Boe-
deker was van 1 december 1979 tot 1 januari 1994 in dienst geweest van Schlecker in
Duitsland. Vervolgens is Boedeker begin 1995 weer bij Schlecker in dienst getreden
als ‘bedrijfsleidster Nederland’. Bij brief van 19 juni 2006 heeft Schlecker Boedeker
laten weten dat haar functie als bedrijfsleidster Nederland met ingang van 30 juni
2006 zou ophouden te bestaan en heeft haar verzocht met ingang van 1 juli 2006
op basis van dezelfde voorwaarden de functie van hoofd van de controleafdeling te
Dortmund (Duitsland) te verrichten. Het betrof een wijzigingsontslag naar Duits
recht (Änderungskundigung). Boedeker heeft hiertegen bezwaar gemaakt en ver-
schillende gerechtelijke procedures in Nederland ingeleid. In het kader van één
van deze procedures heeft zij de kantonrechter te Tiel verzocht vast te stellen dat
het Nederlandse recht van toepassing was op haar arbeidsovereenkomst, alsmede
de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een vergoeding. Deze
vorderingen zijn zowel door de kantonrechter te Tiel als het gerechtshof te Arn-
hem toegewezen, omdat Nederland krachtens artikel 6 lid 2 sub a EVO het gewone
werkland was. Schlecker is hiertegen in cassatie gegaan en voerde aan dat de arbeids-
overeenkomst was onderworpen aan Duits recht, met een beroep op de exceptie-
clausule van artikel 6 lid 2 EVO. Ter onderbouwing hiervan beriep Schlecker zich op
het gegeven dat het salaris vóór de invoering van de Euro in Duitse Marken werd
betaald, dat de werkgever een Duitse rechtspersoon is, dat de pensioenvoorziening bij
een Duitse pensioenverzekeraar is ondergebracht, dat Boedeker in Duitsland woont,
dat de sociale premies in Duitsland worden betaald, dat in de arbeidsovereenkomst
naar dwingendrechtelijke bepalingen uit het Duitse recht wordt verwezen en dat
Schlecker de reiskosten van Boedeker naar Nederland vergoedde. Omdat de Hoge Raad
twijfelde over de uitleg van artikel 6 lid 2 laatste zinsdeel EVO, heeft de Hoge Raad
prejudiciële vragen gesteld.

66 COM(2005) 650 def., p. 18.
67 Bij overeenkomsten die onder artikel 4 Rome I-Verordening vallen is in alle taalversies een ken-

nelijk nauwere band vereist.
68 HvJ EU 12 september 2013, JAR 2013/250 m.nt F.G. Laagland (Schlecker/Boedeker).
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Het Hof van Justitie heeft met verwijzing naar de arresten Koelzsch en Voogsgeerd
geoordeeld dat het gewone werkland van artikel 6 lid 2 sub a EVO ruim moet wor-
den uitgelegd, terwijl de vestiging van indienstneming van artikel 6 lid 2 sub b EVO
slechts toepassing kan vinden als de aangezochte rechter niet in staat is te bepalen
in welk land de arbeid gewoonlijk werd verricht. Een andere uitleg zou indruisen
tegen het door artikel 6 EVO nagestreefde doel, namelijk werknemersbescherming.
Een dergelijke hiërarchie mist tussen artikel 6 lid 2 sub a EVO en het open einde.
Artikel 6 EVO moet verzekeren dat op de arbeidsovereenkomst het recht van het
land wordt toegepast waarmee de arbeidsovereenkomst de nauwste banden heeft,
hetgeen er niet noodzakelijkerwijs toe leidt dat in alle situaties het gunstigste recht
voor de werknemer wordt toegepast.

Uit de letterlijke bewoordingen en het doel van artikel 6 EVO blijkt dat de rechter
eerst op basis van de aanknopingscriteria van artikel 6 lid 2 sub a en b EVO moet
bepalen welk recht van toepassing is. Dit in het kader van het algemene vereiste van
voorzienbaarheid van het recht en dus van rechtszekerheid in de contractuele ver-
houdingen. Wanneer een overeenkomst nauwer verbonden is met een ander land
moet de rechter artikel 6 lid 2 sub a en b EVO buiten toepassing laten en het recht
van dat andere land toepassen. Daartoe dient de rechter volgens het Hof van Justitie
rekening te houden met alle factoren die de arbeidsovereenkomst kenmerken en te
bepalen welke factor of factoren daarvan volgens hem het zwaarste wegen. Het
Hof van Justitie heeft over deze factoren overwogen:

‘Onder de belangrijke factoren voor die aanknoping dient allereerst rekening te worden gehouden met
het land waar de werknemer belastingen en heffingen op inkomsten uit arbeid betaalt en het land waar
hij is aangesloten bij de sociale zekerheid en de verschillende pensioen-, ziektekostenverzekerings- en
invaliditeitsregelingen. Bovendien dient de nationale rechter rekening te houden met alle omstandig-
heden van de zaak, zoals met name de criteria betreffende de vaststelling van het salaris en de andere
arbeidsvoorwaarden.’

69

Artikel 6 lid 2 EVO moet in die zin worden uitgelegd dat de nationale rechter, zelfs
indien een werknemer de arbeid ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst
gewoonlijk, gedurende lange tijd en zonder onderbreking in hetzelfde land verricht,
ingevolge het laatste zinsdeel van deze bepaling het in dat land toepasselijke recht
buiten toepassing kan laten indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat die
overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land.70

Uit het arrest Schlecker/Boedeker kan worden afgeleid dat, hoewel artikel 8 Rome I-
Verordening is gebaseerd op het beschermingsbeginsel, op grond van artikel 8 Rome I-
Verordening als geheel moet worden gezocht naar het recht dat het nauwst met de
persoonlijke en juridische situatie van dewerknemer is verbonden.71 Hierbij gelden de

69 HvJ EU 12 september 2013, JAR 2013/250 m.nt. F.G. Laagland (Schlecker/Boedeker) punt 41.
70 Zie voor toepassing van het Schlecker/Boedeker-arrest: Hof ’s-Hertogenbosch 8 oktober 2013,

JAR 2013/280 (Arodo Constructie).
71 Verschueren 2009, p. 18.
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gewone werkplek of bij afwezigheid daarvan de vestiging van indienstneming als
vermoedens dat het recht van die landen het nauwst aanluit bij die arbeidsovereen-
komst, tenzij uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst
nauwer is verbonden met een ander land.

Het feit dat in het arrest Schlecker/Boedeker meer lijkt te worden gezocht naar
het land waar de werknemer fiscaal- en sociaalverzekeringsrechtelijk is ingebed lijkt
te zijn ingegeven door de bijzonderheden van de zaak. Mevrouw Schlecker was een
Duitse werkneemster die gedurende vele jaren voor haar Duitse werkgever in
Nederland werkzaam was geweest, echter al die tijd in haar land van herkomst
(Duitsland) was blijven wonen. Daardoor was de arbeidsovereenkomst in alle
opzichten, behalve de werkplek, met Duitsland verbonden.

In geval van grensoverschrijdende overgang van onderneming lijken de meest pro-
blematische casusposities die waarin de vestigingsplaats van de onderneming en de
gewone werkplek verschillen en die waarin de kennelijk nauwere band van artikel 8
lid 4 Rome I-Verordening leidt tot het recht van een ander land dan de vestigings-
plaats van de onderneming. Waartoe het onderbrengen van de overgang van onder-
neming bij de conflictregel voor de individuele arbeidsovereenkomst concreet kan
leiden, zal ik onderzoeken in de proeve van een oplossing.

7.3.8 Voorrangsregels (9 Rome I-Verordening)

Als de overgang van onderneming bij de voorrangsregels wordt ondergebracht, dient
het toepasselijke recht te worden vastgesteld aan de hand van artikel 9 Rome I-Ver-
ordening. Voorrangsregels zijn krachtens de definitie van artikel 9 lid 1 Rome I-Ver-
ordening bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor
de handhaving van zijn openbare belangen (zoals zijn politieke, sociale of economische
organisatie) dat zij moeten worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer
ervan valt, ongeacht welk recht overeenkomstig deze verordening overigens van toe-
passing is op de overeenkomst. De definitie van voorrangsregels is ontleend aan het
Arblade-arrest dat zag op arbeidsrechtelijke regels die in België werden beschouwd als
‘wetten van politie’, de Belgische benaming van voorrangsregels.72

Er bestaan conflictregels die het toepasselijke recht op een rechtsverhouding aan-
wijzen (bijvoorbeeld artikel 8 Rome I-Verordening voor individuele arbeidsover-
eenkomsten). Het door de conflictregels aangewezen recht beheerst het bestaan en
de materiële en formele geldigheid van de overeenkomst (artikel 10 en 11 Rome I-Ver-
ordening). Er bestaan ook regels die niet onder de conflictregels vallen, omdat zij een
eigen internationale werkingssfeer (ook wel ‘scope rule’ genoemd) hebben. Deze
regels zijn van toepassing als de casus binnen die internationale werkingssfeer valt.
Een voorrangsregel is alleen dan (maar dan ook steeds) van toepassing indien de func-
tie en strekking van de regel in het licht van de omstandigheden van het geval daartoe

72 HvJ EG 23 november 1999, NJ 2000, 251 (Arblade).
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aanleiding geven.73 Voorrangsregels onttrekken zich aan de gewone conflictregels en
zijn niet afhankelijk van het recht dat door de gewone conflictregels is aangewezen.

Krachtens artikel 9 lid 1 Rome I-Verordening zijn voorrangsregels bepalingen die
een openbaar belang dienen, waarbij wordt verwezen naar de politieke, sociale of
economische organisatie van een land. Het is dus primair aan de lidstaten om te
bepalen welke regels in hun nationale rechtsorde als voorrangsregels moeten wor-
den aangemerkt. Uit het Unamar-arrest blijkt dat daaraan wel grenzen worden
gesteld.74 De eerste grens wordt gesteld door het EU-recht en met name de ver-
dragsregels inzake het vrije verkeer. Zodra de toepassing van voorrangsregels leidt
tot een belemmering van het vrije verkeer kan het EU-recht de aan de voorrangs-
regels ten grondslag liggende overwegingen slechts aanvaarden voor zover het gaat
om uitzonderingen op de communautaire vrijheden die uitdrukkelijk in het Verdrag
zijn opgenomen en – in voorkomend geval – voor zover het gaat om dwingende
redenen van algemeen belang. De tweede grens wordt gesteld door de systematiek
van (inmiddels) de Rome I-Verordening. De partijautonomie is de hoeksteen van
de Rome I-Verordening, zodat de uitzondering die daarop wordt gevormd door de
voorrangsregels strikt moet worden uitgelegd. Het Hof van Justitie heeft daarover in
het Unamar-arrest geoordeeld dat het daarbij moet gaan om bepalingen waarvan uit
de precieze bewoordingen ervan, de algemene opzet en alle omstandigheden waarin
ze zijn vastgesteld, blijkt dat de nationale wetgever ze heeft vastgesteld om een
belang te beschermen dat voor de betrokken lidstaat fundamenteel is.75

De voorrangsregels van artikel 9 Rome I-Verordening moetenworden onderscheiden
van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken zoals bij-
voorbeeld opgenomen in artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening. Overweging 37 van de
preambule bij de Rome I-Verordening bepaalt hieromtrent:

‘Overwegingen van algemeen belang rechtvaardigen dat de rechters van de lidstaten zich in uitzon-
derlijke omstandigheden kunnen beroepen op rechtsfiguren zoals de exceptie van openbare orde en op
bepalingen van bijzonder dwingend recht. Het begrip “bepalingen van bijzonder dwingend recht” moet
worden onderscheiden van de uitdrukking “bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden
afgeweken”, en dient met meer terughouding te worden gebezigd.’

Van voorrangsregels moet derhalve terughoudend gebruik worden gemaakt. Dit geldt
niet in de laatste plaats omdat anders de gewone conflictregels nutteloos zouden
zijn.76 Bovendien zijn de gewone conflictregels gunstig voor de internationale beslis-
singsharmonie. De afwijking van de gewone conflictregels van de Rome I-Verordening
doordat lidstaten bepalingen als voorrangsregels beschouwen behoeft derhalve
rechtvaardiging.

73 Conclusie A-G Strikwerda bij HR 18 januari 1991, NJ 1991, 296 (Sanchez/Iberia).
74 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
75 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar), r.o. 50.
76 Deinert 2013, p. 193.
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7.3.9 Forale voorrangsregels

Artikel 9 lid 2 Rome I-Verordening bepaalt omtrent forale voorrangsregels:

‘Niets in deze verordening beperkt de toepassing van de bepalingen van bijzonder dwingend recht van
de rechter bij wie de zaak aanhangig is.’

Forale voorrangsregels kunnen, wanneer blijkt dat zij toepassing verlangen, het
(buitenlandse) recht dat ingevolge de conflictregels van de Rome I-Verordening de
overeenkomst beheerst dus steeds doorbreken.77 Hierdoor krijgt een land het recht
zijn eigen openbare belangen te bepalen en af te dwingen.78

In de zaak Unamar oordeelde het Hof van Justitie omtrent de forale voorrangsregels
dat de tekst van artikel 7 lid 2 EVO (inmiddels artikel 9 lid 2 Rome I-Verordening)
niet uitdrukkelijk bijzondere voorwaarden stelt aan de toepassing van forale voor-
rangsregels. De lidstaten moeten er wel op toezien dat de forale voorrangsregels ver-
enigbaar zijn met het EU-recht en de systematiek van de Rome I-Verordening.

7.3.10 Buitenlandse voorrangsregels

Artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening bepaalt omtrent buitenlandse voorrangsregels79:

‘De rechter kan ook gevolg toekennen aan de bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land
waar de verbintenissen krachtens de overeenkomst moeten worden nagekomen of zijn nagekomen,
voor zover die bepalingen van bijzonder dwingend recht de tenuitvoerlegging van de overeenkomst
onwettig maken. Bij de beslissing of aan deze bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt
rekening gehouden met hun aard en doel alsmede met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing
van deze bepalingen zou kunnen hebben.’

In het geval van buitenlandse voorrangsregels dient de navolgende toets plaats te
vinden:
1. is sprake van een voorrangsregel in de zin van artikel 9 lid 1 Rome I-Verordening;
2. die geldt op de plaats van nakoming van de contractuele verbintenissen en
3. maakt deze voorrangsregel de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig?80

Bij de beslissing of aan de buitenlandse voorrangsregels gevolg moet worden toe-
gekend moet rekening worden gehouden met hun aard en doel alsmede met de
gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van de bepalingen zou kunnen heb-
ben. Hieromtrent bepaalde het toelichtende rapport op het EVO dat de rechter vooral
dan een discretionaire bevoegdheid moet hebbenwanneer tegenstrijdige dwingende

77 Strikwerda 2010, p. 142.
78 Stone 2010, p. 342.
79 Ook wel derdelands voorrangsregels genoemd, ter onderscheiding van tweedelands voorrangs-

regels zijnde de voorrangsregels van het recht dat volgens de conflictregels van toepassing is.
80 Hauser 2012, p. 70.
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bepalingen van twee verschillende landen gelijktijdig op hetzelfde geval van toe-
passing zijn enwanneer hij genoopt is uit die bepalingen te kiezen.81 De rechter moet
rekening houden met de aard en het doel van de voorrangsregels. De rechter dient
zich derhalve vertrouwd te maken met de wettelijke, grondwettelijke en sociale
orde van een buitenlandse staat.82 Daarnaast moet de rechter rekening houden
met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen zou kun-
nen hebben. In het Commissievoorstel voor artikel 8 lid 3 Rome I-Verordening was
opgenomen ‘alsmede met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van deze
bepalingen zou kunnen hebben voor het door de betrokken bepaling van bijzonder
dwingend recht nagestreefde doel alsook voor de partijen’. Artikel 9 lid 3 Rome I-Ver-
ordening heeft deze gecursiveerde zinsnede niet overgenomen, maar het is redelijk
te veronderstellen dat een rechter de gevolgen voor zowel het nagestreefde doel als
voor de partijen dient af te wegen.83

Overigens is het onduidelijk wanneer sprake is van ‘onwettigheid’ in de zin van
sub 3. Het lijkt er op dat met ‘onwettig’ is bedoeld dat het recht van het land van
nakoming van de contractuele verbintenissen de nakoming (of de wijze waarop)
in dat land verbiedt.84 Dit verbod kan een strafrechtelijke, civiele of zelfs geen enkele
sanctie bevatten.

Artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening bepaalt dat de rechter ‘ook gevolg kan toekennen’
aan buitenlandse voorrangsregels, terwijl artikel 9 lid 2 Rome I-Verordening het
heeft over ‘de toepassing’ van voorrangsregels van de lex fori. Volgens het toelich-
tende rapport op het EVO leggen de woorden ‘gevolg toekennen’ de rechter de zeer
moeilijke taak op de dwingende bepalingen in het gegeven geval te combineren met
het recht dat overigens op de overeenkomst van toepassing is.85

Gelet op het tekstuele verschil tussen artikel 9 lid 2 en 3 Rome I-Verordening is
duidelijk dat het bij forale voorrangsregels (artikel 9 lid 2) en buitenlandse voor-
rangsregels (artikel 9 lid 3) om verschillende regelingen gaat. Een rechter zal eerder
bereid en in staat zijn de eigen belangen te behartigen door voorrangsregels van zijn
eigen land toe te passen, dan recht te doen aan de belangen van een ander land door
rekening te houden met vreemde voorrangsregels.86 Het leerstuk van de voorrangs-
regels lijkt daarmee de doelen van voorspelbaarheid, rechtszekerheid en beslissing-
harmonie van de Rome I-Verordening te ondergraven. Immers, overweging 6 van de
preambule bij de Rome I-Verordening luidt:

‘De goede werking van de interne markt vereist, om de voorspelbaarheid van de uitslag van rechts-
gedingen, de rechtszekerheid en de wederzijdse erkenning van beslissingen te bevorderen, dat de in de
lidstaten geldende collisieregels hetzelfde nationale recht aanwijzen, ongeacht bij welke rechter het
geding aanhangig is gemaakt.’

81 Giuliano & Lagarde 1980, p. 27.
82 Deinert 2013, p. 263.
83 Ferrari & Leible 2009, p. 328.
84 Ferrari & Leible 2009, p. 322 en Hauser 2012, p. 71-80.
85 Giuliano & Lagarde 1980, p. 27-28.
86 Even 2010, p. 15.

Rome I-Verordening 7.3.10

219



Er is kritiek gekomen op het feit dat er onzekerheid zou kunnen ontstaan over de
toepassing van buitenlandse voorrangsregels, alsmede dat de rechter een welhaast
politieke rol toebedeeld krijgt die hem niet toekomt.87 De Rome I-Verordening biedt
meer zekerheid, maar minder gelijkwaardigheid tussen forale en buitenlandse voor-
rangsregels.

Hoewel de Rome I-Verordening in beginsel uniform moet worden geïnterpreteerd,
is er vooralsnog geen garantie dat de conflictenrechtelijke situatie in alle lidstaten
gelijk is. Deels doordat de invulling van het voorrangsregelbegrip wordt overgelaten
aan de lidstaten, deels doordat er nog nauwelijks uitspraken van het Hof van Justitie
voorhanden zijn die de uitleg richting geven. Waartoe kwalificatie van de overgang
van onderneming als voorrangsregel kan leiden, zal ik bezien in de proeve van een
oplossing.

7.3.11 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening

In de Rome I-Verordening lijken de dwingende regels ter bescherming van zwakkere
contractspartijen en die ter bescherming van openbare belangen te worden geschei-
den. Zo is artikel 8 Rome I-Verordening opgesteld teneinde de werknemer, zijnde
de in sociaal-economisch opzicht zwakkere partij bij de arbeidsovereenkomst, te
beschermen.88 Voor werknemersbeschermende normen bevat artikel 8 Rome I-Ver-
ordening conflictregels die rekening houden met hun bijzondere conflictenrech-
telijke belangen.89 De voorrangsregels van artikel 9 Rome I-Verordening zouden zien
op regels die ingrijpen in privaatrechtelijke verhoudingen ter wille van een groter
belang dan dat van de direct daarbij betrokken rechtssubjecten, anders gezegd: zij
hebben een ordeningsfunctie.90

Deze strikte scheiding tussen het systeem van verwijzen enerzijds (artikel 8 Rome I-
Verordening) en het op eenzijdige afbakening gebaseerde systeem van voorrangs-
regels anderzijds (artikel 9 Rome I-Verordening) wordt wel aangeduid met de
typische Nederlandse term ‘tweesporigheid’ (in het Duits ‘Zweipoligkeit’ of ‘Zwei-
gleisigkeit’ geheten)91, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat zij een eigen
spoor volgen. De strikte tweesporigheid tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening
lijkt in het arbeidsrecht echter niet op te gaan.

Allereerst houdt de Europese wetgever zich niet aan de strikte tweesporigheid bij
het formuleren van wetgeving. De Europese wetgever heeft de neiging regels die
de zwakkere partij beschermen in verschillende richtlijnen als voorrangsregels te

87 Bonomi 2008, p. 295.
88 Overweging 23 van de preambule bij de Rome I-Verordening en conclusie AG Trstenjak van

16 december 2010 inzake Koelzsch/Groothertogdom Luxemburg, overweging 50 met verwijzing
naar relevante literatuur.

89 Fetsch 2002, p. 41.
90 Vonken 2011, (T&C Vermogensrecht), art. 7 EVO, aant. 1.
91 Kuckein 2008, p. 48, 131 en 141.

7.3.11 Conflictenrecht inzake grensoverschrijdende overgang van onderneming

220



beschouwen.92 Met name het Europese arbeidsrecht kent veel voorschriften die
zowel strekken ter bescherming van de sociaal-economisch zwakkere werknemer,
als zijn ingegeven door gemeenschapsbeschermende overwegingen nu misbruik
van sociaal-economisch zwakkeren de rechtsgemeenschap als geheel bedreigt. Zo
verklaart de detacheringsrichtlijn een aantal arbeidsrechtelijke regelingen van het
land waar de arbeid tijdelijk wordt verricht dwingend van toepassing op de door
de detacheringsrichtlijn bestreken arbeidsovereenkomsten.93 De in de detacherings-
richtlijn genoemde regelingen krijgen daarmee een uitdrukkelijke scope rule, echter
sommige van deze onderwerpen maken in ieder geval naar Nederlands recht deel uit
van het recht dat volgens de conflictregels van toepassing is (de lex causae).

Ten tweede ontstaat onduidelijkheid door de officiële toelichting bij artikel 6 EVO
(inmiddels artikel 8 Rome I-Verordening).94 Giuliano geeft daarin een aantal voor-
beelden van dwingende bepalingen uit het objectief toepasselijke recht die ondanks
een rechtskeuze voor een ander recht de arbeidsovereenkomst kunnen beïnvloeden:

‘De dwingende bepalingen waarvan partijen niet kunnen afwijken, zijn niet alleen bepalingen betreffende
de arbeidsovereenkomst in eigenlijke zin, maar ook bepalingen betreffende hygiëne en veiligheid van de
werknemers die in bepaalde Lid-Staten als publiekrechtelijke bepalingen worden beschouwd.’

Ten derde is de definitie van voorrangsregels zoals opgenomen in artikel 9 lid 1
Rome I-Verordening ontleend aan het Arblade-arrest, welk zaak speelde in het kader
van het vrije verkeer van diensten en betrekking had op werknemersbeschermende
bepalingen die in het Belgische recht de status hadden van lois de police (de Belgische
pendant van voorrangsregels).95 Kennelijk zijn de voorrangsregels van artikel 9 lid 1
Rome I-Verordening in karakter te vergelijken met werknemersbeschermende bepa-
lingen. Het zou verrassend zijn als de definitie van voorrangsregels zou zijn ontleend
aan het Arblade-arrest, maar de specifieke regels die het betrof en meer in het alge-
meen regels die zwakkere contractspartijen beschermen onverenigbaar zouden zijn
met het begrip voorrangsregels.96 Bovendien is in de definitie van artikel 9 lid 1
Rome I-Verordening de verwijzing naar de ‘politieke, sociale of economische orga-
nisatie’ van de betrokken lidstaat slechts opsommend bedoeld.97 Het blijft dus moge-
lijk dat andere dan deze belangen als openbare belangen kwalificeren.

Ten vierde blijkt uit het Ingmar-arrest98 dat de bescherming van artikel 17 en 18
van de agentuurrichtlijn extern als voorrangsregel moet worden toegepast, terwijl
uit het Unamar-arrest99 blijkt dat diezelfde bescherming in intra-EU verhoudingen
deel uitmaakt van het door de conflictregels aangewezen recht.100 Toepassing van

92 Bonomi 2008, p. 294.
93 Richtlijn 96/71.
94 Giuliano & Lagarde 1980, p. 25.
95 HvJ EG 23 november 1999, NJ 2000, 251 (Arblade).
96 Bonomi 2008, p. 294, van Hoek 2009, p. 80-81 en Hellner 2009, p. 459.
97 van Hoek 2009, p. 80.
98 HvJ EG 9 november 2000, C-381/98 (Ingmar).
99 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 (Unamar).
100 van Hoek 2014, p. 474-475.
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nationale implementatiewetgeving die verder gaat dan de richtlijn voorschrijft is
toegestaan mits een lidstaat deze extra bescherming ook daadwerkelijk als inter-
nationaal dwingend beschouwd in verhouding tot andere lidstaten. Daarmee lijkt
de toepassing van dit type voorrangsregels deels afhankelijk te zijn van de inhoud
van het door de conflictregels aangewezen recht. De verwijzing wordt immers niet
doorkruist als de door de conflictregels geboden bescherming gelijkwaardig is aan
die van de lex fori. Alleen een surplus komt voor toepassing als voorrangsregel in
aanmerking.

Ten slotte lijkt ook de Rome I-Verordening ervan uit te gaan dat er geen strikte
scheiding bestaat tussen het systeem van verwijzen enerzijds (artikel 8 Rome I-Ver-
ordening) en het op eenzijdige afbakening gebaseerde systeem van voorrangsregels
anderzijds (artikel 9 Rome I-Verordening). Artikel 9 lid 2 Rome I-Verordening bepaalt
dat niets in de Rome I-Verordening de toepassing beperkt van de voorrangsregels
van de rechter bij wie de zaak aanhangig is. Deze formulering suggereert geen
ondergeschiktheid van artikel 9 Rome I-Verordening aan artikel 8 Rome I-Verorde-
ning. De formulering lijkt te suggereren dat er sprake is van een algemene uitzon-
dering op alle conflictregels van de Rome I-Verordening.

In de navolgende paragrafen zal ik onderzoeken hoe in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland met de kwalificatie van de overgang van onderneming en de
verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening wordt omgegaan. Daarnaast
heb ik de relevante jurisprudentie en literatuur over grensoverschrijdende overgang
van onderneming in die landen onderzocht.

7.4 Nederland

7.4.1 Kwalificatie artikel 7:662-666 BW

De richtlijn overgang van onderneming is in Nederland – wat het behoud van rechten
van individuele werknemers betreft – geïmplementeerd doordat in het BW, bij de
bijzondere overeenkomsten in de titel over de arbeidsovereenkomst een nieuwe afde-
ling over overgang van onderneming werd ingevoegd.101 De Nederlandse implementa-
tiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming maakt derhalve deel uit van
het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht.

In de memorie van toelichting op het Nederlandse wetsontwerp is omtrent de wer-
kingssfeer opgenomen:

‘De richtlijn is blijkens artikel 1, tweede lid, van toepassing indien en voor zover de ondernemingen,
vestigingen of onderdelen ervan zich bevinden binnen de territoriale werkingssfeer van het Verdrag tot
oprichting van een Europese Economische Gemeenschap. Uit het gebruik van de term “zich bevinden”
moet worden afgeleid, dat de richtlijn uitgaat van de plaats waar de ondernemingsactiviteit wordt
uitgeoefend, en dat het irrelevant is in welk land de onderneming haar statutaire zetel heeft. Dat
wil zeggen dat de richtlijn de binnen het gebied van de Europese Economische Gemeenschap op

101 Alsmede de Wet cao en de Wet avv werden gewijzigd, zie Wet van 15 mei 1981, Stb. 1981, 400.
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arbeidsovereenkomst werkzame werknemers beoogt te beschermen. De voorgestelde regeling bereikt
dit doel voor de in Nederland werkzame werknemers en wel in verband met het hoofdbeginsel van
internationaal privaatrecht dat de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land
waar de arbeid (gewoonlijk) wordt verricht, terwijl de voorgestelde regeling niet kan worden terzijde
gesteld omdat zij van openbare orde is.’

102

In Nederland gaat men er kennelijk van uit dat aan de territoriale-werkingssfeerbe-
paling van de richtlijn overgang van onderneming wordt voldaan doordat de over-
gang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor individuele
arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening). Wat rechtens is als dit ver-
moeden niet opgaat blijkt niet uit de memorie van toelichting, noch wat bedoeld is
met ‘van openbare orde’.

7.4.2 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening

In Nederland gaat men ervan uit dat arbeidsrechtelijke regelingen die zien op indi-
viduele belangen uitsluitend onder artikel 8 Rome I-Verordening vallen. De dwin-
gende bepalingen van artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening zien op voorschriften die
bepaalde groepen rechtssubjecten bescherming verlenen in hun betrekking met een
sterkere wederpartij, anders gezegd: de dwingende bepalingen van artikel 8 lid 1
Rome I-Verordening hebben een beschermingsfunctie.103 Het gaat dan om voor-
schriften die verband houden met de contractuele verhoudingen tussen de partijen.
Veel bepalingen in het Nederlandse arbeidsrecht zijn te kwalificeren als dwingende
bepalingen.

Arbeidsrechtelijke regelingen die zien op openbare belangen vallen in Nederland
uitsluitend onder artikel 9 Rome I-Verordening. De voorrangsregels van artikel 9
Rome I-Verordening zien op voorschriften die ingrijpen in privaatrechtelijke ver-
houdingen ter wille van een groter belang dan dat van de direct daarbij betrokken
rechtssubjecten, anders gezegd: zij hebben een ordeningsfunctie.104 Voorrangsregels
kenmerken zich in de Nederlandse doctrine door het karakter (openbaar belang)
en de toepasselijkheid louter op basis van werkingssfeer. In Nederland is een voor-
rangsregel alleen dan (maar dan ook steeds) van toepassing indien de functie en de
strekking van de regel in het licht van de omstandigheden van het geval daartoe aan-
leiding geven.105 Voorrangsregels onttrekken zich – anders gezegd – aan de heer-
schappij van de objectieve conflictregels (ook al is aan die conflictregels blijkens het
Sorensen/Aramco arrest106 ‘respect verschuldigd’ en behoeft zodanige doorkruising
‘rechtvaardiging’) en zij zijn dus niet afhankelijk van het recht dat door de objectieve
conflictregels is aangewezen.107

102 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nr. 3, p. 6.
103 Even & van Kampen 2004, p. 46.
104 Vonken 2011, (T&C Vermogensrecht), art. 7 EVO, aant. 1.
105 Conclusie A-G Strikwerda bij HR 18 januari 1991, NJ 1991, 296 (Sanchez/Iberia).
106 HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 842 m.nt. J.C. Schultsz (Sorensen/Aramco).
107 Zie ook HR 24 februari 2012, NJ 2012/284 m.nt. M.V. Polak (Nuon/Olbrych), waarover uitgebreid:

van Hoek 2012, p. 5-9 en van Hoek 2013, p. 5-12.
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Maar juist het arbeidsrecht kent ook regelingen die zowel individuele als openbare
belangen dienen. De Europese wetgever heeft structureel zwakkeren zoals werkne-
mers willen beschermen, waarbij tevens een gemeenschapsbeschermend karakter
speelt: de gedachte is dan dat misbruik van de zwakkeren de rechtsgemeenschap als
geheel bedreigt. Het grootste gedeelte van de Nederlandse doctrine is van mening
dat de belangen van werknemers als structureel zwakkeren al verdisconteerd zijn
in de conflictregels van artikel 8 Rome I-Verordening, zodat er geen ruimte meer
is om via de weg van artikel 9 Rome I-Verordening alsnog rekening te houden met
beschermende voorschriften van andere bij de overeenkomst betrokken rechts-
stelsels.108 Anders gezegd: in Nederland wordt er vrij algemeen van uitgegaan dat
er een strikte scheiding bestaat tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening, ook wel
strikte tweesporigheid genoemd. Werknemersbeschermende bepalingen kunnen in
Nederland geen voorrangsregels zijn.

7.4.3 Jurisprudentie

In de weinige jurisprudentie die er in Nederland over grensoverschrijdende over-
gang van onderneming bestaat wordt de overgang van onderneming (meestal impli-
ciet) ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten.109

De jurisprudentie ziet bijna uitsluitend op de interne werking van de richtlijn over-
gang van onderneming en het recht dat van toepassing is op de individuele arbeids-
overeenkomst valt steeds samen met het recht van de vestigingsplaats van de
onderneming. Bij veel werknemers bevinden de werkplek en de vestigingsplaats van
de onderneming zich op één en dezelfde plek.

Een uitzondering is de zaak die speelde bij de kantonrechter te Eindhoven.110 In deze
zaak was de werknemer in dienst getreden bij Inrofa B.V., toen nog Zincline Building
Products International B.V. (‘ZBPI’) geheten. Kennelijk was de werknemer als handels-
vertegenwoordiger in Duitsland werkzaam. De activiteiten van ZBPI B.V. zijn in juli
2007 ‘omgezet’ naar Zincline Building Products B.V. te Eindhoven (‘Zincline’). De acti-
viteiten in ZBPI zijn uiteindelijk beëindigd. Alle arbeidsovereenkomsten met ZBPI
werden beëindigd en met Zincline opnieuw overeen gekomen. De werknemer heeft
uiteindelijk op 14 november 2007 zelf ontslag genomen. De werknemer vordert pri-
mair Zincline te veroordelen tot betaling van de gefixeerde schadevergoeding krach-
tens artikel 7:689 BW, waarin is bepaald dat voor de vaststelling van de gefixeerde
schadevergoeding bij handelsvertegenwoordigers rekening gehouden wordt met de
in de voorafgaande tijd verdiende provisie enmet alle andere ter zake in acht te nemen
factoren. De werknemer stelt daartoe dat sprake is geweest van een overgang van

108 Strikwerda 2010, p. 144-145 en Vonken 2011, (T&C Vermogensrecht), art. 7 EVO, aant. 1, zie
anders: van Hoek 2000, p. 484-486.

109 Rb. ’s-Gravenhage 9 oktober 1990, KG 1990, 361 (Valkema/Getru), Ktr. Amsterdam 8 augustus
1995, KG 1995, 339 (Chevrolet/Memorex), Ktr. Tilburg 26 juli 2007, JAR 2007/259 m.nt. R.M. Beltzer,
Ktr. Zaandam 26 september 2007, JAR 2008/67 m.nt. R.M. Beltzer (Van Willigen/Artemis Inter-
national), Ktr. Eindhoven 9 september 2008, JAR 2008/271 (Janas/Swedish Match Cigars) en Ktr.
Eindhoven 25 juni 2009, LJN: BJ9652.

110 Ktr. Eindhoven 25 juni 2009, LJN: BJ9652.
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onderneming van Inrofa naar Zincline. Omdat Zincline nooit loon heeft willen beta-
len heeft de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst met Zincline moeten opzeg-
gen en uit dien hoofde aanspraak gemaakt op de gefixeerde schadevergoeding. De
werknemer vordert subsidiair, voor het geval de overgang van onderneming niet komt
vast te staan, veroordeling van Inrofa tot betaling van de gefixeerde schadevergoeding.
De Kantonrechter heeft omtrent het toepasselijke recht overwogen:

‘De in onderdeel 2.2. genoemde arbeidsovereenkomst wordt voorts beheerst door Duits recht, nu – zoals
door Zincline als Inrofa terecht betoogd – op grond van artikel 6 lid 2 sub a van het EVO-verdrag het
recht van het land van toepassing is waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoon-
lijk zijn arbeid verricht. Dat dit Duitsland is, is door Zincline onweersproken gesteld.
Een nauwere verbondenheid met een ander land is gesteld noch gebleken. Dat geen sprake is van een
rechtskeuze, zoals door [eiser] is betoogd, maakt dit niet anders. Artikel 6 lid 2 EVO-verdrag geldt
immers juist in situaties waar geen rechtskeuze is overeengekomen.
Nu [eiser] zijn vorderingen echter heeft gebaseerd op Nederlands recht zal hem de gelegenheid gebo-
den dienen te worden om zijn stellingen nader aan te passen.
Het lijkt voorshands buiten twijfel dat de gestelde overdracht van de onderneming van Inrofa aan
Zincline wordt beheerst door Nederlands recht. Zo al sprake is van een geval met internationale ver-
knoping is van een rechtskeuze niet gebleken en is de verknoping met Nederland (zie artikel 4 EVO-
verdrag) als land waar de kenmerkende prestatie, de overdracht, moet worden verricht, het sterkst.
In een andere zaak heeft de kantonrechter (Ktr Eindhoven 9 september 2008, JAR 2008/271, LJN
BF0793) – zij het impliciet – echter overwogen dat het recht dat de arbeidsovereenkomst beheerst ook
de vraag beheerst of sprake is van een overgang van onderneming.
In dit geval zou derhalve ook de vraag of sprake is van een overgang van onderneming moeten wor-
den bezien naar Duits recht, zijnde artikel 613a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).’

De kantonrechter geeft aansluitend een verhandeling over het Duitse Widerspruchs-
recht om vervolgens te overwegen:

‘Om redenen van proceseconomie zal de kantonrechter echter eerst bezien of wel een overgang van
onderneming aan de orde is. Is dat immers niet het geval dan kan nader onderzoek naar het in onder-
deel 4.5.4. gesignaleerde punt (IHB: of een beroep is gedaan op het Widerspruchsrecht) achterwege
blijven.
De kantonrechter zal derhalve eerst bezien of sprake is van een (gedeeltelijke) overgang van onder-
neming als bedoeld in artikel 7:662 e.v. BW (…).’

Uiteindelijk komt de kantonrechter – aan de hand van een zeer uitgebreid feiten-
relaas – tot het oordeel dat het voornemen tot een overgang van onderneming er wel
was, maar effectuering daarvan achterwege is gebleven. De vorderingen van de
werknemer jegens Zincline worden afgewezen. Inrofa heeft daarmee als werkgever
te gelden, reden waarom de zaak wordt aangehouden zodat de werknemer zijn vor-
dering kan aanpassen aan Duits recht. De kantonrechter beoordeelt de vordering van
de werknemer ter zake van salaris, schadevergoeding, rente en wettelijke verhoging
uiteindelijk naar Duits recht.111

De kantonrechter te Eindhoven brengt de overgang van onderneming onder bij het
recht dat van toepassing is op de overnameovereenkomst (inmiddels artikel 3 en 4
Rome I-Verordening), zijnde Nederlands recht. Als krachtens Nederlands recht

111 Ktr. Eindhoven 17 september 2009, LJN: BJ9676.
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sprake zou zijn geweest van een overgang van onderneming – quod non – dan
moesten de gevolgen daarvan volgens de kantonrechter worden beoordeeld volgens
het recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst, zijnde Duits
recht. De kantonrechter koppelt de overgang van onderneming derhalve los van de
gevolgen daarvan. In de proeve van een oplossing zal ik in paragraaf 8.3.3 terug-
komen op de wenselijkheid van deze constructie. Ik vermoed dat de kantonrechter
daartoe is overgegaan omdat de beide B.V.’s in Nederland waren gevestigd, terwijl
op de individuele arbeidsovereenkomst Duits recht van toepassing was omdat de
werknemer als handelsvertegenwoordiger in Duitsland werkzaam was. Als de
kantonrechter de overgang van onderneming had ondergebracht bij het recht dat
van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst had hij krachtens Duits
recht moeten oordelen over een overgang van onderneming in Nederland. Deze
uitspraak is een mooi voorbeeld van het uiteenlopen van de vestigingsplaats van de
onderneming en het recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsovereen-
komst en tot welke uitkomsten dit kan leiden.

7.4.4 Doctrine

Er bestaat in Nederland maar weinig literatuur over de kwalificatie van de overgang
van onderneming. Er zijn welgeteld vijf publicaties bekend, waarin twee opvattingen
worden bepleit.

In drie van de vijf publicaties wordt gesteld dat de bepalingen uit de richtlijn over-
gang van onderneming niet ‘meedoen’ met de verwijzing ingevolge artikel 8 Rome I-
Verordening en het karakter hebben van een voorrangsregel in de zin van artikel 9
Rome I-Verordening.112 Volgens Laagland volgt dit uit artikel 1 van de richtlijn overgang
van onderneming, welk artikel bepaalt dat de richtlijn van toepassing is op de overgang
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen.113

De richtlijn overgang van onderneming richt zich expliciet op de onderneming en
dient daarmee volgens Laagland een bovenindividueel belang. Vonken is daarentegen
vanmening dat de richtlijn overgang van onderneming een specifieke scope rule bevat
en daarom als voorrangsregel moet worden bestempeld.114

In twee van de vijf publicaties wordt gesteld dat de overgang van onderneming een
eigen conflictregel vereist.115 Hiertoe is van belang dat de richtlijn overgang van onder-
neming in artikel 1 lid 2 een territoriale-werkingssfeerbepaling bevat, inhoudende
dat de richtlijn van toepassing is ‘indien en voorzover de ondernemingen, vestigingen
of onderdelen van ondernemingen of vestigingen welke overgaan, zich binnen de
territoriale werkingssfeer van het Verdrag bevinden’. De richtlijn overgang van
onderneming heeft betrekking op de onderneming als collectief. De inbedding van

112 Laagland 2011, p. 17-18, Veldmaat & Van Assendelft de Coningh 2012, p. 26 en Asser & Vonken
2013, p. 420-431.

113 Uit de publicatie van Laagland blijkt niet of zij dit argument ontleent aan artikel 1 lid 1 sub a of
artikel 1 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.

114 Asser & Vonken 2013, p. 420-431.
115 van Hoek 2000, p. 468-471 en Henckel 2012, p. 389.
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de bescherming van de werknemers tegen de gevolgen van een overgang van de
onderneming waarin zij werkzaam zijn in de regeling van het arbeidsovereenkom-
stenrecht kan volgens Van Hoek in bepaalde gevallen in strijd komen met het EU-
recht.116 Volgens Van Hoek kan de regelgeving die betrekking heeft op het collectief
van de onderneming in internationale gevallen het beste aanknopen bij de plaats
van vestiging van de onderneming. Henckel stelt dat, vanwege het feit dat de nationale
implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming alleen als voor-
rangsregel kan worden beschouwd als zij gevolg geeft aan de minimumbescherming
van de richtlijn overgang van onderneming117, in combinatie met de inherente beper-
kingen van voorrangsregels als eenzijdige conflictregels de behoefte bestaat aan een
aanvullende meerzijdige conflictregel voor overgang van onderneming.118 Zo’n meer-
zijdige conflictregel bestaat volgens Henckel bij aanknoping bij de vestigingsplaats van
de onderneming (lex loci). De overgang van onderneming wordt in dat geval een onaf-
hankelijke verwijzingscategorie.

In de specifiek op dit onderwerp betrekking hebbende literatuur is blijkbaar niemand
voorstander van het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regels voor de overnameovereenkomst en de individuele arbeidsovereenkomsten,
allen achten de ligging van de onderneming doorslaggevend.

7.5 Verenigd Koninkrijk

7.5.1 Kwalificatie TUPE

In het Verenigd Koninkrijk is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn
overgang van onderneming vastgelegd in een afzonderlijk Statutory Instrument,
TUPE. Deze regeling bevat de wettelijke rechten van werknemers in geval van over-
gang van onderneming.

Artikel 3(1)(a) TUPE bevat de territoriale-werkingssfeerbepaling (scope rule) voor
een standaard overgang en bepaalt dat TUPE van toepassing is op een standaard
overgang van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming of
vestiging die direct vóór de overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk.119

Artikel 3(3)(a)(i) TUPE bevat de territoriale-werkingssfeerbepaling voor een wijzi-
ging van dienstverlening en bepaalt dat TUPE van toepassing is op een wijziging van
dienstverlening wanneer er direct voorafgaand aan de wijziging van dienstverlening

116 van Hoek 2000, p. 472.
117 Hetgeen tegengesteld lijkt aan HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
118 Henckel 2012, p. 389.
119 Waarbij met het Verenigd Koninkrijk wordt bedoeld het land, de territoriale wateren maar niet

het continentaal plat (Addison v Denholm Ship Management [1997] IRLR 389, CA).
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sprake is van een georganiseerd geheel van werknemers gevestigd in Groot-Brittan-
nië.120 Anders gezegd: in het Verenigd Koninkrijk is de peildatum (het tijdstip waarop
het aanknopingspunt moet worden vastgepind) het moment voor de overgang.121

TUPE is uitdrukkelijk niet van toepassing op een standaard overgang naar het Ver-
enigd Koninkrijk of op eenwijziging van dienstverlening naar Groot-Brittannië.122 Dit
houdt in dat werknemers van een onderneming die niet vóór de overgang gelegen is
in het Verenigd Koninkrijk of een georganiseerd geheel van werknemers dat niet
vóór de overgang gevestigd is in Groot-Brittannië van de werking van TUPE zijn
uitgesloten. Volgens het Verenigd Koninkrijk zou er in die situaties altijd een ander
EU-regime met vergelijkbare implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming de rechten van werknemers veiligstellen. Als dit vermoeden niet
opgaat is onduidelijk wat rechtens is.

Artikel 3(4) TUPE bepaalt dat:

‘Subject to paragraph (1), these Regulations apply to
(…)
(b) a transfer or a service provision change howsoever effected notwithstanding-

(i) that the transfer of an undertaking, business or part of an undertaking or business is governed
or effected by the law of a country or territory outside the United Kingdom or that the service
provision change is governed or effected by the law of a country or territory outside Great
Britain;

(ii) that the employment of persons employed in the undertaking, business or part transferred or, in
the case of a service provision change, persons employed in the organised grouping of employees,
is governed by any such law

(c) a transfer of an undertaking, business or part of an undertaking or business (which may also be a
service provision change) where persons employed in the undertaking, business or part transferred
ordinarily work outside the United Kingdom.’

Uit artikel 3(4)(b)(i) en (ii) TUPE blijkt dat de territoriale-werkingssfeerbepaling van
artikel 3(1)(a) en 3(3)(a)(i) TUPE een overriding effect heeft: TUPE doorkruist het
verwijzingsresultaat en voorkomt dat de buitenlandse lex causae volledig tot gelding
komt.123 Hiermee wordt het internationaal dwingende karakter van TUPE bevestigd.
TUPE wordt voor een standaard overgang waarbij de onderneming direct vóór de
overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk (en voor een wijziging van dienst-
verlening waarbij het georganiseerde geheel van werknemers direct voor de over-
gang gevestigd is in Groot-Brittannië) als overriding statute beschouwd.

120 De territoriale-werkingssfeerbepaling voor een wijziging van dienstverlening is beperkt tot
Groot-Brittannië en strekt zich niet uit tot Noord-Ierland, omdat Groot-Brittannië geen bevoegd-
heid heeft voor Noord-Ierland wetgeving af te sluiten. Voor Noord-Ierland is in 2006 een
vergelijkbare bescherming tot stand gekomen door de Service Provision Change (Protection of
Employment) Regulations (Northern Ireland) (SI 2006/177).

121 Asser & Vonken 2013, p. 111-114.
122 IDS 2011, p. 45-46.
123 Met betrekking tot het overriding effect: van Hoek 2013, p. 5-12.
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Artikel 3(4)(c) TUPE bepaalt dat TUPE ook van toepassing is op een overgang van
onderneming (hetgeen ook een wijziging van dienstverlening kan zijn) als werkne-
mers in dienst van de onderneming welke overgaat gewoonlijk buiten het Verenigd
Koninkrijk werken. Het Department for BIS bepaalt hieromtrent:

‘For example, if there is a transfer of a UK exporting business, the fact that the sales force spends the
majority of its working week outside the UK will not prevent the Regulations applying to the transfer, so
long as the undertaking itself (comprising, amongst other things, premises, assets, fixtures & fittings,
goodwill as well as employees) is situated in the UK.’

124

In geval van een wijziging van dienstverlening is de test of direct voor de overgang
sprake is van een georganiseerd geheel van werknemers gevestigd in Groot-Brittan-
nië. Het feit dat van een georganiseerd geheel van werknemers gevestigd in Groot-
Brittannië één werknemer vanuit huis buiten Groot-Brittannië werkt voorkomt niet
dat TUPE van toepassing is bij wijziging van dienstverlening.125 Als het gehele geor-
ganiseerde geheel van werknemers vanuit huis buiten Groot-Brittannië werkt is
TUPE niet van toepassing.

TUPE is een ondernemingsgerichte regeling die conflictenrechtelijk aanknoopt bij de
vestigingsplaats van de onderneming die overgaat. De territoriale-werkingssfeerbe-
paling van TUPE komt overeen met de richtlijn overgang van onderneming.

7.5.2 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening

In het Verenigd Koninkrijk wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen contractu-
ele en wettelijke rechten van werknemers. Contractuele rechten van werknemers zijn
opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst, terwijl wettelijke rechten van
werknemers op zichzelf staande vorderingen zijn.

In het Verenigd Koninkrijk is de toepasselijkheid van de Rome I-Verordening op
wettelijke rechten van werknemers omstreden, omdat deze niet als verbintenissen
uit overeenkomst worden beschouwd. De toepasselijkheid van de conflictregels van
de Rome I-Verordening is evenwel niet afhankelijk van binnenlandse karakterisering.
Anders gezegd: het feit dat wettelijke rechten van werknemers in het Verenigd
Koninkrijk niet als verbintenissen uit overeenkomst worden beschouwd betekent
niet dat de Rome I-Verordening niet van toepassing is.126 Het internationale conflic-
tenrecht voor zowel contractuele als wettelijke rechten van werknemers is opgeno-
men in de Rome I-Verordening.127

Op het eerste gezicht lijkt de verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening
in het Verenigd Koninkrijk duidelijk. Het toepasselijke recht op contractuele rech-
ten van werknemers dient te worden vastgesteld aan de hand van artikel 8

124 Sick 2000, p. 10 en BIS 2014, p. 13.
125 BIS 2014, p. 14.
126 Clarkson & Hill 2011, p. 206.
127 Merrett 2011, p. 187 en Grusic 2012, p. 722-723.
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Rome I-Verordening, terwijl de wettelijke rechten van werknemers in het Verenigd
Koninkrijk worden beschouwd als voorrangsregels in de zin van artikel 9 Rome I-
Verordening.128 Veel Engelse wetten kennen namelijk uitdrukkelijke eenzijdige
conflictregels die aangeven hoe ver de internationale toepasselijkheid van de Engelse
wetten reikt.129 Engelse gerechten zijn voor de wettelijke rechten van werknemers
dus niet gebonden aan de conflictregels en kunnen deze wettelijke rechten direct
toepassen indien en voor zover het geval binnen het door de werkingssfeerbepaling
afgebakende toepassingsgebied valt. In internationale arbeidszaken over wettelijke
rechten van werknemers wordt daarom relatief weinig aandacht besteed aan de
conflictregels en veel aandacht aan de werkingssfeerbepalingen.130 Omgekeerd
dienen de wettelijke rechten van werknemers buiten beschouwing te blijven indien
het geval buiten de werkingssfeerbepaling valt. Het is echter maar zeer de vraag of
alle wettelijke rechten van werknemers in het Verenigd Koninkrijk kwalificeren als
voorrangsregels in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening.131

Er bestaat in het Verenigd Koninkrijk dus wel een scheiding tussen artikel 8 en 9
Rome I-Verordening, maar alleen op basis van een ander criterium dan in Nederland
en Duitsland.132

7.5.3 Jurisprudentie

Mij is slechts één zaak met betrekking tot grensoverschrijdende overgang van onder-
neming in het Verenigd Koninkrijk bekend, de zaak Holis Metal Industries Ltd v GMB
en Newell Ltd.133 Het Employment Appeal Tribunal (hierna: EAT) had in de zaak Atos
Origin UK Ltd v AMICUS134 de mogelijkheid de grensoverschrijdende overgang van
onderneming van een IT helpdesk van Runcorn, Engeland naar Ierland te beoordelen,
echter de IT helpdesk werd niet beschouwd als identificeerbare economische eenheid,
zodat aan de vraag naar grensoverschrijdende overgang van onderneming niet werd
toegekomen.135

In de zaak Holis Metal Industries Ltd v GMB en Newell Ltd had Newell Ltd (hierna:
Newell) een fabriek in Tamworth (Verenigd Koninkrijk) waar men zich bezig hield
met de fabricage van gordijnrails en roedes, alsmede met de fabricage van jaloezieën.
Newell Ltd had 180 werknemers in dienst, waarvan 76 werknemers werden ver-
tegenwoordigd door GMB, een vakbond. Newell Ltd erkende GMB voor de collectieve
onderhandelingen. Op 15 februari 2006 werd de OR van Newell geïnformeerd dat

128 Collins e.a. 2000, p. 1317, Scott 2010, p. 650, Merrett 2010, p. 360 en Grusic 2012, p. 743.
129 Merrett 2011, p. 242 en Merrett 2015, p. 59.
130 Scott 2010, p. 651.
131 Scott 2010, p. 651 en Grusic 2012, p. 743-744.
132 Bonomi 2008, p. 295 en Kuckein 2008, p. 226 e.v.
133 Holis Metal Industries Ltd v GMB en Newell Ltd [2007] UKEAT/0171/07, waarover uitgebreid

Burgess 2011, p. 8-9.
134 Atos Origin UK Ltd v AMICUS [2004] UKEAT 0566/03.
135 McMullen 2007, p. 355.
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Holis Metal Industries Ltd (hierna: Holis), een onderneming gevestigd in Israël, geïn-
teresseerd was de fabricage van gordijnrails en roedes over te nemen (welk onder-
deel van Newell zou worden gesloten), maar niet de fabricage van jaloezieën. Op
24 februari 2006 informeerde een vertegenwoordiger van Holis de werknemers
dat de 107 werknemers die werkzaam waren voor de fabricage van gordijnrails en
roedes vanwege een overgang van onderneming per 9 april 2006 zouden overgaan
naar Holis in Israël. Bij weigering van de werknemers mee over te gaan zouden de
werknemers worden ontslagen wegens de overgang. Vanaf 9 april 2006 is de fabri-
cage van gordijnrails en roedes overgedaan aan Holis, waarna de fabricage is ver-
plaatst naar de fabrieken in Israël. Er zijn enkele machines overgegaan naar Israël.
Geen van de 107 werknemers werkzaam bij de fabricage van gordijnrails en roedes
wilde mee overgaan naar Holis en zij zijn kort na de overgang van onderneming door
Holis ontslagen. Vanwege administratieve redenen zijn de schadevergoedingen
betaald door Newell.

Enkele maanden na de overgang van onderneming diende GMB bij het Employment
Tribunal een klacht in tegen Newell en Holis vanwege nalatigheid te informeren en
consulteren krachtens artikel 13 TUPE en de nalatigheid te consulteren krachtens
artikel 188 TULRCA 1992. Holis verzocht vervolgens om een pre-hearing review met
het verzoek de vorderingen van GMB tegen Holis door te halen omdat TUPE niet van
toepassing zou zijn op een overgang van onderneming waarbij de onderneming na
de overgang naar Israël is verplaatst. Het Employment Tribunal heeft de argumenten
van GMB en Newell dat TUPE wel van toepassing was overgenomen vanwege de
duidelijke bewoordingen van artikel 3 TUPE 2006 met betrekking tot de territoriale
werkingssfeer. Omdat het overgedragen onderdeel van Newell direct voor de over-
gang was gelegen in het Verenigd Koninkrijk is TUPE 2006 van toepassing. Het
Employment Tribunal heeft geweigerd de vordering van GMB tegen Holis door te
halen en Holis is tegen dit oordeel van het Employment Tribunal in beroep gegaan bij
het EAT.

Het EAT heeft in hoger beroep over het gebrek aan zaken omtrent grensoverschrij-
dende overgang van onderneming overwogen:

‘The lack of cases in this area may suggest that companies proceed on the basis that the 2006 Regu-
lations do not apply either because of extra territoriality or because of the identity issue and they prefer
to treat the UK based workforce as redundant with the unions and employees preferring to concentrate
efforts on securing the best financial deal for their future.’

Het EAT heeft in hoger beroep geoordeeld:

‘I am persuaded that the wording of both the ARD and Regulation 3 is precise in setting the application of
the regulation to transfers of undertakings situated immediate before the transfer in the UK. Set against the
purpose of protecting the rights of workers in the event of change of employer it seems to me that a
purposeful approach requires that those employees should be protected even if the transfer is to be across
borders outside the EU. It is not a case of either the UK or the EU seeking to legislate outside their juris-
dictions without good reason. I am satisfied that the pre-transfer requirement of location in the UK acts as
a significant limitation which should that (sic) not offend against the comity of notions. (…)’
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Volgens het EAT zijn de bewoordingen van de richtlijn overgang van onderneming en
artikel 3 TUPE 2006 duidelijk en is TUPE 2006 van toepassing zodra de onderneming
die wordt overgedragen direct voor de overgang in het Verenigd Koninkrijk geves-
tigd was.

‘Further I regard it also significant that regulation 3(4) makes it clear that an international element can
be governed by TUPE and I am also satisfied that the service provision changes brought into the 2006
regulations, where again the only limitation is that there should have been an organised group of
employees situated in Great Britain immediately before the service provision change, is clearly aimed at
the modern outsourcing of service provision, particularly call centres, whether inside or outside the EU.

(…)

The authors and commentators to whom I have been referred do almost universally appear to accept
that potentially TUPE and the ARD does apply to transfers of entities outside the EU. In conclusion
therefore I am satisfied that the combined effect of the wording of TUPE/ARD together with the weight
of European jurisprudence and academic/practitioner or commentary is such that I am satisfied that
TUPE had the potential to apply to a transfer from the UK to a non-EU entity in the event that on the
transfer the undertaking did not remain in the jurisdiction.’

Het EAT was derhalve van mening dat TUPE van toepassing kon zijn op een over-
gang van onderneming vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een derde land, ook als
de onderneming welke overging niet in het Verenigd Koninkrijk bleef.

In deze zaak, die zag op de externe werking van de richtlijn overgang van onderne-
ming, werd deze externe werking gewaarborgd door het feit dat TUPE als overriding
statute wordt beschouwd.

7.5.4 Doctrine

In het Verenigd Koninkrijk is heel weinig geschreven over grensoverschrijdende
overgang van onderneming, noch over de kwalificatie daarvan. Kennelijk wordt de
kwalificatie van de overgang van onderneming als voorrangsregel in het algemeen
niet als problematisch ervaren.

John McMullen (ook wel bekend als ‘Mr TUPE’) heeft de grensoverschrijdende over-
gang van onderneming als ‘unfinished business’ betiteld.136 Volgens McMullen maakt
TUPE niet duidelijk wat er gebeurt als er sprake is van een overgang (of een
outsourcing) vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een ander land binnen de EU of
naar een derde land. McMullen noemt dit een serieus defect in de werkingssfeer van
Europese wetgeving. McMullen hekelt het gebrek aan jurisprudentie over grensover-
schrijdende overgang van onderneming.137

136 McMullen 2006, p. 138-139.
137 McMullen 2007, p. 353.
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In het IDS Handbook is opgenomen dat, wil sprake zijn van een relevante overgang
in de zin van TUPE, de onderneming of de groep van werknemers welke overgaan
direct voor de overgang in het Verenigd Koninkrijk gevestigd moeten zijn.138 Het is
duidelijk dat TUPE niet van toepassing is op overgangen naar het Verenigd Konink-
rijk, ongeacht of de onderneming wordt overgedragen vanuit een EU-lidstaat. Het is
volgens het IDS Handbook mogelijk dat werknemers die overgaan naar het Verenigd
Koninkrijk bescherming genoten in hun eigen land, maar dat hun claim in het Ver-
enigd Koninkrijk niet ontvankelijk wordt verklaard.

7.6 Duitsland

7.6.1 Kwalificatie § 613a BGB

De richtlijn overgang van onderneming is in Duitsland –wat het behoud van rechten
van individuele werknemers betreft – geïmplementeerd doordat § 613a in het BGB
werd opgenomen. De richtlijn overgang van onderneming is in Duitsland – net als
in Nederland – geïmplementeerd in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst
en maakt derhalve deel uit van het Duitse arbeidsovereenkomstenrecht. In Duitsland
gaat men ervan uit dat aan de territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn
overgang van onderneming wordt voldaan doordat de overgang van onderneming
wordt ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten
(artikel 8 Rome I-Verordening).

7.6.2 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening

Het Duitse arbeidsrecht kan worden onderscheiden in privaat- en publiekrechte-
lijke regelingen. Privaatrechtelijke regelingen richten zich op de verhouding tussen
de individuele werkgever en de individuele werknemer, terwijl publiekrechtelijke
regelingen van overheidswege gehandhaafd worden. Daarnaast wordt ook onder-
scheid gemaakt tussen individueel en collectief arbeidsrecht, waarbij in het collec-
tieve arbeidsrecht het medezeggenschapsrecht een grote rol speelt.

De contractuele aspecten vanwerknemerschap worden bestreken door de dwingende
bepalingen van artikel 8 Rome I-Verordening, ook wel ‘Parteischutzvorschriften’
genoemd. Zodra voorschriften ingrijpen in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen ter
bescherming van publieke belangen is in Duitsland sprake van voorrangsregels in de
zin artikel 9 Rome I-Verordening, ook wel ‘Eingriffsnormen’ genoemd.139

In Duitsland worden voorrangsregels gedefinieerd als bepalingen waarvan het doel
niet is gelegen in handhaving van het contractuele evenwicht in de zin van bescher-
ming van de zwakkere contractspartij, maar veeleer als bepalingen die daarboven

138 IDS 2011, p. 503.
139 In Duitsland geldt bijvoorbeeld zwangerschapsverlof als voorrangsregel, vanwege de maatschap-

pelijke functie (zie BAG 12.12.2001 AP EGBGB art. 30 Nr. 10).
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uitgaande staats- en economische belangen dienen.140 Dit omvat normen die bijzon-
dere sociaal-politieke waarden nastreven. Deze publieke regels hebben een eigen,
vaak territoriaal gedefinieerd, toepassingsbereik.

Een meerderheid van de Duitse doctrine is voor een strenge dogmatische scheiding
tussen meerzijdige conflictregels voor het privaatrecht en eenzijdige conflictregels
voor het publiekrecht, ook wel ‘Zweipoligkeit’ of ‘Zweigleisigkeit’141 genoemd.142 Het
beschermende karakter van het arbeidsrecht volstaat in dat geval niet om de dwin-
gende bepalingen van het arbeidsrecht te beschouwen als voorrangsregels in de zin
van artikel 9 Rome I-Verordening. Het BAG en het BGH gaan ervan uit dat werk-
nemersbescherming tegenover de voorrangsregels als elkaar uitsluitende regelingen
moeten worden beschouwd.143 Slechts enkele schrijvers zijn van mening dat de voor-
rangsregels van artikel 9 Rome I-Verordening ook aan artikel 8 Rome I-Verordening
toegerekend kunnen worden.144

Resumerend: er is in Duitsland weinig draagvlak om naast artikel 8 Rome I-Ver-
ordening via het leerstuk van de voorrangsregels van artikel 9 Rome I-Verordening
toepassing te geven aan regels die primair het evenwicht tussen contractspartijen
aangaan.145 Voorrangsregels in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening zouden dan
ook altijd een algemeen (en dus bovenindividueel) belang moeten dienen.146 Werk-
nemersbeschermende bepalingen kunnen in Duitsland geen voorrangsregels zijn.

7.6.3 Jurisprudentie

In de weinige jurisprudentie die er ook in Duitsland over grensoverschrijdende over-
gang van onderneming bestaat wordt de overgang van onderneming (meestal impli-
ciet) ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten.147 De
jurisprudentie ziet bijna uitsluitend op de interne werking van de richtlijn overgang
van onderneming en het recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsover-
eenkomst valt meestal samen met het recht van de vestigingsplaats van de onderne-
ming. Dat geldt niet voor het Piloten-arrest.148

In het Piloten-arrest waren twee Amerikaanse staatsburgers als pilotenwerkzaam bij
het Amerikaanse Pan Am. Zij waren gestationeerd in Berlijn149 en hielden zich daar
bezig met vluchten binnen het toenmalige West-Duitsland. Op enig moment zijn de

140 Deinert 2013, p. 186.
141 Kuckein 2008, p. 48, 131 en 141.
142 Junker 1992, p. , Mankowski 1994, p. 94 e.v. en Stoll 2002, p. 52 e.v.
143 BAG 29.10.1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31 en BGH 13.12.2005, BeckRS 2006,

01645 en Hauser 2012, p. 34.
144 Deinert 2013, p. 195-197.
145 Martiny 2010, p. 1452.
146 Koch & Magnus & Winkler von Mohrenfels 2010, p. 219.
147 BAG 20.4.1989 AP BGB § 613a Nr. 81, BAG 29.10.1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31

(Pilotenarrest), LAG Berlin 18.9.1998 BeckRS 1998 30456113, BAG 16.05.2002 AP BGB § 613a
Nr. 237, LAG Hamburg 22.5.2003 BeckRS 2003 30459179, BAG 26.05.2011 AP BGB § 613a Nr. 409.

148 BAG 29 oktober 1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31, Bittner 2000, p. 463 noot 30.
149 Althans de Amerikaanse bezettingszone van Berlijn.
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binnenlandse vluchten overgedragen van Pan Am aan Lufthansa. In de overeenkomst
met betrekking tot de overgang was afgesproken dat Lufthansa het personeel dat
verbonden was aan de basis in Berlijn overnam, maar niet de piloten, de boord-
werktuigbouwkundigen en een aantal US-dollar payroll werknemers. De piloten zijn
vervolgens tijdelijk voor Lufthansa gaan werken. Nadat Lufthansa niet bereid bleek
de piloten in dienst te nemen hebben de piloten zich in rechte op § 613a BGB
beroepen. De piloten stelden dat sprake was van een overgang van onderneming van
Pan Am naar Lufthansa en dat zij van rechtswege over waren gegaan van Pan Am
naar Lufthansa.

Het BAG heeft overwogen:

‘Für die kollisionsrechtl. Anknüpfung kommt das Statut des Übernahmevertrages, das Recht des Orts, in
dem der übergehende Betrieb liegt (lex loci (…)) und das Arbeitsvertragsstatut in Betracht.
Für die Maßgeblichkeit des Rechts des Übernahmevertrages ist anzuführen, daß damit einheitl. Recht
für alle Arbeitsverhältnisse gilt. Für die Anwendung der lex loci ist kein Raum, da nicht nur und nicht
notwendig Sachen, sondern eine Gesamtheit von materiellen und immateriellen Betriebsmitteln
übergeht.
Für die Maßgeblichkeit des Arbeitsvertragsstatuts spricht entscheidend der Schutz des Vertrauens
des Arbeitnehmer in den Fortbestand seines Arbeitsverhältnisses. Dem Arbeitnehmer wird bei der
Eingehung des Arbeitsverhältnisses eine gewisse Rechtsstellung zuteil, die auch die Anwartschaft auf
Übernahme mitumfaßt. Sein Interesse an der Erhaltung dieser Rechtsstellung geht dem Schutzbedürfnis
des Übernehmers vor unvorhergesehenen Verpflichtungen vor, weil dieser die Möglichkeit hat, sich zu
unterrichten, und dann frei entscheiden kann, während der Arbeitnehmer auf die Veräußerung des
Betriebes oder Unternehmens keinen Einfluß hat. Die Einbeziehung in das Arbeitsvertragsstatut gilt
aber auch dann, wenn es dem Arbeitnehmer geringere Rechte gibt, als das Recht, dem die Unterneh-
mensveräußerung unterliegt, oder die lex loci. Der Arbeitnehmer ist nicht unbillig beschwert, wenn er
nicht mehr erhält, als das für sein Arbeitsverhältnis geltende Recht ihm gibt (…). Eine von der
grundsätzl. Maßgeblichkeit des Arbeitsvertragstatuts unabhängige Frage ist, ob § 613a BGB als
zwingende Norm i. S. des Art. 34 EBGBG (IHB: vergelijkbaar met artikel 9 Rome I-Verordening)
n. F. ohne Rücksicht auf das Arbeitsvertragsstatut anzuwenden ist.’

Het BAG acht zich gebonden aan de conflictregels van het Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche (hierna: EGBGB), de Duitse implementatiewetgeving van
het EVO. Waarschijnlijk is het BAG daarom van mening dat er gekozen moet worden
tussen het overeenkomstenrecht en het goederenrecht en er geen aparte verwij-
zingscategorie voor overgang van onderneming kan worden geformuleerd. Het BAG
wijst het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregels voor
de overnameovereenkomst en de vestigingsplaats van de onderneming af en brengt
de overgang van onderneming onder bij de conflictregel voor individuele arbeids-
overeenkomsten. De vraag of § 613a BGB als voorrangsregel moet worden toegepast
zonder rekening te houden met het recht dat van toepassing is op de arbeidsover-
eenkomst staat daar volgens het BAG los van.

In de arbeidsovereenkomst tussen de piloten en Pan Am was een rechtskeuze voor
Amerikaans recht opgenomen. Hoewel de gewone werkplek in Duitsland was gele-
gen heeft het BAG krachtens de nauwere band de toepasselijkheid van het recht van
New York aangenomen. Het BAG kwam tot deze nauwere band vanwege de nati-
onaliteit van de piloten (die voorwaarde was voor tewerkstelling op de routes), de
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vestigingsplaats van hun werkgever, de registratie van de in Berlijn ingezette vlieg-
tuigen in de Verenigde Staten, de Engelse taal van de arbeidsovereenkomst, de plaats
waar de overeenkomst was aangegaan, de verstrekking van een buitenlandtoelage,
de mogelijkheid van rechtsbescherming door het Amerikaanse recht, het feit dat bij
knelpunten in Berlijn vliegend personeel uit New York werd ingezet, de ouderdoms-
voorziening naar Amerikaans recht en de bevoegdheid van het bedrijfsziekenfonds
in New York. Voor een nauwere band met het Duitse recht pleitte de woonplaats van
de piloten, hun sociale integratie ten gevolge van de beroepswerkzaamheden in
Duitsland, de regelmatig vanuit Berlijn plaatshebbende tewerkstelling, de planning
van de inzet van vliegtuigen en de vakanties in Berlijn. Volgens het BAG was sprake
van een duidelijk aanknopingsoverwicht met Amerikaans recht, welk recht geen met
§ 613a BGB vergelijkbare regeling kent.

Het BAG heeft met betrekking tot de kwalificatie van § 613a BGB als voorrangsregel
overwogen:

‘Zentraler Zweck dieser Bestimmung ist der Schutz der Arbeitnehmer durch Erhaltung der Arbeitsplätze,
durch den der Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses erweitert wird. […] Insoweit dient auch diese
Vorschrift nur dem Ausgleich zwischen den Bestandsschutzinteressen der Arbeitnehmer und der
Vertragsfreiheit des Arbeitsgebers, seinen Betrieb ohne Bindung and die bestehenden Arbeitsverhält-
nisse zu veräußern oder einem Dritten zur Nutzung zu überlassen.’

Het BAG heeft derhalve gesteld dat het doel van de nationale regeling het onder-
scheidende criterium dient te zijn voor de vraag of deze valt onder (inmiddels)
artikel 8 Rome I-Verordening dan wel onder (inmiddels) artikel 9 Rome I-Verorde-
ning. Staat een regeling hoofdzakelijk in het teken van het contractuele evenwicht,
dan is deze onderwerp van de conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening, dient
een regeling daarentegen in hoofdzaak bovenindividuele belangen dan valt zij onder
artikel 9 Rome I-Verordening. Hoewel de richtlijn overgang van onderneming een
aantal collectieve elementen bevat vormt zij volgens het BAG voornamelijk een
weerslag van de wettelijke afweging van de onderling tegenstrijdige belangen van de
partijen bij de arbeidsovereenkomst. Zo heeft de werknemer belang bij behoud van
zijn arbeidsplaats bij overgang van onderneming, terwijl de werkgever belang heeft
bij het vrij verhandelen van zijn bedrijf. Het wordt uiteindelijk aan de werknemer
overgelaten of hij zich op de bescherming van zijn arbeidsovereenkomst tegenover
vervreemder en/of verkrijger wil beroepen. Op basis van dit hoofddoel heeft het BAG
de overgang van onderneming ondergebracht bij de conflictregel voor individuele
arbeidsovereenkomsten. De regeling omtrent overgang van onderneming werd door
het BAG geen voorrangsregel geacht omdat deze voornamelijk het contractuele
evenwicht tussen partijen betrof.

Het BAG rept met geenwoord over de Europeesrechtelijke oorsprong van § 613a BGB
en de territoriale-werkingssfeerbepaling van artikel 1 lid 2 richtlijn overgang van
onderneming. Artikel 1 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bepaalt immers dat
nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
steeds moet worden toegepast zodra de onderneming welke overgaat zich binnen
de EU bevindt. Ervan uitgaand dat de onderneming in Duitsland was gevestigd had
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de richtlijn overgang van onderneming in het Piloten-arrest moeten worden toege-
past. Hieraan werd ten onrechte niet toegekomen omdat op de individuele arbeids-
overeenkomsten Amerikaans recht van toepassing werd geacht. Hierdoor ontstaat
een beschermingslacune.150

In een zaak over de overgang van de Engelse redactie van een persagentschap van
Hamburg, Duitsland naar Cork, Ierland overwoog het LAG dat de toepasselijkheid
van § 613a BGB bij een verkrijger die gevestigd is buiten Duitsland niet was uit-
gesloten.151 Volgens het LAG was krachtens artikel 30 lid 2 EGBGB (de Duitse
implementatiewetgeving van artikel 6 lid 2 EVO, inmiddels artikel 8 lid 2 t/m 4
Rome I-Verordening) de arbeidsovereenkomst onderworpen aan Duits recht. Het
LAG overwoog dat als § 613a BGB zou worden toegepast bij een overgang naar een
derde land de werknemer eigenlijk zonder bescherming zou komen te staan, omdat
in derde landen de richtlijn overgang van onderneming niet geldt. Hiervan was in
casu geen sprake omdat Ierland bij de EU behoort en een vergelijkbare bescherming
kent. Op die grond zou het volgens het LAG gerechtvaardigd zijn § 613a BGB toe te
passen. Volgens het LAG was een beroep op § 613a BGB bij grensoverschrijdende
overgang van onderneming alleen binnen de EU gerechtvaardigd wegens het bestaan
van minimumbescherming binnen de EU en niet naar derde landen. Dit volgt mijns
inziens niet uit de territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van
onderneming, waaruit blijkt dat de richtlijn van toepassing is op uitgaand verkeer
vanuit de EU naar derde landen.

In een zaak over de grensoverschrijdende overgang van onderneming van Duitsland
naar Zwitserland oordeelde het BAG dat krachtens artikel 30 lid 2 EGBGB (de Duitse
implementatiewetgeving van artikel 6 lid 2 EVO, inmiddels artikel 8 lid 2 t/m 4
Rome I-Verordening) vanwege het feit dat de gewone werkplek in Duitsland was
gelegen Duits recht op de overgang van toepassing was.152 Het BAG heeft geoordeeld
dat bij de overgang van onderneming naar het buitenland het toepasselijke recht niet
krachtens de vestigingsplaats van de onderneming (als uitwerking van de lex rei sitae
regeling van artikel 43 EGBGB (‘Rechte an einer Sache unterliegen dem Recht des
Staates, in dem sich die Sache befindet’) mocht worden vastgesteld, omdat artikel 43
EGBGB de rechten op een zaak regelt, echter bij een overgang van onderneming niet
slechts en ook niet noodzakelijkerwijs zaken worden overgedragen, maar een geheel
van materiële en immateriële bedrijfsmiddelen. Het BAG overwoog dat bij een werk-
nemer met een arbeidsovereenkomst waarin geen rechtskeuze is opgenomen bij een
grensoverschrijdende overgang van onderneming het toepasselijke recht kan wijzi-
gen. Alleen in uitzonderingsgevallen kan nog sprake zijn van een nauwere band met
Duitsland. De wijziging van het toepasselijke recht op de individuele arbeidsover-
eenkomst vindt eerst plaats nadat de arbeidsovereenkomsten overgegaan zijn. Dit
kan volgens het BAG bij overgangen naar een derde land tot gevolg hebben dat het

150 Overigens werd aan de vraag of de piloten moesten worden toegerekend aan de onderneming in
Duitsland of juist deel uitmaakten van een afzonderlijk, niet Europees Flugbetrieb, ook niet
toegekomen.

151 LAG Hamburg 22.5.2003 BeckRS 2003 30459179.
152 BAG 26.05.2011 AP BGB § 613a Nr. 409.
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door § 613a BGB en de richtlijn overgang van onderneming gewaarborgde behoud
van de rechten van werknemers bij de verkrijger wegvalt, echter deze rechtsgevol-
gen kunnen eerst na de overgang van de arbeidsovereenkomsten en na het van toe-
passing worden van een nieuw recht van betekenis worden.

7.6.4 Doctrine

Een meerderheid van de Duitse doctrine is van mening dat vanwege het werk-
nemersbeschermende doel van de richtlijn overgang van onderneming de grens-
overschrijdende overgang van onderneming moet worden ondergebracht bij de
conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten.153 Bij grensoverschrijdende
overgang van onderneming is de door § 613a BGB geboden bescherming altijd en
uitsluitend van toepassing als Duits recht ingevolge de conflictregel van artikel 8
Rome I-Verordening van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Als
de overgang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor indi-
viduele arbeidsovereenkomsten kan, wanneer een onderneming naar een ander land
wordt verplaatst en de gewone werkplek wijzigt, een Statutenwechsel plaatsvinden.
Als deze Statutenwechsel doorwerkt ten aanzien van de rechten die samenhangen
met de overgang ontstaan er problemen: de werknemer kan dan namelijk niet lan-
ger aan § 613a BGB rechten ontlenen.

In verband met de Statutenwechsel zijn varianten op het onderbrengen van de over-
gang van onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten
ontstaan. Volgens Pietzko mag het krachtens de individuele arbeidsovereenkomst
van toepassing zijnde recht er niet toe leiden dat de werknemers geen bescherming
kunnen ontlenen aan de dwingende beschermingsbepalingen van de vestigingsplaats
van de onderneming, reden waarom Pietzko voorstelt als gewone werkplek de ves-
tigingsplaats van de onderneming vóór voltrekking van de overgang te hanteren.154

Pietzko ‘bevriest’ daarmee het op de arbeidovereenkomst toepasselijke recht op het
moment voor de overgang van onderneming. Volgens Drobnig en Puttfarken gaan de
arbeidsovereenkomsten krachtens § 613a BGB pas over als zowel het oude recht als
het nieuwe recht in deze overgang voorzien.155 Aldus is volgens Drobnig en Puttfarken
sprake van Statutenkumulation: een cumulatie van het oude en het nieuwe recht.156

Däubler stelt voor de Statutenwechsel in geval van overgang van onderneming voor
een jaar uit te sluiten.157 Volgens Feudner is het op de arbeidsovereenkomst toepas-
selijke recht te beschouwen als een recht dat krachtens § 613a BGB mee overgaat van
vervreemder naar verkrijger, reden waarom volgens hem geen Statutenwechsel
plaatsvindt.158 Deinert stelt dat door middel van richtlijnconforme uitleg de betreffen-
de nationale implementatiewetgeving een substitutie door de buitenlandse overgang

153 Gamillscheg 1959, p. 237, Pietzko 1988, p. 213-225, Däubler 1994, p. 124-125, Mankowski 1994,
p. 98, Franzen 1994, p. 73, Kegel & Schurig 2004, p. 684 en Martiny 2010, p. 1465.

154 Pietzko 1988, p. 223-225.
155 Drobnig & Puttfarken 1989, p. 81.
156 Drobnig & Puttfarken 1989, p. 81 en Franzen 1994, p. 106-107.
157 Däubler 1994, p. 125.
158 Feudner 1999, p. 1187.
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van onderneming moet erkennen, voor zover de wet deze niet toch al erkent.159 Indien
onder het oude recht sprake is van een overgang van onderneming, moet deze onder
het nieuwe recht worden erkend. Is substitutie niet mogelijk (bijvoorbeeld bij een
overgang naar een derde land) dan moet volgens Deinert de nationale implementa-
tiewetgeving als voorrangsregel worden toegepast.

Enkele schrijvers zijn van mening dat de overgang van onderneming wegens de grote
economische en sociaal-politieke belangen zowel onder artikel 8 Rome I-Verorde-
ning kan vallen als onder artikel 9 Rome I-Verordening.160 Omdat het EU-recht bij een
rechtskeuze voor het recht van een derde land zich krachtens de gunstigheidsvergelij-
king van artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening zal doorzetten is volgens Deinert alleen
conflictenrechtelijke interventie vereist als het recht van het derde land het objectief
toepasselijke recht is krachtens artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening.161 Slechts in
deze zeldzame gevallen is toepassing van het Europese recht omtrent overgang van
onderneming als voorrangsregel vereist. Deinert is daarom vanmening dat § 613a BGB
alleen als voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening is te beschouwen
voor zover het:
(1) om de overgang van een eenheid binnen de EU gaat en
(2) op de arbeidsovereenkomst het recht van een derde land van toepassing is.162

Voor alle andere gevallen biedt het onderbrengen van de overgang van onderneming
bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten een adequate oplossing,
aldus Deinert.

Een aantal schrijvers neemt als uitgangspunt dat § 613a BGB is gebaseerd op de
richtlijn overgang van onderneming, welke richtlijn naast werknemersbescherming
ook een sociaal-politiek openbaar belang kent.163 In het kader van het toepassings-
bereik van de richtlijn overgang van onderneming moet de werking van de richtlijn
overgang van onderneming daarom los van het recht dat van toepassing is op de
arbeidsovereenkomst worden veiliggesteld door de nationale implementatiewetge-
ving als voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening te kwalificeren.

Ten slotte pleiten enkele schrijvers voor een eigen conflictregel voor overgang van
onderneming, die zou moeten aanknopen bij de vestigingsplaats van de onderne-
ming.164 Deze schrijvers zijn van mening dat het recht dat van toepassing is op de
arbeidsovereenkomst niet de vraag naar overgang van onderneming mag beheersen
omdat het in geval van overgang van onderneming niet slechts gaat om de indi-
viduele werknemer, maar ook om bedrijfs- en arbeidsmarktoverwegingen.

159 Deinert 2013, p. 345.
160 Kronke 1981, p. 160 en Fetsch 2002, p. 306-307.
161 Deinert 2013, p. 341-346.
162 Deinert 2013, p. 341.
163 Jayme & Kohler 1993, p. 370 en Kania 2012, p. 192-196.
164 Birk 1982, p. 396, Junker 1992, p. 235 en 240, Bittner 2000, p. 464-465 en Reichold 2008, p. 701-702.
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Ook aanknoping bij de vestigingsplaats van de onderneming kan tot een Statuten-
wechsel leiden als de onderneming grensoverschrijdend wordt verplaatst. Een auto-
matische overgang van arbeidsovereenkomsten over de grenzen is volgens Junker
slechts mogelijk als het materiële arbeidsrecht geünificeerd is.165 Junker stelt daarom
de navolgende conflictregel voor de overgang van onderneming voor:

‘Die Folgen eines Betriebsübergangs für die betroffenen Arbeitsverhältnisse unterliegen dem Recht des
Staates, in welchem der übergehende Betrieb oder Betriebsteil seinen räumlichten Schwerpunkt hat.
Wechselt mit dem Betriebsübergang das auf den Betrieb oder den Betriebsteil anwendbare Recht,
so treten der Übergang der Arbeitsverhältnisse auf den neuen Inhaber und die mit dem Übergang
verbundenen Folgen nur ein, wenn und soweit das neue Recht es vorsieht.’

Deze conflictregel gaat ook uit van Statutenkumulation.166

Reichold stelt voor de Statutenwechsel gedurende de periode van een jaar uit te
stellen, waarmee hij de handhavingsverplichting van in een cao vastgelegde arbeids-
voorwaarden (zoals opgenomen in artikel 3 lid 3 tweede alinea van de richtlijn
overgang van onderneming en § 613a lid 1 tweede zin BGB) heeft willen veralgeme-
niseren.167 Op deze manier verwacht Reichold de grensoverschrijdende mobiliteit bij
een eigen conflictregel die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming te
kunnen bevorderen.

In de specifiek op dit onderwerp betrekking hebbende literatuur is – net als in
Nederland – blijkbaar niemand voorstander van het onderbrengen van de overgang
van onderneming bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst. Een meer-
derheid is voor het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regel voor individuele arbeidsovereenkomsten terwijl een minderheid de ligging van
de onderneming doorslaggevend acht.

7.7 Rechtsvergelijking

7.7.1 Inleiding

Uit de voorgaande paragrafen volgt dat de richtlijn overgang van onderneming
conflictenrechtelijk niet eenduidig is geïmplementeerd: in Nederland en Duitsland
wordt de overgang van onderneming ondergebracht bij de conflictregel voor indi-
viduele arbeidsovereenkomsten, terwijl in het Verenigd Koninkrijk sprake is van een
eigen conflictregel die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming.
Daarmee moet de Engelse implementatiewetgeving als voorrangsregel worden
beschouwd. In deze paragraaf onderzoek ik het gevolg van de verschillende kwali-
ficaties van de overgang van onderneming. Ten aanzien van de territoriale-werkings-
sfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming moeten in dat kader de
navolgende vragen worden beantwoord:

165 Junker 1992, p. 240.
166 Franzen 1994, p. 107-109.
167 Reichold 2008, p. 701.
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1. Is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming extern dekkend?

2. Is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming intern consistent (Entscheidungsharmonie)?

3. Verandert het toepasselijke recht bij verplaatsing (Statutenwechsel)?

7.7.2 Extern dekkend

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
de Verenigde Staten en in de arbeidsovereenkomsten met de werknemers is geen
rechtskeuze opgenomen. Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming is de
door artikel 7:662-666 BW geboden bescherming altijd en uitsluitend van toepassing
als Nederlands recht ingevolge de conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening van
toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Zodra de onderneming naar de
Verenigde Staten wordt verplaatst en de werknemers daar hun werkzaamheden her-
vatten is op hun arbeidsovereenkomsten krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening
Amerikaans recht van toepassing, omdat de gewone werkplek in de Verenigde Staten
is gelegen. De werknemers kunnen dan geen beroep meer doen op artikel 7:662-666
BW en in de Verenigde Staten is de richtlijn overgang van onderneming niet geïmple-
menteerd. Aanknoping aan de arbeidsovereenkomst, zoals gebruikelijk in Nederland
en Duitsland leidt derhalve tot beschermingslacunes bij verplaatsing van de gewone
werkplek naar buiten de EU. Hoewel het probleem zich in de praktijk nog niet zicht-
baar heeft voorgedaan is de bescherming van de richtlijn overgang van onderneming
bij het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor
individuele arbeidsovereenkomsten extern niet dekkend.

Stel dat sprake is van een overgang van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
onderneming naar de Verenigde Staten en in de arbeidsovereenkomsten met de
werknemers is geen rechtskeuze opgenomen. Bij grensoverschrijdende overgang van
onderneming is de door TUPE geboden bescherming altijd en uitsluitend van
toepassing als de onderneming voor de overgang in het Verenigd Koninkrijk is
gevestigd. Zodra de onderneming naar de Verenigde Staten wordt verplaatst en de
werknemers daar hun werkzaamheden hervatten is krachtens artikel 3(3)(4)(b)
(i en ii) TUPE van toepassing, ongeacht het recht dat de overgang beheerst en
ongeacht het recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomsten.
De werknemers kunnen nog steeds een beroep doen op TUPE, er ontstaan geen
beschermingslacunes. De bescherming van werknemers bij overgang van onderne-
ming is bij kwalificatie van de overgang van onderneming als voorrangsregel extern
dekkend.
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7.7.3 Interne consistentie

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar het Verenigd Koninkrijk en voor de onderneming is een vertegenwoordiger
werkzaam in het Verenigd Koninkrijk (in de arbeidsovereenkomst is geen rechts-
keuze opgenomen). Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming is de door
artikel 7:662-666 BW geboden bescherming altijd en uitsluitend van toepassing als
Nederlands recht ingevolge de conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening van
toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Op de arbeidsovereenkomst
met de vertegenwoordiger is krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening geen
Nederlands, maar Engels recht van toepassing, omdat de gewone werkplek in het
Verenigd Koninkrijk is gelegen. TUPE is van toepassing op een standaard overgang
van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming of vestiging die
direct vóór de overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. TUPE is uitdrukkelijk
niet van toepassing op een overgang van onderneming naar het Verenigd Koninkrijk
of zoals hier, op een overgang van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, zodat de
vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk ook geen beroep kan doen op TUPE.
Hierdoor ontstaat een normenlacune (Normenmangel), er is geen enkele nationale
implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming van toepassing
op de in het Verenigd Koninkrijk gestationeerde werknemer.

Stel nu dat sprake is van de omgekeerde situatie: een overgang van een in het Ver-
enigd Koninkrijk gevestigde onderneming naar Nederland en voor de onderneming
is een vertegenwoordiger werkzaam in Nederland (in de arbeidsovereenkomst is
geen rechtskeuze opgenomen). TUPE is van toepassing op een standaard overgang
van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming of vestiging die
direct vóór de overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk, ongeacht het op de
arbeidsovereenkomst toepasselijke recht, zodat de in Nederland werkzame verte-
genwoordiger een beroep kan doen op TUPE. Op de arbeidsovereenkomst met de
vertegenwoordiger is krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening Nederlands recht
van toepassing, zodat de vertegenwoordiger ook een beroep kan doen op de door
artikel 7:662-666 BW geboden bescherming. Hierdoor ontstaat een normencumu-
latie (Normenhäufung), zowel de Engelse als de Nederlandse implementatiewet-
geving van de richtlijn overgang van onderneming is van toepassing op de in
Nederland gestationeerde werknemer.

Door een afstemmingsprobleem is geen sprake van interne consistentie (Entschei-
dungsharmonie). Normenlacunes en normencumulaties leiden tot een verergering van
de in het voorgaande hoofdstuk geconstateerde significante verschillen in materieel
recht: in het geval van normenlacunes kan de werknemer geen rechten ontlenen aan
het (verschillende) materiële recht, terwijl bij normencumulaties de werknemer een
beroep zou kunnen doen op het (verschillende) materiële recht van twee rechts-
stelsels. Normenlacunes en normencumulaties zijn een obstakel voor het goed func-
tioneren van de interne markt en daarmee in strijd met één van de doelen van de
richtlijn overgang van onderneming.

7.7.3 Conflictenrecht inzake grensoverschrijdende overgang van onderneming
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7.7.4 Statutenwechsel

Een Statutenwechsel kan zich voordoen als het aanknopingspunt verandert in de
tijd, bijvoorbeeld wanneer bij roerende zaken een zaak van de ene naar de andere
staat wordt verplaatst.168 In een conflictregel wordt de verbinding tussen een inter-
nationale rechtsverhouding en het daarop toepasselijke recht gelegd door een in die
conflictregel opgenomen aanknopingsfactor.169 Bij duurzame rechtsverhoudingen,
zoals bijvoorbeeld de individuele arbeidsovereenkomst, kan gedurende hun bestaan
in de feitelijke concretisering van de aanknopingsfactor – het aanknopingspunt –

verandering optreden. Roerende zaken (zoals ondernemingen) kunnen naar een
andere staat worden verplaatst, waardoor de gewone werkplek en de vestigings-
plaats van de onderneming wijzigen. Een verandering van het aanknopingspunt kan
leiden tot een Statutenwechsel: een verandering van het toepasselijke recht.

Bij een Statutenwechsel verandert het door de conflictregels aangewezen recht (de
lex causae). Bij een onechte Statutenwechsel verandert de lex causae niet, maar de
regel die uiteindelijk wordt toegepast is na verloop van tijd uit een andere rechts-
orde afkomstig, bijvoorbeeld bij wijziging van het objectief toepasselijke recht in aan-
wezigheid van een rechtskeuze of een wijziging in de gunstigheidsverhouding.170

Stel dat sprake is van een overgang van een in Duitsland gevestigde onderneming
naar het Verenigd Koninkrijk en in de arbeidsovereenkomsten met de werknemers
is geen rechtskeuze opgenomen. Bij grensoverschrijdende overgang van onderne-
ming is de door § 613a BGB geboden bescherming altijd en uitsluitend van toe-
passing als Duits recht ingevolge de conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening
van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Zodra de onderneming
naar het Verenigd Koninkrijk wordt verplaatst en de werknemers hervatten daar hun
werkzaamheden is krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening Engels recht van
toepassing op de individuele arbeidsovereenkomst. Er vindt derhalve een Statuten-
wechsel plaats met betrekking tot het recht dat van toepassing is op de individuele
arbeidsovereenkomst. Als deze Statutenwechsel doorwerkt ten aanzien van de
rechten die samenhangen met de overgang ontstaan er problemen: de werknemer
kunnen dan namelijk noch aan § 613a BGB, noch aan TUPE rechten ontlenen. Niet
aan § 613a BGB omdat het Duitse recht niet langer op de individuele arbeidsover-
eenkomst van toepassing is en niet aan TUPE, omdat de onderneming niet voor de
overgang in het Verenigd Koninkrijk was gevestigd. Hierdoor ontstaat een normen-
lacune, er is geen enkele nationale implementatiewetgeving van de richtlijn over-
gang van onderneming van toepassing op de in het Verenigd Koninkrijk werkzame
werknemers. Er vindt overigens een onechte Statutenwechsel plaats als in de arbeids-
overeenkomstenmet de vervreemder een rechtskeuze voor Duits recht is opgenomen.

168 Asser & Vonken 2013, p. 137 en Asser & Kramer & Verhagen 2014, p. 481.
169 Asser & Kramer & Verhagen 2014, p. 481.
170 Deinert 2013, p. 163-164.

Rechtsvergelijking 7.7.4

243



Stel dat sprake is van een overgang van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
onderneming naar Duitsland en in de arbeidsovereenkomsten met de werknemers
is geen rechtskeuze opgenomen. Bij grensoverschrijdende overgang van onderne-
ming is de door TUPE geboden bescherming altijd en uitsluitend van toepassing
als de onderneming vóór de overgang in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd. Zodra
de onderneming naar Duitsland wordt verplaatst en de werknemers hervatten daar
hun werkzaamheden is krachtens artikel 3(3)(4)(b)(i en ii) TUPE nog steeds van
toepassing, ongeacht het recht dat de overgang beheerst en ongeacht het recht dat
van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomsten. De werknemers kunnen
nog steeds een beroep doen op TUPE, er ontstaat geen Statutenwechsel omdat de
peildatum op het moment voor de overgang is vastgepind.

7.7.5 Conclusie

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat door het onderbrengen van de overgang van
onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten (zoals in
Nederland en Duitsland) geen sprake is van externe dekking en wel van een Statu-
tenwechsel (een onechte Statutenwechsel bij een rechtskeuze), terwijl de kwalificatie
als voorrangsregel (zoals in het Verenigd Koninkrijk) juist wel tot externe dekking en
geen Statutenwechsel leidt, omdat de peildatum op het moment voor de overgang is
vastgepind. De verschillende kwalificatie van de overgang van onderneming heeft
derhalve een ander effect op de externe werking en de Statutenwechsel. Door een
afstemmingsprobleem is in ieder geval geen sprake van interne consistentie.

In het volgende hoofdstuk zal ik onderzoeken bij welke verwijzingscategorie de
overgang van onderneming idealiter zou moeten worden ondergebracht.

7.7.5 Conflictenrecht inzake grensoverschrijdende overgang van onderneming
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HOOFDSTUK 8

Proeve van oplossing

8.1 Inleiding

De overgang van onderneming kan in de Rome I-Verordening worden onderge-
bracht bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst, de individuele arbeids-
overeenkomsten of de voorrangsregels. In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken waartoe
het onderbrengen van de overgang van onderneming bij deze conflictregels leidt en
welke argumenten er bestaan om voor of juist tegen een bepaalde conflictregel te
kiezen.

Als wordt gekozen voor één conflictregel is sowieso sprake van interne consistentie
(Entscheidungsharmonie). Dit aspect, dat bij de rechtsvergelijking wel een rol speelde,
is voor de zoektocht naar de beste conflictenrechtelijke oplossing dan ook niet rele-
vant.

Ik zal onderzoeken of het onderbrengen van de overgang van onderneming bij voor-
noemde conflictregels leidt tot externe dekking en of een Statutenwechsel plaatsvindt.
Immers, als deze Statutenwechsel doorwerkt ten aanzien van de rechten die samen-
hangen met de overgang ontstaan er problemen.

Bij de keuze voor een bepaalde conflictregel speelt echter niet alleen de externe
dekking een rol, maar moeten ook andere belangenworden afgewogen. Het primaire
doel van de richtlijn overgang van onderneming is werknemersbescherming, waar-
mee het belang voor de werknemer is gegeven. Het subsidiaire doel van de richtlijn
overgang van onderneming is harmonisatie van nationale wetgevingen, hetgeen van
invloed kan zijn op de werking van de interne markt. Door harmoniseringsmaatre-
gelen kunnen de concurrentievervalsende gevolgen van verschillende nationale
sociale bepalingen worden tegengegaan. De bijdrage van het internationaal privaat-
recht aan de interne markt is blijkens overweging 6 van de preambule van de Rome
I-Verordening voorspelbaarheid, rechtszekerheid en Entscheidungsharmonie. De
Entscheidungsharmonie heb ik al getoetst, maar de voorspelbaarheid en rechtszeker-
heid vertalen zich met name in de belangen van vervreemder en verkrijger. Het ligt
daarom voor de hand de belangen van werknemers en vervreemder en verkrijger
tegen elkaar af te wegen.
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8.2 Overnameovereenkomst

8.2.1 Artikel 3 en 4 Rome I-Verordening

Als de overgang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregels voor
de overnameovereenkomst wordt het toepasselijke recht op de overgang van onder-
neming bepaald aan de hand van artikel 3 en 4 Rome I-Verordening.

De overnameovereenkomst wordt krachtens artikel 3 lid 1 Rome I-Verordening
primair beheerst door het recht dat vervreemder en verkrijger hebben gekozen. Stel
dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
Duitsland en vervreemder en verkrijger nemen in de overnameovereenkomst een
rechtskeuze op voor Duits recht. Vervreemder en verkrijger kunnen door de rechts-
keuze de volledige overname aan Duits recht onderwerpen en zo een versplintering
van rechtsgevolgen vermijden. Voor de werknemers van de in Nederland geves-
tigde onderneming zou dit evenwel betekenen dat de kwalificatie of sprake is van
een overgang van onderneming en het daaruit voortvloeiende behoud van hun
rechten aan de hand van Duits recht moet worden beoordeeld.1 Hun rechtsposi-
tie wordt dan beïnvloed door een rechtskeuze waar zij geen deel aan hebben. Een
dergelijk extern effect van de rechtskeuze past slecht in het systeem van de Rome
I-Verordening. Artikel 3 lid 2 Rome I-Verordening bepaalt bijvoorbeeld dat een wij-
ziging in de rechtskeuze door de partijen na de sluiting van de overeenkomst geen
afbreuk doet aan rechten van derden. Dit voorbehoud is ingegeven door de gedachte
dat het onwenselijk is indien de contractspartijen, nadat derden aan de overeenkomst
rechten hebben ontleend, door de (wijziging van de) rechtskeuze deze rechten zou-
den kunnen aantasten.2 Analoog zou een latere rechtskeuze in de overnameovereen-
komst niet kunnen afdoen aan de rechten ontleend aan de arbeidsovereenkomst.3

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar Duitsland en vervreemder en verkrijger nemen in de overnameovereenkomst
een rechtskeuze op voor het recht van een derde land, dat geen vergelijkbare rege-
ling omtrent het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van onder-
neming kent. Bij een overgang binnen de EU zou artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening
ertoe kunnen leiden dat de keuze voor het recht van het derde land terzijde wordt
gesteld daar waar het de bepalingen van het EU-recht betreft waarvan niet bij over-
eenkomst kan worden afgeweken, in voorkomend geval zoals deze in de lidstaat
van de rechter zijn geïmplementeerd.4 Artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening grijpt
echter alleen in als alle aanknopingspunten zich in een of meer lidstaten bevinden,

1 Artikel 3 lid 3 Rome I-Verordening (internationaliteitsvereiste) zal bij een grensoverschrijdende
overgang van onderneming veelal niet ingrijpen, omdat in dergelijke situaties niet alle overige
op het tijdstip van de rechtskeuze bestaande aanknopingspunten zich bevinden in een ander
land dan het land waarvan het recht is gekozen.

2 Strikwerda 2010, p. 114-115.
3 Vergelijk van Hoek 2008, p. 454.
4 Het is de vraag bij welk recht wordt uitgekomen, omdat artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening

verwijst naar het recht van de lidstaat van de rechter.

8.2 Proeve van oplossing
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zodra bijvoorbeeld de verkrijger in een derde land is gevestigd grijpt artikel 3 lid 4
Rome I-Verordening niet in. Voor deze situatie geldt evenwel het Ingmar-arrest, als
gevolg waarvan de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe
band met de gemeenschap.5 De externe dekking moet dus in deze gevallen gegaran-
deerd worden door bijzondere aanknopingsregels.

Zowel de rechtskeuze voor het recht van een andere lidstaat als een rechtskeuze
voor het recht van een derde land zijn derhalve problematisch. Bij een rechtskeuze
voor het recht van een andere lidstaat omdat de rechtspositie van de werknemers
wordt beïnvloed door een rechtskeuze waar zij geen deel aan hebben, terwijl bij een
rechtskeuze voor het recht van een derde land externe dekking moet worden gega-
randeerd door bijzondere aanknopingsregels.

Bij gebreke van een rechtskeuze wordt het recht op de overnameovereenkomst vast-
gesteld aan de hand van de conflictregel van artikel 4 Rome I-Verordening. De over-
nameovereenkomst valt niet onder één van de in artikel 4 lid 1 Rome I-Verordening
genoemde categorieën en daarom geldt de leer van de kenmerkende prestatie van
artikel 4 lid 2 Rome I-Verordening, hetgeen inhoudt dat de overeenkomst wordt
beheerst door het recht van het land waar de partij die de kenmerkende prestatie
van de overeenkomst moet verrichten haar gewone verblijfplaats heeft. Bij tweezij-
dige (wederkerige) overeenkomsten, waarbij de partijen zich over en weer tot een
prestatie verbinden, bestaat de tegenprestatie van één der partijen in het huidige
economische verkeer in de regel uit de betaling van een geldsom. Deze prestatie is
derhalve niet kenmerkend voor een overeenkomst. De prestatie waarvoor de beta-
ling verschuldigd is, is bepalend voor het zwaartepunt en de sociaal-economische
functie van de overeenkomst.6 Bij een overnameovereenkomst tussen vervreemder
en verkrijger bestaat de tegenprestatie van de verkrijger met name uit de betaling
van een geldsom. De prestatie waarvoor betaling verschuldigd is, namelijk de ver-
plichtingen van de vervreemder, lijkt daarmee de kenmerkende prestatie. Krachtens
artikel 4 lid 2 Rome I-Verordening wordt de overnameovereenkomst beheerst door
het recht van het land waar de vervreemder de gewone verblijfplaats heeft. Op grond
van artikel 19 lid 1 Rome I-Verordening is de gewone verblijfplaats van betaling, ver-
enigingen of rechtspersonen de plaats van hun hoofdbestuur.7 Niet de vestigingsplaats
van de onderneming vormt dus de relevante aanknoping, maar de vestigingsplaats
van het hoofdbestuur. Daarnaast geldt krachtens artikel 19 lid 2 Rome I-Verordening
dat als de overeenkomst is gesloten in het kader van de uitoefening van de activitei-
ten van een filiaal, agentschap of andere vestiging en deze (secundaire) vestiging ook
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, de lokalisatie van het
filiaal, agentschap of vestiging doorslaggevend is voor het toepasselijke recht.8 Een

5 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
6 Giuliano & Lagarde 1980, p. 20-21 en Clarkson & Hill 2011, p. 221-222.
7 Krachtens artikel 19 lid 1 tweede zin Rome I-Verordening is de gewone verblijfplaats van een

natuurlijk persoon bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit de hoofdvestiging.
8 Beekhoven van den Boezem & van Hoek 2014, p. 69.
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overnameovereenkomst zal meestal niet gesloten zijn in het kader van de uitoefe-
ning van de activiteiten van een filiaal, agentschap of andere vestiging, noch zal deze
(secundaire) vestiging verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de overnameover-
eenkomst, zodat ik artikel 19 lid 2 Rome I-Verordening in het hiernavolgende verder
buiten beschouwing laat. Artikel 19 lid 3 Rome I-Verordening bepaalt dat het tijdstip
van sluiting van de overeenkomst bepalend is voor de vaststelling van de gewone ver-
blijfplaats.

Meestal zal de vestigingsplaats van de onderneming samenvallen met de vesti-
gingsplaats van het hoofdbestuur, maar dat hoeft niet. Bij de overgang van een
in Nederland gevestigde onderneming naar Duitsland, waarbij de belangrijkste
bedrijfsvoering tevens plaatsvindt in Duitsland zou de vestigingsplaats van de ver-
vreemder krachtens artikel 19 lid 1 Rome I-Verordening in Duitsland gelegen zijn.9

Het behoud van de rechten van de werknemers van de in Nederland gevestigde
onderneming wordt dan beoordeeld aan de hand van Duits recht. Aanknoping bij
de gewone verblijfplaats van de vervreemder leidt in ieder geval niet tot een Statu-
tenwechsel, omdat artikel 19 lid 3 Rome I-Verordening het tijdstip van sluiting van
de overeenkomst hiervoor bepalend acht.

Stel nu dat bij de overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
Duitsland de belangrijkste bedrijfsvoering plaatsvindt in een derde land, waardoor
de vestigingsplaats van de onderneming krachtens artikel 19 lid 1 Rome I-Veror-
dening in het derde land gelegen is en het derde land geen vergelijkbare regeling
omtrent het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van onderneming
kent. Voor deze situatie geldt het Ingmar-arrest, als gevolg waarvan de nationale
implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming als voorrangs-
regel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe band met de gemeen-
schap.10 De externe dekking moet dus in deze gevallen gegarandeerd worden door
bijzondere aanknopingsregels.

Als door de conflictregel van artikel 4 lid 2 Rome I-Verordening bij een ander land
wordt uitgekomen dan het land van de vestiging van de onderneming zal artikel 4
lid 3 Rome I-Verordening ingrijpen. Dit artikel bepaalt dat als uit alle omstandighe-
den blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander
land dan het in artikel 4 lid 2 Rome I-Verordening bedoelde land, het recht van dat
andere land van toepassing is. De kennelijk nauwere band van artikel 4 lid 3 Rome
I-Verordening zal bij grensoverschrijdende overgang van onderneming wijzen op
het land van de vestigingsplaats van de onderneming, omdat de overgang van
onderneming het nauwst verbonden is met de ligging van de onderneming. Op die
manier wordt dan weer uitgekomen bij het recht van het land van vestiging van de
onderneming.

9 Clarkson & Hill 2011, p. 229.
10 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
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Resumerend: intern valt het door de objectieve conflictregel van artikel 4 Rome
I-Verordening aangewezen recht meestal samen met het recht van de vestigings-
plaats van de onderneming, aanknoping bij de gewone verblijfplaats van de ver-
vreemder leidt in ieder geval niet tot een Statutenwechsel nu artikel 19 lid 3 Rome
I-Verordening slechts het tijdstip van sluiten van de overeenkomst hiervoor bepa-
lend acht. Problemen kunnen ontstaan door de rechtskeuzebevoegdheid van artikel 3
Rome I-Verordening, waarbij zowel de rechtskeuze voor het recht van een andere lid-
staat als een rechtskeuze voor het recht van een derde land problematisch is. Bij een
rechtskeuze voor het recht van een andere lidstaat omdat de rechtspositie van de
werknemers wordt beïnvloed door een rechtskeuze waar zij geen deel aan heb-
ben, terwijl bij een rechtskeuze voor het recht van een derde land externe dekking
moet worden gegarandeerd door bijzondere aanknopingsregels. Het gekozen recht
hoeft niet samen te vallen met de vestigingsplaats van de onderneming, in welk geval
een belangenafweging dient plaats te vinden.

8.2.2 Belangenafweging

Voor het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregels voor
de overnameovereenkomst pleit dat door de rechtskeuzebevoegdheid van artikel 3
Rome I-Verordening vervreemder en verkrijger de hele overname aan één rechts-
stelsel kunnen onderwerpen teneinde een versplintering van rechtsgevolgen te ver-
mijden.11 Door de rechtskeuze is de eenheid van de overgang (of niet overgang) van
de arbeidsovereenkomsten gewaarborgd, omdat op alle arbeidsovereenkomsten het-
zelfde recht van toepassing is.12 Dit leidt tot voorspelbaarheid en rechtszekerheid voor
vervreemder en verkrijger.

Daar komt bij dat bij een overgang van onderneming de onderliggende rechtshan-
deling gericht is op de overgang van een onderneming.

Bovendien leidt het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regels voor de overnameovereenkomst niet tot een Statutenwechsel.

Tegen het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregels voor
de overnameovereenkomst pleit dat door de rechtskeuzebevoegdheid van artikel 3
Rome I-Verordening het toepasselijke recht op de overgang van onderneming (en
het daaruit voortvloeiende behoud van rechten) voor werknemers onvoorzienbaar
is en leidt tot rechtsonzekerheid, terwijl de overgang van onderneming juist primair
werknemersbescherming ten doel heeft.

Alles afwegende vind ik dat vanwege het feit dat de overgang van onderneming
primair werknemersbescherming ten doel heeft en de rechtskeuzevrijheid van ver-
vreemder en verkrijger kan leiden tot onvoorzienbaarheid en rechtsonzekerheid voor

11 Gamillscheg 1959, p. 237, Pietzko 1988, p. 215 en Mankowski 1994, p. 96.
12 Gamillscheg 1959, p. 237 en BAG 29 oktober 1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31.
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de werknemers het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regels voor de overnameovereenkomst moet worden afgewezen.13 In de relevante lite-
ratuur pleit niemand voor het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de
conflictregels voor de overnameovereenkomst.

8.3 Individuele arbeidsovereenkomsten

8.3.1 Artikel 8 Rome I-Verordening

Als de overgang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor de
individuele arbeidsovereenkomsten wordt het toepasselijke recht op de overgang
van onderneming bepaald aan de hand van artikel 8 Rome I-Verordening.

De individuele arbeidsovereenkomst wordt krachtens artikel 8 lid 1 eerste zin
Rome I-Verordening primair beheerst door het recht dat de partijen overeenkom-
stig artikel 3 Rome I-Verordening hebben gekozen. Een dergelijke rechtskeuze kan
er evenwel niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest van de gun-
stiger dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht, zoals vastgelegd
in artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening.

Volgens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening wordt de individuele arbeidsovereen-
komst beheerst door het recht van het land van de gewone werkplek van de werk-
nemer. Voor nationale arbeidsovereenkomsten levert dit zelden problemen op,
omdat in de meeste gevallen de gewone werkplek van de werknemer zal samen-
vallen met de vestigingsplaats van de onderneming (denk aan werkzaamheden in
kantoren en fabrieken). Bij internationale arbeidsovereenkomsten (denk aan agenten
en vertegenwoordigers) bestaat evenwel vaak onzekerheid over de uitkomst.14 Stel
dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
Duitsland en werkgever en werknemer hebben in de individuele arbeidsovereen-
komst een rechtskeuze voor Duits recht opgenomen. De kwalificatie of sprake is van
een overgang van onderneming en het daaruit voortvloeiende behoud van de rech-
ten van werknemers van de in Nederland gevestigde onderneming wordt dan pri-
mair beoordeeld aan de hand van Duits recht. De rechtskeuze kan er echter niet
toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest van de gunstiger dwingende
bepalingen van het objectief toepasselijke recht. Stel nu dat voor de onderneming
zowel werknemers in Nederland werkzaam zijn, als agenten en vertegenwoordigers
in Duitsland. Het behoud van de rechten van de werknemers die hun gewone werk-
plek in Nederland hebben moet worden beoordeeld aan de hand van Duits (subjec-
tief toepasselijk recht) en Nederlands recht (objectief toepasselijk recht, waardoor

13 Zo ook: Kronke 1981, p. 159, Kronke 1989, p. 9, Pietzko 1988, p. 215-216, Drobnig & Puttfarken
1989, p. 80-81, Junker 1992, p. 233, Franzen 1994, p. 70-71, Mankowski 1994, p. 96, Feudner 1999,
p. 1186, Bittner 2000, p. 460-461 noot 20, en Deinert 2013, p. 338.

14 van Hoek 2003, p. 370 en HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114
(Koelzsch).
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een normencumulatie (Normenhäufung) plaatsvindt. Het behoud van de rechten van
de agenten en vertegenwoordigers moet worden beoordeeld aan de hand van Duits
recht (subjectief en objectief toepasselijk recht).

Stel nu dat in de individuele arbeidsovereenkomst een rechtskeuze is opgenomen
voor het recht van een derde land dat geen regeling omtrent het behoud van de
rechten van werknemers bij overgang van onderneming kent. De rechtskeuze kan
er echter niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest van de gun-
stiger dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht. Als de gewone
werkplek binnen de EU is gelegen is de externe dekking gegarandeerd, maar volgt
een normencumulatie tussen het subjectief en objectief toepasselijke recht. Als de
gewone werkplek in een derde land is gelegen geldt het Ingmar-arrest, als gevolg
waarvan de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe band
met de gemeenschap.15 De externe dekking is in dat geval gegarandeerd.

Daarnaast kan aanknoping bij de gewone werkplek leiden tot een Statutenwechsel.
Als deze Statutenwechsel doorwerkt ten aanzien van de rechten die samenhangen
met de overgang ontstaan er problemen. Bij een overgang van een in Nederland geves-
tigde onderneming naar Duitsland kunnen de werknemer na werkhervatting in
Duitsland niet langer rechten ontlenen aan artikel 7:662 e.v. BW, omdat Nederlands
recht niet langer op de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing is, maar
Duits recht. In verband met deze Statutenwechsel zijn in Duitsland varianten op het
onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor indivi-
duele arbeidsovereenkomsten ontstaan, bijvoorbeeld door als gewone werkplek
de vestigingsplaats van de onderneming vóór voltrekking van de overgang te hante-
ren16, door de arbeidsovereenkomsten krachtens § 613a BGB pas over te laten gaan
als zowel het oude recht als het nieuwe recht in deze overgang voorzien17, door de
Statutenwechsel in geval van overgang van onderneming voor een jaar uit te slui-
ten18, door het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht te beschouwen als een
recht dat krachtens § 613a BGB mee overgaat van vervreemder naar verkrijger
(waardoor geen Statutenwechsel plaatsvindt)19 of door middel van substitutie het
nieuwe recht een onder het oude recht ontstane overgang van onderneming te laten
erkennen, voor zover de wet deze niet toch al erkent.20

Als het toepasselijke recht niet krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening kan
worden vastgesteld wordt de overgang van onderneming krachtens artikel 8 lid 3
Rome I-Verordening beheerst door het recht van het land waar zich de vestiging
van indienstneming bevindt. Er mag niet te snel geconcludeerd worden dat het land
waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht niet kan worden vastgesteld

15 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
16 Pietzko 1988, p. 223-225.
17 Drobnig & Puttfarken 1989, p. 81.
18 Däubler 1994, p. 125.
19 Feudner 1999, p. 1187.
20 Deinert 2013, p. 345.
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en dat het toepasselijke recht moet worden bepaald aan de hand van de vestigings-
plaats van de werkgever.21 Juist deze ruime uitleg kan in geval van ondernemings-
gerichte regelingen (zoals bij overgang van onderneming) leiden tot ongerijmde
uitkomsten. Door aan te knopen bij de vestiging van indienstneming vindt geen Sta-
tutenwechsel plaats, immers indienstnemen doe je maar één keer.22 Zolang de ves-
tiging van indienstneming samenvalt met de vestigingsplaats van de onderneming
is er geen probleem, maar op het moment dat de vestiging van indienstneming zich
in een andere EU-lidstaat land bevindt is het recht van deze lidstaat van toepassing.
Op het moment dat de vestiging van indienstneming in een derde land is gelegen en
dat land geen vergelijkbare regeling omtrent het behoud van de rechten van werkne-
mers bij overgang van onderneming kent geldt wederom het Ingmar-arrest, als gevolg
waarvan de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe band
met de gemeenschap.23 De externe dekking is in dat geval gegarandeerd.

Dit alles, tenzij krachtens artikel 8 lid 4 Rome I-Verordening uit het geheel der
omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst een nauwere band heeft met
een ander land. Een ruimhartige interpretatie van de nauwere band-exceptie, zoals
in het arrest Schlecker/Boedeker,24 kan ertoe leiden dat ondanks een gewone werk-
plekin het land van de vestigingsplaats van de onderneming de arbeidsovereen-
komst krachtens artikel 8 lid 4 Rome I-Verordening een nauwere band heeft met
een ander land, waardoor het recht van dat andere land van toepassing is. Uit het
arrest Schlecker/Boedeker kan tevens worden afgeleid dat op grond van artikel 8
Rome I-Verordening als geheel moet worden gezocht naar het recht dat het nauwst
met de persoonlijke en juridische situatie van de werknemer is verbonden.25 Dit is
niet per definitie de vestigingsplaats van de onderneming. Zolang de nauwere band-
exceptie wijst op de vestigingsplaats van de onderneming is er geen probleem, maar
op het moment dat de nauwere band-exceptie wijst op een nauwere band met een
andere lidstaat is het recht van deze lidstaat van toepassing. Op het moment dat
de nauwere band-exceptie wijst op een nauwere band met een derde land, dat geen
vergelijkbare regeling omtrent het behoud van de rechten van werknemers bij over-
gang van onderneming kent geldt inmiddels het Ingmar-arrest, als gevolg waarvan
de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe band met de
gemeenschap.26 De externe dekking is in dat geval gegarandeerd.

Resumerend: door het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de con-
flictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten is het mogelijk dat het door de
subjectieve conflictregel van artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening en door de objectieve

21 Derks 2011, p. 11.
22 Deinert 2013, p. 153.
23 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
24 HvJ EU 12 september 2013, JAR 2013/250 m.nt. F.G. Laagland (Schlecker/Boedeker).
25 Verschueren 2009, p. 18.
26 Zie voor een andere uitkomst: BAG 29 oktober 1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31

(Pilotenarrest).
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conflictregel van artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening aangewezen recht leidt
tot normencumulatie (Normenhäufung). Als is gekozen voor het recht van een derde
land en de objectieve conflictregel van artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening wijst
naar het recht van een EU-lidstaat is de externe dekking gegarandeerd, maar als de
objectieve conflictregel ook naar het recht van een derde land verwijst, dan grijpt het
Ingmar-arrest in waardoor de externe dekking is gegarandeerd.27 Aanknoping bij de
gewone werkplek kan leiden tot een Statutenwechsel. Door aan te knopen bij de ves-
tiging van indienstneming vindt geen Statutenwechsel plaats (immers indienstne-
men doe je maar één keer). Op het moment dat de vestiging van indienstneming zich
in een andere EU-lidstaat bevindt dan de lidstaat van de vestigingsplaats van de onder-
neming is het recht van deze andere EU-lidstaat van toepassing. Op hetmoment dat de
vestiging van indienstneming in een derde land is gelegen grijpt het Ingmar-arrest in
waardoor de externe dekking is gegarandeerd. Op het moment dat de nauwere band-
exceptie wijst op een nauwere band met een andere EU-lidstaat dan de lidstaat van
de vestigingsplaats van de onderneming is het recht van deze andere EU-lidstaat van
toepassing. Op het moment dat de nauwere band-exceptie wijst op een nauwere band
met een derde land grijpt eveneens het Ingmar-arrest in waardoor de externe dek-
king is gegarandeerd. Het subjectief en objectief toepasselijke recht hoeft niet samen
te vallen met de vestigingsplaats van de onderneming, in welk geval een belangen-
afweging dient plaats te vinden.

8.3.2 Belangenafweging

Voor het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor
individuele arbeidsovereenkomsten pleit allereerst dat de richtlijn overgang van
onderneming primair werknemersbescherming ten doel heeft.28 Door een overgang
van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voort-
vloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking op de verkrijger over. Het is dit verbandmet de individuele arbeids-
overeenkomst dat het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de con-
flictregel voor individuele arbeidsovereenkomst zou rechtvaardigen. De collectieve
gevolgen van de overgang van onderneming zouden daarbij van ondergeschikt belang
zijn.

Daar komt bij dat de werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met
de vervreemder erop vertrouwt dat het voortbestaan van zijn arbeidsovereenkomst
wordt beheerst door het recht dat op dat moment (al dan niet door rechtskeuze) op
zijn arbeidsovereenkomst van toepassing is.29 De arbeidsovereenkomst geeft de werk-
nemer een bepaalde juridische positie, waaruit ook het recht volgt over te gaan naar
de verkrijger in geval van overgang van onderneming.30

27 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
28 Junker 1992, p. 233-234 en Däubler 1994, p. 119 en 124.
29 Kronke 1981, p. 159 en Franzen 1994, p. 76.
30 Gamillscheg 1959, p. 237 en Henckel 2012, p. 383.
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Tegen het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor
individuele arbeidsovereenkomsten pleit dat bij een overgang van onderneming
de onderliggende rechtshandeling niet is gericht op de overgang van de arbeidsover-
eenkomst, maar op de overgang van de onderneming. Anders gezegd: er is sprake van
een ondernemingsgerichte regeling die zich richt tot het collectief van de onderne-
ming. De conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten is ongeschikt voor der-
gelijke collectieve regelingen.

Daar komt bij dat bij overgang van onderneming niet slechts het behoud van indi-
viduele rechten mag worden bezien, maar ook het behoud van collectieve rechten
(zoals collectieve overeenkomsten). De conflictregel voor individuele arbeidsover-
eenkomst is eveneens ongeschikt voor deze collectieve rechten.

De conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening kan in ieder geval leiden tot ver-
splintering van rechtsgevolgen, omdat de individuele arbeidsovereenkomsten in een
onderneming aan verschillend recht onderworpen kunnen zijn door rechtskeuze,
gewone werkplek, vestiging indienstneming of nauwere band. Bovendien kan aan-
knoping bij de gewone werkplek leiden tot een Statutenwechsel. De overgang van
onderneming kan derhalve aan verschillende rechtsstelsels onderworpen zijn, het-
geen leidt tot onvoorspelbaarheid en rechtsonzekerheid (interne-marktoverwegin-
gen).

Alles afwegende vind ik dat vanwege het feit dat de overgang van onderneming
een ondernemingsgerichte regeling is die zich richt tot het collectief van de onder-
neming en de overgang van onderneming naast het behoud van individuele rechten
ook het behoud van collectieve rechten beoogt, het onderbrengen van de overgang
van onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten moet
worden afgewezen. Bovendien kan deze conflictregel leiden tot een versplintering
van rechtsgevolgen, omdat de individuele arbeidsovereenkomsten in een onderne-
ming aan verschillend recht onderworpen kunnen zijn door rechtskeuze, gewone
werkplek, vestiging indienstneming of nauwere band. Daarnaast kan aanknoping
bij de gewone werkplek leiden tot een Statutenwechsel. De overgang van onderne-
ming kan derhalve aan verschillende rechtsstelsels onderworpen zijn, hetgeen leidt
tot onvoorspelbaarheid en rechtsonzekerheid (interne-marktoverwegingen).

8.3.3 Deels overnameovereenkomst, deels arbeidsovereenkomst

In § 7.4.3 besprak ik een uitspraak over grensoverschrijdende overgang van onder-
neming van de kantonrechter te Eindhoven.31 De kantonrechter bracht de vraag of
sprake is van een overgang van onderneming onder bij de conflictregels voor de
overnameovereenkomst (inmiddels artikel 3 en 4 Rome I-Verordening), terwijl de
gevolgen daarvan volgens de kantonrechter moesten worden beoordeeld volgens

31 Ktr. Eindhoven 25 juni 2009, LJN: BJ9652.
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de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verorde-
ning). De kantonrechter koppelde de overgang van onderneming derhalve los van de
gevolgen daarvan.

Het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregels voor de
overnameovereenkomst roept intern, zoals reeds aangegeven, met name vragen op
over de rechtskeuzebevoegdheid in de overnameovereenkomst. De kwalificatie of
sprake is van een overgang van onderneming zou eenvoudig kunnen worden onder-
worpen aan het recht van een andere lidstaat dan de vestiging van de onderneming,
hetgeen strijdt met de rechtszekerheid en voorzienbaarheid van werknemers.

Het onderbrengen van de gevolgen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regel voor individuele arbeidsovereenkomst kan leiden tot een versplintering van
rechtsgevolgen, omdat de individuele arbeidsovereenkomsten in een onderneming
aan verschillend recht onderworpen kunnen zijn door rechtskeuze, gewone werk-
plek, vestiging indienstneming of nauwere band. Daarnaast kan aanknoping bij de
gewone werkplek leiden tot een Statutenwechsel. De overgang van onderneming kan
derhalve aan verschillende rechtsstelsels onderworpen zijn, hetgeen leidt tot onvoor-
spelbaarheid en rechtsonzekerheid (interne-marktoverwegingen).

Door de vraag of sprake is van een overgang van onderneming onder te brengen bij
de conflictregels voor de overnameovereenkomst (inmiddels artikel 3 en 4 Rome
I-Verordening) en de gevolgen daarvan bij de conflictregel voor individuele arbeids-
overeenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) cumuleren de nadelen van beide
oplossingen, waardoor deze oplossing eveneens moet worden afgewezen.

8.4 Voorrangsregel

8.4.1 Artikel 9 Rome I-Verordening

Het voorrangsregelprocedé zoals dat meestal wordt begrepen is een eenzijdige
methode waarin staten de werkingssfeer van hun regels eenzijdig afbakenen. Als
alle lidstaten van de EU de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn over-
gang van onderneming zouden kwalificeren als voorrangsregel en deze zouden
afstemmen op de territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van
onderneming zou er noch intern, noch extern een conflict ontstaan. De scope rule
zou dan moeten bepalen dat zodra de onderneming in een EU-lidstaat is gelegen
de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
die geldt in het land van vestiging van de onderneming moet worden toegepast. Dit
is dus in feite – in interne gevallen – een bijzondere meerzijdige conflictregel. Aan-
knopen bij de vestiging van de onderneming kan intern evenwel leiden tot een Statu-
tenwechsel, tenzij (zoals in de richtlijn overgang van onderneming en het Verenigd
Koninkrijk) uitsluitend wordt afgestemd op de ligging van de onderneming op het
moment van de overgang.
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8.4.2 Argumenten voor en tegen kwalificatie als voorrangsregel

Voor kwalificatie van de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn over-
gang van onderneming als voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verorde-
ning pleit dat de richtlijn overgang van onderneming naast werknemersbescherming
een sociaal-politiek openbaar belang kent.32 Immers, de richtlijn overgang van onder-
neming ziet primair op werknemersbescherming, maar heeft ook de werking van de
interne markt willen bevorderen. De richtlijn overgang van onderneming wordt op
grond van deze doelstelling extern als voorrangsregel beschouwd.

Daarnaast bevat de richtlijn overgang van onderneming in artikel 1 lid 2 een expli-
ciete territoriale-werkingssfeerbepaling die bepaalt dat de richtlijn altijd moet wor-
den toegepast wanneer de onderneming welke overgaat binnen de EU is gelegen. De
nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming wordt
op grond van deze scope rule extern als voorrangsregel beschouwd.

Tegen kwalificatie als voorrangsregel pleit dat uit het Ingmar-arrest33 volgt dat in
verhouding tot derde landen de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn
overgang van onderneming als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is
van een nauwe band met de gemeenschap, terwijl uit het Unamar-arrest34 volgt dat
in intra-EU gevallen de richtlijnbescherming in beginsel deel uitmaakt van het door
de conflictregels aangewezen recht (de lex causae). Wanneer de richtlijn overgang
van onderneming in de betrokken lidstaten correct is omgezet heeft het Europese
recht geen voorkeur voor het ene boven het andere recht. In verhouding tot andere
lidstaten is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming slechts als voorrangsregel te beschouwen als de wetgever van de lid-
staat het bij omzetting van de richtlijn van fundamenteel belang heeft geacht de
werknemer een ruimere bescherming te bieden dan die waarin de richtlijn voorziet.

Daarnaast levert de kwalificatie als voorrangsregel mogelijk problemen op als de
bescherming van de richtlijn overgang van onderneming moet worden ontleend
aan buitenlands recht. Krachtens artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening kan de rechter
namelijk alleen gevolg toekennen aan buitenlandse voorrangsregels als sprake is
van en voorrangsregel in de zin van artikel 9 lid 1 Rome I-Verordening, die geldt op
de plaats van nakoming van de contractuele verbintenissen en deze voorrangsre-
gel de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maakt.35 Bij de beslissing of
aan de buitenlandse voorrangsregels gevolg moet worden toegekend moet tevens
rekening worden gehouden met hun aard en doel alsmede met de gevolgen die de
toepassing of niet-toepassing van de bepalingen zou kunnen hebben. Stel nu dat
sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
Duitsland en de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van

32 Jayme & Kohler 1993, p. 370, Krebber 1998, p. 139-141, Kania 2012, p. 223-224 en Deinert 2013,
p. 345.

33 HvJ EG 9 november 2000, C-381/98 (Ingmar).
34 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 (Unamar).
35 Hauser 2012, p. 70.
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onderneming zou als voorrangsregel worden beschouwd. Als voor de onderneming
een werknemer in Duitsland werkzaam is en deze roept de onderneming op voor
een Duitse rechter, dan moet de Duitse rechter de Nederlandse implementatiewet-
geving van de richtlijn overgang van onderneming als buitenlandse voorrangsregel
in de zin van artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening gaan toepassen, hetgeen problemen
kan opleveren.

Alles afwegende vind ik dat de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn
overgang van onderneming in intra-EU gevallen slechts bij uitzondering als voor-
rangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening te beschouwen is, terwijl dat
in externe gevallen (richting derde landen) eerder regel is. Daarnaast levert de kwa-
lificatie als voorrangsregel mogelijk problemen op als de bescherming van de richt-
lijn overgang van onderneming moet worden ontleend aan buitenlands recht (ex
artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening). Kwalificatie van de nationale implementatie-
wetgeving van de richtlijn overgang van onderneming als voorrangsregel dient
daarom te worden afgewezen.

8.4.3 Tussenconclusie

Ik heb aangetoond dat het onderbrengen van de overgang van onderneming bij
de conflictregels voor de overnameovereenkomst en de individuele arbeidsovereen-
komsten, alsmede de kwalificatie als voorrangsregel moeten worden afgewezen. De
richtlijn overgang van onderneming bevat derhalve een van de Rome I-Verordening
afwijkend toepassingsbereik, hetgeen kan leiden tot conflicten met de verwijzings-
categorieën waarin de Rome I-Verordening voorziet. Dit probleem ga ik oplossen met
het Bündelungsmodell.

8.5 Bündelungsmodell

8.5.1 Inleiding

De vraag bij welke conflictregel de overgang van onderneming moet worden onder-
gebracht kan mijns inziens het beste worden beantwoord aan de hand van het in
1976/1977 door Klaus Schurig ontwikkelde Bündelungsmodell – te vertalen als ‘bun-
delingsmodel’.36 Helaas is het Bündelungsmodell in het internationale privaatrecht
nog geen algemeen geaccepteerd gedachtegoed:

‘(…) Schurig macht es seinen Lesern nicht immer leicht. Er prägt neue Begriffe. Er schafft sich über
weite Strecken sein eigenes terminologisches Gerüst. Darauf muss man sich einlassen, will man ihm
folgen. Es lohnt sich. Aber es fordert einige Investition.’

37

36 Schurig 1981, p. 89-108.
37 Mankowski 2012, p. 174.
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De ‘elementaire deeltjes’ van het Bündelungsmodell worden gevormd door zogehe-
ten Element-Kollissionsnormen.38 Bij iedere materiële norm van ieder recht behoort
een Element-Kollissionsnorm, die zich op deze concrete materiële norm beroept.
Deze Element-Kollissionsnorm is noodzakelijkerwijs eenzijdig, omdat zij zich vol-
gens de definitie slechts op één enkele materiële rechtsnorm van één enkel recht
kan beroepen.

8.5.2 Verticale (nationale) bundeling

Wanneer deze Element-Kollissionsnormen verticaal (dus nationaal) gebundeld kun-
nen worden zien zij op vergelijkbare conflictenrechtelijke belangen van systematisch-
materieel samenhangende bepalingen van één nationale rechtsorde:

‘Das allein entscheidende Kriterium ist vielmehr, daß sie auf einer vergleichbaren kollisionsrechtlichen
Interessenabwägung beruhen, welche stets zu demselben Ergebnis (zu derselben abstrakten Anknüp-
fung) führt.’

39

De aan het materiële recht ontleende begrippen dienen slechts ter karakterisering
van de bundeling, echter bij twijfelgevallen moet men op de conflictenrechtelijke
belangen terugvallen.

Gesloten eenzijdige conflictregels zijn Element-Kollissionsnormen die slechts zien op
één rechtsnorm van één rechtsorde en die niet verticaal (dus nationaal) gebundeld
kunnen worden met regels die zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke belangen
van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van één nationale rechts-
orde. Open eenzijdige conflictregels zijn ook Element-Kollissionsnormen die slechts
zien op één rechtsnorm van één rechtsorde, die wel verticaal (dus nationaal) gebun-
deld kunnen worden met regels die zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke belan-
gen van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van één nationale
rechtsorde, maar niet horizontaal (dus Europees of internationaal).

8.5.3 Horizontale (Europese of internationale) bundeling

Daar waar de verticale bundeling van Element-Kollissionsnormen ertoe leidt dat
bepaalde theoretisch gekarakteriseerde, zakelijk samenhangende materiële nor-
men van één en dezelfde rechtsorde worden samengenomen, zo neemt de horizontale
(dus Europese of internationale) bundeling die Element-Kollissionsnormen samen
die – bij dezelfde abstracte aanknoping – zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke
belangen van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van verschillende
rechtsordes binnen de EU of internationaal. Eerst de horizontale (dus Europese of interna-
tionale) bundeling maakt de conflictregel meerzijdig.

38 Mankowski 2012, p. 159.
39 Schurig 1981, p. 103.
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‘Das eigentliche, letztlich ausschlaggebende Kriterium ist auch hier wieder, daß die Element-Kollisions-
normen, die zu den einzelnen national verschiedenen Sachnormen führen (bzw. die “vertikal” gebun-
delten Kollisionsnormen, die zu den national verschieden Sachnormgruppen, den “Statuten” führen) auf
vergleichbarer kollisionsrechtlicher Interessenabwägung beruhen, die stets zu demselben Ergebnis (zu
derselben abstrakten Anknüpfung) führt.’

40

De aan het materiële recht ontleende begrippen dienen bij horizontale (dus Euro-
pese of internationale) bundeling nog duidelijker dan bij de verticale (dus nationale)
bundeling slechts als taalkundig hulpmiddel ter identificatie van de bundeling. De
eigenlijke bundelingscriteria zijn gelegen in de overeenstemmende conflictenrech-
telijke belangen, waarop men bij twijfelgevallen moet terugvallen.

Volgens het Bündelungsmodell is de klassiekemeerzijdige conflictregel (zoals artikel 8
Rome I-Verordening) het resultaat van een verticale en horizontale bundeling, mijns
inziens beter ‘nationale’ en ‘Europese of internationale’ bundeling genoemd.

8.5.4 Kwalificatie

In het Bündelungsmodell betekent kwalificatie het onderzoek of een Element-Kollis-
sionsnorm die behoort bij een bepaalde materiële norm wegens gelijke conflicten-
rechtelijke belangen (die ook door het doel van de materiële normworden beïnvloed)
deel uitmaakt van een bundel of buiten de gevestigde bundels valt.41 Gelijke conflic-
tenrechtelijke belangen worden in dezelfde bundel ingesnoerd.42 De kwalificatie ziet
derhalve op de vraag of een Element-Kollissionsnorm die naar een bepaalde materiële
norm leidt, tot een bundel behoort of niet. Omgekeerd geldt: een bundel heeft een
precieze inhoud.Wat hier niet onder valt, omdat het een ander belangenconflict regelt,
behoort in ieder geval niet in deze bundel, wellicht tot een andere bundel:

‘Normen, die verschiedene Interessen verfolgen, gehören verschiedenen Bündeln an. Normen, die
gleiche Interessen verfolgen, gehören demselben Bündel an.’

8.5.5 Voorrangsregels

Het Bündelungsmodell geeft niet alleen een verklaring voor de gewone kwalifica-
tie, maar juist ook voor de bijzondere conflictenrechtelijke positie van de voorrangs-
regels (zijnde eenzijdige conflictregels).43 Voorrangsregels moeten op grond van het
Bündelungsmodell als de uitkomst van een andere kwalificatie worden beschouwd.

Bepaalde materiële normen onderscheiden zich met het oog op overeenkomende
belangen zo sterk van andere materiële normen, dat een bundeling in een conflictre-
gel is uitgesloten. Krachtens het Bündelungsmodell zijn andere conflictenrechtelijke
belangen daartoe doorslaggevend (hetgeen uiteraard door het doel van de materiële
norm wordt beïnvloed). Voorrangsregels kunnen het best worden omschreven als

40 Schurig 1981, p. 105.
41 Kuckein 2008, p. 39.
42 Mankowski 2012, p. 161.
43 Kuckein 2008, p. 39-40.
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materiële normen waarvoor de aanknopingscriteria van de bestaande conflictregels
ongeschikt zijn.44 Zulke normen diskwalificeren zich daardoor in zekere zin als onder-
werp van een reguliere aanknoping. De eerste karakteristiek van voorrangsregels is
derhalve dat zij een andere conflictenrechtelijke ratio hebben dan de rechtsverhou-
ding waarop zij betrekking hebben.45

De tweede karakteristiek van voorrangsregels is gelegen in de ‘bundelingstoestand’
en daarmee in de vooruitgang van de normvorming.46 Bij voorrangsregels ontbreekt
in het algemeen de uitwisselbaarheid die ten grondslag ligt aan het meerzijdige ver-
wijzingssysteem.47 Voorrangsregels kunnen in een tussenstadium zijn in het rijpings-
proces naar een meerzijdige conflictregel.48 Voorrangsregels kunnen (maar moeten
niet) ‘kiemcellen’ vormen voor latere meerzijdige bundelingen.49 Zo kunnen gesloten
eenzijdige conflictregels in de loop der tijd wellicht verticaal (dus nationaal) gebun-
deld worden met regels die vergelijkbare conflictenrechtelijke belangen nastreven
(en open eenzijdige conflictregels worden) en bij Europese of internationale voor-
uitgang van de normvorming wellicht horizontaal (dus Europees of internationaal)
gebundeld worden tot echte meerzijdige conflictregels.50 Het conflictenrecht is daar-
mee niet statisch, maar dynamisch.

Een meerzijdig systeem van conflictenrecht vereist niet dat alle conflictregels meer-
zijdig zijn, dat is slechts de ideale situatie.51 Een volledig meerzijdige bundeling is
geen noodzakelijk vereiste voor het behoren van een conflictregel tot het klassieke
verwijzingssysteem. Het onderscheidt zich veeleer daardoor dat een bundeling van
eenzijdige conflictregels mogelijk is. Het onderscheidende kenmerk is de potentiële
meerzijdigheid van eenzijdige conflictregels. De bundels van conflictregels zijn ver-
anderlijk. Regels die eenzijdig het toepassingsbereik van wetten van één rechtsorde
vastleggen zijn potentieel meerzijdig als de daaraan ten grondslag liggende conflic-
tenrechtelijke belangen ook op andere rechtsordes overdraagbaar zijn.

8.5.6 Bündelungsmodell en overgang van onderneming

Tot op heden is voor de kwalificatie van de overgang van onderneming met name aan-
sluiting gezocht bij het doel van de richtlijn overgang van onderneming. De overgang
van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeids-
overeenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) omdat de richtlijn een gelijkwaardige
bescherming van de rechten van werknemers wil waarborgen in de verschillende lid-
staten (werknemersbescherming). De overgang van onderneming wordt gekwalifi-
ceerd als voorrangsregel (artikel 9 Rome I-Verordening) omdat de richtlijn wil zorgen

44 Kuckein 2008, p. 41.
45 van Hoek 2004b, p. 9.
46 Schurig 1981, p. 93.
47 van Hoek 2004b, p. 10.
48 Kegel & Schurig 2004, p. 324.
49 Schurig 1985, p. 63.
50 Schurig 1981, p. 168.
51 Kuckein 2008, p. 142.
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voor de onderlinge afstemming van de uit de beschermingsregels voortvloeiende ver-
plichtingen voor de ondernemingen in de Gemeenschap (interne-marktdoelstelling).
De richtlijn overgang van onderneming heeft evenwel een tweeledig doel: zowelwerk-
nemersbescherming als interne-marktdoelstellingen. De overgang van onderneming
zou qua doel dus zowel onder artikel 8 Rome I-Verordening als onder artikel 9 Rome
I-Verordening kunnen vallen.

Krachtens het Bündelungsmodell dienen de aan het materiële recht ontleende begrip-
pen slechts als taalkundig hulpmiddel ter identificatie van de bundeling. De eigenlijke
bundelingscriteria zijn gelegen in de overeenstemmende conflictenrechtelijke belangen,
waarop men bij twijfelgevallen moet terugvallen.

Teneinde het tweeledige doel (werknemersbescherming en interne-marktdoel-
stellingen) te bereiken richt de richtlijn overgang van onderneming zich tot het
collectief van de onderneming en bevat de richtlijn in artikel 1 lid 2 een territori-
ale-werkingssfeerbepaling die daarbij aansluit, door te bepalen dat de richtlijn over-
gang van onderneming van toepassing is zodra de onderneming binnen de EU is
gevestigd.

Ik heb aangetoond dat de conflictenrechtelijke belangen van de richtlijn overgang
van onderneming niet worden gediend door de overgang van onderneming onder te
brengen bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst, de individuele arbeids-
overeenkomsten of door kwalificatie als voorrangsregel. De richtlijn overgang van
onderneming bevat derhalve een van de Rome I-Verordening afwijkend toepassings-
bereik, hetgeen kan leiden tot conflicten met de verwijzingscategorieën waarin de
Rome I-Verordening voorziet. Mijns inziens komt de overgang van onderneming con-
flictenrechtelijk zelfstandigheid toe. Het zou daarom mogelijk moeten zijn voor deze
bijzondere verwijzingscategorie die de overgang van onderneming is het coördinatie-
probleem in de EU op te lossen door in de richtlijn overgang van onderneming voor die
regels een eigen conflictregel vast te stellen.

8.6 Eigen conflictregel

8.6.1 Objectieve en subjectieve aanknopingsfactor?

Als voor overgang van onderneming een eigen conflictregel moet worden opgesteld
ontstaat allereerst de vraag naar de aanknopingsfactor, de spil van de conflictregel.52

Bestaat de aanknopingsfactor uit een feitelijk-geografisch gegeven dan is sprake van
een objectieve aanknopingsfactor en heet de conflictregel een objectieve conflictre-
gel. Er is sprake van een subjectieve aanknopingsfactor als de aanwijzing van het toe-
passelijke recht geheel of gedeeltelijk aan de betrokken partijen wordt overgelaten.
De conflictregel die partijen rechtskeuzebevoegdheid verleent noemt men een sub-
jectieve conflictregel.

52 Strikwerda 2012, p. 30-32.
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De spil bij de overgang van onderneming is de onderneming of het onderdeel van
de onderneming. De vestigingsplaats van de onderneming of het onderdeel van de
onderneming vormt de natuurlijke aanknoping van de overgang van onderneming
(de Sitz). De territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onder-
neming, die de richtlijn van toepassing acht wanneer de onderneming welke over-
gaat gevestigd is binnen de EU, sluit hierbij aan.

Waar de vestigingsplaats van de onderneming of het onderdeel van de onderneming
is gelegen moet worden beantwoord aan de hand van de voorwaarde ‘onderneming’
(economische eenheid), zoals gedefinieerd door het Hof van Justitie. De voorwaarde
onderneming (economische eenheid) verwijst naar een georganiseerd geheel van
personen en elementen, waarmee een economische activiteit met een eigen doelstel-
ling kan worden uitgeoefend.53 Daar waar het georganiseerd geheel van personen en
elementen een economische activiteit met een eigen doelstelling uitoefent is de ves-
tigingsplaats van de onderneming.

Is bij aanknoping van de overgang van onderneming bij de vestigingsplaats van (het
onderdeel van) de onderneming nog ruimte voor partijautonomie? Anders gezegd:
past de overgang van onderneming binnen het model van de vrije rechtskeuze?

Als de overgang van onderneming subjectief wordt aangeknoopt wordt de aanwij-
zing van het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk aan vervreemder en verkrijger
overgelaten. Partijautonomie is weliswaar de hoeksteen van de Rome I-Verordening,
maar er zijn in de Rome I-Verordening diverse voorzieningen getroffen voor rech-
ten van derden (bijvoorbeeld in artikel 3 lid 2 tweede zin Rome I-Verordening) en
zwakkere contractspartijen (bijvoorbeeld voor werknemers in artikel 8 Rome I-Ver-
ordening). Mijns inziens past de overgang van onderneming, die primair het behoud
van verkregen rechten van werknemers als doel heeft, niet binnen het model van de
vrije rechtskeuze. Het gaat bij overgang van onderneming om verkregen rechten van
derden, welke derden ook nog eens beschermenswaardige werknemers zijn. Bij aan-
knoping van de overgang van onderneming bij de vestigingsplaats van de onderne-
ming moet het daarom niet mogelijk zijn dat vervreemder en verkrijger krachtens een
rechtskeuze het toepasselijke recht aanwijzen en daarmee mogelijk verkregen rechten
van werknemers ontnemen. Subjectieve aanknoping van de overgang van onderne-
ming moet daarom worden afgewezen.

8.6.2 Eenzijdige of meerzijdige eigen conflictregel?

Als voor overgang van onderneming een eigen conflictregel moet worden opge-
steld die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming ontstaat vervolgens
de vraag of een eenzijdige of meerzijdige conflictregel geïndiceerd is. Volgens het
Bündelungsmodell leidt de verticale (dus nationale) bundeling van Element-Kollis-
sionsnormen ertoe dat bepaalde theoretisch gekarakteriseerde, zakelijk samenhan-
gende materiële normen van één en dezelfde rechtsorde worden samengenomen en

53 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
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neemt de horizontale (dus Europese of internationale) bundeling die Element-
Kollissionsnormen samen die – bij dezelfde abstracte aanknoping – zien op verge-
lijkbare conflictenrechtelijke belangen van systematisch-materieel samenhangende
bepalingen van verschillende rechtsordes binnen de EU of internationaal. Eerst de
horizontale (dus Europese of internationale) bundeling maakt de conflictregel
meerzijdig.

Binnen de EU is de richtlijn overgang van onderneming in nationale implemen-
tatiewetgeving vastgelegd. De rechtsstelsels binnen de EU hebben daarmee voor
wat de overgang van onderneming betreft als gelijkwaardig te gelden, zelfs wanneer
slechts een minimumniveau van bescherming wordt voorgeschreven. Anders gezegd:
de rechtsstelsels binnen de EU zijn voor wat betreft de overgang van onderneming
onderling uitwisselbaar. Binnen de EU volstaat het derhalve het recht van een lidstaat
van toepassing te verklaren, hierdoor wordt het minimumniveau van bescherming
bereikt dat de richtlijn overgang van onderneming voorschrijft. Krachtens het Bünde-
lungsmodell moet geconcludeerd worden dat de overgang van onderneming binnen
de EU zowel verticaal (nationaal) als horizontaal (Europees in dit geval) gebundeld
kan worden en aldus binnen de EU sprake is van een meerzijdige conflictregel.

De richtlijn overgang van onderneming ziet echter ook op ‘uitgaand’ verkeer vanuit
de EU naar derde landen. Analoog aan het Ingmar-arrest54 zou gesteld kunnen wor-
den dat in verhouding tot derde landen de nationale implementatiewetgeving van de
richtlijn overgang van onderneming meestal slechts verticaal (nationaal) en niet hori-
zontaal (internationaal in dit geval) kan worden gebundeld en dat sprake is van een
voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening. Er bestaat in het derde land
immers meestal geen met de richtlijn overgang van onderneming vergelijkbare rege-
ling. Aldus is richting derde landen sprake van een voorrangsregel.

De arresten Ingmar55 en Unamar56 passen derhalve in het Bündelungsmodell.

Moet de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming binnen de EU de status van voorrangsregel krijgen? Niet als zij de minimum-
bescherming van de richtlijn overgang van onderneming biedt. Alleen wanneer
lidstaten meer bescherming bieden dan door de richtlijn overgang van onderneming
is voorgeschreven (een zogeheten ‘nationale kop’) ontstaat een andere situatie.
De wetgever moet het in het kader van de omzetting van de richtlijn overgang van
onderneming van fundamenteel belang hebben gevonden de werknemers werk-
zaam in ondernemingen die gevestigd zijn in de betrokken rechtsorde een ruimere

54 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
55 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
56 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
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bescherming te bieden dan die waarin de richtlijn overgang van onderneming voor-
ziet. Eerst dan kan de nationale implementatiewetgeving slechts verticaal (nationaal)
en niet horizontaal (Europees) worden gebundeld en is sprake van een voorrangsre-
gel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening.57

Door de overgang van onderneming krachtens het Bündelungsmodell binnen de EU
als meerzijdige conflictregel te beschouwen en richting derde landen als voorrangs-
regel wordt een belangrijke breuk gecreëerd met het dogma dat er een strikte twee-
sporigheid zou bestaan tussen meerzijdige conflictregels en voorrangsregels.

8.6.3 Statutenwechsel

Als voor overgang van onderneming een eigen conflictregel moet worden opgesteld
die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming kan door de verplaatsing
van de onderneming naar een ander land een Statutenwechsel plaatsvinden.

In theorie kan de verplaatsing van de onderneming plaatsvinden voordat de over-
gang van onderneming plaatsvindt.58 Op de overgang van onderneming is dan het
recht van de nieuwe vestigingsplaats van de onderneming van toepassing. Meestal
zal de verplaatsing van de onderneming echter plaatsvinden nadat de overgang van
onderneming heeft plaatsgevonden. In dat geval geldt voor de overgang van onder-
neming tot de verplaatsing het recht van de vestigingsplaats van de onderneming
van de vervreemder, daarna leidt verplaatsing van de relevante aanknopingsfactor
(de onderneming) tot een Statutenwechsel. Vervolgens ontstaat de vraag welk rechts-
stelsel van toepassing is: het oude of het nieuwe rechtsstelsel? Als dat laatste het geval
is, moet worden bepaald welke rechten en verplichtingen onder het oude en welke
onder het nieuwe recht vallen – overgangsrecht dus.

8.6.4 Overgangsrecht

Het overgangsrecht reguleert de gelding van het recht niet.59 Na verplaatsing van de
onderneming geldt het nieuwe recht. Het overgangsrecht onderscheidt slechts ver-
schillende werkingen, waarmee men de toepassing van het geldende recht variabel
maakt.60 Hierbij kan men drie hoofdgroepen onderscheiden: terugwerkende kracht
(ex tunc), nawerking/eerbiediging en onmiddellijke/exclusieve werking (ex nunc).61

De toepasselijke nieuwe wet heeft terugwerkende kracht ten aanzien van de toepas-
selijke oude wet als de nieuwe wet toepasselijk wordt op de geldigheid en de gevol-
gen van rechtsfeiten of rechtsverhoudingen die onder de oude, oorspronkelijke wet –
dus voor de verandering van de feitelijke situatie – tot stand zijn gekomen.

57 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
58 Franzen 1994, p. 110, Däubler 1994, p. 119, Kania 2012, p. 68-69 en Deinert 2013, p. 341.
59 Haazen 2001, p. 386.
60 Haazen 2001, p. 387.
61 Haazen 2001, p. 385-404. Asser & Vonken 2013, p. 138, Vonken stelt dat slechts sprake kan zijn

van eerbiedigende en exclusieve werking, alsmede een combinatie van beide.

8.6.3 Proeve van oplossing

264



De toepasselijke nieuwe wet heeft eerbiedigende werking ten aanzien van de toe-
passelijke oude wet als ook nadat zich een wijziging in de feitelijke situatie – het
aanknopingspunt – heeft voorgedaan, de oude wet toepasselijk blijft. Anders gezegd:
de oude wet heeft nawerking.

Aan de toepasselijke nieuwe wet kan ook onmiddellijke/exclusieve werking wor-
den toegekend: vanaf het moment dat de feitelijke situatie – het aanknopingspunt –
verandert wordt de nieuwe wet toepasselijk.62 De nieuwe wet wordt toepasselijk
op de geldigheid en de gevolgen van rechtsfeiten of rechtsverhoudingen die onder
de oude, oorspronkelijke wet – dus voor de verandering van de feitelijke situatie –

tot stand zijn gekomen vanaf het moment dat deze feiten zich hebben gewijzigd.

8.6.5 Gesloten, open en gemengde rechtsfeiten

Bij de toepassing van het overgangsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen
gesloten, open en gemengde rechtsfeiten.63 Concreet moet daarbij worden onderzocht
of de laatste deelhandeling, die tot voltooiing van de materieelrechtelijke rechtsposi-
tie en die voor verandering van de rechtstoestand vereist is, reeds ingetreden is (posi-
tief afgesloten), definitief niet ingetreden is (negatief afgesloten), nog open staat of een
combinatie van beide:

‘Leicht identifizieren lassen sich allein positiv abgeschlossene Tatbestände, weil sie durch den Eintritt
der betreffenden Rechtsfolge im Sinne einer Änderung der dinglichen Rechtslage gekennzeichnet sind.
Schwierig ist dagegen gelegentlich die Differenzierung zwischen negativ abgeschlossenen und noch
offenen Tatbeständen, weil viele zu einer Rechtsänderung erforderliche Teilakte aus materiellrechtlicher
Sicht nachholbar sind. (...) Im Ergebnis muss aus dem Blickwinkel des anwendbaren Rechts heraus
beurteilt werden, ob zur Herbeiführung der konkreten Rechtsfolge mindestens ein sachenrechtlich
relevanter Teilakt weiterhin verwertbar ist (offener Tatbestand) oder ob alle Teilakte wiederholt werden
müssen bzw. die Herbeiführung der Rechtsfolge inzwischen unmöglich ist (negativ abgeschlossener
Tatbestand).’

64

Van een gesloten rechtsfeit (zowel positief als negatief) is derhalve sprake als een
recht of rechtsverhouding voor de Statutenwechsel ontstaan, verdwenen of inhou-
delijk gewijzigd is.65 Op gesloten rechtsfeiten blijft het oude recht van toepassing, de
Statutenwechsel heeft daarop geen invloed. Van een open rechtsfeit is sprake als op
het tijdstip van de Statutenwechsel nog niet alle vereisten voor het ontstaan, ver-
dwijnen of inhoudelijke wijziging van een recht of rechtsverhouding zijn vervuld.
Het nieuwe recht beslist er over of een rechtsfeit of rechtsverhouding ontstaat, ver-
dwijnt of inhoudelijk wijzigt en in hoeverre het reeds verkregen rechten erkent. Van
een gemengd rechtsfeit is sprake als een recht of rechtsverhouding weliswaar voor
de Statutenwechsel is ontstaan, maar de specifieke werking na de Statutenwechsel

62 Asser & Vonken 2013, p. 139.
63 Junker 1998, p. 199-200, Kropholler 2004, p. 186-191 en Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-219.
64 Wendehorst 2010, p. 134-135.
65 Junker 1998, p. 200-201 en Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-218.
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plaatsvindt. Bij gemengde rechtsfeiten gelden twee principes: een rechtsfeit dat
krachtens het oude recht is ontstaan blijft onder het nieuwe recht bestaan, het
nieuwe recht aanvaardt het bestaande recht. Het nieuwe recht bepaalt evenwel
hoe het reeds ontstane recht onder het nieuwe recht kan worden uitgeoefend, het
moet in het nieuwe recht worden omgezet.

8.6.6 Temporele dimensie overgang van onderneming

Het is twijfelachtig hoe de overgang van onderneming overgangsrechtelijk moet
worden behandeld. Door de overgang van onderneming wordt onder andere het
behoud van de rechten van werknemers gecreëerd. Het voortleven van de rechtsge-
volgen die onder de oude aanknoping tot stand gekomen zijn staat bekend als de
eerbiediging van verkregen rechten. In geval van een Statutenwechsel bij overgang
van onderneming kan het nieuwe recht daarom niet zonder meer van toepassing
zijn. Aan de andere kant is het rechtsverkeer gediend met de toepassing van een
eenduidig statuut. Bij overgang van onderneming bestaat duidelijk frictie tussen de
eerbiediging van verkregen rechten van werknemers enerzijds en een snelle inte-
gratie in de rechtsorde waarnaar de onderneming is verplaatst anderzijds.

De overgang van onderneming laat zich niet eenduidig in de categorie gesloten of
open rechtsfeiten onderbrengen. Met betrekking tot het ontstaan van de overgang
van onderneming is uiteraard reeds sprake van een (positief of negatief) afgesloten
rechtsfeit, maar wat is rechtens met betrekking tot de gevolgen van de overgang van
onderneming, meer specifiek: het behoud van de rechten van werknemers? Op het
moment van de overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die
voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking op de verkrijger over. Door de overgang
van onderneming ontstaat dus de overgang van de rechten en verplichtingen van
vervreemder op verkrijger en is sprake van een positief gesloten rechtsfeit waarop
een Statutenwechsel geen invloed meer heeft.66 Stel dat sprake is van een overgang
van een in Nederland gevestigde onderneming naar een verkrijger in Duitsland. Op
het moment dat de hoedanigheid van ondernemer van vervreemder op verkrijger
overgaat gaan de rechten en verplichtingen uit de bestaande arbeidsovereenkom-
sten krachtens artikel 7:663 BW van vervreemder op verkrijger over. Ik ga ervan uit
dat de individuele arbeidsovereenkomsten krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Veror-
dening worden beheerst door Nederlands recht, zijnde het recht van de gewone
werkplek. Als de verkrijger vervolgens de onderneming naar Duitsland verplaatst
doet hij dat met de inmiddels krachtens Nederlands recht overgegane arbeidsover-
eenkomsten. Op het moment dat de werknemers hun werk in Duitsland hervat-
ten wijzigt het toepasselijke recht op hun individuele arbeidsovereenkomsten van
Nederlands naar Duits recht. De inhoud van de arbeidsovereenkomsten wordt der-
halve na verplaatsing van de onderneming door Duits recht bepaald. Aldus vindt een

66 Zo ook: Kania 2012, p. 105.
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Statutenwechsel plaats. Er moeten derhalve twee hoofdvragen onderscheiden wor-
den:allereerst de overgang van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de arbeids-
overeenkomsten of arbeidsbetrekkingen op de verkrijger en ten tweede de gevolgen
daarvan. Ten aanzien van de gevolgen vindt een wijziging van het op de arbeidsover-
eenkomsten of arbeidsbetrekkingen toepasselijke recht plaats door verplaatsing van
de onderneming en werkhervatting aldaar. Dit geldt ook voor geïncorporeerde cao’s.

Een werknemer die op de datum van de overgang van onderneming in dienst is van
de vervreemder kan zich evenwel verzetten tegen de overgang van zijn arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking op de verkrijger en het is aan de lidstaten te bepa-
len wat er met de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking moet gebeuren.67 Een
eventueel verzetsrecht ontstaat derhalve krachtens het recht van de lidstaat van de
vestigingsplaats van de onderneming van de vervreemder op het moment van de
overgang van onderneming en niet op een later moment. In Nederland en het Ver-
enigd Koninkrijk wordt ervan uitgegaan dat het verzetsrecht in de tijd alleen vóór de
overgang kan worden uitgeoefend, maar in Duitsland gaat de verzetstermijn eerst
lopen als voldaan is aan de informatieplicht, hetgeen ook na de overgang van onder-
neming kan zijn. In Duitsland is het rechtsgevolg van een beroep op het verzetsrecht
(ex nunc of ex tunc) na de overgang van onderneming omstreden, de meeste schrij-
vers gaan ervan uit dat het verzetsrecht terugwerkende kracht heeft.68 De arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking is in dat geval nooit op de verkrijger overgegaan.
Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar een verkrijger in Duitsland. In Nederland eindigt bij verzet de arbeidsovereen-
komst van rechtswege, maar in Duitsland blijft de arbeidsovereenkomst met de ver-
vreemder in stand. In mijn optiek kan het niet zo zijn dat een bij een in Nederland
gevestigde onderneming werkzame werknemer door de overgang van onderneming
en verplaatsing naar Duitsland het Widerspruchsrecht van § 613a lid 6 BGB ver-
krijgt, waardoor hij bij uitoefening daarvan met terugwerkende kracht zijn arbeids-
overeenkomst met de Nederlandse vervreemder behoudt. Omgekeerd kan het ook
niet zo zijn dat een bij een in Duitsland gevestigde onderneming werkzame werk-
nemer door de overgang van onderneming en de verplaatsing naar Nederland zijn
Widerspruchsrecht verliest. Het ontstaan van een verzetsrecht en de inhoud daarvan is
mijns inziens te beschouwen als een gesloten rechtsfeit waarop de oude wet van
toepassing is en blijft.69

In principe is na de overgang van onderneming alleen de verkrijger aansprakelijk,
echter de lidstaten kunnen bepalen dat de vervreemder en de verkrijger na het tijd-
stip van de overgang hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen welke vóór
het tijdstip van de overgang voortvloeien uit een op het tijdstip van de overgang

67 HvJ EG 16 december 1992, JAR 1993/64 (Katsikas), HvJ EG 7 maart 1996, JAR 1996/169 (Merckx en
Neuhuys) en HvJ EG 12 november 1998, NJ 1999, 520 en JAR 1999/520 m.nt. (Europièces/Sanders).

68 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020.
69 Zie ook: Franzen 1994, p. 153-154, zie anders: Kania 2012, p. 106-108. Kania stelt ongemotiveerd

dat het verzetsrecht krachtens § 613a lid 6 BGB vervalt omdat § 613a BGB na de Statutenwechsel
niet meer van toepassing is. Kania vindt dat voor zijn proefschrift verder niet relevant, omdat het
verzetsrecht niet op de richtlijn overgang van onderneming berust.

Eigen conflictregel 8.6.6

267



bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. In de Nederlandse en Duitse
implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming is vastgelegd dat
de vervreemder nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk
verbonden is voor nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die
zijn ontstaan vóór het tijdstip van overgang van onderneming. In Duitsland is de ver-
vreemder alleen volledig aansprakelijk voor verplichtingen die opeisbaar zijn gewor-
den vóór het tijdstip van de overgang.70 Voor verplichtingen die vóór het tijdstip van de
overgang zijn ontstaan, maar pas na het tijdstip van de overgang opeisbaar worden is
de vervreemder aansprakelijk naar rato van het op het tijdstip van de overgang ver-
streken tijdvak. In het Verenigd Koninkrijk is de hoofdelijke aansprakelijkheid niet
in algemene zin geïmplementeerd, de verkrijger is vanaf het moment van de over-
gang van onderneming volledig en alleen aansprakelijk, ook voor verplichtingen ont-
staan vóór de overgang van onderneming.71 De hoofdelijke aansprakelijkheid van de
vervreemder in de door mij onderzochte landen ziet dus op verplichtingen die zijn
ontstaan vóór het tijdstip van de overgang van onderneming. Stel dat sprake is van een
overgang van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming naar een ver-
krijger in Nederland. De Engelse vervreemder is na de overgang van onderneming
niet langer aansprakelijk voor verplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van
de overgang. Is het dan redelijk na verplaatsing van de onderneming naar Nederland
de Engelse vervreemder alsnog krachtens artikel 7:663 tweede zin BW aansprakelijk
te achten voor de nakoming van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst voor de
overgang van onderneming? Of in het omgekeerde geval van een overgang van een
in Nederland gevestigde onderneming naar een verkrijger in het Verenigd Koninkrijk
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Nederlandse vervreemder krachtens artikel
7:663 BW te zien vervallen? De gevolgen van een overgang van onderneming worden
hierdoor voor alle partijen onvoorspelbaar. Een eventuele hoofdelijke aansprakelijk-
heid ontstaat op het moment dat de overgang van onderneming plaatsvindt krach-
tens het recht van de vestigingsplaats van de vervreemder en kan mijns inziens niet
ontstaan of vervallen na het tijdstip van de overgang. Een latere verplaatsing van de
onderneming heeft derhalve geen invloed op het al dan niet ontstaan van de hoofde-
lijke aansprakelijkheid, noch op de inhoud daarvan. Het ontstaan van de hoofdelijke
aansprakelijkheid en de inhoud daarvan is dan ook te beschouwen als een gesloten
rechtsfeit waarop de oude wet van toepassing is en blijft.72

Krachtens de optionele informatieplicht kunnen lidstaten maatregelen nemen om
ervoor te zorgen dat de vervreemder de verkrijger in kennis stelt van alle rechten en
verplichtingen die op de verkrijger zullen overgaan, voor zover deze rechten en ver-
plichtingen de vervreemder op de datum van overgang bekend zijn of hadden moeten
zijn. In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang
van onderneming is de facultatieve informatieplicht van de vervreemder jegens de
verkrijger niet geïmplementeerd, in het Verenigd Koninkrijk wel. Wanneer niet wordt

70 Müller-Glöge 2012, p. 432.
71 Allan v Sterling BC [1995] IRLR 301.
72 Zo ook Franzen 1994, p. 160-162 en Kania 2012, p. 109-111.
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voldaan aan de informatieplicht van artikel 11 TUPE kan de verkrijger krachtens
artikel 12(1) en (2) TUPE binnen drie maanden na de overgang van onderneming
een vordering tot schadevergoeding indienen bij een Employment Tribunal. Stel
dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
een verkrijger in het Verenigd Koninkrijk. Krachtens Nederlands recht hoeft de
Nederlandse vervreemder de Engelse verkrijger niet te informeren. Zou het mogelijk
moeten zijn dat na verplaatsing van de onderneming naar het Verenigd Koninkrijk
de Engelse verkrijger van de Nederlandse vervreemder een schadevergoeding claimt
wegens het niet voldoen aan de informatieplicht van artikel 11 TUPE? Of in het omge-
keerde geval van een overgang van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland de infor-
matieplicht van de Engelse vervreemder verdwijnt? De verkrijger beslist over de
verplaatsing van de onderneming, het zou niet redelijk zijn als de informatieplicht
van de vervreemder daardoor drastisch zou wijzigen. Als er een optionele informa-
tieplicht is opgenomen ontstaat deze krachtens het recht van de vestigingsplaats
van de vervreemder. Mijns inziens is de optionele informatieplicht van vervreem-
der jegens verkrijger eveneens als een gesloten rechtsfeit te beschouwen, zodat na
verplaatsing van de onderneming geen Statutenwechsel plaatsvindt: op de informa-
tieplicht en de inhoud daarvan blijft daarom het recht van de vervreemder van
toepassing.73

Na de overgang handhaaft de verkrijger de in een collectieve overeenkomst vast-
gelegde arbeidsvoorwaarden in dezelfde mate als in deze overeenkomst vastgesteld
voor de vervreemder. Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland
gevestigde onderneming naar een verkrijger in het Verenigd Koninkrijk. Krachtens
artikel 14a Wet Cao gaan de rechten en verplichtingen uit hoofde van de geldende
Nederlandse cao over op de Engelse verkrijger. Is het logisch deze rechten en ver-
plichtingen uit hoofde van de Nederlandse cao na verplaatsing van de onderne-
ming naar het Verenigd Koninkrijk te laten vervallen omdat een cao in het Verenigd
Koninkrijk meestal geen wettelijk bindend contract is? Omgekeerd: is het logisch
bij een overgang vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland de niet wettelijk
bindende cao alsnog krachtens artikel 14a Wet Cao te laten overgaan? De verkrijger
beslist over de verplaatsing van de onderneming. Hierdoor zou het primaire doel van
de richtlijn overgang van onderneming, namelijk werknemersbescherming, kunnen
worden ondergraven als door de verplaatsing de in een collectieve overeenkomst vast-
gelegde arbeidsvoorwaarden zouden komen te vervallen of drastisch zouden wijzi-
gen. Mijns inziens is de overgang van de in een collectieve overeenkomst vastgelegde
arbeidsvoorwaarden derhalve als gesloten rechtsfeit te beschouwen, waarop het oude
recht van toepassing is en blijft.

De verkrijger moet de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoor-
waarden handhaven totdat de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of afloopt
of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt toegepast.
De eindigingsgronden zijn in Nederland en Duitsland wel geïmplementeerd, maar in

73 Zie anders: Kania 2012, p. 106, die van mening is dat de informatieplicht en het verzetsrecht als
gevolg van een conflit mobile kunnen ‘oplossen’ als het nieuwe recht daar niet in voorziet.
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het Verenigd Koninkrijk niet. Worden de eindigingsgronden beheerst door het oude
of het nieuwe recht? Krachtens artikel 14a lid 2 Wet Cao eindigen de uit een cao
overgegane rechten en verplichtingen onder andere op het moment dat de verkrijger
gebonden wordt aan een nieuwe cao. Een dergelijke eindigingsgrond is in het Engelse
recht niet opgenomen. Moet bij verplaatsing van de onderneming van Nederland
naar het Verenigd Koninkrijk artikel 14a lid 2 Wet Cao van toepassing blijven of wor-
den de gevolgen gereguleerd (of eerder niet gereguleerd) door het Engelse recht?
De eindigingsgronden richten zich uitdrukkelijk tot de verkrijger, zodat daar mijns
inziens sprake is van een open rechtsfeit waarop het nieuwe recht van toepassing is.
Na verplaatsing kan derhalve een Statutenwechsel plaatsvinden en zou bijvoorbeeld
de looptijd van de cao kunnen worden ingekort door een nieuwe cao.74

Tenzij de lidstaten anders bepalen is de overgang van rechten en verplichtingen
niet van toepassing op de rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen, invali-
diteitsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen, tenzij de lidstaten anders bepalen.
Nederland en Duitsland gaan ervan uit dat pensioen wel overgaat, tenzij sprake is van
bepaalde uitzonderingen. In het Verenigd Koninkrijk gaat men ervan uit dat pensi-
oen niet overgaat, tenzij sprake is van bepaalde uitzonderingen. Stel dat sprake is van
een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar een verkrijger in het
Verenigd Koninkrijk. Krachtens Nederlands recht gaat pensioen wel mee over, maar
krachtens Engels recht niet. Zou het redelijk zijn als na verplaatsing van de onderne-
ming naar het Verenigd Koninkrijk de Engelse verkrijger de overgang van pensioen75

weerspreekt omdat pensioen in het Verenigd Koninkrijk niet mee overgaat? Of in het
omgekeerde geval van een overgang van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland de
Nederlandse verkrijger stelt dat pensioen mee over is gegaan? Dit komt mij niet rede-
lijk voor. Als de lidstaten hebben bepaald dat de overgang al dan niet van toepassing
is op de rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen
en nabestaandenuitkeringen ontstaan deze rechtenwel of niet krachtens het recht van
de vestigingsplaats van de vervreemder. Als dit type rechten krachtens het oude recht
wel of niet meegaan, dan kan een latere verplaatsing daar niets aan veranderen. Een
Statutenwechsel is derhalve uitgesloten, er is sprake van een gesloten rechtsfeit.

De overgang van de onderneming vormt op zichzelf voor de vervreemder of de
verkrijger geen reden tot ontslag. Deze bepaling vormt geen beletsel voor ontslagen
om economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de
werkgelegenheid met zich brengen. Het ontslag is bij uitstek als open rechtsfeit te
beschouwen, omdat de laatste deelhandeling die tot voltooiing van de materieelrech-
telijke rechtspositie en die voor verandering van de rechtstoestand vereist is (namelijk
het ontslag zelf) nog open staat. Ontslaat de vervreemder, dan geldt het oude recht,
terwijl als de verkrijger ontslaat geldt het nieuwe recht. Na verplaatsing van de onder-
neming kan op dit punt een Statutenwechsel plaatsvinden.76

74 Zo ook Franzen 1994, p. 171-182 en Kania 2012, p. 122-123.
75 Waarbij ik de vraag of dit technisch wel kan gezien de grote verschillen tussen de nationale

pensioenstelsels gemakshalve buiten beschouwing laat.
76 Zo ook Kania 2012, p. 105-106.
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Uit het voorgaande kan een aantal algemene regels met betrekking tot de temporele
dimensie van overgang van onderneming worden afgeleid:
– de inhoud van de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking wordt na verplaat-

sing van de onderneming en wijziging van de gewone werkplek beheerst door
het nieuwe recht, er vindt een Statutenwechsel plaats;

– de verplichtingen van de vervreemder zijn als gesloten rechtsfeiten te beschou-
wen en worden beheerst door het oude recht, er vindt na verplaatsing van de
onderneming geen Statutenwechsel plaats;

– de verplichtingen van de verkrijger zijn als open rechtsfeiten te beschouwen en
worden beheerst door het nieuwe recht, er vindt na verplaatsing van de onder-
neming wel een Statutenwechsel plaats.

Gelet op deze algemene regels met betrekking tot de temporele dimensie van over-
gang van onderneming is het mijns inziens niet logisch dat de verwijzing naar het
recht van de vestigingsplaats van de onderneming een in tijd begrensde verwijzing
is.77 Een aanvulling van de eigen conflictregel, waarin wordt vastgesteld op welk tijd-
stip het betreffende aanknopingspunt moet worden vastgepind (de zogeheten ‘peil-
datum’), dient daarom te worden afgewezen.78

8.6.7 Toerekening werknemers

De overgang van onderneming wordt derhalve beheerst door het recht van de lid-
staat waar de onderneming is gevestigd. Vervolgens wacht een materiële vervolg-
vraag: welke werknemers kunnen aan de onderneming worden toegerekend? Deze
vraag zou kunnen worden beantwoord analoog aan de toerekening van werknemers
in het cao-recht of het medezeggenschapsrecht.

In het cao-recht wordt voor de toerekening van werknemers het recht op de
individuele arbeidsovereenkomst van belang geacht.79 In een uitspraak van het Hof
’s-Hertogenbosch ging het over de toepassing van een algemeen verbindend ver-
klaarde Nederlandse cao op de arbeidsovereenkomsten van Turkse chauffeurs in
dienst van een Nederlands transportbedrijf.80 Het Hof oordeelde dat de Nederlandse
avv-cao van toepassing was op de Turkse chauffeurs, omdat op hun individuele
arbeidsovereenkomsten Nederlands recht van toepassing was. Kennelijk waren de
Turkse chauffeurs door het toepasselijke recht op hun individuele arbeidsovereen-
komst op een relevante manier met de onderneming verbonden.

De toepassing van het medezeggenschapsrecht is niet afhankelijk van de vraag welk
recht op de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing is, maar wordt bepaald
door de werkingssfeer van de wetgeving waarin de medezeggenschap is geregeld.81

77 Het systeem van het Verenigd Koninkrijk, waarbij uitsluitend wordt afgestemd op de ligging van
de onderneming op het moment van de overgang, komt mij dan ook niet logisch voor.

78 Asser & Vonken 2013, p. 111-114.
79 Deinert 2013, p. 419.
80 Hof ’s-Hertogenbosch 10 april 2007, LJN BB2826.
81 van Hoek 2011, p. 657.
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Zo is in Duitsland het Betriebsverfassungsgesetz van toepassing op alle binnen
Duitsland gelegen ondernemingen en niet op buiten Duitsland gelegen ondernemin-
gen.82 Het op de individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke arbeidsrecht speelt
geen rol voor toepasselijkheid van het Betriebsverfassungsgesetz.83 In het buitenland
werkzame werknemers kunnen door Ausstrahlung onder het Betriebsverfassungsge-
setz vallen.84 Ausstrahlung vereist een arbeidsverhouding met de werkgever en de
Eingliederung in de onderneming van de werkgever. Doorslaggevend voor Eingliede-
rung is of de werknemer aan de binnenlandse onderneming kanworden toegerekend.
Hiervoor kan een terugroeprecht van de werkgever van belang zijn of het uitoefenen
van instructierecht vanuit de binnenlandse onderneming.

Vanwege het feit dat de overgang van onderneming, net als het medezeggenschaps-
recht, als ondernemingsgerichte regeling moet worden beschouwd zou ik voor de
toerekening van werknemers bij overgang van onderneming een parallel willen trek-
ken met het medezeggenschapsrecht. Dat houdt in dat het recht dat van toepassing
is op de individuele arbeidsovereenkomst niet relevant is voor toerekening, maar
de Eingliederung wel. Wanneer de overgang van onderneming bij de vestigingsplaats
van de onderneming aanknoopt dan wordt de onderneming niet alleen bepaald aan
de hand van de ruimtelijke eenheid, maar ook aan de hand van leiding en doel van de
onderneming.85 Als het ruimtelijke criterium tekortschiet (bijvoorbeeld bij mobiele
werknemers, zoals een buitendienstmedewerker of handelsvertegenwoordiger), dan
kunnen de volgende (niet limitatieve) omstandigheden relevant zijn voor toerekening
van een werknemer aan de onderneming:
– of er een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking met de onderneming

bestaat;
– of vanuit de onderneming aanwijzingen en instructies kunnen worden gegeven;
– of de revenuen van de werkzaamheden ten goede komen aan het doel van de

onderneming;
– of er een terugroepmogelijkheid bestaat;
– of de overgang van onderneming direct gevolgen heeft voor het voortbestaan van

de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking;
– of de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking bestaansrecht heeft los van de

onderneming.

Ik realiseer me dat met deze oplossing er altijd individuele situaties zullen blijven
bestaan waarbij de toerekening van de werknemer leidt tot voor de individuele werk-
nemer ongunstige uitkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van een in Nederland
gevestigde onderneming die een in Duitsland woonachtige werknemer in dienst
neemt teneinde als agent in Duitsland werkzaam te zijn. Als de onderneming ver-
volgens wordt overgedragen behoort deze agent bij de Nederlandse onderneming
en dient het behoud van zijn individuele rechten te worden beoordeeld krachtens

82 Deinert 2013, p. 482-483.
83 Deinert 2013, p. 486.
84 Deinert 2013, p. 488-492.
85 Junker 1992, p. 384-385.
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Nederlands recht. De agent kan bijvoorbeeld geen beroep doen op het Duitse
Widerspruchsrecht. De toerekening analoog aan het medezeggenschapsrecht leidt
bij de ondernemingsgerichte regeling die de overgang van onderneming is in mijn
optiek tot de meest billijke uitkomsten.

8.6.8 Casusposities

Als de Uniewetgever mijn advies om een eigen conflictregel in de richtlijn overgang
van onderneming op te nemen ter harte neemt, leidt dit dan tot acceptabele uitkoms-
ten bij de in hoofdstuk 6, paragraaf 6.16 besproken casusposities?

Stel dat sprake is van een in Nederland gevestigde onderneming die overgaat naar
een Nederlandse verkrijger, zonder verplaatsing van de onderneming. Voor de onder-
neming is een buitendienstmedewerker in Duitsland werkzaam. De in Nederland
werkzame werknemers vallen onder Nederlands recht, maar dat geldt niet voor
de buitendienstmedewerker, die onder Duits recht valt. Welk recht bepaalt nu de
rechtsgevolgen van verzet door de buitendienstmedewerker tegen de overgang: het
Nederlandse recht of het Duitse recht? Naar Nederlands recht leidt verzet van de bui-
tendienstmedewerker tegen de overgang van de arbeidsovereenkomst op de verkrij-
ger tot een automatisch einde van de arbeidsovereenkomst, maar naar Duits recht
leidt verzet van de buitendienstmedewerker tot behoud van zijn arbeidsovereenkomst
met de vervreemder.

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar een Duitse verkrijger met verplaatsing van de onderneming naar Duitsland. Wat
is rechtens als niet alle werknemers mee over willen gaan? Moet het verzet van de
werknemers dan worden beoordeeld naar Nederlands of naar Duits recht? Zouden
de Nederlandse werknemers mee over kunnen gaan naar de Duitse verkrijger en
zich vervolgens krachtens Duits recht kunnen verzetten tegen de overgang, zodat
de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse vervreemder behouden blijft? Op het
moment van de overgang is de onderneming gevestigd in Nederland en krachtens
Nederlands recht leidt verzet tot een automatisch einde van de arbeidsovereenkomst.
Het ontstaan van een verzetsrecht en de inhoud daarvan is te beschouwen als een
gesloten rechtsfeit waarop Nederlands recht van toepassing is en blijft. De werkne-
mers kunnen zich na de overgang niet op het Duitse verzetsrecht beroepen en daar-
door de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse vervreemder behouden.

Stel nu dat voor de onderneming in Nederland een ondernemingscao geldt, terwijl
voor de onderneming in Duitsland een algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-
cao geldt. Krachtens artikel 14a Wet Cao geldt na de overgang van onderneming de
ondernemingscao van de onderneming in Nederland, echter krachtens § 613a lid 1
derde zin BGB gaat de algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao van de onder-
neming in Duitsland gelden. Welke cao geldt, de Nederlandse ondernemingscao of de
Duitse algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao? Krachtens artikel 14a Wet

Eigen conflictregel 8.6.8
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Cao geldt na de overgang van onderneming de ondernemingscao van de onderne-
ming in Nederland, echter krachtens § 613a lid 1 derde zin BGB gaat de algemeen
verbindend verklaarde bedrijfstak-cao van de onderneming in Duitsland gelden. Op
het moment van de overgang is de onderneming gevestigd in Nederland en krach-
tens artikel 14a Wet Cao geldt dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de
ondernemingscao op de Duitse verkrijger overgaan. Na verplaatsing van de onderne-
ming gelden evenwel de Duitse eindigingsgronden, zodat krachtens § 613a lid 1 derde
zin BGB vervolgens de algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao van de
onderneming in Duitsland gaat gelden.

Uit de casusposities blijkt dat als de Uniewetgever mijn advies om een eigen con-
flictregel in de richtlijn overgang van onderneming op te nemen ter harte neemt, dit
leidt tot alleszins acceptabele uitkomsten.

8.6.8 Proeve van oplossing
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HOOFDSTUK 9

Conclusies

9.1 Inleiding

9.1.1 Doel richtlijn overgang van onderneming

De richtlijn overgang van onderneming van 1977 is gebaseerd op artikel 100 EEG-
Verdrag.1 Dit artikel bepaalde dat de Raad met eenparigheid van stemmen op voor-
stel van de commissie richtlijnen vaststelde ‘voor het nader tot elkaar brengen van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die rechtstreeks van
invloed zouden zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt’.
Artikel 100 EEG-Verdrag was in eerste instantie opgesteld teneinde economische inte-
gratie te bewerkstelligen.2 Met een veranderend beeld van een eveneens sociale
gemeenschap werd artikel 100 EEG-Verdrag steeds vaker gebruikt om ook sociale
richtlijnen te vervaardigen, zij het dat richtlijnen gebaseerd op artikel 100 EEG-Verdrag
nooit alleen vanuit sociale overwegingen waren ingegeven, maar ook interne-markt-
overwegingen hadden. Overigens zullen geïsoleerde sociaal-politieke richtlijnen zon-
der interne-marktoverwegingen in de EU bijna niet voorkomen. De economische en
sociale politiek zijn wederzijds afhankelijk, de economische unie is ook een sociale
unie en omgekeerd.3

Uit de preambule van de richtlijn overgang van onderneming uit 1977 kan mijns
inziens worden afgeleid dat het primaire doel van de richtlijn overgang van onder-
neming werknemersbescherming is. Het subsidiaire doel van de richtlijn overgang
van onderneming is harmonisatie van nationale wetgevingen, hetgeen van invloed
kan zijn op de werking van de interne markt. Door harmoniseringsmaatregelen kun-
nen de concurrentievervalsende gevolgen van verschillende nationale sociale bepa-
lingen worden tegengegaan.4 De richtlijn overgang van onderneming is derhalve niet
alleen vanuit sociale overwegingen ingegeven, maar is tevens gebaseerd op interne-
marktoverwegingen.

1 Inmiddels artikel 115 VWEU.
2 von Alvensleben 1992, p. 58.
3 von Alvensleben 1992, p. 63.
4 von Alvensleben 1992, p. 64.
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9.1.2 Materiële-werkingssfeerbepaling

Teneinde dit tweeledige doel te bereiken adresseert de richtlijn overgang van onder-
neming de onderneming als geheel, anders gezegd: de overgang van onderneming is
een ondernemingsgerichte regeling.5 Grafisch weergegeven vindt bij overgang van
onderneming het navolgende plaats:

Artikel 1 lid 1a:

Artikel 1 lid 1b:

Ondernemer I Ondernemer II

Onderneming Onderneming

Overdracht krachtens
overeenkomst of fusie

Behoud van de rechten van werknemers

Economische
eenheid*

Overgang

Behoud van de rechten van werknemers

Identiteitsbehoud

*Inhoudende een georganiseerd geheel van middelen dat ten doel heeft een economische activiteit
na te streven, ongeacht of die activiteit belangrijk of bijkomstig is.

Zodra voldaan is aan de voorwaarden dat een onderneming (economische eenheid)
overgaat en daarbij haar identiteit behoudt, is sprake van een overgang van onder-
neming in de zin van de richtlijn.

De voorwaarde ‘onderneming’ omvat elke duurzaam georganiseerde economische
eenheid, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.6 Een
dergelijke eenheid wordt gevormd door elk geheel van personen en elementen
waarmee een economische activiteit met een eigen doelstelling kan worden uitge-
oefend en dat voldoende gestructureerd en zelfstandig is.

5 van Rijssen 2006, p. 161.
6 HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. M.R. Mok en JAR 2011/262 m.nt. I.A. Haanappel-van

der Burg (Scattolon).
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Voor de voorwaarde ‘overgang’ volstaat het dat in het kader van contractuele betrek-
kingen een wijziging plaatsvindt in de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoor-
delijk is voor de exploitatie van de onderneming en die als werkgever verplichtingen
aangaat ten opzichte van de werknemers van de onderneming.7

De voorwaarde ‘identiteitsbehoud’ moet worden beoordeeld aan de hand van alle
feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, zoals de aard van
de betrokken onderneming of vestiging, het al dan niet overdragen van materiële
activa zoals gebouwen en roerende goederen, de waarde van de immateriële activa
op het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overnemen van vrijwel al het per-
soneel door de nieuwe ondernemer, het al dan niet overdragen van de klantenkring,
de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar over-
eenkomen en de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.8 Al deze
zogeheten Spijkersfactoren zijn evenwel slechts deelaspecten van het te verrichten
globale onderzoek en mogen daarom niet elk afzonderlijk worden beoordeeld.

9.1.3 Grensoverschrijdende overgang van onderneming

Onder het begrip ‘grensoverschrijdende overgang van onderneming’ versta ik zowel
de internationale overgang van onderneming, waarbij de bij de overgang betrokken
partijen (vervreemder, verkrijger en werknemers) onderworpen zijn aan het recht
van verschillende landen (EU of derde land9) zonder verplaatsing van de onderne-
ming, als de grensoverschrijdende overgang van onderneming waarbij de onderne-
ming zelf van het ene naar het andere land wordt verplaatst.10

Het feit dat sprake is van een grensoverschrijdende overgang van onderneming heeft
mijns inziens geen invloed op de vraag of sprake is van een onderneming (econo-
mische eenheid) en overgang, maar kan van invloed zijn op de vraag naar identiteits-
behoud.11 Wanneer bij een grensoverschrijdende verplaatsing van de onderneming
een meerderheid van het personeel weigert over te gaan naar de buitenlandse verkrij-
ger, zou dit in arbeidsintensieve sectoren eerder kunnen leiden tot het oordeel dat
geen sprake is van grensoverschrijdende overgang van onderneming. In kapitaal-
intensieve sectoren is dit minder relevant. Wanneer in kapitaalintensieve sectoren
weinig tot geen materiële activa worden overgedragen aan de buitenlandse verkrij-
ger (bijvoorbeeld omdat deze in staat is deze materiële activa goedkoper ter beschik-
king te stellen) zou dit eerder kunnen leiden tot het oordeel dat geen sprake is van
grensoverschrijdende overgang van onderneming. Het spreekt voor zich dat dit in
arbeidsintensieve sectoren minder relevant is.

7 HvJ EG 7 maart 1996, JAR 1996/169 (Merckx en Neuhuys).
8 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
9 Derde landen zijn landen die geen lid zijn van de EU of de EER.
10 Bittner 2000, p. 458, die Junker 1992, p. 236 volgt.
11 Malmberg 2006, p. 387-388, de Jong 2009, p. 17-18, Laagland 2011, p. 6, Kania 2012, p. 41 en

paragraaf 2.1.5 van dit proefschrift.

Inleiding 9.1.3

277



9.1.4 Behoud van de rechten van werknemers

Gevolg van de kwalificatie overgang van onderneming is onder andere12 dat de
rechten en verplichtingen die voor de vervreemder (degene die de hoedanigheid
van ondernemer verliest) voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang
bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking door de overgang op
de verkrijger (degene die de hoedanigheid van ondernemer verkrijgt) overgaan.13

De werknemers behouden derhalve hun rechten bij de verkrijger. Daarnaast bevat de
richtlijn overgang van onderneming een optionele hoofdelijke aansprakelijkheid van
vervreemder en verkrijger en een optionele informatieplicht van vervreemder jegens
verkrijger.14 Door de kwalificatie overgang van onderneming gaan tevens de in een
collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden over op de verkrijger.15 Dit
geldt niet voor rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen, invaliditeits-
uitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, tenzij de lidstaten anders
bepalen.16 De overgang vormt op zichzelf geen reden tot ontslag, tenzij sprake is van
ontslag wegens economische, technische of organisatorische redenen (hierna: eto-
redenen) die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen.17 Als de arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat de overgang een aanmer-
kelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werknemer ten
gevolge heeft, wordt de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking geacht te zijn
verbroken door toedoen van de werkgever.18

9.1.5 Partiële harmonisatie, keuzemogelijkheden en minimumrichtlijn

De richtlijn overgang van onderneming heeft slechts partiële harmonisatie beoogd,
met de richtlijn is niet beoogd een uniforme bescherming voor de gehele gemeen-
schap in te voeren op basis van gemeenschappelijke criteria.19

De richtlijn overgang van onderneming laat een aantal voor de werkingssfeer van de
richtlijn belangrijke definities over aan de nationale wetgeving van de lidstaten20 en
geeft de lidstaten ook verschillende keuzemogelijkheden.21

Daar komt bij dat de richtlijn overgang van onderneming krachtens artikel 8 als
minimumrichtlijn is te beschouwen, waarbij het de lidstaten is toegestaan bepalin-
gen in te voeren die gunstiger zijn voor de werknemers.

12 Informatie en consultatie maakten geen deel uit van dit proefschrift.
13 Artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming.
14 Artikel 3 lid 1 tweede zin en artikel 3 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.
15 Artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming.
16 Artikel 3 lid 4 richtlijn overgang van onderneming.
17 Artikel 4 lid 1 richtlijn overgang van onderneming.
18 Artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.
19 HvJ EG 11 juli 1985, NJ 1988, 907 m.nt. P.A. Stein (Mikkelsen).
20 Zie artikel 2 lid 1 sub d voor de definitie van werknemer en artikel 2 lid 2 voor de definitie van

arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking.
21 Bijvoorbeeld artikel 3 lid 1 tweede zin, artikel 3 lid 2, artikel 3 lid 3 tweede zin, artikel 3 lid 4 en

artikel 4 lid 1 tweede zin richtlijn overgang van onderneming.
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Omdat sprake is van partiële harmonisatie, keuzemogelijkheden en een minimum-
richtlijn lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de richtlijn overgang van onder-
neming in de lidstaten van de EU verschillend is geïmplementeerd. Ik heb daartoe
onderzocht hoe de richtlijn overgang van onderneming in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland is geïmplementeerd.

9.2 Onderzoeksvraag 1

9.2.1 Significante verschillen en aanbevelingen

De eerste onderzoeksvraag luidt of er significante verschillen bestaan tussen de
nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming in
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en of naar aanleiding daarvan aan-
bevelingen zijn te formuleren.

In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) heb
ik naar aanleiding van een rechtsvergelijking omtrent werkingssfeer en het behoud
van de rechten van werknemers bij overgang van onderneming in Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland geconcludeerd dat er tussen de nationale imple-
mentatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming in deze landen sig-
nificante verschillen bestaan voor wat betreft de materiële-werkingssfeerbepaling,
het werknemersbegrip, het verzetsrecht, de toerekening van werknemers aan een
onderdeel van een onderneming, wijziging wegens eto-redenen, de definitie van
vervreemder en verkrijger, hoofdelijke aansprakelijkheid, informatieplicht, collec-
tieve overeenkomsten, pensioen en ontslag wegens overgang van onderneming en
eto-redenen.

Alleen voor wat betreft de uit de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking voort-
vloeiende rechten en verplichtingen, incorporatiebedingen en ontslag wegens een
aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden lijkt geen sprake te zijn van
significante verschillen.22

Ondanks harmonisatie door de richtlijn overgang van onderneming maakt het voor
de materiële rechten derhalve wel degelijk uit welk recht van toepassing is.

Naar aanleiding van de geconstateerde significante verschillen heb ik aanbevelin-
gen geformuleerd voor de toets of sprake is van identiteitsbehoud, voor de inbedding
van de implementatiewetgeving en de begrippen arbeidsbetrekking en werkgever,
voor de toerekening, wijziging wegens eto-redenen, samenloop van cao’s en ontslag
wegens overgang van onderneming en eto-redenen, waarover de navolgende para-
grafen.

22 Overigens komt de nationale implementatiewetgeving van Nederland en Duitsland vaak over-
een, terwijl die van het Verenigd Koninkrijk daarvan afwijkt.

Onderzoeksvraag 1 9.2.1
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9.2.2 Toets identiteitsbehoud

Alleen Nederlandse rechters lijken zich bij de vraag naar identiteitsbehoud te focussen
op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector, in het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland is die focus er niet. De rechtspraak van het Hof van Justitie
bevat ook geen vereiste dat de aard van de betrokken onderneming of vestiging altijd
als arbeids- of kapitaalintensief moet worden gekwalificeerd, als twee elkaar uitslui-
tende grootheden. De zaken Süzen/Zehnacker23 en Oy Liikenne/Liskojärvi24 lijken veel
eerder de uitersten van een scala aan mogelijkheden te illustreren. Mijns inziens volgt
uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat de nationale rechter rekening moet
houden met alle Spijkersfactoren om vervolgens het respectieve belang van de Spij-
kersfactoren te beoordelen.25 Daartoe dient de rechter met name rekening te houden
met de bedrijfssector waarin de economische eenheid werkzaam is, waarbij de rechter
moet vaststellen welke elementen essentieel en onontbeerlijk zijn voor de werking
van de economische eenheid en nagaan of deze elementen door de verkrijger zijn
overgenomen.26 Bestaan dergelijke elementen niet dan zijn alle Spijkersfactoren van
gelijk belang.27

Ik zou de Nederlandse rechters daarom willen aanbevelen zich bij de vraag naar
identiteitsbehoud niet te focussen op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapi-
taalintensieve sector, maar rekening te houden met alle Spijkersfactoren om vervol-
gens het respectieve belang van de Spijkersfactoren te beoordelen.

9.2.3 Inbedding en begrippen arbeidsbetrekking en werkgever

Door de formulering van artikel 7:663 BW en § 613a BGB en het feit dat de
Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst is ingebed wor-
den de begrippen werknemer en arbeidsovereenkomst in Nederland en het begrip
arbeidsverhouding in Duitsland ten onrechte gekleurd. Voor deze begrippen zou het
wat mij betreft beter zijn als de implementatiewetgeving van de richtlijn overgang
van onderneming niet zou zijn ingebed in de civiele regeling van de arbeidsover-
eenkomst, maar zou ik een eigen Wet overgang van onderneming (‘Betriebsüber-
gangsgesetz’) aanbevelen. De richtlijn inzake collectief ontslag is in Nederland
immers ook geïmplementeerd door middel van een aparte Wet melding collectief
ontslag.28

23 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
24 HvJ EG 25 januari 2001, JAR 2001/68 m.nt. R.M. Beltzer (Oy Liikenne/Liskojärvi).
25 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
26 Conclusie AG Léger 12 oktober 2000 inz. Oy Liikenne.
27 Hof Leeuwarden 26 april 2011, JAR 2011/153 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Beenen/Klijnstra),

Ktr. Enschede 20 december 2012, JAR 2013/79 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (SNBOT) en
Ktr. Utrecht 6 februari 2013, JAR 2013/84 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Ordina & Atos).

28 In Duitsland in het Kündigungsschutzgesetz.
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Bovendien zou in Nederland en Duitsland tevens het begrip arbeidsbetrekking in
de implementatiewetgeving moeten worden opgenomen, alsmede het begrip werk-
gever worden vervangen door vervreemder.

9.2.4 Toerekening

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat ten aanzien van de vraag welke werknemers
kunnen worden toegerekend aan een onderdeel van een onderneming sprake is van
significante verschillen tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
In Nederland en Duitsland kan een permanent geschorste werkneemster niet
worden toegerekend aan (een onderdeel van) de onderneming,29 terwijl in het Ver-
enigd Koninkrijk een ten tijde van de overgang wegens vermeende misdragingen
geschorste werknemer wel moet worden toegerekend aan het overgedragen onder-
deel van de onderneming.30 Zieke werknemers lijken in het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland wel te moeten worden toegerekend aan het onderdeel van de onderne-
ming, in Nederland is dat soms wel en dan weer niet het geval.31

In dat kader is het de vraag hoe het Botzen-arrest over toerekening van de werk-
nemer moet worden uitgelegd.32 Daar waar de commissie in het Botzen-arrest voor
de overgang van rechten en verplichtingen van werknemers enkel beslissend acht
‘of de afdeling waarbij de werknemers waren aangesteld en die het organisatorisch
kader vormde waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ wordt
overgedragen heeft het Hof van Justitie de commissie in dit oordeel gevolgd met
de overweging dat een arbeidsverhouding immers in hoofdzaak wordt geken-
merkt door ‘de band tussen de werknemer en het onderdeel van de onderneming
of vestiging waarbij hij voor de uitoefening van zijn taak is aangesteld’. De ‘band’ van
het Hof van Justitie lijkt dus te slaan op het ‘organisatorisch kader waarbinnen de
arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ van de commissie. Het ‘organisatorisch
kader waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ kan mijns inziens
worden omschreven als ‘de organisatorische gang van zaken waarbinnen de arbeids-
verhouding vorm kreeg’.33 Hiervoor kunnen mijns inziens relevant zijn de werktijd die
is besteed aan het onderdeel van de onderneming, de arbeidsovereenkomst die aan-
geeft waartoe de werknemer zich heeft verplicht, alsook de allocatie van loonkosten

29 HR 11 februari 2005, NJ 2011, 153 m.nt. E. Verhulp en JAR 2005/67 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp
(Memedovic/Asito).

30 Russell v First Security Guards ET/2700189/09.
31 Hof Amsterdam 22 februari 2007, JAR 2007/105 m.nt. E. Verhulp (Bulut/Hollandia) en Fairhurst

Ward Abbotts Ltd v Botes Building Ltd [2004] EWCA Civ 83.
32 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
33 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba

& Benetra).
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tussen verschillende onderdelen van de onderneming. Het criterium of de werkne-
mer ook daadwerkelijk in staat is zijn arbeidsverhouding vorm te geven maakt hier-
van mijns inziens geen deel uit.34 Dit wordt in Nederland en Duitsland ten onrechte
in de beoordeling betrokken. Hiertoe biedt de richtlijn overgang van onderneming
of de rechtspraak van het Hof van Justitie geen enkel aanknopingspunt. Ik acht
het onthouden van de bescherming van de richtlijn overgang van onderneming
in Nederland en Duitsland aan geschorste werknemers en soms in Nederland aan
arbeidsongeschikte werknemers in strijd met het primaire doel van de richtlijn
overgang van onderneming: werknemersbescherming. Ik zou de Nederlandse en
Duitse rechters daarom willen aanbevelen het criterium of de werknemer daadwer-
kelijk in staat is zijn arbeidsverhouding vorm te geven niet langer in de beoordeling
te betrekken.

9.2.5 Wijziging wegens eto-redenen

Er bestaat een significant verschil ten aanzien van wijziging wegens eto-redenen:
het Verenigd Koninkrijk staat wijzigingen wegens eto-redenen onder voorwaarden
toe, terwijl dat in Nederland en Duitsland niet het geval is. Een probleem met de
wijziging wegens eto-redenen zoals toegestaan in het Verenigd Koninkrijk is dat
het Hof van Justitie deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk heeft geaccordeerd,
maar daar wel ruimte voor lijkt te bieden.35 Als de werknemers met behoud van
rechten en verplichtingen zijn overgegaan naar de verkrijger is de richtlijn overgang
van onderneming ‘uitgewerkt’ en zouden wijzigingen moeten worden toegestaan
voor zover het nationale recht van de verkrijger daarin voorziet.

Ik zou de Nederlandse en Duitse wetgever daarom willen aanbevelen in de
Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming een wijzigingsmogelijkheid waarvoor de enige en belangrijkste reden niet de
overgang zelf is, maar een reden verbonden met de overgang, zijnde een eto-reden die
wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengt, op te nemen. In het kader van
een belangenafweging kan een dergelijke wijzigingsmogelijkheid meer ruimte voor
wijziging bieden.

9.2.6 Samenloop van cao’s

In Nederland leidt de samenloop van cao’s bij overgang van onderneming regelma-
tig tot onduidelijkheid, hetgeen voortvloeit uit onvoldoende afstemming tussen de
richtlijn overgang van onderneming en het Nederlandse cao-recht. De in Nederland
gesuggereerde oplossingen voor dit samenloopvraagstuk hebben gemeen dat de
oplossing steeds wordt gezocht in het aanpassen van de Wet Cao en de Wet Avv.

34 Zo ook Zwemmer 2012b met betrekking tot de arbeidsongeschikte werknemer, maar niet met
betrekking tot de situatie waarin de betrokken werknemer op het tijdstip van de overgang om
niet met de overgang van het ondernemingsonderdeel verband houdende redenen is geschorst
en geen uitzicht op terugkeer bestaat.

35 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.
R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
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Mijns inziens zou de oplossing niet moeten worden gezocht in het aanpassen van
de Wet Cao en de Wet Avv, maar door de overgang van de in een cao vastgelegde
arbeidsvoorwaarden te implementeren in een eigen Wet overgang van onderne-
ming. In de Wet overgang van onderneming zou – net zoals in Duitsland – voor de
verkrijger een handhavingsverplichting voor de cao van de vervreemder kunnen
worden opgenomen, welke handhavingsverplichting is gemaximeerd tot een jaar.
De handhavingsverplichting eindigt in ieder geval op het moment dat de cao van
de vervreemder wordt beëindigd of afloopt of waarop voor de vervreemder een
andere cao in werking treedt of wordt toegepast. De handhavingsverplichting bij
overgang van onderneming is een binding sui generis (van eigen aard), die los staat
van de Wet Cao en de Wet Avv. Een dergelijke bijzondere binding zou ook de nawer-
kingsproblematiek oplossen. In het arrest Österreichischer Gewerkschaftsbund heeft
het Hof van Justitie geoordeeld dat een dergelijke handhavingsverplichting onder
artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming zou vallen.36

9.2.7 Ontslag wegens overgang van onderneming en eto-redenen

Een ontslag wegens overgang van onderneming is in Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en Duitsland niet toegestaan, maar de rechtsgevolgen van dit ontslag verschillen
aanzienlijk. Een ontslag wegens overgang van onderneming is in Nederland vernie-
tigbaar. In het Verenigd Koninkrijk is een ontslag wegens overgang van onderneming
niet nietig, maar houdt stand. Er is wel sprake van een automatisch unfair dismissal
in de zin van de Employment Rights Act 1996 (hierna: ERA 1996) wanneer de enige
of belangrijkste reden voor het ontslag is gelegen in de overgang zelf of een reden
verbonden met de overgang, niet zijnde een eto-reden die leidt tot wijzigingen in het
personeelsbestand (mits voldaan is aan de kwalificerende termijn van twee jaar). In
Duitsland is een ontslag wegens overgang van onderneming van rechtswege nietig.
Een ontslag wegens overgang van onderneming werd door het Hof van Justitie in het
Bork-arrest37 nietig geacht, waarmee de Nederlandse (artikel 7:670 lid 8 jo. 7:677 lid 5
BW) en Engelse (artikel 7(1) TUPE) implementatiewetgeving derhalve strijdt. Ik zou
de Nederlandse en Engelse wetgever dan ook willen aanbevelen dit richtlijnconform
te wijzigen.

Daarnaast bepaalt artikel 7(6) TUPE dat artikel 7(1) TUPE niet van toepassing is op
het ontslag van een werknemer die is uitgesloten van het recht een vordering wegens
unfair dismissal krachtens de ERA 1996 in te dienen. Artikel 7(1) TUPE zal derhalve niet
de persoon beschermen die geen werknemer is in de zin van artikel 230 ERA 1996,
noch degene die niet voldoet aan de kwalificerende termijn van twee jaar zoals opge-
nomen in artikel 108 ERA 1996.38 Het Verenigd Koninkrijk stelt zich vooralsnog op

36 HvJ EU 11 september 2014, JAR 2014/263 m.nt. R.M. Beltzer (Österreichischer Gewerkschaftsbund/
Wirtschaftskammer Österreich).

37 HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
38 IDS 2011, p. 276.
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het standpunt dat artikel 4 lid 1 tweede alinea van de richtlijn overgang van
onderneming39 in deze mogelijkheid voorziet.40 Bovendien zou het niet het doel
van de richtlijn overgang van onderneming zijn om werknemers door de overgang
in een gunstiger positie te brengen. Mijns inziens is de kwalificerende termijn van
twee jaar in strijd met de richtlijn overgang van onderneming, reden waarom ik de
Engelse wetgever zou willen aanbevelen deze te schrappen.

Het ontslag wegens eto-redenen is in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland wel
geïmplementeerd, maar in Nederland niet. Nederlandse rechters verschillen van
mening over de vraag wanneer bij overgang van onderneming ontslag wegens eto-
redenen is toegestaan. Teneinde de onduidelijkheid die er in Nederland bestaat bij
overgang van onderneming en ontslag wegens eto-redenen weg te nemen zou ik de
Nederlandse wetgever willen aanbevelen uitdrukkelijk in de wet op te nemen dat bij
overgang van onderneming een ontslag wegens aanvullende eto-redenen die wijzi-
gingen voor de werkgelegenheid met zich brengen mogelijk is.

9.3 Onderzoeksvraag 2

9.3.1 Problemen door significante verschillen

De tweede onderzoeksvraag luidt welke problemen door de significante verschillen
tussen de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zouden kunnen ontstaan
in geval van een grensoverschrijdende overgang van onderneming.

Hiertoe heb ik onderscheid gemaakt tussen de internationale overgang van onder-
neming, waarbij de bij de overgang betrokken partijen (vervreemder, verkrijger en
werknemers) onderworpen zijn aan het recht van verschillende landen (EU of derde
land) zonder verplaatsing van de onderneming, en de grensoverschrijdende over-
gang van onderneming waarbij de onderneming zelf van het ene naar het andere
land wordt verplaatst.

De geconstateerde significante verschillen kunnen zowel bij een internationale als
een grensoverschrijdende overgang van onderneming tot problemen leiden, omdat
in het eerste geval onduidelijk kan zijn welk recht van toepassing is en in het tweede
geval onduidelijk kan zijn of het toepasselijke recht wijzigt door verplaatsing van de
onderneming.

39 Artikel 4 lid 1 tweede alinea bepaalt dat de lidstaten mogen bepalen dat het ontslagverbod
wegens overgang van onderneming niet van toepassing is op bepaalde welomschreven catego-
rieën werknemers waarop de wettelijke voorschriften of het gebruik van de lidstaten inzake
bescherming tegen ontslag geen betrekking hebben.

40 IDS 2011, p. 276, zie anders: McMullen 2014a, p. 370.
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9.4 Onderzoeksvraag 3

9.4.1 Oplossing of verergering door conflictenrecht?

Zoals gezegd maakt het, ondanks harmonisatie door de richtlijn overgang van
onderneming, voor het behoud van de materiële rechten wel degelijk uit welk recht
van toepassing is. Het is daarom van eminent belang dat bij een grensoverschrij-
dende overgang van onderneming het toepasselijke recht eenduidig kan worden
vastgesteld teneinde deze onduidelijkheden op te lossen. Het is vervolgens de vraag
of dat kan aan de hand van de richtlijn overgang van onderneming of de Rome I-Ver-
ordening en of dat leidt tot een oplossing of juist verergering van de geconstateerde
problematiek (onderzoeksvraag 3).

9.4.2 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 1 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bevat de territoriale-werkings-
sfeerbepaling (ook wel scope rule of reikwijdteregel genoemd41) van de richtlijn
overgang van onderneming en bepaalt met betrekking tot de territoriale werkings-
sfeer:

‘Deze richtlijn is van toepassing indien en voor zover de ondernemingen, vestigingen of onderdelen
daarvan welke overgaan, zich binnen de territoriale werkingssfeer van het Verdrag bevinden.’

42

De richtlijn overgang van onderneming is derhalve van toepassing indien en voor
zover de onderneming welke overgaat gevestigd is binnen de territoriale werkings-
sfeer van het VWEU.43 De vestigingsplaats van de onderneming is dus maatgevend
voor de toepasselijkheid van de richtlijn overgang van onderneming. Mijns inziens is
territoriale toepasselijkheid van de richtlijn overgang van onderneming gegeven als
de onderneming welke overgaat gevestigd is binnen de EU, ongeacht of de onder-
neming wordt overgedragen binnen de EU of naar derde landen. De richtlijn over-
gang van onderneming ziet daarmee op ‘uitgaand’ verkeer vanuit de EU naar derde
landen en niet op ‘inkomend’ verkeer vanuit derde landen naar de EU. Voor de terri-
toriale toepassing van de richtlijn overgang van onderneming is mijns inziens niet de
aanwezigheid van vervreemder en verkrijger in de EU vereist.

Nu de richtlijn overgang van onderneming blijkens de territoriale-werkingssfeer-
bepaling van toepassing kan zijn op een grensoverschrijdende overgang van onder-
neming vanuit de EU is het zaak dat in een dergelijk internationaal geval het

41 Strikwerda 2012, p. 27.
42 Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 (PbEG 1977, L 061/0026), ook overgeno-

men in de richtlijn van 1998 en 2001.
43 Alsmede als de onderneming gevestigd is in de landen van de Europese Vrijhandels Associatie die

lid zijn van de Europese Economische Ruimte, namelijk Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (zie
Annex XVIII Agreement on the European Economic Area, OJ 1994, L 1, EEA Joint Committee Deci-
sion 57/1999; EEA Joint Committee Decision 159/2001).
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toepasselijke recht op de overgang van onderneming kan worden vastgesteld. Het
is de vraag welke conflictenrechtelijke betekenis moet worden gehecht aan de ter-
ritoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming. Uit de
rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat daarbij een onderscheid moet wor-
den gemaakt tussen de externe (richting derde landen) en interne (intra-EU) wer-
king van een richtlijn.

Uit het Ingmar-arrest kan worden afgeleid dat in verhouding tot derde landen de
dwingende bepalingen in nationale implementatiewetgeving van de richtlijn over-
gang van onderneming als voorrangsregels toepassing claimen wanneer sprake is
van een nauwe band met de gemeenschap, terwijl uit het Unamar-arrest kan worden
afgeleid dat in intra-EU gevallen de richtlijnbescherming in beginsel deel uitmaakt
van het door de conflictregels aangewezen recht (de lex causae).44 Wanneer de richtlijn
overgang van onderneming in de betrokken lidstaten correct is omgezet heeft het
Europese recht geen voorkeur voor het ene boven het andere recht. In verhouding tot
andere lidstaten is de in een nationale implementatiewetgeving opgenomen ‘natio-
nale kop’45 van de richtlijn overgang van onderneming slechts als voorrangsregel te
beschouwen als de wetgever van die lidstaat het bij omzetting van de richtlijn van
fundamenteel belang heeft geacht de werknemer een ruimere bescherming te bieden
dan die waarin de richtlijn overgang van onderneming voorziet. Er bestaat derhalve
een fundamenteel verschil tussen de interne werking van de richtlijn overgang van
onderneming (deel van de lex causae, mits correct geïmplementeerd) en de externe
werking daarvan (zo nodig als voorrangsregel).46 De toepassing van dit type voorrangs-
regels is voorwaardelijk, namelijk afhankelijk van de inhoud van het overigens van
toepassing zijnde recht.

De territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming
geeft intra-EU geen antwoord op conflictenrechtelijke vragen, maar extern (richting
derde landen) bevat het een resultaatsverplichting die – gelet op het Unamar-arrest –
lijkt op een voorrangsregel. Voor het vaststellen van het toepasselijke recht op de
overgang van onderneming moet derhalve worden teruggevallen op de Rome I-Ver-
ordening.

44 Zie over de verhouding tussen Ingmar en Unamar uitgebreid: Lüttringhaus 2014, p. 146-152,
Kuipers & Vlek 2014, p. 198-206 en van Hoek 2014, p. 456-475.

45 Van een nationale kop is sprake indien een lidstaat bij de omzetting van Europese regelgeving
verder gaat dan strikt genomen op grond van de Europese regelgeving noodzakelijk is.

46 van Hoek 2014, p. 474.
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9.4.3 Rome I-Verordening

Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming zal in het algemeen worden
voldaan aan de materiële47, formele48 en temporele49 werkingssfeer van de Rome
I-Verordening, zodat het toepasselijke recht op de overeenkomstenrechtelijke
gevolgen van een grensoverschrijdende overgang van onderneming aan de hand
van de Rome I-Verordening moet worden vastgesteld.

Vervolgens ontstaat de vraag bij welke conflictregel in de Rome I-Verordening de
overgang van onderneming kan worden ondergebracht. Hiertoe bestaan binnen de
Rome I-Verordening drie mogelijkheden: bij de conflictregels voor de overnameover-
eenkomst (artikel 3 en 4 Rome I-Verordening), bij de conflictregel voor individuele
arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) of bij de voorrangsregels
(artikel 9 Rome I-Verordening).

9.4.4 Rechtsvergelijking

Naar aanleiding van een rechtsvergelijking naar de conflictenrechtelijke implemen-
tatie van de richtlijn overgang van onderneming in Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en Duitsland heb ik geconstateerd dat er sprake is van verschillende kwalificaties
van de overgang van onderneming. In Nederland en Duitsland wordt de overgang van
onderneming ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkom-
sten, terwijl in het Verenigd Koninkrijk sprake is van een voorrangsregel.

In dat kader heb ik ten aanzien van de conflictenrechtelijke toepassing van de richtlijn
overgang van onderneming de navolgende vragen beantwoord:
1. Is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-

ming extern dekkend?
2. Is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-

ming intern consistent (Entscheidungsharmonie)?
3. Verandert het toepasselijke recht bij verplaatsing (Statutenwechsel)?

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat door het onderbrengen van de overgang van
onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten (zoals in
Nederland en Duitsland) geen sprake is van externe dekking en wel van een Statu-
tenwechsel (een onechte Statutenwechsel bij een rechtskeuze), terwijl de kwalificatie
als voorrangsregel (zoals in het Verenigd Koninkrijk) juist wel tot externe dekking en
geen Statutenwechsel leidt, omdat de peildatum op het moment voor de overgang is
vastgepind. De verschillende kwalificatie van de overgang van onderneming heeft
derhalve een ander effect op de externe werking en de Statutenwechsel. Door een
afstemmingsprobleem is in ieder geval geen sprake van interne consistentie.

47 Artikel 1 Rome I-Verordening.
48 Artikel 2 Rome I-Verordening.
49 Artikel 28 Rome I-Verordening.
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Het conflictenrecht verergert derhalve de eerder geconstateerde problemen bij grens-
overschrijdende overgang van onderneming.

9.5 Onderzoeksvraag 4

9.5.1 Oplossing

De vierde en laatste onderzoeksvraag luidt hoe het feit dat het conflictenrecht de
eerder geconstateerde problemen bij grensoverschrijdende overgang van onderne-
ming verergert zou kunnen worden opgelost.

De overgang van onderneming kan in de Rome I-Verordening worden onderge-
bracht bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst, de individuele arbeids-
overeenkomsten of de voorrangsregels. Als wordt gekozen voor één conflictregel is
sowieso sprake van interne consistentie (Entscheidungsharmonie), maar is ook
sprake van externe dekking en vindt een Statutenwechsel plaats? Daarnaast moeten
bij de keuze voor een bepaalde conflictregel ook andere belangen worden afgewo-
gen. Het primaire doel van de richtlijn overgang van onderneming is werknemers-
bescherming, waarmee het belang voor dewerknemer is gegeven. Het subsidiaire doel
van de richtlijn overgang van onderneming is harmonisatie van nationale wetgevin-
gen, hetgeen van invloed kan zijn op de werking van de interne markt. Door harmo-
niseringsmaatregelen kunnen de concurrentievervalsende gevolgen van verschillende
nationale sociale bepalingen worden tegengegaan. De bijdrage van het internationaal
privaatrecht aan de interne markt is blijkens overweging 6 van de preambule van
de Rome I-Verordening voorspelbaarheid, rechtszekerheid en Entscheidungshar-
monie. De Entscheidungsharmonie heb ik al getoetst, maar de voorspelbaarheid en
rechtszekerheid vertalen zich met name in de belangen van vervreemder en verkrij-
ger. Het ligt daarom voor de hand de belangen van werknemers en vervreemder en
verkrijger tegen elkaar af te wegen.

9.5.2 Overnameovereenkomst

Als de overgang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregels voor de
overnameovereenkomst (artikel 3 en 4 Rome I-Verordening) valt intern het door de
objectieve conflictregel van artikel 4 Rome I-Verordening aangewezen recht meestal
samen met het recht van de vestigingsplaats van de onderneming, aanknoping bij de
gewone verblijfplaats van de vervreemder leidt in ieder geval niet tot een Statuten-
wechsel nu artikel 19 lid 3 Rome I-Verordening slechts het tijdstip van sluiten van de
overeenkomst hiervoor bepalend acht. Problemen kunnen ontstaan door de rechts-
keuzebevoegdheid van artikel 3 Rome I-Verordening, waarbij zowel de rechtskeuze
voor het recht van een andere lidstaat als een rechtskeuze voor het recht van een
derde land problematisch is. Bij een rechtskeuze voor het recht van een andere lidstaat
omdat de rechtspositie van de werknemers wordt beïnvloed door een rechtskeuze
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waar zij geen deel aan hebben, terwijl bij een rechtskeuze voor het recht van een derde
land externe dekking moet worden gegarandeerd door bijzondere aanknopingsregels.
Het gekozen recht hoeft niet samen te vallen met de vestigingsplaats van de onder-
neming, in welk geval een belangenafweging dient plaats te vinden.

In het kader van de belangenafweging vind ik dat vanwege het feit dat de overgang
van onderneming primair werknemersbescherming ten doel heeft en de rechtskeu-
zevrijheid van vervreemder en verkrijger kan leiden tot onvoorzienbaarheid en rechts-
onzekerheid voor dewerknemershet onderbrengenvandeovergang vanonderneming
bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst moet worden afgewezen.50 In de
relevante literatuur pleit niemand voor het onderbrengen van de overgang van onder-
neming bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst.

9.5.3 Individuele arbeidsovereenkomst

Door het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor
individuele arbeidsovereenkomsten is het mogelijk dat het door de subjectieve con-
flictregel van artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening en door de objectieve conflictregel van
artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening aangewezen recht leidt tot normencumulatie
(Normenhäufung). Als is gekozen voor het recht van een derde land en de objectieve
conflictregel van artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening wijst naar het recht van een
EU-lidstaat is de externe dekking gegarandeerd, maar als de objectieve conflictregel
ook naar het recht van een derde land verwijst, dan grijpt het Ingmar-arrest in waar-
door de externe dekking is gegarandeerd.51 Aanknoping bij de gewone werkplek kan
leiden tot een Statutenwechsel. Door aan te knopen bij de vestiging van indienstne-
ming vindt geen Statutenwechsel plaats (immers indienstnemen doe je maar één
keer). Op het moment dat de vestiging van indienstneming zich in een andere EU-
lidstaat bevindt dan de lidstaat van de vestigingsplaats van de onderneming is het
recht van deze andere EU-lidstaat van toepassing. Op het moment dat de vestiging van
indienstneming in een derde land is gelegen grijpt het Ingmar-arrest in waardoor de
externe dekking is gegarandeerd. Op het moment dat de nauwere band-exceptie wijst
op een nauwere band met een andere EU-lidstaat dan de lidstaat van de vestigings-
plaats van de onderneming is het recht van deze andere EU-lidstaat van toepassing. Op
het moment dat de nauwere band-exceptie wijst op een nauwere band met een derde
land grijpt eveneens het Ingmar-arrest in waardoor de externe dekking is gegaran-
deerd. Het subjectief en objectief toepasselijke recht hoeft niet samen te vallen met
de vestigingsplaats van de onderneming, in welk geval een belangenafweging dient
plaats te vinden.

50 Zo ook: Kronke 1981, p. 159, Kronke 1989, p. 9, Pietzko 1988, p. 215-216, Drobnig & Puttfarken
1989, p. 80-81, Junker 1992, p. 233, Franzen 1994, p. 70-71, Mankowski 1994, p. 96, Feudner 1999,
p. 1186, Bittner 2000, p. 460-461 noot 20, en Deinert 2013, p. 338.

51 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
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In het kader van de belangenafweging vind ik dat vanwege het feit dat de overgang
van onderneming een ondernemingsgerichte regeling is die zich richt tot het collec-
tief van de onderneming en de overgang van onderneming naast het behoud van
individuele rechten ook het behoud van collectieve rechten beoogt, het onderbren-
gen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeids-
overeenkomstenmoet worden afgewezen. Bovendien kan deze conflictregel leiden tot
een versplintering van rechtsgevolgen, omdat de individuele arbeidsovereenkomsten
in een onderneming aan verschillend recht onderworpen kunnen zijn door rechts-
keuze, gewone werkplek, vestiging indienstneming of nauwere band. Daarnaast kan
aanknoping bij de gewone werkplek leiden tot een Statutenwechsel. De overgang van
onderneming kan derhalve aan verschillende rechtsstelsels onderworpen zijn, het-
geen leidt tot onvoorspelbaarheid en rechtsonzekerheid (interne-marktoverwegin-
gen).

9.5.4 Deels overnameovereenkomst deels arbeidsovereenkomst

De kantonrechter te Eindhoven heeft de vraag of sprake is van een overgang van
onderneming ondergebracht bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst
(inmiddels artikel 3 en 4 Rome I-Verordening), terwijl de gevolgen daarvan volgens
de kantonrechter moesten worden beoordeeld volgens de conflictregel voor indivi-
duele arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening).52 De kantonrechter
koppelde de overgang van onderneming derhalve los van de gevolgen daarvan. Hier-
door cumuleren de nadelen van beide oplossingen, waardoor deze oplossing even-
eens moet worden afgewezen.

9.5.5 Voorrangsregels

Als alle lidstaten van de EU de nationale implementatiewetgeving van de richt-
lijn overgang van onderneming zouden kwalificeren als voorrangsregel en deze zou-
den afstemmen op de territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van
onderneming zou er noch intern, noch extern een conflict ontstaan. De scope rule zou
dan moeten bepalen dat zodra de onderneming in een EU-lidstaat is gelegen de
nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming die
geldt in het land van vestiging van de onderneming moet worden toegepast. Dit is dus
in feite – in interne gevallen – een bijzondere meerzijdige conflictregel. Aanknopen bij
de vestiging van de onderneming kan intern evenwel leiden tot een Statutenwechsel,
tenzij (zoals in de richtlijn overgang van onderneming en het Verenigd Koninkrijk)
uitsluitend wordt afgestemd op de ligging van de onderneming op het moment van
de overgang.

Alles afwegende vind ik dat de nationale implementatiewetgeving van de richt-
lijn overgang van onderneming in intra-EU gevallen slechts bij uitzondering als
voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening te beschouwen is, terwijl
dat in externe gevallen (richting derde landen) eerder regel is. Daarnaast levert de

52 Ktr. Eindhoven 25 juni 2009, LJN: BJ9652.
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kwalificatie als voorrangsregel mogelijk problemen op als de bescherming van de
richtlijn overgang van onderneming moet worden ontleend aan buitenlands recht
(ex artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening). Kwalificatie van de nationale implementa-
tiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming als voorrangsregel dient
daarom te worden afgewezen.

9.5.6 Tussenconclusie

Ik heb aangetoond dat het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de
conflictregels voor de overnameovereenkomst en de individuele arbeidsovereen-
komsten, alsmede de kwalificatie als voorrangsregel moeten worden afgewezen. De
richtlijn overgang van onderneming bevat derhalve een van de Rome I-Verordening
afwijkend toepassingsbereik, hetgeen kan leiden tot conflicten met de verwijzings-
categorieën waarin de Rome I-Verordening voorziet. Dit probleem heb ik opgelost
met het Bündelungsmodell.

9.5.7 Bündelungsmodell

De vraag bij welke conflictregel de overgang van onderneming moet worden
ondergebracht kan mijns inziens het beste worden beantwoord aan de hand van
het in 1976/1977 door Klaus Schurig ontwikkelde Bündelungsmodell – te vertalen als
‘bundelingsmodel’.53 De ‘elementaire deeltjes’ van het Bündelungsmodell worden
gevormd door zogeheten Element-Kollissionsnormen.54 Bij iedere materiële norm van
ieder recht behoort een Element-Kollissionsnorm, die zich op deze concrete mate-
riële norm beroept. Deze Element-Kollissionsnorm is noodzakelijkerwijs eenzijdig,
omdat zij zich volgens de definitie slechts op één enkele materiële rechtsnorm van
één enkel recht kan beroepen.

Wanneer deze Element-Kollissionsnormen verticaal (dus nationaal) gebundeld kun-
nen worden zien zij op vergelijkbare conflictenrechtelijke belangen van systema-
tisch-materieel samenhangende bepalingen van één nationale rechtsorde:

‘Das allein entscheidende Kriterium ist vielmehr, daß sie auf einer vergleichbaren kollisionsrechtlichen
Interessenabwägung beruhen, welche stets zu demselben Ergebnis (zu derselben abstrakten Anknüp-
fung) führt.’

55

De aan het materiële recht ontleende begrippen dienen slechts ter karakterisering
van de bundeling, echter bij twijfelgevallen moet men op de conflictenrechtelijke
belangen terugvallen.

53 Schurig 1981, p. 89-108.
54 Mankowski 2012, p. 159.
55 Schurig 1981, p. 103.
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Gesloten eenzijdige conflictregels zijn Element-Kollissionsnormen die slechts zien
op één rechtsnorm van één rechtsorde en die niet verticaal (dus nationaal) gebun-
deld kunnenworden met regels die zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke belan-
gen van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van één nationale
rechtsorde. Open eenzijdige conflictregels zijn ook Element-Kollissionsnormen die
slechts zien op één rechtsnorm van één rechtsorde, die wel verticaal (dus nationaal)
gebundeld kunnen worden met regels die zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke
belangen van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van één nationale
rechtsorde, maar niet horizontaal (dus Europees of internationaal).

Daar waar de verticale bundeling van Element-Kollissionsnormen ertoe leidt dat
bepaalde theoretisch gekarakteriseerde, zakelijk samenhangende materiële normen
van één en dezelfde rechtsorde worden samengenomen, zo neemt de horizontale
(dus Europese of internationale) bundeling die Element-Kollissionsnormen samen
die – bij dezelfde abstracte aanknoping – zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke
belangen van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van verschillende
rechtsordes binnen de EU of internationaal. Eerst de horizontale (dus Europese of intern-
ationale) bundeling maakt de conflictregel meerzijdig.

‘Das eigentliche, letztlich ausschlaggebende Kriterium ist auch hier wieder, daß die Element-Kollisions-
normen, die zu den einzelnen national verschiedenen Sachnormen führen (bzw. die “vertikal” gebundelten
Kollisionsnormen, die zu den national verschieden Sachnormgruppen, den “Statuten” führen) auf
vergleichbarer kollisionsrechtlicher Interessenabwägung beruhen, die stets zu demselben Ergebnis (zu
derselben abstrakten Anknüpfung) führt.’

56

De aan het materiële recht ontleende begrippen dienen bij horizontale (dus Euro-
pese of internationale) bundeling nog duidelijker dan bij de verticale (dus nationale)
bundeling slechts als taalkundig hulpmiddel ter identificatie van de bundeling. De
eigenlijke bundelingscriteria zijn gelegen in de overeenstemmende conflictenrechte-
lijke belangen, waarop men bij twijfelgevallen moet terugvallen.

Volgens het Bündelungsmodell is de klassieke meerzijdige conflictregel (zoals artikel
8 Rome I-Verordening) het resultaat van een verticale en horizontale bundeling,
mijns inziens beter ‘nationale’ en ‘Europese of internationale’ bundeling genoemd.

In het Bündelungsmodell betekent kwalificatie het onderzoek of een Element-
Kollissionsnorm die behoort bij een bepaalde materiële norm wegens gelijke con-
flictenrechtelijke belangen (die ook door het doel van de materiële norm worden
beïnvloed) deel uitmaakt van een bundel of buiten de gevestigde bundels valt.57

Gelijke conflictenrechtelijke belangen worden in dezelfde bundel ingesnoerd.58 De

56 Schurig 1981, p. 105.
57 Kuckein 2008, p. 39.
58 Mankowski 2012, p. 161.
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kwalificatie ziet derhalve op de vraag of een Element-Kollissionsnorm die naar
een bepaalde materiële norm leidt, tot een bundel behoort of niet. Omgekeerd geldt:
een bundel heeft een precieze inhoud. Wat hier niet onder valt, omdat het een ander
belangenconflict regelt, behoort in ieder geval niet in deze bundel, wellicht tot
een andere bundel:

‘Normen, die verschiedene Interessen verfolgen, gehören verschiedenen Bündeln an. Normen, die
gleiche Interessen verfolgen, gehören demselben Bündel an.’

9.5.8 Bündelungsmodell en overgang van onderneming

Tot op heden is voor de kwalificatie van de overgang van onderneming met name
aansluiting gezocht bij het doel van de richtlijn overgang van onderneming. De over-
gang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor individuele
arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) omdat de richtlijn een
gelijkwaardige bescherming van de rechten van werknemers wil waarborgen in de
verschillende lidstaten, terwijl de kwalificatie als voorrangsregel (artikel 9 Rome
I-Verordening) is gebaseerd op de interne-marktdoelstellingen van de richtlijn. De
richtlijn overgang van onderneming heeft evenwel een tweeledig doel: zowel werk-
nemersbescherming als interne-marktdoelstellingen. De overgang van onderne-
ming zou qua doel dus zowel onder artikel 8 Rome I-Verordening als onder artikel 9
Rome I-Verordening kunnen vallen.

Krachtens het Bündelungsmodell dienen de aan het materiële recht ontleende
begrippen slechts als taalkundig hulpmiddel ter identificatie van de bundeling. De
eigenlijke bundelingscriteria zijn gelegen in de overeenstemmende conflictenrechte-
lijke belangen, waarop men bij twijfelgevallen moet terugvallen.

Teneinde het tweeledige doel (werknemersbescherming en interne-marktdoelstel-
lingen) te bereiken richt de richtlijn overgang van onderneming zich tot de onder-
neming en bevat de richtlijn in artikel 1 lid 2 een territoriale-werkingssfeerbepaling
die daarbij aansluit, door te bepalen dat de richtlijn overgang van onderneming van
toepassing is zodra de onderneming binnen de EU is gevestigd.

Mijns inziens komt de overgang van onderneming conflictenrechtelijk zelfstandig-
heid toe. Het zou daarom mogelijk moeten zijn voor deze bijzondere verwijzings-
categorie die de overgang van onderneming is het coördinatieprobleem in de EU op
te lossen door in de richtlijn overgang van onderneming voor die regels een eigen
conflictregel vast te stellen.

9.5.9 Eigen conflictregel

Als de overgang van onderneming objectief wordt aangeknoopt wordt uitgekomen
bij de vestigingsplaats van de onderneming of het onderdeel van de onderneming,
nu de spil bij de overgang van onderneming de onderneming of het onderdeel van
de onderneming is. De vestigingsplaats van de onderneming of het onderdeel van
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de onderneming vormt de natuurlijke aanknoping van de overgang van onderne-
ming (de Sitz). De territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van
onderneming, die de richtlijn van toepassing acht wanneer de onderneming welke
overgaat gevestigd is binnen de EU, sluit hierbij aan.

Partijautonomie is weliswaar de hoeksteen van de Rome I-Verordening, maar er zijn
in de Rome I-Verordening diverse voorzieningen getroffen voor rechten van derden
(bijvoorbeeld in artikel 3 lid 2 tweede zin Rome I-Verordening) en zwakkere
contractspartijen (bijvoorbeeld voor werknemers in artikel 8 Rome I-Verordening).
Mijns inziens past de overgang van onderneming, die primair het behoud van
verkregen rechten van werknemers als doel heeft, niet binnen het model van de vrije
rechtskeuze. Het gaat bij overgang van onderneming om verkregen rechten van
derden, welke derden ook nog eens beschermenswaardige werknemers zijn. Bij
aanknoping van de overgang van onderneming bij de vestigingsplaats van de onder-
neming moet het daarom niet mogelijk zijn dat vervreemder en verkrijger krachtens
een rechtskeuze het toepasselijke recht aanwijzen en daarmee mogelijk verkregen
rechten van werknemers ontnemen. Subjectieve aanknoping van de overgang van
onderneming moet daarom worden afgewezen.

9.5.10 Eenzijdige of meerzijdige eigen conflictregel?

Als voor overgang van onderneming een eigen conflictregel moet worden opgesteld
die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming ontstaat vervolgens de
vraag of een eenzijdige of meerzijdige conflictregel geïndiceerd is. Volgens het
Bündelungsmodell leidt de verticale (dus nationale) bundeling van Element-Kollis-
sionsnormen ertoe dat bepaalde theoretisch gekarakteriseerde, zakelijk samenhan-
gende materiële normen van één en dezelfde rechtsorde worden samengenomen en
neemt de horizontale (dus Europese of internationale) bundeling die Element-
Kollissionsnormen samen die – bij dezelfde abstracte aanknoping – zien op verge-
lijkbare conflictenrechtelijke belangen van systematisch-materieel samenhangende
bepalingen van verschillende rechtsordes binnen de EU of internationaal. Eerst de
horizontale (dus Europese of internationale) bundeling maakt de conflictregel meer-
zijdig.

Binnen de EU is de richtlijn overgang van onderneming in nationale implementatie-
wetgeving vastgelegd. De rechtsstelsels binnen de EU hebben daarmee voor wat de
overgang van onderneming betreft als gelijkwaardig te gelden, zelfs wanneer slechts
een minimumniveau van bescherming wordt voorgeschreven. Anders gezegd: de
rechtsstelsels binnen de EU zijn voor wat betreft de overgang van onderneming onder-
ling uitwisselbaar. Binnen de EU volstaat het derhalve het recht van een lidstaat van
toepassing te verklaren, hierdoor wordt het minimumniveau van bescherming bereikt
dat de richtlijn overgang van onderneming voorschrijft. Krachtens het Bündelungs-
modell moet geconcludeerd worden dat de overgang van onderneming binnen de
EU zowel verticaal (nationaal) als horizontaal (Europees in dit geval) gebundeld kan
worden en aldus binnen de EU sprake is van een meerzijdige conflictregel.
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De richtlijn overgang van onderneming ziet echter ook op ‘uitgaand’ verkeer van-
uit de EU naar derde landen. Analoog aan het Ingmar-arrest59 zou gesteld kunnen
worden dat in verhouding tot derde landen de nationale implementatiewetgeving
van de richtlijn overgang van onderneming meestal slechts verticaal (nationaal) en
niet horizontaal (internationaal in dit geval) kan worden gebundeld en dat sprake
is van een voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening. Er bestaat in
het derde land immers meestal geen met de richtlijn overgang van onderneming
vergelijkbare regeling. Aldus is richting derde landen sprake van een voorrangsregel.

De arresten Ingmar60 en Unamar61 passen derhalve in het Bündelungsmodell.

Moet de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming binnen de EU de status van voorrangsregel krijgen? Niet als zij de minimum-
bescherming van de richtlijn overgang van onderneming biedt. Alleen wanneer
lidstaten meer bescherming bieden dan door de richtlijn overgang van onderneming
is voorgeschreven (een zogeheten ‘nationale kop’) ontstaat een andere situatie. De
wetgever moet het in het kader van de omzetting van de richtlijn overgang van onder-
neming van fundamenteel belang hebben gevonden de werknemers werkzaam in
ondernemingen die gevestigd zijn in de betrokken rechtsorde een ruimere bescher-
ming te bieden dan die waarin de richtlijn overgang van onderneming voorziet. Eerst
dan kan de nationale implementatiewetgeving slechts verticaal (nationaal) en niet
horizontaal (Europees) worden gebundeld en is sprake van een voorrangsregel in de
zin van artikel 9 Rome I-Verordening.62

Door de overgang van onderneming krachtens het Bündelungsmodell binnen de EU
als meerzijdige conflictregel te beschouwen en richting derde landen als voorrangs-
regel wordt een belangrijke breuk gecreëerd met het dogma dat er een strikte twee-
sporigheid zou bestaan tussen meerzijdige conflictregels en voorrangsregels.

9.5.11 Statutenwechsel

Als voor overgang van onderneming een eigen conflictregel moet worden opgesteld
die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming kan door de verplaatsing
van de onderneming naar een ander land een Statutenwechsel plaatsvinden. Meestal
zal de verplaatsing van de onderneming plaatsvinden nadat de overgang van onderne-
ming heeft plaatsgevonden. In dat geval geldt voor de overgang van onderneming tot
de verplaatsing het recht van de vestigingsplaats van de onderneming van de ver-
vreemder, daarna leidt verplaatsing van de relevante aanknopingsfactor (de onderne-
ming) tot een Statutenwechsel. Vervolgens ontstaat de vraag welk rechtsstelsel van

59 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
60 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
61 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
62 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
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toepassing is: het oude of het nieuwe rechtsstelsel? Als dat laatste het geval is, moet
worden bepaald welke rechten en verplichtingen onder het oude en welke onder het
nieuwe recht vallen – overgangsrecht dus.

9.5.12 Overgangsrecht

Het overgangsrecht reguleert de gelding van het recht niet.63 Na verplaatsing van de
onderneming geldt het nieuwe recht. Het overgangsrecht onderscheidt slechts ver-
schillende werkingen, waarmee men de toepassing van het geldende recht variabel
maakt.64 Hierbij kan men drie hoofdgroepen onderscheiden: terugwerkende kracht
(ex tunc), nawerking/eerbiediging en onmiddellijke/exclusieve werking (ex nunc).65

Bij de toepassing van het overgangsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen
gesloten, open en gemengde rechtsfeiten.66 Concreet moet daarbij worden onderzocht
of de laatste deelhandeling, die tot voltooiing van dematerieelrechtelijke rechtspositie
en die voor verandering van de rechtstoestand vereist is, reeds ingetreden is (positief
afgesloten), definitief niet ingetreden is (negatief afgesloten), nog open staat of een
combinatie van beide. Van een gesloten rechtsfeit (zowel positief als negatief) is sprake
als een recht of rechtsverhouding voor de Statutenwechsel ontstaan, verdwenen of
inhoudelijk gewijzigd is.67 Op gesloten rechtsfeiten blijft het oude recht van toepassing,
de Statutenwechsel heeft daarop geen invloed. Van een open rechtsfeit is sprake als op
het tijdstip van de Statutenwechsel nog niet alle vereisten voor het ontstaan, verdwij-
nen of inhoudelijke wijziging van een recht of rechtsverhouding zijn vervuld. Het
nieuwe recht beslist er over of een rechtsfeit of rechtsverhouding ontstaat, verdwijnt of
inhoudelijk wijzigt en in hoeverre het reeds verkregen rechten erkent. Van een
gemengd rechtsfeit is sprake als een recht of rechtsverhouding weliswaar voor de
Statutenwechsel is ontstaan, maar de specifieke werking na de Statutenwechsel
plaatsvindt. Bij gemengde rechtsfeiten gelden twee principes: een rechtsfeit dat
krachtens het oude recht is ontstaan blijft onder het nieuwe recht bestaan, het nieuwe
recht aanvaardt het bestaande recht. Het nieuwe recht bepaalt evenwel hoe het reeds
ontstane recht onder het nieuwe recht kan worden uitgeoefend, het moet in het
nieuwe recht worden omgezet.

9.5.13 Temporele dimensie overgang van onderneming

Het is twijfelachtig hoe de overgang van onderneming overgangsrechtelijk moet
worden behandeld. Door de overgang van onderneming wordt onder andere het
behoud van de rechten van werknemers gecreëerd. Het voortleven van de rechts-
gevolgen die onder de oude aanknoping tot stand gekomen zijn staat bekend als de

63 Haazen 2001, p. 386.
64 Haazen 2001, p. 387.
65 Haazen 2001, p. 385-404. Asser & Vonken 2013, p. 138, Vonken stelt dat slechts sprake kan zijn

van eerbiedigende en exclusieve werking, alsmede een combinatie van beide.
66 Junker 1998, p. 199-200, Kropholler 2004, p. 186-191 en Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-219.
67 Junker 1998, p. 200-201 en Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-218.
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eerbiediging van verkregen rechten. Bij een Statutenwechsel bij overgang van onder-
neming kan het nieuwe recht daarom niet zonder meer van toepassing zijn. Aan de
andere kant is het rechtsverkeer gediend met de toepassing van een eenduidig sta-
tuut. Bij overgang van onderneming bestaat duidelijk frictie tussen de eerbiediging
van verkregen rechten van werknemers enerzijds en een snelle integratie met de
rechtsorde waarnaar de onderneming is verplaatst anderzijds.

De overgang van onderneming laat zich niet eenduidig in de categorie gesloten of
open rechtsfeiten onderbrengen. Met betrekking tot het ontstaan van de overgang
van onderneming is uiteraard reeds sprake van een (positief of negatief) afgesloten
rechtsfeit, maar wat is rechtens met betrekking tot de gevolgen van de overgang van
onderneming, meer specifiek: het behoud van de rechten van werknemers? Het
verzetsrecht, de hoofdelijke aansprakelijkheid, de informatieplicht en het pensioen
zijn mijns inziens gesloten rechtsfeiten en onderworpen aan het oude recht, terwijl
de collectieve overeenkomsten en het ontslag open rechtsfeiten zijn en zijn onder-
worpen aan het nieuwe recht. Uit mijn proeve van een oplossing kan een aantal
algemene regels met betrekking tot de temporele dimensie van overgang van
onderneming worden afgeleid:
– de inhoud van de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking wordt na verplaat-

sing van de onderneming en wijziging van de gewone werkplek beheerst door
het nieuwe recht, er vindt een Statutenwechsel plaats;

– de verplichtingen van de vervreemder zijn als gesloten rechtsfeiten te beschou-
wen en worden beheerst door het oude recht, er vindt na verplaatsing van de
onderneming geen Statutenwechsel plaats;

– de verplichtingen van de verkrijger zijn als open rechtsfeiten te beschouwen en
worden beheerst door het nieuwe recht, er vindt na verplaatsing van de onderne-
ming wel een Statutenwechsel plaats.

Gelet op deze algemene regels met betrekking tot de temporele dimensie van
overgang van onderneming is het mijns inziens niet logisch dat de verwijzing naar
het recht van de vestigingsplaats van de onderneming een in tijd begrensde verwij-
zing is.68 Een aanvulling van de eigen conflictregel, waarin wordt vastgesteld op welk
tijdstip het betreffende aanknopingspunt moet worden vastgepind (de zogeheten
‘peildatum’), dient daarom te worden afgewezen.69

68 Het systeem van het Verenigd Koninkrijk, waarbij uitsluitend wordt afgestemd op de ligging van
de onderneming op het moment van de overgang, komt mij dan ook niet logisch voor.

69 Asser & Vonken 2013, p. 111-114.
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CONCLUSIONS

Introduction

Purpose of the Transfer of Undertakings Directive

The Transfer of Undertakings Directive of 1977 is based on Article 100 of the EEC
Treaty.1 This Article stated that the Council, acting unanimously on a proposal from
the Commission, shall ‘issue directives for the approximation of such laws, regula-
tions or administrative provisions of the Member States as directly affect the esta-
blishment or functioning of the common market’. Article 100 of the EEC Treaty was
initially formulated with the aim of ensuring economic integration.2 However, with a
changing image of the Community as a social as well as an economic entity, Article 100
of the EEC Treaty was increasingly applied to formulate social guidelines, although
guidelines based on Article 100 of the EEC Treaty were never solely prompted by social
considerations, but were also motivated by internal market considerations. In fact,
isolated socio-political guidelines, uninfluenced by any internal market considerations,
are almost non-existent in the EU. Economic and social politics are mutually depen-
dent, the Economic Union is also a social union and vice versa.3

In my view, based on the Preamble to the Transfer of Undertakings Directive of 1977,
it can be inferred that the primary purpose of the Directive is employee protection.
The secondary purpose of the Directive is the harmonisation of national laws, which
may influence the functioning of the internal market. Harmonisation measures can
help counter the effects of various national social provisions that distort the condi-
tions of competition in the common market.4 Therefore, the Transfer of Undertakings
Directive is not prompted solely by social considerations, but is also based on inter-
nal market considerations.

1 Now Article 115 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).
2 von Alvensleben 1992, p. 58.
3 von Alvensleben 1992, p. 63.
4 von Alvensleben 1992, p. 64.
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Substantive scope of application clause

In order to achieve its dual purpose, the Transfer of Undertakings Directive addresses
the undertaking as awhole; in other words, the transfer of an undertaking is an under-
taking-oriented regulation.5 Graphically represented, the following process takes place
during the transfer of an undertaking:

Article 1
paragraph 1a:

Article 1
paragraph 1b:

Economic
operator I

Economic
operator II

Undertaking Undertaking

Economic
entitiy*

Transfer pursuant to
agreement or merger

Safeguarding of employees’ rights

Transfer

Safeguarding of employees’ rights

Retention of
identity

* meaning an organised grouping of resources which has the objective of pursuing an economic
activity, whether or not that activity is central or ancillary.

To qualify as a transfer of an undertaking within the meaning of the Directive, an
undertaking (economic entity) must be transferred with retention of its identity.

Any sustainable, organised economic entity, irrespective of its legal form and the
manner in which it is financed, may be considered an ‘undertaking’.6 Such an entity
may be formed by any set of persons and elements and shall be a sufficiently struc-
tured and independent entity through which an economic activity with a specific
objective can be performed.

5 van Rijssen 2006, p. 161.
6 CJEU 6 September 2011, Dutch Case Law Journal (NJ) 2011, 590 with commentary from M.R. Mok

and Dutch Journal on Labour Case Law (JAR) 2011/262 with commentary from I.A. Haanappel-van
der Burg (Scattolon).
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To be considered a ‘transfer’, it is sufficient that, in the context of contractual rela-
tions, a change occurs in the natural or legal person that is responsible for the opera-
tion of the undertaking and which undertakes obligations, as an employer, with
respect to the employees of the undertaking.7

For the condition of ‘retention of identity’ it is necessary to consider all the facts char-
acterizing the transaction in question, including the type of undertaking or business,
whether or not the business’s tangible assets (such as buildings and movable pro-
perty) are transferred, the value of its intangible assets at the time of the transfer,
whether or not the majority of its employees are taken over by the new employer,
whether or not its customers are transferred and the degree of similarity between
the activities carried on before and after the transfer and the period, if any, for which
those activities were suspended.8 However, all these so-called ‘Spijkers factors’ are
merely single factors in the overall assessment which must be made and cannot
therefore be considered in isolation.

Cross-border transfer of undertaking

I understand the concept of ‘cross-border transfer of undertaking’ to imply both the
international transfer of an undertaking, where the parties involved in the transfer
(transferor, transferee and employees) are subject to the laws of different countries
(EU or third countries9) without a relocation of the undertaking itself, as well as the
cross-border transfer of an undertaking where the undertaking is relocated from one
country to another.10

In my view, the fact that there is a cross-border transfer of undertaking does not affect
the question whether an undertaking (economic entity) and transfer are involved, but
this can have an influence on the retention of identity requirement.11 In the event of a
cross-border relocation of an undertaking, if a majority of personnel refuse to move to
the foreign transferee, this might not qualify, particularly in labour-intensive sectors,
as a cross-border transfer of undertaking. This factor is less relevant in capital-intensive
sectors. In such sectors, if few or no tangible assets are transferred to the foreign trans-
feree (for example, because the transferee is able to provide these tangible assets at a
cheaper rate), such a transfer might not qualify as a cross-border transfer of under-
taking. Naturally, this is less relevant in labour-intensive sectors.

7 CJEC 7 March 1996, Dutch Journal on Labour Case Law 1996/169 (Merckx and Neuhuys).
8 CJEC 18 March 1986, Dutch Law Reports 1987, 502 (Spijkers).
9 Third countries are countries which are not members of the EU or the EEA.
10 Bittner 2000, p. 458, that follows from Junker 1992, p. 236.
11 Malmberg 2006, p. 387-388, de Jong 2009, p. 17-18, Laagland 2011, p. 6, Kania 2012, p. 41 and

paragraph 2.1.5 of this doctoral thesis.
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Safeguarding of employees’ rights

One consequence of qualifying as a transfer of undertaking is12 that the rights and
obligations of the transferor (the party that loses the status of employer) arising out
of the contract of employment or employment relationship existing at the time of
the transfer are transferred to the transferee (the party that acquires the status of
employer) at the time of the transfer.13 Hence, the rights of employees are safeguarded
by the transferee. In addition, the Transfer of Undertakings Directive stipulates an
optional joint and several liability for the transferor and transferee and an optional
obligation for the transferor to provide information to the transferee.14 The transfer of
undertaking qualification also implies the transfer of the employment conditions,
as laid down in a collective agreement, to the transferee.15 This does not apply to
employees’ entitlements to old-age benefits, disability benefits or survivors’ benefits,
unless provided otherwise by the Member States.16 The transfer of undertaking shall
not in itself constitute grounds for dismissal, unless there is question of dismissal due
to economic, technical or organisational reasons (hereinafter referred to as: ‘ETO rea-
sons’) that entail changes in the workforce.17 If the contract of employment or employ-
ment relationship is terminated because the transfer involves substantial changes
in the working conditions to the detriment of the employee, the employer shall be
regarded as having been responsible for termination of the contract of employment
or of the employment relationship.18

Partial harmonisation, freedom of options and minimum directive

The Transfer of Undertakings Directive is only aimed at a partial harmonisation; it
does not aim to introduce uniform protection for the entire Community based on
common criteria.19

A number of definitions, which are important for determining the scope of appli-
cation of the Directive, are left to the discretion of the national legislation of the
Member States20 and it also offers the Member States various options.21

12 Information and consultation were not included in this doctoral thesis.
13 Article 3, paragraph 1 of the Transfer of Undertakings Directive.
14 Article 3, paragraph 1, subparagraph 2 and Article 3, paragraph 2 of the Transfer of Undertakings

Directive.
15 Article 3, paragraph 3 of the Transfer of Undertakings Directive.
16 Article 3, paragraph 4 of the Transfer of Undertakings Directive.
17 Article 4, paragraph 1 of the Transfer of Undertakings Directive.
18 Article 4, paragraph 2 of the Transfer of Undertakings Directive.
19 CJEC 11 July 1985, Dutch Law Reports 1988, 907 with commentary from P.A. Stein (Mikkelsen).
20 See Article 2, paragraph 1(d) for the definition of employee and Article 2, paragraph 2 for the

definition of contract of employment or employment relationship.
21 For example, Article 3, paragraph 1, subparagraph 2, Article 3, paragraph 2, Article 3, paragraph 3,

subparagraph 2, Article 3, paragraph 4, and Article 4, paragraph 1, subparagraph 2 of the Transfer
of Undertakings Directive.
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Furthermore, pursuant to Article 8, the Transfer of Undertakings Directive is to be
considered as a minimum directive, while the Member States are allowed to intro-
duce provisions that are more favourable to the interests of employees.

Since there is question of partial harmonisation, freedom of options and a minimum
directive, it seems logical to expect that the Transfer of Undertakings Directive is
implemented differently in the various Member States of the EU. In this context,
I have examined how the Directive is implemented in the Netherlands, the United
Kingdom and Germany.

Research question 1

Significant differences and recommendations

The first research question is whether there are significant differences in the national
implementing legislation of the Transfer of Undertakings Directive in the Netherlands,
the United Kingdom and Germany, and whether any recommendations can be for-
mulated based on this.

In Chapter 6 (Comparative law study of substantive law in the event of the transfer
of an undertaking), based on a comparison of the laws regarding the scope of appli-
cation and safeguarding of employees’ rights in case of the transfer of an undertaking
in the Netherlands, the United Kingdom and Germany, I have concluded that there
are significant differences between the national implementing legislation of the
Directive in these countries. These differences can be particularly seen with regard
to the substantive scope of application clause, the concept of employee, right of
opposition, assignment of employees to a part of the undertaking, changes due to
ETO reasons, the definitions of transferor and transferee, joint and several liability,
obligation to provide information, collective agreements, pension and dismissal by
reason of the transfer and due to ETO reasons.

The only areas in which there do not seem to be any significant differences are the
rights and obligations arising out of the contract of employment or employment
relationship, incorporation clauses and dismissal by reason of substantial changes
in working conditions.22

Despite harmonisation through the Transfer of Undertakings Directive, the appli-
cable legislation does play a role in determining the substantive laws.

Based on the significant differences found, I have formulated recommendations with
respect to the assessment of retention of identity, incorporation of the implementing
legislation and the concepts of employment relationship and employer, assignment
of employees, changes due to ETO reasons, convergence of collective bargaining

22 Incidentally, the national implementing legislation of the Netherlands and Germany are often
similar to one another, while that of the United Kingdom is different from these.
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agreements and dismissal by reason of the transfer of an undertaking and due to
ETO reasons, all of which are discussed further in the following paragraphs.

Assessment of retention of identity

With respect to the retention of identity requirement, only the Dutch courts appear
to focus on the question as to whether it is a labour-intensive or capital-intensive
sector; this is not something that is relevant in the United Kingdom and Germany.
Neither does the case law of the European Court of Justice stipulate any requirement
stating that the nature of the undertaking or business concerned must always be
qualified as being either labour-intensive or capital-intensive, where these are
two mutually exclusive constants. Rather, the Süzen/Zehnacker23 and Oy Liikenne/
Liskojärvi24 cases appear to illustrate the extremes within a range of possibilities. In
my view, the case law of the European Court of Justice can be interpreted to mean
that the national court must start by taking into account all the Spijkers factors, after
which it should assess the respective importance of these factors.25 To this end, the
court should particularly take into account the business sector in which an economic
entity operates; in this respect, the court must determine which elements are essen-
tial and indispensable for the operation of the economic entity and verify whether
these elements have been taken over by the transferee.26 If there are no such ele-
ments, then all the Spijkers factors shall be of equal importance.27

Hence, with respect to the retention of identity requirement, I would advise the Dutch
courts not to focus on whether the sector concerned is a labour-intensive or capital-
intensive sector, but to take into account all the Spijkers factors and then assess their
respective importance.

Incorporation of the implementing legislation and the concepts of employment rela-
tionship and employer

The wording of Article 7:663 of the Dutch Civil Code and § 613a of the German
Civil Code and the fact that the Dutch and German implementing legislation of
the Transfer of Undertakings Directive are incorporated in the civil regulation of
the contract of employment have unduly influenced the concepts of employee and
contract of employment in the Netherlands and the concept of the employment

23 CJEC 11 March 1997, Dutch Law Reports 1998, 377 and Dutch Journal on Labour Case Law 1997/91
(Süzen/Zehnacker).

24 CJEC 25 January 2001, Dutch Journal on Labour Case Law 2001/68 with commentary from
R.M. Beltzer (Oy Liikenne/Liskojärvi).

25 CJEC 18 March 1986, Dutch Law Reports 1987, 502 (Spijkers).
26 Conclusion of AG Léger 12 October 2000, notably Oy Liikenne.
27 Court of Leeuwarden 26 April 2011, Dutch Journal on Labour Case Law 2011/153 with commentary

from I.A. Haanappel-van der Burg (Beenen/Klijnstra), Sub-district Court of Enschede 20 December
2012, Dutch Journal on Labour Case Law 2013/79 with commentary from I.A. Haanappel-van der
Burg (SNBOT) and Sub-district Court of Utrecht 6 February 2013, Dutch Journal on Labour Case Law
2013/84 with commentary from I.A. Haanappel-van der Burg (Ordina & Atos).
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relationship in Germany. In my opinion, for these concepts, it would have been better
if the implementing legislation of the Directive had not been incorporated in the
civil regulation of the contract of employment; I would instead recommend that
these countries should have their own Transfer of Undertaking Act (‘Betriebsüber-
gangsgesetz’). After all, the Directive on Collective Redundancies is also implemented
in the Netherlands through a separate Dutch Collective Redundancy (Notification)
Act (Wet melding collectief ontslag).28

Moreover, the concept of employment relationship should also be included in the
implementing legislation in the Netherlands and Germany, and the concept of
‘employer’ should be replaced by that of ‘transferor’.

Assignment

Comparative law studies reveal significant differences between the Netherlands, the
United Kingdom and Germany in terms of which employees can be assigned to a
part of an undertaking. In the Netherlands and Germany, a permanently suspended
employee cannot be assigned to the undertaking or a part thereof,29 while in the
United Kingdom, an employee who has been suspended due to alleged misbehaviour
at the time of the transfer must be assigned to the transferred part of the under-
taking.30 With respect to sick employees, while it seems mandatory for such employ-
ees to be assigned to the transferred part of the undertaking in the United Kingdom
and Germany, this only occurs in some cases in the Netherlands.31

In this context, the question is how the Botzen ruling on the assignment of employees
should be explained.32 As a decisive factor for the transfer of employees’ rights and
obligations, the Commission in the Botzen ruling has only taken into consideration
‘whether or not a transfer takes place of the department to which they were assigned
and which formed the organizational framework within which their employment
relationship took effect’. The European Court of Justice has upheld the Commission’s
ruling with the added consideration that an employment relationship is, after all,
mainly characterised by ‘the link existing between the employee and the part of the
undertaking or business to which he is assigned to carry out his duties’. Hence, the
‘link’ referred to by the European Court of Justice seems to correspond to the Com-
mission’s ‘organisational framework within which their employment relationship

28 In Germany, this is implemented through the Kündigungsschutzgesetz.
29 Supreme Court (HR) 11 February 2005, Dutch Law Reports 2011, 153 with commentary from

E. Verhulp and Dutch Journal on Labour Case Law 2005/67 with commentary from R.M. Beltzer and
E. Verhulp (Memedovic/Asito).

30 Russell v First Security Guards ET/2700189/09.
31 Court of Amsterdam 22 February 2007, Dutch Journal on Labour Case Law 2007/105 with com-

mentary from E. Verhulp (Bulut/Hollandia) and Fairhurst Ward Abbotts Ltd v Botes Building Ltd
[2004] EWCA Civ 83.

32 CJEC 7 February 1985, Dutch Law Reports 1985, 902 with commentary from P.A. Stein (Botzen).
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took effect’. This ‘organisational framework within which their employment rela-
tionship took effect’ can, in my opinion, be described as ‘the organisational proce-
dures that have shaped the employment relationship’.33 Here, I think the relevant
factors could be the time spent working in the part of the undertaking in question, the
contract of employment specifying the obligations undertaken by the employee and
the allocation of wage costs to the various parts of the undertaking. The criterion of
whether the employee is actually capable of fulfilling his employment relationship
is, in my opinion, irrelevant.34 In the Netherlands and Germany, this has been wrongly
taken into account in the assessment. Neither the Transfer of Undertakings Directive
nor the case law of the European Court of Justice provides any guidance regarding
this. In my view, the fact that the protection offered under the Transfer of Undertak-
ings Directive is withheld in the Netherlands and Germany for suspended employees
and sometimes in the Netherlands for disabled employees, is in conflict with the pri-
mary purpose of the Transfer of Undertakings Directive, namely employee protection.
I would therefore recommend to the Dutch and German courts that the criterion
of whether the employee is actually capable of fulfilling his employment relationship
should no longer be taken into consideration in the assessment process.

Changes due to ETO reasons

There is a significant difference in terms of changes due to ETO reasons: the United
Kingdom allows changes based on ETO reasons under certain conditions, while this
is not permitted in Germany and the Netherlands. A problem with changes due to
ETO reasons, as allowed in the United Kingdom, is that although the European Court
of Justice has not expressly approved this option, it does seem to have provided room
for this.35 If the employees have been transferred to the transferee with a safe-
guarding of their rights and obligations, the Transfer of Undertakings Directive is
considered ‘implemented’ and changes should be allowed insofar as the national
legislation of the transferee so provides.

Hence, I would recommend that the Dutch and German legislators ensure that both
the Dutch and German implementing legislation of the Transfer of Undertakings
Directive include an amendment option for which the sole and principal reason is
not the transfer itself, but a reason connected to the transfer, i.e. an ETO reason that
entails changes in the workforce. In the context of a weighing of interests, such an
amendment option can provide more room for change.

33 Sub-district Court of Breda 29 September 2011, Dutch Journal on Labour Case Law 2011/286 with
commentary from I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba & Benetra).

34 As also in Zwemmer 2012b with respect to disabled employees, although not with respect to
situations in which the employee concerned was suspended at the time of the transfer due to
reasons unrelated to the transfer of the part of the undertaking and for whom there is no prospect
of returning to the undertaking.

35 CJEC 9 March 2006, Dutch Journal on Labour Case Law 2006/83 (Werhof/Freeway) and CJEU 18 July
2013, Dutch Journal on Labour Case Law 2013/216 with commentary from R.M. Beltzer (Alemo-
Herron/Parkwood).
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Convergence of collective bargaining agreements

In the Netherlands, the convergence of various collective bargaining agreements
(CBA) in case of the transfer of an undertaking regularly causes ambiguities, due to
an insufficient alignment between the Transfer of Undertakings Directive and Dutch
CBA legislation. The solutions suggested for this convergence issue in the Netherlands
always involve the amendment of the Collective Bargaining Agreement Act (Wet Cao)
and the Collective Agreements (Declaration of Universally Binding and Non-Binding
Status) Act (Wet Avv). I believe that, rather than seeking to amend the above-men-
tioned Acts, the solution should be sought in implementing the transfer of theworking
conditions laid down in a CBA through a separate Transfer of Undertakings Act. Just
as in Germany, such a Transfer of Undertakings Act could include an enforcement
obligation for the transferee with respect to the transferor’s CBA, the deadline for
which would be a maximum of one year. In any case, the enforcement obligation
would end when the transferor’s CBA is terminated or expires or when another CBA
is entered into by the transferor or applied with respect to the transferor. The enforce-
ment obligation in the event of the transfer of an undertaking is a binding sui generis
(of its own kind) obligation, which is separate from the Collective Bargaining Agree-
ment Act (Wet Cao) and the Collective Agreements (Declaration of Universally Binding
and Non-Binding Status) Act (Wet Avv). Such a special enforcement obligation would
also solve the problem of ensuring that the relevant provisions remain in effect. In
the Österreichischer Gewerkschaftsbund ruling, the European Court of Justice has
held that such an enforcement obligation would fall under Article 3, paragraph 3 of
the Transfer of Undertakings Directive.36

Dismissal by reason of a transfer of an undertaking and due to ETO reasons

A dismissal by reason of a transfer of an undertaking is not allowed in the Netherlands,
the United Kingdom and Germany, but the legal consequences of such a dismissal
differ significantly between these countries. A dismissal by reason of a transfer of an
undertaking is voidable in theNetherlands. In the United Kingdom, dismissal by reason
of a transfer of an undertaking is not void, but remains in effect. However, this is auto-
matically deemed to be an unfair dismissal within the meaning of the Employment
Rights Act 1996 (hereinafter referred to as: ERA 1996) if the sole or principal reason
for the dismissal is the transfer itself or a reason related to the transfer, not being an
ETO reason that entails changes in the workforce (subject to the qualifying term of
two years). In Germany, a dismissal by reason of a transfer of an undertaking is void by
operation of law. A dismissal by reason of a transfer of an undertaking was deemed
void by the European Court of Justice in the Bork37 ruling, which is therefore in conflict
with the Dutch (Article 7:670, paragraph 8 in conjunction with 7:677, paragraph 5 of

36 CJEU 11 September 2014, Dutch Journal on Labour Case Law 2014/263 with commentary from
R.M. Beltzer (Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich).

37 CJEC 15 June 1988, Dutch Law Reports 1990, 247 (Bork).
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the Dutch Civil Code) and English (Article 7(1) of the TUPE Regulations) implementing
legislation. I would advise the Dutch and English legislators to change their legislation
in accordance with the Directive.

In addition, Article 7(6) of the TUPE Regulations states that Article 7(1) of the TUPE
Regulations shall not apply to the dismissal of an employee who is excluded from the
right to file a claim against unfair dismissal pursuant to ERA 1996. Hence, Article 7(1)
of the TUPE Regulations will not protect a person who is not considered an employee
within the meaning of Article 230 of ERA 1996 or anyone who does not fulfil
the qualifying two-year term, as specified in Article 108 of ERA 1996.38 As of now, the
United Kingdom takes the position that this possibility is provided for in Article 4,
paragraph 1, subparagraph 2 of the Transfer of Undertakings Directive39. 40 Moreover,
the purpose of the Transfer of Undertakings Directive would not be to put employees
in a more favourable position as a result of the transfer. In my opinion, the qualifying
period of two years is in conflict with the Transfer of Undertakings Directive, which is
why I would recommend that the English legislator removes this clause.

Dismissal due to ETO reasons is applicable in the United Kingdom and Germany, but
not in the Netherlands. Dutch courts disagree with one another about when, in the
event of the transfer of an undertaking, dismissal due to ETO reasons is allowed.
In order to remove the existing ambiguity in the Netherlands with respect to the
transfer of an undertaking and dismissal due to ETO reasons, I would advise the Dutch
legislator to expressly incorporate in their laws the possibility of dismissal, in the
event of the transfer of an undertaking, due to additional ETO reasons that entail
changes in the workforce.

Research question 2

Problems due to significant differences

The second research question concerns the problems that could arise due to the sig-
nificant differences in the national implementing legislation of the Transfer of Under-
takings Directive in the Netherlands, the United Kingdom and Germany in case of a
cross-border transfer of undertaking.

For this, I have made a distinction between the international transfer of an undertak-
ing, where the parties involved in the transfer (transferor, transferee and employees)
are subject to the laws of different countries (EU or third countries) without a relo-
cation of the undertaking itself, as well as the cross-border transfer of undertaking
where the undertaking itself is relocated from one country to another.

38 IDS 2011, p. 276.
39 Article 4, paragraph 1, subparagraph 2 states that the Member States may decide that the pro-

hibition of dismissal by reason of a transfer of an undertaking shall not apply to certain well-
defined categories of employees to whom the legal provisions or practice of the Member States
in respect of protection against dismissal do not apply.

40 IDS 2011, p. 276, otherwise refer to: McMullen 2014a, p. 370.
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The significant differences found can lead to problems both in case of an interna-
tional and in case of a cross-border transfer of undertaking because, in the first case,
it may be unclear as to which law is applicable and, in the second case, it may be
unclear whether the applicable law changes due to the relocation of the undertaking.

Research question 3

Solution or aggravation due to the conflict of laws?

As mentioned earlier, despite the harmonisation through the Transfer of Undertak-
ings Directive, the applicable legislation does play a role in helping to ensure that the
substantive rights of employees are safeguarded. It is therefore extremely important
that, in the event of a cross-border transfer of undertaking, the applicable law can be
unequivocally laid down, in order to resolve these ambiguities. The question that then
arises is whether this is possible based on the Transfer of Undertakings Directive or the
Rome I Regulation and whether this results in a solution or an aggravation of the
identified issue (research question 3).

Transfer of Undertakings Directive

Article 1, paragraph 2 of the Transfer of Undertakings Directive contains the territo-
rial scope clause (also referred to as the scope rule41), which determines the following
with regard to the territorial scope of application of the Directive:

‘This Directive shall apply where and in so far as the undertaking, business or part of the undertaking
or business to be transferred is situated within the territorial scope of the Treaty.’

42

Hence, the Directive shall apply if and to the extent that the undertaking being
transferred is located within the territorial scope of application of the TFEU.43 Hence,
the place of business of the undertaking is the criterion for the applicability of the
Directive. In my view, the territorial applicability of the Directive is provided if the
undertaking being transferred is located within the EU, regardless of whether
the undertaking is transferred within the EU or to third countries. As a result, the
Directive pertains to ‘outgoing’ traffic from the EU to third countries, rather than to
‘incoming’ traffic from third countries into the EU. In my opinion, the territorial
application of the Directive does not require the transferor and transferee to be
present in the EU.

Since, according to the territorial scope clause, the Transfer of Undertakings Directive
may apply to a cross-border transfer of an undertaking originating from the EU, it is

41 Strikwerda 2012, p. 27.
42 Council Directive 77/187/EEC of 14 February 1977 (OJEU 1977, L 061/0026), also included in the

Directive of 1998 and 2001.
43 This is also the case if the undertaking is located in the countries within the European Free Trade

Association that aremembers of the European Economic Area, i.e. Norway, Iceland and Liechtenstein
(see Annex XVIII of the Agreement on the European Economic Area, OJ 1994, L 1, EEA Joint
Committee Decision 57/1999; EEA Joint Committee Decision 159/2001).
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important to stipulate the laws applicable to the transfer of an undertaking in such
an international situation. The question is: what kind of conflict-of-laws character
should be attributed to the territorial scope clause of the Directive? According to the
case law of the European Court of Justice, a distinction needs to be made between the
external (oriented towards third countries) and internal (intra-EU) working of a
directive.

Pursuant to the Ingmar ruling, it can be inferred that, in relation to third countries,
the mandatory provisions in the national implementing legislation of the Transfer
of Undertakings Directive take precedence as overriding mandatory provisions
when there is a close connection with the Community; whereas, pursuant to the
Unamar ruling, it can be inferred that, in intra-EU cases, the protection offered under
the Directive is essentially a part of the law chosen based on the conflict-of-laws
rules (the lex causae).44 If the Directive is correctly transposed in the Member States
concerned, European law does not give any preference to the laws of one country over
those of another. In relation to other Member States, the ‘gold-plating’45 included in a
national implementing legislation of the Transfer of Undertakings Directive shall only
be considered as an overriding mandatory provision if the legislator of this Member
State, when transposing the Directive, has deemed it essential to offer the employee
a more extensive protection than that provided under the Directive. Therefore, there
is a fundamental difference between the internal working of the Directive (part of
the lex causae, if correctly implemented) and its external working (if necessary, as
an overriding mandatory provision).46 The application of these types of overriding
mandatory provisions is conditional, i.e. depending on the content of the otherwise
applicable law.

The territorial scope clause of the Transfer of Undertakings Directive offers no answer
to conflict-of-laws issues in the intra-EU sphere; but externally (oriented towards third
countries), it includes an obligation of result that – in light of the Unamar ruling –

appears to be an overriding mandatory provision. Hence, for determining the law
applicable to the transfer of an undertaking, one must fall back on the Rome I Regu-
lation.

Rome I Regulation

In general, in case of a cross-border transfer of undertaking, the substantive47, formal48

and temporal49 scope of the Rome I Regulation is applicable, which means that the

44 For a detailed description of the relationship between Ingmar and Unamar, see: Lüttringhaus
2014, p. 146-152, Kuipers & Vlek 2014, p. 198-206 and van Hoek 2014, p. 456-475.

45 There is a question of ‘gold-plating’ when a Member State goes beyond what is strictly necessary
based on European regulations, when transposing European regulations into its national laws.

46 van Hoek 2014, p. 474.
47 Article 1 of the Rome I Regulation.
48 Article 2 of the Rome I Regulation.
49 Article 28 of the Rome I Regulation.
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law applicable to the contract-law consequences of a cross-border transfer of under-
taking must be determined based on the Rome I Regulation.

This then gives rise to the question as to which conflict-of-laws rule in the Rome I
Regulation the transfer of an undertaking can be classified under. For this, there are
three possibilities under the Rome I Regulation: the conflict-of-laws rules for the
transfer agreement (Articles 3 and 4 of the Rome I Regulation), the conflict-of-laws
rule for individual contracts of employment (Article 8 of the Rome I Regulation) or
the overriding mandatory provisions (Article 9 of the Rome I Regulation).

Comparative law study

Following a comparative law study of the conflict of laws related to the imple-
mentation of the Transfer of Undertakings Directive in the Netherlands, the United
Kingdom and Germany, I have found that there are different classifications for
the transfer of an undertaking. In the Netherlands and Germany, the transfer of an
undertaking is classified under the conflict-of-laws rule for individual contracts
of employment, while in the United Kingdom, there is question of an overriding
mandatory provision.

In this context and with respect to the conflict-of-laws application of the Transfer of
Undertakings Directive, I have answered the following questions:
1. Does the national implementing legislation of the Transfer of Undertakings

Directive provide external coverage?
2. Is the national implementing legislation of the Transfer of Undertakings Directive

internally consistent (Entscheidungsharmonie)?
3. Does the applicable law change in case of relocation (Statutenwechsel)?

From the comparative law study, it appears that classifying the transfer of an under-
taking under the conflict-of-laws rule for individual contracts of employment (as in
the Netherlands and Germany) does not lead to any external coverage but instead
a Statutenwechsel (an artificial Statutenwechsel in case of a choice of law); while
classification as an overriding mandatory provision (as in the United Kingdom), leads
to external coverage but no Statutenwechsel, because the reference date is fixed at the
time of the transfer. Hence, the different classification of the transfer of an undertak-
ing has different effects on the external working and the Statutenwechsel. In any case,
due to a harmonisation problem, there is no question of internal consistency.

Hence, the conflict of laws aggravates the earlier identified problems in the event of
a cross-border transfer of undertaking.
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Research question 4

Solution

The fourth and final research question is how to resolve the fact that the conflict of
laws aggravates the earlier identified problems in the event of a cross-border transfer
of undertaking.

In the Rome I Regulation, the transfer of an undertaking can be classified under the
conflict-of-laws rules for the transfer agreement, individual contracts of employment
or the overriding mandatory provisions. If a single conflict-of-laws rule is chosen,
internal consistency (Entscheidungsharmonie) is automatically ensured, but does this
also lead to external coverage and a Statutenwechsel? In addition, other interests
must also be considered when selecting a specific conflict-of-laws rule. The primary
purpose of the Transfer of Undertakings Directive is employee protection, where
the greatest importance is given to the employee. The secondary purpose of the
Directive is the harmonisation of national laws, which may influence the function-
ing of the internal market. Harmonisation measures can help counter the effects of
various national social provisions that distort the conditions of competition in the
common market. Pursuant to Recital 6 of the Preamble to the Rome I Regulation, the
contribution of private international law with respect to the internal market includes
predictability, legal certainty and Entscheidungsharmonie. I have already assessed
the Entscheidungsharmonie, but the aspects of predictability and legal certainty are
mainly translated into the interests of transferor and transferee. It seems obvious,
therefore, that the interests of the employees, transferor and transferee must be
weighed against one another.

Transfer agreement

If the transfer of an undertaking is classified under the conflict-of-laws rules for the
transfer agreement (Articles 3 and 4 of the Rome I Regulation), the law designated
by the objective conflict-of-laws rule of Article 4 of the Rome I Regulation usually
coincides internally with the law of the country where the place of business of the
undertaking is located; taking the habitual place of residence of the transferor as the
connecting factor does not, in any case, lead to a Statutenwechsel, since Article 19,
paragraph 3 of the Rome I Regulation only considers the time of the conclusion of
the agreement as a determining factor for this. Problems may arise due to the right
of choice of law granted by Article 3 of the Rome I Regulation, where both a choice
of law in favour of the law of another Member State as well as a choice of law in
favour of the law of a third country are problematic: in case of a choice of law in favour
of the law of another Member State, the legal position of the employees is influenced
by a choice of law in which they play no part, whereas in case of a choice of law in
favour of the law of a third country, external coverage needs to be guaranteed through
special connection rules. It is not necessary for the chosen law to coincide with the law
of the country where the place of business of the undertaking is located, in which case
a weighing of interests would be required.
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In the context of the weighing of interests, I believe that, since the primary purpose
of the transfer of an undertaking is employee protection and since the freedom of
choice of law of the transferor and transferee can lead to unpredictability and legal
uncertainty for the employees, the option of classifying the transfer of an undertak-
ing under the conflict-of-laws rules for the transfer agreement should be rejected.50

No arguments can be found in the relevant literature in favour of classifying the
transfer of an undertaking under the conflict-of-laws rules for the transfer agree-
ment.

Individual contract of employment

By classifying the transfer of an undertaking under the conflict-of-laws rule for indi-
vidual contracts of employment, it is possible that the law designated by the sub-
jective conflict-of-laws rule in Article 8, paragraph 1 of the Rome I Regulation and
the objective conflict-of-laws rule in Article 8, paragraphs 2 to 4 of the Rome I Regu-
lation results in the ‘abundance of norms’ (Normenhäufung). External coverage is
guaranteed if the law of a third country is chosen and the objective conflict-of-laws
rule in Article 8, paragraphs 2 to 4 of the Rome I Regulation refers to the law of an
EU Member State. However, if the objective conflict-of-laws rule also refers to the
law of a third country, then the Ingmar ruling comes into effect, thus guaranteeing
external coverage.51 Taking the habitual place of work as the connecting factor can
result in a Statutenwechsel. By taking the engaging place of business as the connect-
ing factor, there is no Statutenwechsel (since engagement occurs only once). If the
engaging place of business is located in an EU Member State other than the Member
State where the place of business of the undertaking is located, the law of the other
EU Member State shall apply. If the engaging place of business is located in a third
country, the Ingmar ruling comes into effect, thus guaranteeing external coverage.
If the closer-connection argument indicates a closer relationship with an EU Member
State other than the Member State where the place of business of the undertaking is
located, the law of this other EU Member State shall apply. If the closer-connection
argument indicates a closer relationship with a third country, the Ingmar ruling again
comes into effect, thus guaranteeing external coverage. It is not necessary for the
subjectively and objectively applicable law to coincide with the law of the country in
which the place of business of the undertaking is located, in which case a weighing
of interests would be required.

In the context of theweighing of interests, I believe that, since the transfer of an under-
taking is an undertaking-oriented regulation targeted at the entire undertaking and
since the transfer of an undertaking aims not only at safeguarding individual rights
but also collective rights, classifying the transfer of an undertaking under the conflict-
of-laws rule for individual contracts of employment should be rejected. Moreover, this

50 Likewise: Kronke 1981, p. 159, Kronke 1989, p. 9, Pietzko 1988, p. 215-216, Drobnig & Puttfarken
1989, p. 80-81, Junker 1992, p. 233, Franzen 1994, p. 70-71, Mankowski 1994, p. 96, Feudner 1999,
p. 1186, Bittner 2000, p. 460-461 note 20 and Deinert 2013, p. 338.

51 CJEC 9 November 2000, Dutch Law Reports 2005, 332 with commentary from Th.M. de Boer
(Ingmar).
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conflict-of-laws rule may lead to a fragmentation of the legal consequences, since the
individual contracts of employment in an undertaking may be subject to different
laws based on the principles of choice of law, habitual place of work, engaging place of
business or closer connection. In addition, taking the habitual place of work as the
connecting factor can result in a Statutenwechsel. Hence, the transfer of an undertaking
may be subject to different legal systems, which leads to unpredictability and legal
uncertainty (internal market considerations).

Partly transfer agreement, partly contract of employment

The Sub-district Court in Eindhoven has classified the transfer of an undertaking under
the conflict-of-laws rules for the transfer agreement (now Articles 3 and 4 of the Rome
I Regulation), while ruling that the consequences thereof must be assessed according
to the conflict-of-laws rule for individual contracts of employment (Article 8 of the
Rome I Regulation).52 With this, the Sub-district Court has detached the transfer of
an undertaking from the consequences thereof. This accumulates the disadvantages
of both solutions, which is why this solution should also be rejected.

Overriding mandatory provisions

If all EU Member States would classify the national implementing legislation of the
Transfer of Undertakings Directive as an overriding mandatory provision and har-
monise this with the territorial scope clause of the Transfer of Undertakings Directive,
there would be no internal or external conflicts. The scope rule should then stipulate
that, if the undertaking is located in an EU Member State, the national implementing
legislation of the Directive in effect in the country inwhich the place of business of the
undertaking is located shall apply. This is in fact – in internal cases – an exceptionally
multilateral conflict-of-laws rule. Taking the place of business of the undertaking as
the connecting factor may, however, result internally in a Statutenwechsel, unless (as
in the Transfer of Undertakings Directive and in the United Kingdom), only the location
of the undertaking at the time of the transfer is focused on.

All things considered, I believe that the national implementing legislation of the
Transfer of Undertakings Directive in intra-EU cases can only be regarded as an over-
riding mandatory provision, within the meaning of Article 9 of the Rome I Regulation,
as an exception, while this is more the rule than the exception in external cases (ori-
ented towards third countries). In addition, the classification as an overriding man-
datory provision may lead to problems if the protection provided under the Transfer
of Undertakings Directive is to be derived from foreign law (pursuant to Article 9,
paragraph 3 of the Rome I Regulation). Hence, the classification of the national imple-
menting legislation of the Transfer of Undertakings Directive as an overriding man-
datory provision should be rejected.

52 Sub-district Court of Eindhoven 25 June 2009, National Case-Law Number (LJN): BJ9652.
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Intermediate conclusion

I have demonstrated that both the classification of the transfer of an undertaking
under the conflict-of-laws rules for the transfer agreement and individual contracts
of employment and as an overriding mandatory provision should be rejected. The
Transfer of Undertakings Directive contains a scope of application clause that devi-
ates from the Rome I Regulation, which may lead to conflicts with the reference cate-
gories provided for in the Rome I Regulation. I have solved this problem with the
help of the Bündelungsmodell.

Bündelungsmodell

The question as to the particular conflict-of-laws rule under which the transfer of
an undertaking should be classified can, in my opinion, be best answered based on
the Bündelungsmodell – translated as the ‘bundling model’ – developed by Klaus
Schurig in 1976-1977.53 The ‘basic elements’ of the Bündelungsmodell are formed by
the so-called Element-Kollissionsnormen.54 For every substantive norm of every legal
system, there is an Element-Kollissionsnorm, which relies on this concrete substantive
norm. This Element-Kollissionsnorm is necessarily unilateral because, according to the
definition, it can only rely on a single substantive legal norm of a single legal system.

If these Element-Kollissionsnormen can be vertically (i.e. nationally) bundled, they
pertain to similar conflict-of-laws interests of systematic-substantive coherent pro-
visions of a single national legal system:

‘Das allein entscheidende Kriterium ist vielmehr, daß sie auf einer vergleichbaren kollisionsrechtlichen
Interessenabwägung beruhen, welche stets zu demselben Ergebnis (zu derselben abstrakten Anknüpfung)
führt.’

55

The concepts derived from substantive law are only used for the characterisation of
the bundling, in case of doubt one must fall back on the conflict-of-laws interests.

Closed, unilateral conflict-of-laws rules are Element-Kollissionsnormen, which solely
pertain to a single legal norm of a single legal system and which cannot be vertically
(i.e. nationally) bundled with rules pertaining to similar conflict-of-laws interests
of the systematic-substantive coherent provisions of a single national legal system.
Open, unilateral conflict-of-laws rules are also Element-Kollissionsnormen, which
solely pertain to a single legal norm of a single legal system, which can be verti-
cally (i.e. nationally) bundled with rules pertaining to similar conflict-of-laws inter-
ests of systematic-substantive coherent provisions of a single national legal system,
but which cannot be horizontally (i.e. at the European level or internationally) bun-
dled.

53 Schurig 1981, p. 89-108.
54 Mankowski 2012, p. 159.
55 Schurig 1981, p. 103.
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Where the vertical bundling of Element-Kollissionsnormen results in the bundling
of certain theoretically characterised, business-related substantive norms of one
and the same legal system, the horizontal (i.e. European or international) bundling
combines those Element-Kollissionsnormen that – with the same abstract connecting
factor – pertain to similar conflict-of-laws interests of systematic-substantive
coherent provisions of different legal systems within the EU or at an international
level. An initial horizontal (i.e. European or international) bundling makes the conflict-
of-laws rule multilateral.

‘Das eigentliche, letztlich ausschlaggebende Kriterium ist auch hier wieder, daß die Element-
Kollisionsnormen, die zu den einzelnen national verschiedenen Sachnormen führen (bzw. die
“vertikal” gebündelten Kollisionsnormen, die zu den national verschieden Sachnormgruppen, den
“Statuten” führen) auf vergleichbarer kollisionsrechtlicher Interessenabwägung beruhen, die stets
zu demselben Ergebnis (zu derselben abstrakten Anknüpfung) führt.’

56

The concepts derived from substantive law serve only as linguistic tools to identify the
bundling, and this occurs more clearly in case of a horizontal (i.e. European or inter-
national) bundling rather than a vertical (i.e. national) bundling. The actual bundling
criteria can be found in the corresponding conflict-of laws interests, towhich onemust
revert in case of doubt.

Pursuant to the Bündelungsmodell, the traditional multilateral conflict-of-laws rule
(such as Article 8 of the Rome I Regulation) is the result of a vertical and horizontal
bundling (in my opinion, better referred to as ‘national’ and ‘European or inter-
national’ bundling).

In the Bündelungsmodell, classification means the assessment of whether an Element-
Kollissionsnorm, which is associated with a specific substantive norm based on
similar conflict-of-laws interests (which are also influenced by the objective of the
substantive norm), is part of a bundle or whether it falls outside the established
bundles.57 Similar conflict-of-laws interests are placed within the same bundle.58

Hence, the classification pertains to the question whether an Element-Kollissionsnorm,
which leads to a specific substantive norm, belongs to a bundle or not. Conversely: a
bundle has a precise set of contents.Whatever is not included in it, because it regulates
a different conflict of interests, does not in any case belong to this bundle, but perhaps
to another bundle:

‘Normen, die verschiedene Interessen verfolgen, gehören verschiedenen Bündeln an. Normen, die gleiche
Interessen verfolgen, gehören demselben Bündel an.’

56 Schurig 1981, p. 105.
57 Kuckein 2008, p. 39.
58 Mankowski 2012, p. 161.
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Bündelungsmodell and the transfer of an undertaking

Till today, for the classification of the transfer of an undertaking, the main connecting
factor was the purpose of the Transfer of Undertakings Directive. The transfer of an
undertaking is classified under the conflict-of-laws rule for individual contracts of
employment (Article 8 of the Rome I Regulation) because the Directive aims to ensure
an equivalent level of protection for employees’ rights in the different Member States,
while the classification as an overriding mandatory provision (Article 9 of the Rome I
Regulation) is based on the internal market objectives of the Directive. However, the
Directive has a dual purpose: both employee protection and internal market objec-
tives. In terms of its purpose, the transfer of an undertaking could fall under both
Article 8 of the Rome I Regulation as well as under Article 9 of the Rome I Regulation.

According to the Bündelungsmodell, the concepts derived from substantive law serve
only as linguistic tools to identify the bundling. The actual bundling criteria can be
found in the corresponding conflict-of laws interests, to which one must revert in
case of doubt.

In order to achieve its dual purpose (employee protection and internal market
objectives), the Transfer of Undertakings Directive focuses on the undertaking and,
in line with this, includes a territorial scope clause in Article 1, paragraph 2, which
provides that the Directive shall become applicable if the undertaking is located
within the EU.

In my view, the transfer of an undertaking should be independent in terms of con-
flict of laws. For a special reference category such as the transfer of an undertaking, it
should therefore be possible to solve the coordination problem in the EU by provid-
ing these rules within the Directive with their own, separate conflict-of-laws rule.

Own conflict-of-laws rule

If an objective connecting factor were to be chosen for the transfer of an undertaking,
this would be the place of business of the undertaking or part of the undertaking;
since the undertaking or part of the undertaking is the linchpin of the transfer of an
undertaking. The place of business of the undertaking or part of the undertaking
forms the natural connecting factor for the transfer of an undertaking (the Sitz). The
territorial scope clause of the Transfer of Undertakings Directive, deemed applicable
by the Directive if the undertaking being transferred is located within the EU, is in
line with this.

Party autonomy is the cornerstone of the Rome I Regulation, but the Regulation
includes various provisions for protecting the rights of third parties (for example, in
Article 3, paragraph 2, subparagraph 2 of the Rome I Regulation) and weaker con-
tracting parties (for example, for employees in Article 8 of the Rome I Regulation).
In my view, the transfer of an undertaking, where the primary purpose is the safe-
guarding of the acquired rights of employees, does not fit into the model of the free

Conclusions

317



choice of law. Such a transfer concerns the acquired rights of third parties, which are
also employees warranting protection. If the place of business of the undertaking
is taken as the connecting factor for the transfer of an undertaking, this does not
mean that the transferor and transferee should be allowed, by virtue of a choice of
law, to choose the applicable law and thereby possibly deprive employees of their
acquired rights. A subjective connecting factor for the transfer of an undertaking
should, therefore, be rejected.

Own conflict-of-laws rule: unilateral or multilateral?

If the transfer of an undertaking is to have its own conflict-of-laws rule, for which the
connecting factor is the place of business of the undertaking, the question that arises
next is whether a unilateral or multilateral conflict-of-laws rule is indicated. Pursuant
to the Bündelungsmodell, the vertical (i.e. national) bundling of Element-Kollissionsnor-
men results in the bundling of certain theoretically characterised, business-related sub-
stantive norms of one and the same legal system, while the horizontal (i.e. European
or international) bundling combines those Element-Kollissionsnormen that – with the
same abstract connecting factor – pertain to similar conflict-of-laws interests of the
systematic-substantive coherent provisions of different legal systems within the EU or
at an international level. An initial horizontal (i.e. European or international) bundling
makes the conflict-of-laws rule multilateral.

Within the EU, the Transfer of Undertakings Directive is set out in the national imple-
menting legislation. As a result, the legal systems within the EU are considered to be
equally valid in the matter of the transfer of an undertaking, even if only a minimum
level of protection is prescribed. In other words, in the matter of the transfer of an
undertaking, the legal systems within the EU are mutually interchangeable. Hence,
within the EU, it is sufficient to apply the legal system of a Member State, through
which the minimum level of protection prescribed by the Directive is achieved. Pur-
suant to the Bündelungsmodell, it must be concluded that the transfer of an under-
taking within the EU can be bundled both vertically (national) and horizontally (in
this case, at the European level) and hence, there is question of a multilateral conflict-
of-laws rule within the EU.

However, the Transfer of Undertakings Directive also pertains to ‘outgoing’ traffic
from the EU to third countries. Analogous to the Ingmar ruling59, it can be stated that,
in relation to third countries, the national implementing legislation of the Transfer
of Undertakings Directive can usually be bundled only vertically (nationally) and not
horizontally (in this case, internationally) and that there is question of an overriding
mandatory provision within the meaning of Article 9 of the Rome I Regulation. Since,
in the third country, there is usually no regulation similar to the Transfer of Under-
takings Directive; hence, with regard to third countries, an overriding mandatory
provision is involved.

59 CJEC 9 November 2000, Dutch Law Reports 2005, 332 with commentary from Th.M. de Boer
(Ingmar).
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Hence, the Ingmar60 and Unamar61 rulings are in line with the Bündelungsmodell.

Should the national implementing legislation of the Transfer of Undertakings
Directive be assigned the status of an overriding mandatory provision within the
EU? Not if it offers the minimum protection prescribed by the Transfer of Under-
takings Directive. Only when Member States offer more protection than that pre-
scribed by the Directive (a so-called ‘gold-plating’), is the situation different. In the
context of the transposition of the Directive, the legislator must have thought it fun-
damentally important that employees who are engaged in undertakings in countries
with the relevant legal system should be offered more extensive protection than that
provided for under the Transfer of Undertakings Directive. Only then can the national
implementing legislation be bundled only vertically (nationally) and not horizontally
(at the European level) and only then is there a question of an overriding mandatory
provision within the meaning of Article 9 of Rome I Regulation.62

Considering the transfer of an undertaking, pursuant to the Bündelungsmodell, as a
multilateral conflict-of-laws rule if the transfer takes place within the EU, and as an
overriding mandatory provision if the transfer is to a third country, creates a sig-
nificant departure from the dogma that a strictly two-pronged approach should exist
with respect to multilateral conflict-of-laws rule and overriding mandatory pro-
visions.

Statutenwechsel

If the transfer of an undertaking is to have its own conflict-of-laws rule, for which the
connecting factor is the place of business of the undertaking, the relocation of the
undertaking to another country may result in a Statutenwechsel. Usually, the relo-
cation of the undertaking shall take place after the undertaking has been transferred.
In this case, from the time of the transfer of undertaking to its relocation, the law of
country where the place of business of the undertaking of the transferor is located
shall apply, after which the relocation of the relevant connecting factor (the under-
taking) shall result in a Statutenwechsel. This gives rise to the question as to which
legal system is applicable, i.e. the old or the new legal system. If it is the latter, then it
must be determined which rights and obligations fall under the old and the new
legal system – hence, transitional law.

60 CJEC 9 November 2000, Dutch Law Reports 2005, 332 with commentary from Th.M. de Boer
(Ingmar).

61 CJEU 17 October 2013, Dutch Journal on Labour Case Law 2013/302 with commentary from
E.J.A. Franssen (Unamar).

62 CJEU 17 October 2013, Dutch Journal on Labour Case Law 2013/302 with commentary from
E.J.A. Franssen (Unamar).
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Transitional law

Transitional law does not regulate the validity of the law.63 After the relocation of the
undertaking, the new law is applicable. Transitional law only distinguishes between
different effects, which makes the enforcement of the applicable law variable.64

Three main groups can be distinguished in this respect: retrospective effect (ex
tunc), remaining in effect/compliant and immediate/exclusive effect (ex nunc).65

In applying transitional law, a distinction is made between closed, open and mixed
legal facts.66 Here, it must be specifically examined whether the last part of the trans-
action, which is required for completion of the substantive legal position and for the
change of the legal status, has already commenced (positive, closed), has definitely
not commenced (negative, closed), is still open or a combination of both. A closed
legal fact (both positive and negative) arises when a right or legal relationship is
created, removed or changed in terms of content before the Statutenwechsel.67 The
old law remains applicable to closed legal facts, on which the Statutenwechsel has
no effect. An open legal fact arises if, at the time of the Statutenwechsel, not all the
requirements for a right or legal relationship to be created, removed or changed in
terms of content have yet been fulfilled. The new law decides whether a right or legal
relationship shall be created, removed or changed in terms of content and to what
extent it recognises earlier acquired rights. A mixed legal fact arises if a right or legal
relationship has been created before the Statutenwechsel, but the specific effect only
occurs after the Statutenwechsel. In case of mixed legal facts, two principles apply: a
right that has arisen under the old law continues to exist under the new law and the
new law accepts the existing right. However, the new law determines how the right
that is created can be exercised under the new law; in other word, it must be trans-
posed into the new law.

Temporal dimension of the transfer of an undertaking

It is questionable how the transfer of an undertaking should be treated in terms of
transitional law. The transfer of an undertaking creates a situation where employees’
rights are safeguarded. The continuation of the legal consequences which have come
about under the earlier connection is known as the honouring of acquired rights.
Hence, in case of a Statutenwechsel at the time of the transfer of an undertaking, the
new law cannot become automatically applicable. On the other hand, the application
of a uniform statute facilitates legal transactions. In the event of the transfer of
an undertaking, there is a clear friction between the honouring of acquired rights
of employees and a quick integration with the legal system applicable in the place
where the undertaking is relocated.

63 Haazen 2001, p. 386.
64 Haazen 2001, p. 387.
65 Haazen 2001, p. 385-404. Asser & Vonken 2013, p. 138, Vonken argues that there can only be a

question of compliant and exclusive effect, as well as a combination of both.
66 Junker 1998, p. 199-200, Kropholler 2004, p. 186-191 and Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-219.
67 Junker 1998, p. 200-201 and Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-218.
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The transfer of an undertaking does not lend itself to easy classification within the
categories of closed or open legal facts. When the transfer of an undertaking takes
place, there is always question of a (positive or negative) closed legal fact, but what
is lawful with respect to the consequences of the transfer of an undertaking, and
more specifically, the safeguarding of employees’ rights? The right of opposition,
joint and several liability, obligation to provide information and pension provisions
are, in my view, closed legal facts that are subject to the old law, while the collective
agreements and dismissal are open legal facts subject to the new law. Based on the
solution that I have evaluated, a number of general rules relating to the temporal
dimension of the transfer of an undertaking can be derived:
– The content of the contract of employment or employment relationship is

governed by the new law after relocation of the undertaking and the change in
the habitual place of work, and there is a Statutenwechsel;

– The obligations of the transferor are to be regarded as closed legal facts and are
governed by the old law, and there is no Statutenwechsel after the relocation of
the undertaking;

– The obligations of the transferee are to be regarded as open legal facts and are
governed by the new law, and there is a Statutenwechsel after the relocation of
the undertaking.

Pursuant to these general rules related to the temporal dimension of the transfer of an
undertaking, I do not find it logical that the reference to the law of the country where
the place of business of the undertaking is located is a time-constrained reference.68 An
addendum to the separate conflict-of-laws rule, determining the exact time of the
connecting factor concerned (the so-called ‘reference date’), should therefore be
rejected.69

68 Neither does the system in the United Kingdom, which is solely focused on the location of the
undertaking at the time of the transfer, seem logical to me.

69 Asser & Vonken 2013, p. 111-114.

Conclusions

321





ZUSAMMENFASSUNG

Vorbemerkung

Ziele der Betriebsübergangsrichtlinie

Die Betriebsübergangsrichtlinie aus dem Jahr 1977 war auf Artikel 100 EWG-Vertrag
gestützt.1 Dieser Artikel regelte, dass der Rat auf Vorschlag der Kommission einstim-
mig Richtlinien ‘zur Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten erlassen [konnte], die sich unmittelbar auf die Errichtung oder
das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken’. Artikel 100 EWG-Vertrag
war in erster Linie erlassen worden, um eine wirtschaftliche Integration zu bewerk-
stelligen.2 Mit einem sich ändernden Bild einer zugleich sozialen Gemeinschaft wurde
Artikel 100 EWG-Vertrag immer öfter dazu genutzt, um auch Richtlinien mit sozialem
Inhalt zu erlassen, wobei auf Artikel 100 EWG-Vertrag gestützte Richtlinien aber nie
allein durch soziale Erwägungen motiviert waren, sondern auch durch Erwägungen
des internen Marktes. Im Übrigen kommen isoliert sozialpolitische Richtlinien ohne
Erwägungen des internen Marktes in der EU nahezu nicht vor. Die Wirtschafts- und
die Sozialpolitik sind voneinander abhängig, die wirtschaftliche Union ist auch eine
soziale Union und umgekehrt.3

Aus der Präambel der Betriebsübergangsrichtlinie aus dem Jahr 1977 kann m. E.
abgeleitet werden, dass primäres Ziel der Betriebsübergangsrichtlinie der Schutz
der Arbeitnehmer ist. Das subsidiäre Ziel der Betriebsübergangsrichtlinie ist die
Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften, die Auswirkungen auf das
Funktionieren des internen Marktes haben kann. Durch Harmonisierungsmaßnah-
men kann den wettbewerbsverfälschenden Folgen unterschiedlicher nationaler
Sozialgesetze entgegengewirkt werden.4 Die Betriebsübergangsrichtlinie war daher
nicht nur durch soziale Erwägungen motiviert, sondern wurde zugleich auf Erwägun-
gen des internen Marktes gestützt.

1 Inzwischen Artikel 115 AEUV.
2 von Alvensleben 1992, p. 58.
3 von Alvensleben 1992, p. 63.
4 von Alvensleben 1992, p. 64.
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Definition des materiellen Geltungsbereichs

Um dieses doppelte Ziel zu erreichen, zielt die Betriebsübergangsrichtlinie auf
den Betrieb als Ganzes, anders gesagt: Der Betriebsübergang ist eine betriebsbe-
zogene Regelung.5 Grafisch dargestellt findet ein Betriebsübergang wie folgt statt:

Artikel 1
Absatz 1a:

Artikel 1
Absatz 1b:

Unternehmer I

Unternehmen

Unternehmer II

Wirtschaftliche
Einheit*

Übergang gemäß
Vertrag oder
Verschmelzung

Unternehmen

Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer

Übergang
Wahrung der

Identität

Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer

* Bedeutet: eine organisierte Gesamtheit von Mitteln, mit der der Zweck verfolgt wird, einer
wirtschaftlichen Aktivität nachzugehen, ohne Rücksicht darauf, ob diese Aktivität wesentlich oder
nebensächlich ist.

Immer wenn die Bedingung erfüllt ist, dass ein Betrieb (eine wirtschaftliche Einheit)
übergeht und dabei seine Identität behält, handelt es sich um einen Betriebsüber-
gang im Sinne der Richtlinie.

Die Bedingung des Vorliegens eines ‘Betriebes’ umfasst jede dauerhaft organisierte
wirtschaftliche Einheit, ungeachtet ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzie-
rung.6 Eine solche Einheit wird durch jede Gesamtheit von Personen und Elementen
gebildet, über die eine wirtschaftliche Aktivität mit eigenständiger Zielsetzung aus-
geübt werden kann und die hinreichend strukturiert und selbstständig ist.

5 van Rijssen 2006, p. 161.
6 EuGH vom 6. September 2011, NJ 2011, 590 m. w. N. M.R. Mok und JAR 2011/262 m. w. N. I.A.

Haanappel-van der Burg (Scattolon).
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Für die Bedingung eines ‘Übergangs’ genügt es, dass im Rahmen vertraglicher Bezie-
hungen eine Änderung der natürlichen oder juristischen Person erfolgt, die für die
Führung des Betriebes verantwortlich ist und die als Arbeitgeber Verpflichtungen
gegenüber den Arbeitnehmern des Betriebes eingeht.7

Die Bedingung ‘Identitätserhalt’ muss anhand aller tatsächlichen Umstände beurteilt
werden, die die betreffende Transaktion kennzeichnen. Dazu zählen beispielsweise
die Art des betroffenen Betriebes oder der betroffenen Niederlassung, der Übergang
oder Nichtübergang der materiellen Aktiva, der Wert der immateriellen Aktiva zum
Zeitpunkt des Übergangs, die Übernahme oder Nichtübernahme der Hauptbeleg-
schaft durch den neuwen Inhaber, der Übergang oder Nichtübergang der Kundschaft
sowie der Grad der Ähnlichkeit zwischen der vor und der nach dem Übergang ver-
richteten Tätigkeit und die Dauer einer eventuellen Unterbrechung dieser Tätigkeit.8

Alle diese sog. Spijkers-Faktoren sind aber nur Teilaspekte der vorzunehmenden
Globalbewertung und dürfen daher nicht isoliert beurteilt werden.

Grenzüberschreitender Betriebsübergang

Unter dem Begriff ‘grenzüberschreitender Betriebsübergang’ verstehe ich sowohl den
internationalen Betriebsübergang, bei dem die vom Übergang betroffenen Parteien
(Veräußerer, Erwerber und Arbeitnehmer) dem Recht verschiedener Staaten (EU-
Staaten oder Drittstaaten9) unterworfen sind, ohne dass der Betrieb verlagert wird,
als auch einen grenzüberschreitenden Betriebsübergang, bei dem der Betrieb selbst
von einem in einen anderen Staat verlegt wird.10

Der Umstand, dass es sich um einen grenzüberschreitenden Betriebsübergang
handelt, hat m. E. keinen Einfluss auf die Frage, ob ein Betrieb (eine wirtschaftliche
Einheit) und ein Übergang gegeben ist, kann aber für die Frage des Identitätserhalts
von Bedeutung sein.11 Weigert sich bei einem grenzüberschreitenden Betriebsüber-
gang eine Mehrheit der Arbeitnehmer, auf den ausländischen Erwerber überzuge-
hen, kann dies bei einer arbeitsintensiven Branche eher zu der Bewertung führen,
dass es sich nicht um einen grenzüberschreitenden Betriebsübergang handelt. In
kapitalintensiven Branchen ist dies weniger relevant. Werden in einer kapitalinten-
siven Branche wenige oder gar keine Gegenstände des Anlagevermögens an den
ausländischen Erwerber übertragen (z. B. weil dieser in der Lage ist, diese Gegenstände
günstiger zu beschaffen), konnte dies bisher zu dem Ergebnis führen, dass kein Fall
eines grenzüberschreitenden Betriebsübergangs gegeben ist. Es versteht sich von
selbst, dass dies in arbeitsintensiven Branchen weniger relevant ist.

7 EuGH vom 7. März 1996, JAR 1996/169 (Merckx und Neuhuys).
8 EuGH vom 18. März 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
9 Drittstaaten sind Staaten, die nicht Mitglied der EU oder des EWR sind.
10 Bittner 2000, p. 458, der Junker 1992, p. 236 folgt.
11 Malmberg 2006, p. 387-388, de Jong 2009, p. 17-18, Laagland 2011, p. 6, Kania 2012, p. 41 und

Abschnitt 2.1.5 dieser Arbeit.
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Wahrung der Arbeitnehmerrechte

Eine Folge der Qualifizierung als Betriebsübergang ist u. a.12, dass die Rechte und
Pflichten, die sich für den Veräußerer (die Person, die die Eigenschaft des Unterneh-
mers verliert) aus den zum Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeitsverträgen
oder Arbeitsverhältnissen ergeben, durch den Übergang auf den Erwerber (die Person,
die die Eigenschaft des Unternehmers erwirbt) übergehen.13 Die Arbeitnehmer behal-
ten daher ihre Rechte auch bei dem Erwerber. Außerdem enthält die Betriebsüber-
gangsrichtlinie eine optionale gesamtschuldnerische Haftung des Veräußerers und des
Erwerbers und eine optionale Informationspflicht des Veräußerers gegenüber dem
Erwerber.14 Durch die Qualifizierung als Betriebsübergang gehen auch die in kollekti-
ven Vereinbarungen geregelten Arbeitsbedingungen auf den Erwerber über.15 Dies
gilt aber nicht für Rechte von Arbeitnehmern auf Altersrenten, Invaliditätsrenten
oder Leistungen an Hinterbliebene, es sei denn, die Mitgliedstaaten beschließen etwas
anderes.16 Der Betriebsübergang als solcher ist kein Kündigungsgrund, sofern nicht
auch Kündigungsgründe wegen wirtschaftlicher, technischer oder organisatorischer
Umstände (nachstehend: WTO-Gründe genannt) gegeben sind, die Änderungen für
die Arbeitsverhältnisse mit sich bringen.17 Wird der Arbeitsvertrag oder das Arbeits-
verhältnis aufgelöst, weil der Betriebsübergang erhebliche Änderungen der Arbeitsbe-
dingungen zum Nachteil der Arbeitnehmer zur Folge hat, gilt der Arbeitsvertrag oder
das Arbeitsverhältnis als durch den Arbeitgeber aufgelöst.18

Partielle Harmonisierung, Wahlmöglichkeiten und Mindestrichtlinie

Die Betriebsübergangsrichtlinie hat nur eine partielle Harmonisierung bezweckt, d. h.
mit der Richtlinie wurde nicht bezweckt, einen einheitlichen Schutz für die gesamte
Gemeinschaft und auf der Basis gemeinschaftlicher Kriterien einzuführen.19

Die Betriebsübergangsrichtlinie überlässt eine Reihe der für den Geltungsbereich der
Richtlinie wichtigen Definitionen dem nationalen Gesetzgeber in den Mitgliedstaa-
ten20 und gibt den Mitgliedstaaten zudem mehrere Wahlmöglichkeiten.21

Hinzu kommt, dass die Betriebsübergangsrichtlinie nach Artikel 8 als Mindestricht-
linie anzusehen ist, bei der es den Mitgliedstaaten offen steht, Regelungen einzu-
führen, die für die Arbeitnehmer günstiger sind.

12 Informations- und Konsultationspflichten waren nicht Gegenstand dieser Arbeit.
13 Artikel 3 Abs. 1 Betriebsübergangsrichtlinie.
14 Artikel 3 Abs. 1 Satz 2 und Artikel 3 Abs. 2 Betriebsübergangsrichtlinie.
15 Artikel 3 Abs. 3 Betriebsübergangsrichtlinie.
16 Artikel 3 Abs. 4 Betriebsübergangsrichtlinie.
17 Artikel 4 Abs. 1 Betriebsübergangsrichtlinie.
18 Artikel 4 Abs. 2 Betriebsübergangsrichtlinie.
19 EuGH vom 11. Juli 1985, NJ 1988, 907 m. w. N. P.A. Stein (Mikkelsen).
20 Vgl. Artikel 2 Abs. 1 Buchstabe d) zur Definition des Arbeitnehmers und Artikel 2 Abs. 2 zur

Definition des Arbeitsvertrages oder Arbeitsverhältnisses.
21 Beispielsweise Artikel 3 Abs. 1 Satz 2, Artikel 3 Abs. 2, Artikel 3 Abs. 3 Satz 2, Artikel 3 Abs. 4 und

Artikel 4 Abs. 1 Satz 2 Betriebsübergangsrichtlinie.
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Da es sich um eine partielle Harmonisierung handelt und eine Mindestrichtlinie
erlassen wurde, die zudem noch Wahlmöglichkeiten vorsieht, kann man davon
ausgehen, dass die Betriebsübergangsrichtlinie in den EU-Mitgliedstaaten unter-
schiedlich umgesetzt worden ist. Ich habe daher untersucht, wie die Betriebsüber-
gangsrichtlinie in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Deutschland
umgesetzt worden ist.

Fragestellung 1

Signifikante Unterschiede und Empfehlungen

Die erste Fragestellung lautet, ob es signifikante Unterschiede zwischen den
nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie in den
Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Deutschland gibt, und ob auf Grund
dessen Empfehlungen formuliert werden können.

In Kapitel 6 (Rechtsvergleichung des materiellen Betriebsübergangsrechts) habe ich
ausgehend von einer Rechtsvergleichung zum Geltungsbereich und zur Wahrung der
Rechte von Arbeitnehmern im Falle eines Betriebsübergangs in den Niederlanden, im
Vereinigten Königreich und in Deutschland festgestellt, dass zwischen den nationalen
Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie in diesen Staaten signifikante
Unterschiede bestehen. Diese betreffen den materiellen Geltungsbereich, den Begriff
des Arbeitnehmers, das Widerspruchsrecht, die Zurechnung von Arbeitnehmern zu
einem Betriebsteil, die Änderung aus WTO-Gründen, die Definition des Veräußerers
und des Erwerbers, die gesamtschuldnerische Haftung, die Informationspflicht, Kol-
lektivvereinbarungen, Renten und die Kündigung wegen eines Zusammentreffens
von Betriebsübergang und WTO-Gründen.

Keine signifikanten Unterschiede scheint es nur insoweit zu geben, als es um die
aus dem Arbeitsvertrag bzw. Arbeitsverhältnis resultierenden Rechte und Pflichten,
die Bezugnahmeklauseln und die Kündigung wegen einer wesentlichen Änderung
der Arbeitsbedingungen geht. 22

Daher kann es trotz der Harmonisierung durch die Betriebsübergangsrichtlinie mate-
riellrechtlich durchaus darauf ankommen, welches nationale Recht anwendbar ist.

Auf der Grundlage der festgestellten signifikanten Unterschiede habe ich Empfeh-
lungen für die Prüfung formuliert, ob ein Identitätserhalt gegeben ist, ferner für die
Einbettung der Umsetzungsvorschriften, für die Begriffe Arbeitsverhältnis und
Arbeitgeber, für die Zurechnung, die Änderung aus WTO-Gründen, das Zusammen-
treffen von Tarifverträgen und die Kündigung wegen des Zusammentreffens von
Betriebsübergang und WTO-Gründen, vgl. die nachstehenden Abschnitte.

22 Übrigens stimmen die nationalen Umsetzungsvorschriften der Niederlande und Deutschlands
häufig überein, während diejenigen des Vereinigten Königreichs davon abweichen.
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Prüfung des Identitätserhalts

Nur die Gerichte in den Niederlanden scheinen sich bei der Frage des Identitätser-
halts auf die Fragestellung zu fokussieren, ob es sich um eine arbeits- oder eine
kapitalintensive Branche handelt. Im Vereinigten Königreich und in Deutschland gibt
es diese Fragestellung nicht. Aus der EuGH-Rechtsprechung ergibt sich auch nicht
das Erfordernis, dass die Art des betroffenen Unternehmens bzw. Betriebsteils stets
als arbeits- oder kapitalintensiv qualifiziert werden muss, im Sinne von zwei Katego-
rien, die sich gegenseitig ausschließen. Die Entscheidungen in Sachen Süzen/Zeh-
nacker23 und Oy Liikenne/Liskojärvi24 scheinen viel eher die äußersten Enden einer
Skala an Möglichkeiten zu illustrieren. M. E. ergibt sich aus der EuGH-Recht-
sprechung, dass das nationale Gericht erst alle Spijkers-Faktoren berücksichtigen
muss, um danach die jeweilige Bedeutung der Spijkers-Faktoren zu beurteilen.25

Dazu muss das Gericht insbesondere die Branche berücksichtigen, in der die betrof-
fene wirtschaftliche Einheit tätig ist, wobei das Gericht feststellen muss, welche
Elemente für das Funktionieren dieser wirtschaftlichen Einheit essentiell und unent-
behrlich sind, und im Anschluss prüfen muss, ob diese Elemente von dem Erwerber
übernommen worden sind.26 Bestehen derartige Elemente nicht, sind alle Spijkers-
Faktoren von gleicher Bedeutung.27

Ich empfehle den niederländischen Gerichten daher, sich bei der Frage des Identi-
tätserhalts nicht auf die Frage zu fokussieren, ob es sich um eine arbeits- oder
kapitalintensive Branche handelt, sondern erst einmal alle Spijkers-Faktoren zu
berücksichtigen, um danach über die jeweilige Bedeutung der Spijkers-Faktoren zu
entscheiden.

Einbettung und die Begriffe Arbeitsverhältnis und Arbeitgeber

Durch die Formulierung von Artikel 7:663 BW bzw. § 613a BGB und den Umstand,
dass die niederländischen und deutschen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsü-
bergangsrichtlinie in die jeweiligen zivilrechtlichen Regelungen zum Arbeitsvertrag
eingebettet worden sind, sind die Begriffe Arbeitnehmer und Arbeitsvertrag in den
Niederlanden und der Begriff des Arbeitsverhältnisses in Deutschland zu Unrecht
vorbelastet. Für diese Begriffe wäre es m. E. besser, wenn die Umsetzungsvorschrif-
ten zur Betriebsübergangsrichtlinie nicht in die zivilrechtlichen Regelungen zum

23 EuGH vom 11. März 1997, NJ 1998, 377 und JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
24 EuGH vom 25. Januar 2001, JAR 2001/68 m. w. N. R.M. Beltzer (Oy Liikenne/Liskojärvi).
25 EuGH vom 18. März 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
26 Stellungnahme des Generalanwalts Léger vom 12. Oktober 2000 in der Sache Oy Liikenne.
27 Gerichtshof Leeuwarden vom 26. April 2011, JAR 2011/153 m. w. N. I.A. Haanappel-van der Burg

(Beenen/Klijnstra), Kantonsgericht Enschede vom 20. Dezember 2012, JAR 2013/79 m. w. N. I.A.
Haanappel-van der Burg (SNBOT) und Kantonsgericht Utrecht vom 6. Februar 2013, JAR 2013/84
m. w. N. I.A. Haanappel-van der Burg (Ordina & Atos).
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Arbeitsvertrag eingebettet wären. Stattdessen würde ich ein eigenständiges Betriebs-
übergangsgesetz empfehlen. Schließlich ist auch die Richtlinie über Massenent-
lassungen in den Niederlanden durch ein separates Gesetz über die Meldung von
Massenentlassungen umgesetzt worden.28

Daneben hätte in den Niederlanden und in Deutschland auch der Begriff des Arbeits-
verhältnisses in den Umsetzungsvorschriften geregelt und der Begriff des Arbeitge-
bers durch den des Veräußerers ersetzt werden müssen.

Zurechnung

Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich, dass bezüglich der Frage, welche Arbeitneh-
mer einem Betriebsteil zugerechnet werden können, signifikante Unterschiede
zwischen den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich und Deutschland bestehen.
In den Niederlanden und in Deutschland kann eine dauerhaft freigestellte Arbeit-
nehmerin einem Betrieb (oder Betriebsteil) nicht zugerechnet werden29, während
im Vereinigten Königreich ein zum Zeitpunkt des Übergangs wegen (vermeintlicher)
Verfehlungen freigestellter Arbeitnehmer sehr wohl dem übertragenen Betriebsteil
zuzurechnen ist.30 Erkrankte Arbeitnehmer scheinen im Vereinigten Königreich und
in Deutschland durchgängig dem übertragenen Betriebsteil zurechenbar zu sein,
während das in den Niederlanden manchmal bejaht zu werden scheint, in anderen
Fällen dagegen nicht.31

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, wie der Botzen-Urteil des EuGH
über die Zurechnung von Arbeitnehmern auszulegen ist.32 Wo die Kommission es
im Botzen-Urteil für einen Übergang der Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers
nur für entscheidend hält, ‘ob die Abteilung, der sie angehörten und die den orga-
nisatorischen Rahmend bilde, innerhalb dessen sich das Arbeitsverhältnis konkreti-
siere’ übertragen worden sei, ist der EuGH der Kommission in dieser Entscheidung
mit der Erwägung gefolgt, dass ein Arbeitsverhältnis sich im Wesentlichen durch
‘die Verbindung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Unternehmens- oder Betrieb-
steil [wird] gekennzeichnet, dem er zur erfüllung seiner Aufgabe angehört’. Diese
‘Verbindung’ des EuGH scheint somit identisch zu sein mit dem von der Kommission
benannten ‘organisatorischen Rahmen, in dem sich das Arbeitsverhältnis konkretisiert
hat’. Der ‘organisatorische Rahmen, in dem sich das Arbeitsverhältnis konkretisiert
hat’, kann m. E. beschrieben werden als ‘die organisatorischen Abläufe, durch die das
Arbeitsverhältnis ausgestaltet wurde’.33 Dafür können m. E. folgende Umstände
relevant sein: Die Arbeitszeit, die in dem betreffenden Betriebsteil verbracht wurde,

28 In Deutschland: Im Rahmen des Kündigungsschutzgesetzes.
29 HR vom 11. Februar 2005, NJ 2011, 153 m. w. N. E. Verhulp und JAR 2005/67 m. w. N. R.M. Beltzer

und E. Verhulp (Memedovic/Asito).
30 Russell v First Security Guards ET/2700189/09.
31 Gerichtshof Amsterdam vom 22. Februar 2007, JAR 2007/105 m. w. N. E. Verhulp (Bulut/Hollandia)

und Fairhurst Ward Abbotts Ltd v Botes Building Ltd [2004] EWCA Civ 83.
32 EuGH vom 7. Februar 1985, NJ 1985, 902 m. w. P.A. Stein (Botzen).
33 Kantonsgericht Breda vom 29. September 2011, JAR 2011/286 m. w. N. I.A. Haanappel-van der Burg

(Heije/Wiba & Benetra).

Zusammenfassung

329



der Arbeitsvertrag mit der Angabe der Leistungen, zu denen sich der Arbeitnehmer
verpflichtet hat, und die Allokation der Lohnkosten auf die einzelnen Betriebsteile des
Unternehmens. Das Kriterium, ob der Arbeitnehmer auch tatsächlich in der Lage ist,
sein Arbeitsverhältnis entsprechend wahrzunehmen, ist dafür m. E. nicht relevant.34

Es wird daher in den Niederlanden und in Deutschland zu Unrecht in die Beurteilung
mit einbezogen. Die Betriebsübergangsrichtlinie oder die Rechtsprechung des EuGH
bietet dafür aber keine Anknüpfungspunkte. Ich halte das Vorenthalten des Schutzes
der Betriebsübergangsrichtlinie in den Niederlanden und in Deutschland für freige-
stellte Arbeitnehmer und – in den Niederlanden – bisweilen auch für arbeitsunfähige
Arbeitnehmer für einen Verstoß gegen das primäre Ziel der Betriebsübergangsricht-
linie, nämlich den Schutz der Arbeitnehmer. Ich empfehle den niederländischen und
deutschen Gerichten daher, das Kriterium, ob der Arbeitnehmer tatsächlich in der
Lage ist, sein Arbeitsverhältnis wahrzunehmen, nicht mehr in ihre Entscheidungen
mit einzubeziehen.

Änderung aus WTO-Gründen

Es bestehen auch signifikante Unterschiede mit Bezug auf Änderungen des Arbeitsver-
hältnisses ausWTO-Gründen. Das Vereinigten Königreich lässt Änderungen ausWTO-
Gründen unter bestimmten Bedingungen zu, während das in den Niederlanden und
in Deutschland nicht der Fall ist. Ein Problem bei einer Änderung aus WTO-Gründen,
wie sie im Vereinigten Königreich zulässig ist, besteht darin, dass der EuGH diese
Möglichkeit nicht ausdrücklich gestattet hat, hierfür aber dennoch Spielraum zu las-
sen scheint.35 Wenn die Arbeitnehmer unter Wahrung ihrer Rechte und Pflichten auf
den Erwerber übergegangen sind, ist die Betriebsübergangsrichtlinie ‘abgearbeitet’
und müssen Änderungen der Arbeitsbedingungen zulässig sein, soweit das für den
Erwerber maßgebliche nationale Recht dies zulässt.

Ich empfehle dem niederländischen und deutschen Gesetzgeber daher, in den
niederländischen bzw. deutschen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangs-
richtlinie eine Möglichkeit zur Durchführung von Änderungen aufzunehmen, deren
einziger undwesentlicher Grund nicht der Betriebsübergang selbst ist, sondern einmit
dem Betriebsübergang zusammenhängender Grund, bei dem es sich um einen WTO-
Grund handeln muss, die Änderungen für den Personalbestand mit sich bringt. Im
Rahmen einer Interessenabwägung kann eine solche Möglichkeit zur Durchführung
von Änderungen mehr Spielraum für Änderungen der Arbeitsbedingungen bieten.

34 So auch Zwemmer 2012b mit Bezugnahme auf arbeitsunfähige Arbeitnehmer, aber nicht für die
Situation, in der der betreffende Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs aus nicht
mit dem Betriebsübergang zusammenhängenden Gründen vom Dienst freigestellt ist und keine
Aussicht auf eine Rückkehr an den Arbeitsplatz besteht.

35 EuGH vom 9. März 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) und EuGH vom 18. Juli 2013, JAR 2013/
216 m. w. N. R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
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Zusammentreffen von Tarifverträgen

In den Niederlanden führt das Zusammentreffen von Tarifverträgen bei einem
Betriebsübergang regelmäßig zu Unklarheiten, die aus einer unzureichenden Abstim-
mung zwischen der Betriebsübergangsrichtlinie und dem niederländischen Tarif-
vertragsrecht resultieren. Die in den Niederlanden vorgeschlagenen Lösungen für
diese Problematik haben gemeinsam, dass die Lösung stets in der Anpassung des
niederländischen Tarifvertragsgesetzes (Wet Cao) und des niederländischen Allge-
meinverbindlichkeitsgesetzes (Wet Avv) gesucht wird. M. E. ist die Lösung aber nicht
in einer Anpassung des niederländischen Tarifvertragsgesetzes und des Allgemein-
verbindlichkeitsgesetzes zu finden, sondern darin, dass der Übergang tarifvertraglich
festgelegter Arbeitsbedingungen in einem eigenständigen Betriebsübergangsgesetz
geregelt wird. In diesem Betriebsübergangsgesetz müsste für den Erwerber (wie in
Deutschland auch) eine Fortführungspflicht mit Bezug auf den Tarifvertrag des Ver-
äußerers geregelt werden, die auf maximal ein Jahr begrenzt ist. Die Fortführungspf-
licht endet in jedem Fall zu dem Zeitpunkt, zu dem der Tarifvertrag des Veräußerers
beendet wird bzw. ausläuft oder in dem für den Veräußerer ein anderer Tarifvertrag
in Kraft tritt bzw. auf ihn anwendbar wird. Die Fortführungspflicht beim Betriebs-
übergang ist eine Verbindlichkeit sui generis (eigenständiger Art), die getrennt vom
Tarifvertragsgesetz und vom Allgemeinverbindlichkeitsgesetz zu sehen ist. Eine
solche eigenständige Verpflichtung könnte auch die Nachwirkungsproblematik
lösen. In seinem Urteil zum Österreichischen Gewerkschaftsbund hat der EuGH
entschieden, dass eine solche Fortführungspflicht unter Artikel 3 Abs. 3 der Betriebs-
übergangsrichtlinie fällt.36

Kündigung wegen des Betriebsübergangs und aus WTO-Gründen

Eine Kündigung wegen des Betriebsübergangs ist in den Niederlanden ebenso wie
im Vereinigten Königreich und in Deutschland nicht zulässig, aber die Rechtsfol-
gen einer solchen Kündigung sind sehr unterschiedlich geregelt. Eine Kündigung
wegen des Betriebsübergangs kann in den Niederlanden für nichtig erklärt werden.
Im Vereinigten Königreich ist eine Kündigung wegen des Betriebsübergangs nicht
unwirksam, sondern hat Bestand. Sie ist aber automatisch ein ‘unfair dismissal’ im
Sinne des Employment Rights Act 1996 (nachstehend ERA 1996 genannt), wenn der
einzige oder wichtigste Grund für die Kündigung in dem Betriebsübergang selbst
oder in einem Grund liegt, der mit dem Betriebsübergang verbunden ist und bei
dem es sich nicht um einen WTO-Grund handelt, der so gewichtig ist, dass er Anlass
zu einer Änderung des Personalbestandes gibt (sofern dieser in der zweijährigen
Ausschlussfrist erfolgt). In Deutschland ist eine Kündigung wegen des Betriebsüb-
ergangs automatisch unwirksam. Eine nur mit dem Betriebsübergang begründete
Kündigung wurde im Bork-Urteil des EuGH37 als unwirksam eingestuft, wogegen die

36 EuGH vom 11. September 2014, JAR 2014/263 m. w. N. R.M. Beltzer (Österreichischer Gewerk-
schaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich).

37 EuGH vom 15. Juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
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niederländischen (vgl. Artikel 7:670 Abs. 8 i. V. m. 7:677 Abs. 5 BW) und die englis-
chen (vgl. Artikel 7(1) TUPE) Umsetzungsvorschriften daher verstoßen. Ich empfehle
dem niederländischen und dem englischen Gesetzgeber daher, die entsprechenden
Vorschriften richtlinienkonform zu ändern.

Ferner regelt Artikel 7(6) TUPE, dass Artikel 7(1) TUPE nicht für die Kündigung eines
Arbeitnehmers gilt, der nicht dazu berechtigt ist, einen Anspruch wegen ‘unfair
dismissal’ nach dem ERA 1996 geltend zu machen. Artikel 7(1) TUPE schützt daher
weder denjenigen, der nicht Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 230 ERA 1996 ist,
noch denjenigen, der nicht die Ausschlussfrist von zwei Jahren einhält, die in Artikel
108 ERA 1996 geregelt ist.38 Das Vereinigten Königreich vertritt bisher den Stand-
punkt, dass Artikel 4 Abs. 1 Unterabsatz 2 der Betriebsübergangsrichtlinie39 diese
Möglichkeit zulässt.40 Außerdem sei es nicht Zweck der Betriebsübergangsrichtlinie,
Arbeitnehmern wegen des Betriebsübergangs eine günstigere Position zu verschaf-
fen. Nach meiner Meinung verstößt die Ausschlussfrist von zwei Jahren gegen die
Betriebsübergangsrichtlinie, weshalb ich dem englischen Gesetzgeber empfehle, sie
zu streichen.

Die Möglichkeit der Kündigung ausWTO-Gründen ist im Vereinigten Königreich und
in Deutschland umgesetzt worden, nicht aber in den Niederlanden. Die niederländ-
ischen Gerichte sind unterschiedlicher Meinung, was die Frage angeht, wann eine
Kündigung aus WTO-Gründen im Falle eines Betriebsübergangs zulässig ist. Um die
Unklarheiten zu beseitigen, die in den Niederlanden bei einer Kündigung aus WTO-
Gründen im Falle eines Betriebsübergangs bestehen, empfehle ich dem niederländ-
ischen Gesetzgeber, eine ausdrückliche Regelung in das Gesetz aufzunehmen,
wonach im Falle eines Betriebsübergangs eine Kündigung aus WTO-Gründen zuläs-
sig ist, die Änderungen für den Personalbestand mit sich bringen.

Fragestellung 2

Probleme auf Grund der signifikanten Unterschiede

Die zweite Fragestellung lautet, welche Probleme auf Grund der signifikanten Unter-
schiede zwischen den nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangs-
richtlinie in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in Deutschland im
Falle eines grenzüberschreitenden Betriebsübergangs entstehen können.

Hierzu habe ich zwischen dem internationalen Betriebsübergang, bei dem die
Parteien (Veräußerer, Erwerber und Arbeitnehmer) dem Recht verschiedener Staa-
ten (EU- oder Drittstaaten) unterliegen, ohne dass der Betrieb verlagert wird, und

38 IDS 2011, p. 276.
39 Artikel 4 Abs. 1 Unterabsatz 2 bestimmt, dass die Mitgliedsstaaten regeln können, dass das

Kündigungsverbot wegen eines Betriebsübergangs nicht für bestimmte, abgegrenzte Gruppen
von Arbeitnehmern gilt, auf die sich die gesetzlichen Vorschriften oder Praktiken der Mitglieds-
staaten auf dem Gebiet des Kündigungsschutzes nicht erstrecken.

40 IDS 2011, p. 276, vgl. anders: McMullen 2014a, p. 370.
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dem grenzüberschreitenden Betriebsübergang differenziert, bei dem der Betrieb
selbst in einen anderen Staat verlagert wird.

Die festgestellten signifikanten Unterschiede können sowohl bei einem internatio-
nalen als auch beim grenzüberschreitenden Betriebsübergang zu Problemen führen,
da im ersten Fall unklar sein kann, welches Recht anwendbar ist, und ihm zweiten
Fall unklar sein kann, ob sich das anwendbare Recht durch die Bertriebsverlagerung
ändert.

Fragestellung 3

Lösung oder Verschärfung durch das Kollisionsrecht?

Wie bereits ausgeführt, kommt es trotz der Harmonisierung durch die Betriebsüb-
ergangsrichtlinie für die Wahrung der materiellen Ansprüche durchaus darauf an,
welches nationale Recht anzuwenden ist. Es ist daher von eminenter Bedeutung,
dass das anzuwendende Recht bei einem grenzüberschreitenden Betriebsübergang
eindeutig festgestellt werden kann, um diese Unklarheiten lösen zu können. Es stellt
sich daher die Frage, ob diese Feststellung anhand der Betriebsübergangsrichtlinie
oder der Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende
Recht (Rom I-VO) möglich ist und ob dies zu einer eindeutigen Lösung führt, oder ob
es die festgestellte Problematik nur weiter verschärft (Fragestellung 3).

Die Betriebsübergangsrichtlinie

Artikel 1 Abs. 2 der Betriebsübergangsrichtlinie enthält eine Regelung zum räumlichen
Geltungsbereich (auch scope rule oder Reichweitennorm genannt41) der Betriebsüber-
gangsrichtlinie und bestimmt diesbezüglich Folgendes:

‘Diese Richtlinie ist anwendbar, wenn und soweit sich das Unternehmen, der Betrieb oder der Unterneh-
mens- oder Betriebsteil, das bzw. der übergeht, innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Vertrages
befindet.’

42

Die Betriebsübergangsrichtlinie ist daher anwendbar, wenn und soweit der überge-
hende Betrieb seinen Sitz innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des AEUV
hat.43 Der Sitz des Unternehmens ist somit für die Anwendbarkeit der Betriebsüb-
ergangsrichtlinie maßgeblich. M. E. ist die räumliche Anwendbarkeit der Betrieb-
sübergangsrichtlinie gegeben, wenn der übergehende Betrieb innerhalb der EU seinen
Sitz hat, unabhängig davon, ob der Betrieb innerhalb der EU oder in Drittstaaten
übertragen wird. Die Betriebsübergangsrichtlinie stellt damit auf den ‘ausgehenden’

41 Strikwerda 2012, p. 27.
42 Richtlinie 77/187/EEG des Rates vom 14. Februar 1977 (Amtsbl. EG 1977, L 061/0026), auch

übernommen in die Richtlinie von 1998 und 2001.
43 Sowie dann, wenn der Betrieb seinen Sitz in einem EFTA-Staat hat, der EWR-Mitglied ist, also in

Norwegen, Island und Liechtenstein (vgl. Anlage XVIII des EWR-Vertrages, OJ 1994, L 1, EEA Joint
Committee Decision 57/1999; EEA Joint Committee Decision 159/2001).
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Rechtsverkehr von der EU in Drittstaaten ab, nicht auf den ‘eingehenden’ Rechts-
verkehr aus Drittstaaten in die EU. Für die räumliche Anwendbarkeit der Betriebsüb-
ergangsrichtlinie ist es m. E. nicht erforderlich, dass der Veräußerer und der Erwerber
sich in der EU aufhalten.

Da die Betriebsübergangsrichtlinie gemäß der Regelung über ihren räumlichen
Geltungsbereich für einen grenzüberschreitenden Übergang eines Betriebes aus
der EU heraus anwendbar sein kann, ist es notwendig, dass in einem solchen inter-
nationalen Fall das auf den Betriebsübergang anwendbare Recht festgestellt werden
kann. Es stellt sich die Frage, welche kollisionsrechtliche Bedeutung der Bestimmung
über den räumlichen Geltungsbereich in der Betriebsübergangsrichtlinie zuerkannt
werden kann. Aus der Rechtsprechung des EuGH ergibt sich, dass dabei zwischen
der externen Wirkung (in Richtung der Drittstaaten) und der internen Wirkung
(innerhalb der EU) zu unterscheiden ist.

Aus dem Ingmar-Urteil kann abgeleitet werden, dass im Verhältnis zu Drittstaaten die
zwingenden Bestimmungen in den nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betrieb-
sübergangsrichtlinie als vorrangige Normen anwendbar sind, wenn eine enge Ver-
bindung mit der Gemeinschaft besteht, während aus dem Unamar-Urteil abgeleitet
werden kann, dass in Fällen, die sich innerhalb der EU abspielen, der durch die
Richtlinie vermittelte Schutz Teil der durch die Kollisionsnormen zur Anwendung
berufenen Jurisdiktion ist (also der lex causae).44 Wurde die Betriebsübergangsricht-
linie in den betreffenden Mitgliedstaaten korrekt umgesetzt, besteht also nach
europäischem Recht kein Vorrang einer Rechtsordnung gegenüber einer anderen. Im
Verhältnis zu anderen Mitgliedstaaten ist der in einer nationalen Umsetzungsvor-
schrift enthaltene ‘nationale Titel’45 der Betriebsübergangsrichtlinie lediglich dann als
Eingriffsnorm anzusehen, wenn der Gesetzgeber dieses Mitgliedsstaates es bei der
Umsetzung der Richtlinie als fundamentales Prinzip betrachtet hat, den Arbeitneh-
mern einen weitergehenden als den in der Betriebsübergangsrichtlinie vorgesehenen
Schutz zu bieten. Es besteht daher ein fundamentaler Unterschied zwischen der
internen Wirkung der Betriebsübergangsrichtlinie (als Teil der lex causae, sofern die
Richtlinie korrekt umgesetzt wurde) und ihrer externen Wirkung (falls erforderlich,
als Eingriffsnorm).46 Die Anwendbarkeit von Eingriffsnormen dieser Art ist bedingt;
sie hängt nämlich vom Inhalt des im Übrigen anwendbaren Rechts ab.

Die Bestimmung über den räumlichen Geltungsbereich der Betriebsübergangsricht-
linie gibt also innerhalb der EU keine Antwort auf kollisionsrechtliche Fragestellungen,
extern (in Richtung von Drittstaaten) enthält sie aber eine Ergebnisverpflichtung, die –
nach Maßgabe des Unamar-Urteils – wie eine Eingriffsnorm anzusehen ist. Zur
Feststellung des auf einen Betriebsübergang anwendbaren Rechts ist daher auf die
Rom I-VO zurückzugreifen.

44 Vgl. zum Verhältnis zwischen dem Ingmar- und dem Unamar-Urteil ausführlich: Lüttringhaus
2014, p. 146-152, Kuipers & Vlek 2014, p. 198-206 und van Hoek 2014, p. 456-475.

45 Ein nationaler Titel ist dann gegeben, wenn ein Mitgliedsstaat bei der Umsetzung von europäi-
schen Richtlinien weiter geht als es streng genommen nach der EU-Richtlinie notwendig ist.

46 van Hoek 2014, p. 474.
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Die Verordnung über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anwendbare Recht
(Rom I-VO)

Beim grenzüberschreitenden Betriebsübergang ist im Allgemeinen der materielle47,
formelle48 und temporale49 Geltungsbereich der Rom I-VO betroffen, sodass das auf
die vertragsrechtlichen Rechtsfolgen eines grenzüberschreitenden Betriebsüber-
gangs anwendbare Recht anhand dieser Verordnung festzustellen ist.

Danach stellt sich die Frage, welche Kollisionsnorm aus der Rom I-VO auf den
Betriebsübergang anzuwenden ist. Dafür bieten sich innerhalb der Rom I-VO drei
Möglichkeiten an: Die Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag (Artikel 3 und 4
Rom I-VO), die Kollisionsnorm zu Individualarbeitsverträgen (Artikel 8 Rom I-VO)
oder die Eingriffsnormen (Artikel 9 Rom I-VO).

Rechtsvergleichung

Nach einer Rechtsvergleichung bezüglich der kollisionsrechtlichen Umsetzung der
Betriebsübergangsrichtlinie in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in
Deutschland komme ich zu der Feststellung, dass es unterschiedliche kollisions-
rechtliche Qualifizierungen für den Betriebsübergang gibt. In den Niederlanden und
in Deutschland wird auf den Betriebsübergang die Kollisionsnorm zu Individualar-
beitsverträgen angewandt, während man im Vereinigten Königreich eine Eingriffs-
norm anwendet.

In diesem Zusammenhang habe ich hinsichtlich der kollisionsrechtlichen Anwen-
dung der Betriebsübergangsrichtlinie nachstehende Fragen untersucht:
1. Ist die nationale Umsetzungsgesetzgebung zur Betriebsübergangsrichtlinie extern

abdeckend?
2. Ist die nationale Umsetzungsgesetzgebung zur Betriebsübergangsrichtlinie intern

konsistent (Entscheidungsharmonie)?
3. Verändert sich das anwendbare Recht bei einer Betreibsverlagerung (Statu-

tenwechsel)?

Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich, dass bei einer Anknüpfung des Betriebsüber-
gangs an die Kollisionsnorm zu Individualarbeitsverträgen (wie in den Niederlanden
und in Deutschland) eine externe Abdeckung nicht gegeben ist, wohl aber ein
Statutenwechsel (ein unechter Statutenwechsel bei einer Rechtswahl), während die
Qualifizierung als Eingriffsnorm (wie im Vereinigten Königreich) sehr wohl zu einer
externen Abdeckung führt und nicht zu einem Statutenwechsel, weil der Beurtei-
lungsstichtag auf den Zeitpunkt des Übergangs fixiert wird. Die unterschiedliche

47 Artikel 1 Rom I-VO.
48 Artikel 2 Rom I-VO.
49 Artikel 28 Rom I-VO.
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Qualifizierung des Betriebsübergangs hat daher jeweils andere Effekte auf die
externe Wirkung und den Statutenwechsel. Durch ein Abstimmungsproblem ist
in jedem Fall keine interne Konsistenz gegeben.

Das Kollisionsrecht führt daher noch zu einer Verschärfung der zuvor bereits
festgestellten Probleme bei einem grenzüberschreitenden Betriebsübergang.

Fragestellung 4

Lösung

Die vierte und letzte Fragestellung lautet, wie der Umstand, dass das Kollisionsrecht
die zuvor festgestellten Probleme bei einem grenzüberschreitenden Betriebsüber-
gang verschärft, einer Lösung zugeführt werden könnte.

Für den Betriebsübergang kann in der Rom I-VO an die Kollisionsnormen zum
Übernahmevertrag, den Individualarbeitsvertrag oder an die Eingriffsnormen ange-
knüpft werden. Entscheidet man sich für eine einzige Kollisionsnorm, ist die interne
Konsistenz (Entscheidungsharmonie) per se gegeben, aber liegt auch eine externe
Abdeckung vor und findet dann ein Statutenwechsel statt? Außerdem sind bei der
Entscheidung für eine bestimmte Kollisionsnorm auch andere Interessen zu berück-
sichtigen. Das primäre Ziel der Betriebsübergangsrichtlinie ist der Schutz der Arbei-
tnehmer, womit ein Interesse der Arbeitnehmer gegeben ist. Das subsidiäre Ziel der
Betriebsübergangsrichtlinie ist die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften,
die Auswirkungen auf das Funktionieren des internen Marktes haben können. Durch
Harmonisierungsmaßnahmen kann den wettbewerbsverfälschenden Folgen unter-
schiedlicher nationaler Sozialgesetze entgegengewirkt werden. Der Beitrag des Inter-
nationalen Privatrechts zum internen Markt ist laut der Erwägung Nr. 6 in der
Präambel der Rom I-VO die Schaffung von Vorhersehbarkeit, Rechtssicherheit und
Entscheidungsharmonie. Die Entscheidungsharmonie habe ich bereits geprüft, aber
die Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit liegen insbesondere im Interesse des
Veräußerers und des Erwerbers. Es bietet sich daher an, die Interessen der Arbei-
tnehmer und die Interessen des Veräußerers und des Erwerbers gegeneinander
abzuwägen.

Übernahmevertrag

Wird für den Betriebsübergang an die Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag
angeknüpft (also Artikel 3 und 4 Rom I-VO), fällt intern das durch die objektive
Kollisionsnorm in Artikel 4 Rom I-VO zur Anwendung berufene Recht meist mit dem
Sitz des Unternehmens zusammen, und die Anknüpfung an den gewöhnlichen
Aufenthalt des Veräußerers führt in jedem Fall nicht zu einem Statutenwechsel, da
Artikel 19 Abs. 3 der vorgenannten Verordnung nur den Zeitpunkt des Vertragsabs-
chlusses für maßgeblich erklärt. Probleme können sich durch die Rechtswahlmö-
glichkeit in Artikel 3 Rom I-VO ergeben, wobei sowohl die Wahl des Rechts eines
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anderen Mitgliedsstaates als auch die Wahl des Rechts eines Drittstaates problema-
tisch ist. Bei einer Rechtswahl zu Gunsten des Rechts eines anderen EU-Mitgliedsstaa-
tes, weil die Rechtsposition der Arbeitnehmer durch eine Rechtswahl beeinflusst wird,
an der sie nicht beteiligt sind, während bei der Wahl des Rechts eines Drittstaates die
externe Deckung durch besondere Anknüpfungsregeln garantiert werden muss. Das
gewählte Recht muss nicht mit dem Sitz des Betriebes zusammenfallen, sodass dann
eine Interessenabwägung erfolgen muss.

Im Rahmen der Interessenabwägung bin ich der Meinung, dass eine Anknüpfung
des Betriebsübergangs an die Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag abzuleh-
nen ist, und zwar deswegen, weil die Regelungen über den Betriebsübergang
primär den Schutz der Arbeitnehmer bezwecken und weil die Rechtswahlfreiheit
des Veräußerers und des Erwerbers zu Unvorhersehbarkeit und zu Rechtsunsi-
cherheit für die Arbeitnehmer führen kann.50 In der relevanten Literatur spricht
sich auch niemand für die Anwendung der Kollisionsnormen zum Übernahmever-
trag auf den Betriebsübergang aus.

Individualarbeitsvertrag

Durch die Anwendung der Kollisionsnorm zu Individualarbeitsverträgen auf den
Betriebsübergang kann es dazu kommen, dass das durch die subjektive Kollisionsnorm
in Artikel 8 Abs. 1 Rom I-VO und das durch die objektive Kollisionsnorm in Artikel 8
Abs. 2 bis 4 Rom I-VO benannte Recht zu einer Normenhäufung führt. Entscheidet man
sich für das Recht eines Drittstaates und verweist die objektive Kollisionsnorm in
Artikel 8 Abs. 2 bis 4 Rom I-VO auf das Recht eines EU-Mitgliedsstaates, ist die externe
Deckung garantiert, und wenn die objektive Kollisionsnorm auch auf das Recht eines
Drittstaates verweisen sollte, greifen die Regeln des Ingmar-Urteils, wodurch die
externe Deckung garantiert ist.51 Die Anknüpfung an den gewöhnlichen Arbeitsort
kann zu einem Statutenwechsel führen. Durch eine Anknüpfung an den Sitz bei
Dienstantritt des Arbeitsverhältnisses kann kein Statutenwechsel eintreten (denn
ein Dienstantritt kann nur einmal erfolgen). Befindet sich der Sitz bei Dienstantritt
in einem anderen EU-Mitgliedsstaat als in dem Mitgliedsstaat, in dem der Sitz des
Betriebes liegt, ist das Recht dieses anderen Mitgliedsstaates anwendbar. Befindet sich
der Sitz bei Dienstantritt in einem Drittstaat, greifen die Regeln des Ingmar-Urteils
ein, wodurch die externe Deckung garantiert ist. Verweist die Ausnahmeregelung
des engeren Bandes auf ein engeres Band zu einem anderen EU-Mitgliedsstaat als
demjenigen, in dem der Sitz des Betriebes liegt, ist das Recht dieses anderenMitglieds-
staates anwendbar. Verweist die Ausnahmeregelung des engeren Bandes auf ein
engeres Band zu einem Drittstaat, greifen ebenfalls die Regeln des Ingmar-Urteils

50 Vgl. auch: Kronke 1981, p. 159, Kronke 1989, p. 9, Pietzko 1988, p. 215-216, Drobnig & Puttfarken
1989, p. 80-81, Junker 1992, p. 233, Franzen 1994, p. 70-71, Mankowski 1994, p. 96, Feudner 1999,
p. 1186, Bittner 2000, p. 460-461 Fn. 20, und Deinert 2013, p. 338.

51 EuGH vom 9. November 2000, NJ 2005, 332 m. w. N. Th.M. de Boer (Ingmar).
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ein, wodurch die externe Deckung gewährleistet ist. Das subjektiv und objektiv
anwendbare Recht muss nicht mit dem Sitz des Betriebes zusammenfallen, sodass
dann eine Interessenabwägung erfolgen muss.

Im Rahmen der Interessenabwägung bin ich der Meinung, dass wegen der Umstände,
dass der Betriebsübergang eine unternehmensbezogene Regelung ist, die auf das
Unternehmen als Ganzes abstellt, und dass der Betriebsübergang neben der Wahrung
individueller Ansprüche auch die Wahrung der kollektiven Rechte bezweckt, eine
Anwendung der Kollisionsnormen zum Individualarbeitsvertrag auf den Betriebsüb-
ergang abzulehnen ist. Außerdem können diese Kollisionsnormen zu einer Zersplitte-
rung der Rechtsfolgen führen, da die Individualarbeitsverträge in einem Betrieb durch
Rechtswahl, den gewöhnlichen Arbeitsort, den Sitz bei Dienstantritt oder das engere
Band verschiedenen Rechtsordnungen unterworfen sein können. Außerdem kann die
Anknüpfung an den gewöhnlichen Arbeitsort zu einem Statutenwechsel führen. Der
Betriebsübergang könnte daher im Ergebnis verschiedenen Rechtssystemen unterlie-
gen, was zu Unvorhersehbarkeit und Rechtsunsicherheit führt (als Erwägungen des
internen Marktes).

Teils Kollisionsnorm zum Übernahmevertrag, teils zum Arbeitsvertrag

Das Kantongericht (Amtsgericht) Eindhoven hat die Frage, ob ein Betriebsübergang
vorliegt, anhand der Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag (inzwischen Artikel 3
und 4 Rom I-VO) entschieden, während über dessen Rechtsfolgen nach Meinung des
Kantongerichts unter Heranziehung der Kollisionsnormen zu Individualarbeits-
verträgen (Artikel 8 Rom I-VO) zu entscheiden ist.52 Das Kantongericht hat über das
Vorliegen eines Betriebsübergangs daher auf Grund anderer Normen entschieden, als
über seine Rechtsfolgen. Dadurch kumulieren sich die Nachteile beider Lösungen,
weshalb diese Auffassung ebenfalls abzulehnen ist.

Die Eingriffsnormen

Würden alle EU-Mitgliedsstaaten die nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebs-
übergangsrichtlinie als Eingriffsnormen qualifizieren und würden sie diese auf
den räumlichen Geltungsbereich der Betriebsübergangsrichtlinie abstimmen, würde
weder intern noch extern ein Konflikt entstehen. Die sog. ‘scope rule’ würde dann
in der Weise angewandt, dass dann, wenn der Betrieb in einem EU-Mitgliedsstaat
gelegen ist, diejenigen nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangs-
richtlinie anzuwenden sind, die im Sitzstaat des Betriebes gelten. Dabei handelt es
sich dann praktisch – in internen Fällen – um eine besondere, mehrseitige Kollisions-
norm. Das Anknüpfen an den Sitz des Betriebes kann intern allerdings zu einem
Statutenwechsel führen, sofern nicht (wie in der Betriebsübergangsrichtlinie und im
Vereinigten Königreich) ausschließlich auf den Sitz des Betriebes im Zeitpunkt des
Übergangs abgestellt wird.

52 Kantongericht Eindhoven vom 25. Juni 2009, LJN: BJ9652.
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Nach Abwägung aller Umstände bin ich der Meinung, dass die nationalen Umset-
zungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie in Fällen, die sich innerhalb der
EU abspielen, nur ausnahmsweise als Eingriffsnorm im Sinne von Artikel 9 Rom I-VO
anzusehen ist, während dies in externen Fällen (in Richtung von Drittstaaten) eher
die Regel ist. Außerdem führt die Qualifikation als Eingriffsnorm eventuell zu Proble-
men, wenn der Schutz nach der Betriebsübergangsrichtlinie aus einer ausländischen
Rechtsordnung herzuleiten ist (nach Artikel 9 Abs. 3 Rom I-VO). Eine Qualifizierung
der nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie als Eingriffs-
norm ist daher abzulehnen.

Zwischenergebnis

Ich habe somit nachgewiesen, dass die Unterstellung des Betriebsübergangs unter die
Kollisionsnormen zum Übernahmevertrag und zum Individualarbeitsvertrag sowie
seine Qualifizierung als Eingriffsnorm abzulehnen sind. Die Betriebsübergangsricht-
linie betrifft einen von der Rom I-VO verschiedenen Anwendungsbereich, was zu Kon-
flikten mit den Verweisungsmaßstäben führen kann, die die vorgenannte Verordnung
enthält. Dieses Problem habe ich mithilfe des Bündelungsmodells gelöst.

Das Bündelungsmodell

Die Frage, welcher Kollisionsnorm der Betriebsübergang zu unterstellen ist, kann
m. E. am besten mithilfe des 1976/1977 von Klaus Schurig entwickelten Bündelungs-
modells beantwortet werden.53 Die ‘Elementarteilchen’ des Bündelungsmodells wer-
den durch sog. Element-Kollisionsnormen gebildet.54 Zu jeder materiellen Norm jeder
Rechtsordnung gehört eine Element-Kollisionsnorm, die sich auf die konkrete
materielle Norm bezieht. Diese Element-Kollisionsnorm ist notwendigerweise ein-
seitig, da sie sich definitionsgemäß nur auf eine einzige materielle Rechtsnorm nur
einer Rechtsordnung beziehen kann.

Wenn diese Element-Kollisionsnormen vertikal (somit national) gebündelt werden
können, beziehen sie sich auf vergleichbare kollisionsrechtliche Interessen von syste-
matisch-materiellrechtlich zusammenhängenden Regelungen nur einer nationalen
Rechtsordnung:

‘Das allein entscheidende Kriterium ist vielmehr, dass sie auf einer vergleichbaren kollisionsrechtlichen
Interessenabwägung beruhen, welche stets zu demselben Ergebnis (zu derselben abstrakten Anknüp-
fung) führt.’

55

Die dem materiellen Recht entlehnten Begriffe dienen nur zur Charakterisierung der
Bündelung, in Zweifelsfällen muss man jedoch auf die kollisionsrechtlichen Interes-
sen zurückgreifen.

53 Schurig 1981, p. 89-108.
54 Mankowski 2012, p. 159.
55 Schurig 1981, p. 103.
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Geschlossen einseitige Kollisionsnormen sind Element-Kollisionsnormen, die sich
nur auf eine einzige Rechtsnorm einer einzigen Rechtsordnung beziehen und die
nicht vertikal (also national) mit anderen Normen gebündelt werden können, die
sich auf vergleichbare kollisionsrechtliche Interessen von systematisch-materiell-
rechtlich zusammenhängenden Regelungen einer nationalen Rechtsordnung bezie-
hen. Offene einseitige Kollisionsnormen sind Element-Kollisionsnormen, die sich nur
auf eine einzige Rechtsnorm einer einzigen Rechtsordnung beziehen und die zwar
vertikal (also national) mit anderen Normen gebündelt werden können, die sich auf
vergleichbare kollisionsrechtliche Interessen von systematisch-materiellrechtlich
zusammenhängenden Regelungen einer nationalen Rechtsordnung beziehen, aber
nicht horizontal (also europäisch oder international).

Während die vertikale Bündelung von Element-Kollisionsnormen dazu führt, dass
bestimmte theoretisch charakterisierte, sachlich zusammenhängende materielle
Normen aus ein und derselben Rechtsordnung zusammengefasst werden, fasst die
horizontale (also europäische oder internationale) Bündelung die Element-Kollisions-
normen zusammen, die sich – bei gleicher abstrakter Anknüpfung – auf vergleichbare
kollisionsrechtliche Interessen von systematisch-materiellrechtlich zusammenhän-
genden Regelungen verschiedener Rechtsordnungen innerhalb der EU oder auf interna-
tionaler Ebene beziehen. Erst die horizontale (mithin europäische oder internationale)
Bündelung macht eine Kollisionsnorm zu einer mehrseitigen.

‘Das eigentliche, letztlich ausschlaggebende Kriterium ist auch hier wieder, dass die Element-Kollisions-
normen, die zu den einzelnen national verschiedenen Sachnormen führen (bzw. die ‘vertikal’ gebündelten
Kollisionsnormen, die zu den national verschiedenen Sachnormgruppen, den ‘Statuten’ führen) auf ver-
gleichbarer kollisionsrechtlicher Interessenabwägung beruhen, die stets zu demselben Ergebnis (zu
derselben abstrakten Anknüpfung) führt.’

56

Die dem materiellen Recht entlehnten Begriffe dienen bei horizontaler (also euro-
päischer oder internationaler) Bündelung noch deutlicher als bei der vertikalen (also
nationalen) Bündelung nur als sprachliches Hilfsmittel zur Identifizierung der
Bündelung. Die eigentlichen Bündelungskriterien liegen in den übereinstimmenden
kollisionsrechtlichen Interessen, auf die man in Zweifelsfällen zurückgreifen muss.

Nach dem Bündelungsmodell ist die klassische mehrseitige Kollisionsnorm (wie
in Artikel 8 Rom I-VO) das Ergebnis einer vertikalen und horizontalen Bündelung,
die man m. E. besser als ‘nationale’ bzw. ‘europäische bzw. Internationale’ Bündelung
bezeichnen sollte.

Nach dem Bündelungsmodell bedeutet Qualifizierung die Untersuchung, ob eine
Element-Kollisionsnorm, die zu einer bestimmten materiellrechtlichen Norm gehört,
wegen gleicher kollisionsrechtlicher Interessen (die auch durch das Ziel der materiel-
len Norm beeinflusst werden) Teil eines Bündels ausmachen oder aus den bestehen-
den Bündeln herausfallen.57 Gleiche kollisionsrechtliche Interessen werden in

56 Schurig 1981, p. 105.
57 Kuckein 2008, p. 39.
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demselben Bündel zusammengefasst.58 Die Qualifizierung zielt daher auf die Frage ab,
ob eine Element-Kollisionsnorm, die zu einer bestimmten materiellen Norm führt, zu
einem Bündel gehört oder nicht. Umgekehrt gilt: Ein Bündel hat einen genauen Inhalt.
Was nicht hineingehört, weil es einen anderen Interessenkonflikt regelt, gehört in
jedem Fall nicht zu diesem Bündel, eventuell aber zu einem anderen Bündel:

‘Normen, die verschiedene Interessen verfolgen, gehören verschiedenen Bündeln an. Normen, die
gleiche Interessen verfolgen, gehören demselben Bündel an.’

Bündelungsmodell und Betriebsübergang

Bis heute hat man sich für die Qualifizierung des Betriebsübergangs insbesondere
auf die Ziele der Betriebsübergangsrichtlinie konzentriert. Der Betriebsübergang wird
der Kollisionsnorm zum Individualarbeitsverträge unterstellt (Artikel 8 Rom I-VO),
weil die Richtlinie einen gleichwertigen Schutz der Rechte der Arbeitnehmer in den
einzelnen Mitgliedsstaaten gewährleisten soll, während die Qualifizierung als Ein-
griffsnorm im Sinne von Artikel 9 der vorgenannten Verordnung sich auf die Ziele
stützt, die die Richtlinie mit Bezug auf den internen Markt verfolgt. Die Betriebsüb-
ergangsrichtlinie hat jedoch eine doppelte Zielsetzung: Sie dient sowohl dem Schutz
der Arbeitnehmer als auch Zielen des internen Marktes. Der Betriebsübergang könnte
daher von seiner Zielsetzung her sowohl unter Artikel 8 Rom I-VO als auch unter
Artikel 9 dieser Verordnung fallen.

Nach dem Bündelungsmodell dienen die dem materiellen Recht entlehnten Begriffe
nur als sprachliches Hilfsmittel zur Identifizierung der Bündelung. Die eigentlichen
Bündelungskriterien liegen in den übereinstimmenden kollisionsrechtlichen Inte-
ressen, auf die man in Zweifelsfällen zurückgreifen muss.

Um ihre doppelte Zielsetzung (Arbeitnehmerschutz und Ziele des internen Marktes)
zu erreichen, zielt die Betriebsübergangsrichtlinie auf den Betrieb als Ganzes und
enthält die Richtlinie in Artikel 1 Abs. 2 eine Regelung zum territorialen Anwen-
dungsbereich, die daran anschließt, indem sie festlegt, dass die Betriebsübergangs-
richtlinie immer anwendbar ist, wenn der betreffende Betrieb seinen Sitz innerhalb
der EU hat.

Nach meiner Meinung ist der Betriebsübergang kollisionsrechtlich eigenständig zu
beurteilen. Es müsste daher möglich sein, für die besondere Verweisungskategorie,
die der Betriebsübergang darstellt, das Koordinierungsproblem innerhalb der EU
aufzulösen, indem in die Betriebsübergangsrichtlinie für diese Normen eine eigen-
ständige Kollisionsnorm eingefügt wird.

58 Mankowski 2012, p. 161.
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Eigenständige Kollisionsnorm

Wird der Betriebsübergang objektiv angeknüpft, gelangt man auf diesem Wege
zum Sitz des betroffenen Betriebes oder des Betriebsteiles, da Dreh- und Angelpunkt
beim Betriebsübergang nun einmal der Betrieb bzw. Betriebsteil ist. Der Sitz des
Betriebes oder Betriebsteils stellt also den natürlichen Anknüpfungspunkt für
den Betriebsübergang dar. Auch die Regelung zum räumlichen Geltungsbereich
der Betriebsübergangsrichtlinie, die die Richtlinie immer dann für anwendbar
erklärt, wenn der übergehende Betrieb seinen Sitz innerhalb der EU hat, schließt
an diesen Anknüpfungspunkt an.

Die Parteiautonomie ist zwar ein Grundelement der Rom I-VO, aber es gibt in dieser
Verordnung auch diverse Vorkehrungen zum Schutz der Rechte Dritter (beispie-
lsweise in Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 Rom I-VO) und schwächerer Vertragsparteien
(beispielsweise für Arbeitnehmer in Artikel 8 Rom I-VO). Meiner Meinung nach passt
der Betriebsübergang, bei dessen Regelung primär die Wahrung erworbener Ans-
prüche von Arbeitnehmern bezweckt wird, nicht in das Modell der freien Rechts-
wahl. Es geht beim Betriebsübergang um die erworbenen Ansprüche Dritter, bei
denen es sich außerdem um schutzwürdige Arbeitnehmer handelt. Bei einer Ank-
nüpfung des Betriebsübergangs an den Sitz des Betriebes darf es daher nicht möglich
sein, dass der Veräußerer und der Erwerber durch Rechtswahl das anzuwendende
Recht festlegen und damit u. U. die Möglichkeit haben, von den Arbeitnehmern
erworbene Ansprüche zunichte zu machen. Eine subjektive Anknüpfung des Betrieb-
sübergangs ist daher abzulehnen.

Einseitige oder mehrseitige eigenständige Kollisionsnorm?

Ist für den Betriebsübergang eine eigenständige Kollisionsnorm zu fordern, die an den
Sitz des betroffenen Betriebes anknüpft, stellt sich imWeiteren die Frage, ob dies eine
einseitige oder eine mehrseitige Kollisionsnorm sein sollte. Nach dem Bündelungsmo-
dell führt die vertikale (also nationale) Bündelung von Element-Kollisionsnormen
dazu, dass bestimmte, theoretisch charakterisierte, sachlich zusammenhängende
materielle Normen ein und derselben Rechtsordnung zusammengefasst werden,
während die horizontale (also europäische oder internationale) Bündelung die Ele-
ment-Kollisionsnormen zusammenfasst, die – bei abstrakter Anknüpfung – auf
vergleichbare kollisionsrechtliche Interessen von systematisch-materiell zusammen-
hängenden Regelungen verschiedener Rechtsordnungen innerhalb der EU oder auf
internationaler Eben abzielen. Erst die horizontale (mithin europäische oder interna-
tionale) Bündelung macht die Kollisionsnorm zu einer mehrseitigen.

Innerhalb der EU ist die Betriebsübergangsrichtlinie in nationalen Umsetzungsvor-
schriften geregelt worden. Die Rechtssysteme innerhalb der EU haben damit bezü-
glich des Betriebsübergangs als gleichwertig zu gelten, auch wenn von einigen nur
ein Mindest-Schutzniveau vorgeschrieben wird. Anders gesagt: Die Rechtssysteme
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innerhalb der EU sind mit Bezug auf den Betriebsübergang untereinander austausch-
bar. Innerhalb der EU genügt es daher, das Recht eines Mitgliedsstaates für anwend-
bar zu erklären, denn dadurch wird das Mindest-Schutzniveau erreicht, das die
Betriebsübergangsrichtlinie vorschreibt. Aufgrund des Bündelungsmodells ist fest-
zuhalten, dass der Betriebsübergang innerhalb der EU sowohl vertikal (national) als
auch horizontal (in diesem Fall: europäisch) gebündelt werden kann, und es sich
somit innerhalb der EU um eine mehrseitige Konfliktnorm handelt.

Die Betriebsübergangsrichtlinie zielt jedoch auch auf den ‘ausgehenden’ Rechtsver-
kehr aus der EU heraus und in Drittstaaten hinein. Analog zum Ingmar-Urteil59 könnte
man postulieren, dass im Verhältnis zu Drittstaaten die nationalen Umsetzungsvor-
schriften zur Betriebsübergangsrichtlinie meist nur vertikal (national) und nicht
horizontal (in diesem Fall: international) gebündelt werden kann und dass es sich
um eine Eingriffsnorm im Sinne von Artikel 9 Rom I-VO handelt. Denn in einem
Drittstaat bestehtmeist keinemit der Betriebsübergangsrichtlinie vergleichbare Regel-
ung. Somit handelt es sich in Richtung von Drittstaaten um eine Eingriffsnorm.

Die Urteile Ingmar60 und Unamar61 harmonieren daher auch mit dem Bündelungs-
modell.

Sollten die nationalen Umsetzungsvorschriften zur Betriebsübergangsrichtlinie auch
innerhalb der EU den Status einer Eingriffsnorm erhalten? Dies sollte jedenfalls dann
nicht der Fall sein, wenn sie nur das Mindest-Schutzniveau der Betriebsübergangs-
richtlinie umsetzen. Nur wenn einzelne Mitgliedsstaaten mehr Schutz bieten als
durch die Betriebsübergangsrichtlinie vorgegeben (also ein ‘nationaler Titel’ vorliegt),
entsteht eine andere Situation. Der Gesetzgeber muss es dann im Zusammenhang mit
der Umsetzung der Betriebsübergangsrichtlinie als fundamentale Erwägung angese-
hen haben, den Arbeitnehmern, die in Betrieben beschäftigt sind, die ihren Sitz inner-
halb der betreffenden Rechtsordnung haben, einen weitergehenden Schutz zu bieten
als den, den die Betriebsübergangsrichtlinie vorsieht. Erst dann können die nationalen
Umsetzungsvorschriften nur vertikal (national) und nicht auch horizontal (europäisch)
gebündelt werden, und nur dann handelt es sich um eine Eingriffsnorm im Sinne
von Artikel 9 Rom I-VO.62

Wird der Betriebsübergang auf der Grundlage des Bündelungsmodells innerhalb
der EU als mehrseitige Kollisionsnorm angesehen und in Richtung von Drittstaaten
als Eingriffsnorm, führt das zu einem wesentlichen Bruch mit dem Dogma, dass eine
strikte Zweispurigkeit zwischen mehrseitigen Kollisionsnormen und Eingriffsnor-
men bestehen soll.

59 EuGH vom Donnerstag, 9. November 2000, NJ 2005, 332 m. w. N. Th.M. de Boer (Ingmar).
60 EuGH vom Donnerstag, 9. November 2000, NJ 2005, 332 m. w. N. Th.M. de Boer (Ingmar).
61 EuGH vom Donnerstag, 17. Oktober 2013, JAR 2013/302 m. w. N. E.J.A. Franssen (Unamar).
62 EuGH vom Donnerstag, 17. Oktober 2013, JAR 2013/302 m. w. N. E.J.A. Franssen (Unamar).
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Statutenwechsel

Ist für den Betriebsübergang eine eigenständige Kollisionsnorm zu definieren, die
an den Sitz des betroffenen Betriebes anknüpft, kann durch die Betriebsverlagerung
in einen anderen Staat ein Statutenwechsel stattfinden. Meistens wird die Betriebs-
verlagerung erst erfolgen, nachdem der Betriebsübergang stattgefunden hat. In
diesem Fall gilt für den Betriebsübergang bis zur Verlagerung das Recht des Betriebs-
sitzes zu Zeiten des Veräußerers, und erst danach führt dann die Verlagerung des
relevanten Anknüpfungsfaktors (des Betriebes) zu einem Statutenwechsel. Danach
stellt sich dann die Frage, welche Rechtsordnung anwendbar ist: Die alte oder die neue
Rechtsordnung? Wenn letzteres der Fall ist, muss festgelegt werden, welche Rechte
und Pflichten noch unter das alte und welche unter das neue Recht fallen – man
braucht also ein Übergangsrecht.

Übergangsrecht

Das Übergangsrecht regelt nicht die Geltung des Rechts.63 Nach der Betriebsverlage-
rung gilt das neue Recht. Das Übergangsrecht differenziert nur zwischen verschiede-
nen Wirkungen, womit man die Anwendung des geltenden Rechts variabel macht.64

Dabei kann man drei Hauptgruppen unterscheiden: Die Rückwirkung (ex tunc-Wir-
kung), die Nachwirkung/Respektierung und die unmittelbare/ausschließlicheWirkung
(ex nunc-Wirkung).65

Bei der Anwendung des Übergangsrechts ist zwischen abgeschlossenen, offenen und
gemischten Rechtssachverhalten zu unterscheiden.66 Konkret muss dabei geprüft
werden, ob die letzte Teilhandlung, die zur Vollendung der materiellrechtlichen
Rechtsposition bzw. zur Änderung des Rechtszustands erforderlich ist, bereits einge-
treten ist (dann positiv abgeschlossen), definitiv nicht eingetreten ist (dann negativ
abgeschlossen), noch aussteht oder ob eine Kombination von beidem gegeben ist. Ein
abgeschlossener Rechtssachverhalt (sowohl positiv als auch negativ) ist dann gege-
ben, wenn ein Recht oder Rechtsverhältnis vor dem Statutenwechsel entstanden,
erloschen oder inhaltlich geändert worden ist.67 Auf abgeschlossene Rechtssachver-
halte bleibt das bisherige Recht anwendbar, der Statutenwechsel hat auf sie keinen
Einfluss. Ein offener Rechtssachverhalt ist dann gegeben, wenn im Zeitpunkt des Sta-
tutenwechsels noch nicht alle Voraussetzungen für das Entstehen, Erlöschen oder die
inhaltliche Änderung eines Rechts oder Rechtsverhältnisses erfüllt sind. Das neue
Recht entscheidet darüber, ob ein Rechtssachverhalt oder Rechtsverhältnis entsteht,
erlischt oder inhaltlich geändert wird, und inwieweit es bereits erworbene Rechte

63 Haazen 2001, p. 386.
64 Haazen 2001, p. 387.
65 Haazen 2001, p. 385- 404. Asser & Vonken 2013, p. 138, Vonken meint, dass es nur eine respek-

tierende und eine exklusive Wirkung geben kann, sowie eine Kombination von beiden.
66 Junker 1998, p. 199-200, Kropholler 2004, p. 186-191 und Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-219.
67 Junker 1998, p. 200-201 und Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-218.
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anerkennt. Von einem gemischten Rechtssachverhalt ist dann die Rede, wenn ein
Recht oder Rechtsverhältnis zwar vor dem Statutenwechsel entstanden ist, aber seine
spezifischen Wirkungen auch nach dem Statutenwechsel entfaltet. Bei gemischten
Rechtssachverhalten gelten zwei Prinzipien: Ein Rechtssachverhalt, der aufgrund des
alten Rechts entstanden ist, bleibt auch unter dem neuen Recht bestehen, d. h. das
neue Recht akzeptiert das bestehende Recht. Das neue Recht bestimmt aber darüber,
wie das bereits entstandene Recht nach dem neuen Recht ausgeübt werden kann, es
muss also in das neue Recht umgesetzt werden.

Temporale Dimension des Betriebsübergangs

Es ist zweifelhaft, wie der Betriebsübergang übergangsrechtlich zu behandeln ist.
Durch den Betriebsübergang wird u. a. die Aufrechterhaltung von Arbeitnehmer-
rechten bewirkt. Das Fortleben von Rechtsfolgen, die unter dem früher anwendbaren
Rechtssystem zustande gekommen sind, ist als Respektierung von erworbenen Rech-
ten bekannt. Bei einem Statutenwechsel beim Betriebsübergang kann das neue Recht
daher nicht ohne weiteres Anwendung finden. Auf der anderen Seite dient es dem
sicheren Rechtsverkehr, wenn eindeutig nur ein Rechtssystem zur Anwendung
kommt. Beim Betriebsübergang besteht eine deutliche Friktion zwischen der Respek-
tierung von erworbenen Rechten der Arbeitnehmer einerseits und einer schnellen
Integration in die Rechtsordnung, in deren Regime der Betrieb verlagert wurde,
andererseits.

Der Betriebsübergang lässt sich deshalb nicht eindeutig in die Kategorie der abges-
chlossenen bzw. offenen Rechtssachverhalte einordnen. Mit Bezug auf das Vorliegen
eines Betriebsübergangs handelt es sich natürlich bereits um einen (positiv oder
negativ) abgeschlossenen Rechtssachverhalt, aber welche Rechtsvorschriften sollen
für die Folgen des Betriebsübergangs gelten, genauer: Für die Aufrechterhaltung von
Rechten der Arbeitnehmer? Das Widerspruchsrecht, die gesamtschuldnerische Haf-
tung, die Informationspflicht und die Rentenansprüche sind nach meiner Meinung
abgeschlossene Rechtssachverhalte undmüssen dem alten Recht unterworfen bleiben,
während die kollektiven Arbeitsverträge und die Kündigung von Arbeitsverträgen
offene Rechtssachverhalte sind, die dem neuen Recht unterliegen müssen. Aus mei-
nem Versuch einer Lösung lässt sich eine Reihe von Regeln über die temporale Dimen-
sion des Betriebsübergangs ableiten:
– Der Inhalt des Arbeitsvertrages bzw. Arbeitsverhältnisses wird nach der Betriebs-

verlagerung und der Änderung des gewöhnlichen Arbeitsortes vom neuen Recht
beherrscht; es erfolgt ein Statutenwechsel;

– Die Pflichten des Veräußerers sind als abgeschlossene Rechtssachverhalte anzu-
sehen und werden durch das alte Recht beherrscht; es erfolgt also nach der
Betriebsverlagerung kein Statutenwechsel;

– Die Pflichten des Erwerbers sind als offene Rechtssachverhalte anzusehen und
werden vom neuen Recht beherrscht; es findet nach der Betriebsverlagerung also
ein Statutenwechsel statt.
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Angesichts dieser allgemeinen Regeln bezüglich der temporalen Dimension eines
Betriebsübergangs ist es meiner Meinung nach nicht logisch, dass die Verweisung
auf das Recht des Sitzortes des Betriebes eine in zeitlicher Hinsicht fixierte Verweisung
sein soll.68 Eine Ergänzung der o. g. eigenständigen Kollisionsnorm des Inhalts, dass
danach auch festzustellen ist, auf welchen Zeitpunkt der betreffende Anknüpfungs-
punkt zu fixieren ist (der sog. ‘Stichtag’), ist daher abzulehnen.69

68 Das System des Vereinigten Königreichs, bei dem ausschließlich auf den Sitz des Betriebes im
Zeitpunkt des Übergangs abgestellt wird, erscheint mir daher als nicht logisch.

69 Asser & Vonken 2013, p. 111-114.
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BIJLAGEN

Bijlage 1: The Transfer of Undertakings (Protection of Employment) (Amendment)
Regulations 2006 en 2014 (uittreksel)

(de cursieve passages zijn amendementen uit TUPE 2014)

(…)

A relevant transfer
3. (1) These Regulations apply to–

(a) a transfer of an undertaking, business or part of an undertaking or busi-
ness situated immediately before the transfer in the United Kingdom
to another personwhere there is a transfer of an economic entity which
retains its identity;

(b) a service provision change, that is a situation in which–
(i) activities cease to be carried out by a person (“a client”) on his own

behalf and are carried out instead by another person on the client’s
behalf (“a contractor”);

(ii) activities cease to be carried out by a contractor on a client’s behalf
(whether or not those activities had previously been carried out by
the client on his own behalf) and are carried out instead by another
person (“a subsequent contractor”) on the client’s behalf; or

(iii) activities cease to be carried out by a contractor or a subsequent
contractor on a client’s behalf (whether or not those activities had
previously been carried out by the client on his own behalf) and
are carried out instead by the client on his own behalf,

and in which the conditions set out in paragraph (3) are satisfied.
(2) In this regulation “economic entity” means an organised grouping of

resources which has the objective of pursuing an economic activity,
whether or not that activity is central or ancillary.

(2A) References in paragraph (1)(b) to activities being carried out instead by
another person (including the client) are to activities which are fundamen-
tally the same as the activities carried out by the person who has ceased to
carry them out.
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(3) The conditions referred to in paragraph (1)(b) are that–
(a) immediately before the service provision change–

(i) there is an organised grouping of employees situated in Great
Britain which has as its principal purpose the carrying out of the
activities concerned on behalf of the client;

(ii) the client intends that the activities will, following the service pro-
vision change, be carried out by the transferee other than in con-
nection with a single specific event or task of short-term duration;
and

(b) the activities concerned do not consist wholly or mainly of the supply
of goods for the client’s use.

(4) Subject to paragraph (1), these Regulations apply to–
(a) public and private undertakings engaged in economic activities whether

or not they are operating for gain;
(b) a transfer or service provision change howsoever effected notwith-

standing–
(i) that the transfer of an undertaking, business or part of an under-

taking or business is governed or effected by the law of a country
or territory outside the United Kingdom or that the service provi-
sion change is governed or effected by the law of a country or ter-
ritory outside Great Britain;

(ii) that the employment of persons employed in the undertaking, busi-
ness or part transferred or, in the case of a service provision change,
persons employed in the organised grouping of employees, is
governed by any such law;

(c) a transfer of an undertaking, business or part of an undertaking or
business (which may also be a service provision change) where per-
sons employed in the undertaking, business or part transferred ordi-
narily work outside the United Kingdom.

(5) An administrative reorganisation of public administrative authorities or the
transfer of administrative functions between public administrative autho-
rities is not a relevant transfer.

(6) A relevant transfer–
(a) may be effected by a series of two or more transactions; and
(b) may take place whether or not any property is transferred to the trans-

feree by the transferor.
(…)
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Effect of relevant transfer on contracts of employment
4. (1) Except where objection is made under paragraph (7), a relevant transfer

shall not operate so as to terminate the contract of employment of any
person employed by the transferor and assigned to the organised grouping
of resources or employees that is subject to the relevant transfer, which
would otherwise be terminated by the transfer, but any such contract shall
have effect after the transfer as if originally made between the person so
employed and the transferee.

(2) Without prejudice to paragraph (1), but subject to paragraph (6), and
regulations 8 and 15(9), on the completion of a relevant transfer–
(a) all the transferor’s rights, powers, duties and liabilities under or in

connection with any such contract shall be transferred by virtue of this
regulation to the transferee; and

(b) any act or omission before the transfer is completed, of or in relation to
the transferor in respect of that contract or a person assigned to that
organised grouping of resources or
employees, shall be deemed to have been an act or omission of or in
relation to the transferee.

(3) Any reference in paragraph (1) to a person employed by the transferor
and assigned to the organised grouping of resources or employees that
is subject to a relevant transfer, is a reference to a person so employed
immediately before the transfer, or who would have been so employed if
he had not been dismissed in the circumstances described in regulation 7(1),
including, where the transfer is effected by a series of two or more trans-
actions, a person so employed and assigned or who would have been so
employed and assigned immediately before any of those transactions.

(4) Subject to regulation 9, in respect of a contract of employment that is, or will
be, transferred by paragraph (1), any purported variation of the contract
shall be void if the sole or principal reason for the variation is–
(a) the transfer itself; or
(b) a reason connected with the transfer that is not an economic, technical

or organisational reason entailing changes in the workforce.

(4) Subject to regulation 9, any purported variation of a contract of employment
that is, or will be, transferred by paragraph (1), is void if the sole or principal
reason for the variation is the transfer.

(5) Paragraph (4) shall not prevent the employer and his employee, whose
contract of employment is, or will be, transferred by paragraph (1), from
agreeing a variation of that contract if the sole or principal reason for the
variation is–
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(a) a reason connected with the transfer that is an economic, technical or
organisational reason entailing changes in the workforce; or

(b) a reason unconnected with the transfer.

(5) Paragraph (4) does not prevent a variation of the contract of employment if–
(a) the sole or principal reason for the variation is an economic, technical, or

organisational reason entailing changes in the workforce, provided that
the employer and employee agree that variation; or

(b) the terms of that contract permit the employer to make such a variation.

(5A) In paragraph (5), the expression “changes in theworkforce” includes a change to
the place where employees are employed by the employer to carry on the busi-
ness of the employer or to carry out work of a particular kind for the employer
(and the reference to such a place has the same meaning as in section 139 of
the 1996 Act(a)).

(5B) Paragraph (4) does not apply in respect of a variation of the contract of employ-
ment in so far as it varies a term or condition incorporated from a collective
agreement, provided that–
(a) the variation of the contract takes effect on a date more than one year

after the date of the transfer; and
(b) following that variation, the rights and obligations in the employee’s

contract, when considered together, are no less favourable to the employee
than those which applied immediately before the variation.

(5C) Paragraphs (5) and (5B) do not affect any rule of law as to whether a contract
of employment is effectively varied.

(6) Paragraph (2) shall not transfer or otherwise affect the liability of any per-
son to be prosecuted for, convicted of and sentenced for any offence.

(7) Paragraphs (1) and (2) shall not operate to transfer the contract of employ-
ment and the rights, powers, duties and liabilities under or in connection
with it of an employee who informs the transferor or the transferee that
he objects to becoming employed by the transferee.

(8) Subject to paragraphs (9) and (11), where an employee so objects, the rele-
vant transfer shall operate so as to terminate his contract of employment
with the transferor but he shall not be treated, for any purpose, as having
been dismissed by the transferor.

(9) Subject to regulation 9, where a relevant transfer involves or would involve
a substantial change in working conditions to the material detriment of a
person whose contract of employment is or would be transferred under
paragraph (1), such an employee may treat the contract of employment as
having been terminated, and the employee shall be treated for any purpose
as having been dismissed by the employer.
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(10) No damages shall be payable by an employer as a result of a dismissal falling
within paragraph (9) in respect of any failure by the employer to pay wages
to an employee in respect of a notice period which the employee has failed
to work.

(11) Paragraphs (1), (7), (8) and (9) are without prejudice to any right of an
employee arising apart from these Regulations to terminate his contract of
employment without notice in acceptance of a repudiatory breach of con-
tract by his employer.

Effect of relevant transfer on contracts of employment which incorporate pro-
visions of collective agreements
4A. (1) Where a contract of employment, which is transferred by regulation 4(1),

incorporates provisions of collective agreements as may be agreed from time
to time, regulation 4(2) does not transfer any rights, powers, duties and lia-
bilities in relation to any provision of a collective agreement if the following
conditions are met–
(a) the provision of the collective agreement is agreed after the date of the

transfer; and
(b) the transferee is not a participant in the collective bargaining for that

provision.
(2) For the purposes of regulation 4(1), the contract of employment has effect

after the transfer as if it does not incorporate provisions of a collective agree-
ment which meet the conditions in paragraph (1).

Effect of relevant transfer on collective agreements
5. Where at the time of a relevant transfer there exists a collective agreement made

by or on behalf of the transferor with a trade union recognised by the transferor
in respect of any employee whose contract of employment is preserved by
regulation 4(1) above, then–
(a) without prejudice to sections 179 and 180 of the 1992 Act (collective agree-

ments presumed to be unenforceable in specified circumstances) that
agreement, in its application in relation to the employee, shall, after the
transfer, have effect as if made by or on behalf of the transferee with that
trade union, and accordingly anything done under or in connection with it,
in its application in relation to the employee, by or in relation to the trans-
feror before the transfer, shall, after the transfer, be deemed to have been
done by or in relation to the transferee; and

(b) any order made in respect of that agreement, in its application in relation
to the employee, shall, after the transfer, have effect as if the transferee
were a party to the agreement.

(…)
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Dismissal of employee because of relevant transfer
7. (1) Where either before or after a relevant transfer, any employee of the trans-

feror or transferee is dismissed, that employee shall be treated for the pur-
poses of Part X of the 1996 Act (unfair dismissal) as unfairly dismissed if
the sole or principal reason for his dismissal is–
(a) the transfer itself; or
(b) a reason connected with the transfer that is not an economic, technical

or organisational reason entailing changes in the workforce.

(1) Where either before or after a relevant transfer, any employee of the transferor
or transferee is dismissed, that employee is to be treated for the purposes of
Part 10 of the 1996 Act(a) (unfair dismissal) as unfairly dismissed if the sole
or principal reason for the dismissal is the transfer.

(2) This paragraph applies where the sole or principal reason for the dismissal
is a reason connected with the transfer that is an economic, technical or
organisational reason entailing changes in the workforce of either the trans-
feror or the transferee before or after a relevant transfer.

(2) This paragraph applies where the sole or principal reason for the dismissal
is an economic, technical or organisational reason entailing changes in the
workforce of either the transferor or the transferee before or after a relevant
transfer.

(3) Where paragraph (2) applies–
(a) paragraph (1) shall not apply;
(b) without prejudice to the application of section 98(4) of the 1996 Act

(test of fair dismissal), the dismissal shall, for the purposes of sections
98(1) and 135 of that Act (reason for dismissal), be regarded as having
been for redundancywhere section 98(2)(c) of that Act applies, or other-
wise for a substantial reason of a kind such as to justify the dismissal of
an employee holding the position which that employee held.

(3) Where paragraph (2) applies–
(a) paragraph (1) does not apply;
(b) without prejudice to the application of section 98(4)(b) of the 1996 Act

(test of fair dismissal), for the purposes of sections 98(1) and 135 of that
Act (reason for dismissal)–
(i) the dismissal is regarded as having been for redundancy where

section 98(2)(c) of that Act applies; or
(b) in any other case, the dismissal is regarded as having been for a sub-

stantial reason of a kind such as to justify the dismissal of an employee
holding the position which that employee held.
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(3A) In paragraph (2), the expression “changes in the workforce” includes a change
to the placewhere employees are employed by the employer to carry on the busi-
ness of the employer or to carry out work of a particular kind for the employer
(and the reference to such a place has the samemeaning as in section 139 of the
1996 Act).

(4) The provisions of this regulation apply irrespective of whether the
employee in question is assigned to the organised grouping of resources
or employees that is, or will be, transferred.

(5) Paragraph (1) shall not apply in relation to the dismissal of any employee
which was required by reason of the application of section 5 of the Aliens
Restriction (Amendment) Act 1919(a) to his employment.

(6) Paragraph (1) shall not apply in relation to a dismissal of an employee if
the application of section 94 of the 1996 Act to the dismissal of the
employee is excluded by or under any provision of the 1996 Act, the 1996
Tribunals Act or the 1992 Act.

(…)

Pensions
10. (1) Regulations 4 and 5 shall not apply–

(a) to so much of a contract of employment or collective agreement as
relates to an occupational pension scheme within the meaning of the
Pension Schemes Act 1993(a); or

(b) to any rights, powers, duties or liabilities under or in connection with
any such contract or subsisting by virtue of any such agreement and
relating to such a scheme or otherwise arising in connection with that
person’s employment and relating to such a scheme.

(2) For the purposes of paragraphs (1) and (3), any provisions of an occupa-
tional pension scheme which do not relate to benefits for old age, inva-
lidity or survivors shall not be treated as being part of the scheme.

(3) An employee whose contract of employment is transferred in the circum-
stances described in regulation 4(1) shall not be entitled to bring a claim
against the transferor for–
(a) breach of contract; or
(b) constructive unfair dismissal under section 95(1)(c) of the 1996 Act,

arising out of a loss or reduction in his rights under an occupational
pension scheme in consequence of the transfer, save insofar as the
alleged breach of contract or dismissal (as the case may be) occurred
prior to the date on which these Regulations took effect.
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Notification of Employee Liability Information
11. (1) The transferor shall notify to the transferee the employee liability informa-

tion of any person employed by himwho is assigned to the organised group-
ing of resources or employees that is the subject of a relevant transfer
(a) in writing; or
(b) by making it available to him in a readily accessible form.

(2) In this regulation and in regulation 12 “employee liability information”
means–
(a) the identity and age of the employee;
(b) those particulars of employment that an employer is obliged to give

to an employee pursuant to section 1 of the 1996 Act;
(c) information of any–

(i) disciplinary procedure taken against an employee;
(ii) grievance procedure taken by an employee, within the previous two

years, in circumstances where the Employment Act 2002 (Dispute
Resolution) Regulations 2004(a) apply;

(d) information of any court or tribunal case, claim or action–
(i) brought by an employee against the transferor, within the previ-

ous two years;
(ii) that the transferor has reasonable grounds to believe that an

employee may bring against the transferee, arising out of the
employee’s employment with the transferor; and

(e) information of any collective agreement which will have effect after
the transfer, in its application in relation to the employee, pursuant to
regulation 5(a).

(3) Employee liability information shall contain information as at a specified
date not more than fourteen days before the date on which the informa-
tion is notified to the transferee.

(4) The duty to provide employee liability information in paragraph (1) shall
include a duty to provide employee liability information of any person who
would have been employed by the transferor and assigned to the organised
grouping of resources or employees that is the subject of a relevant trans-
fer immediately before the transfer if he had not been dismissed in the
circumstances described in regulation 7(1), including, where the transfer is
effected by a series of two or more transactions, a person so employed and
assigned or who would have been so employed and assigned immediately
before any of those transactions.

(5) Following notification of the employee liability information in accordance
with this regulation, the transferor shall notify the transferee in writing
of any change in the employee liability information.
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(6) A notification under this regulation shall be given not less than fourteen
days before the relevant transfer or, if special circumstances make this not
reasonably practicable, as soon as reasonably practicable thereafter.

(6) A notification under this regulation shall be given not less than 28 days before
the relevant transfer or, if special circumstances make this not reasonably prac-
ticable, as soon as reasonably practicable thereafter.

(7) A notification under this regulation may be given–
(a) in more than one instalment;
(b) indirectly, through a third party.

Remedy for failure to notify employee liability information
12. (1) On or after a relevant transfer, the transferee may present a complaint to

an employment tribunal that the transferor has failed to comply with any
provision of regulation 11.

(2) An employment tribunal shall not consider a complaint under this regu-
lation unless it is presented–
(a) before the end of the period of three months beginning with the date

of the relevant transfer;
(b) within such further period as the tribunal considers reasonable in a

case where it is satisfied that it was not reasonably practicable for
the complaint to be presented before the end of that period of three
months.

(3) Where an employment tribunal finds a complaint under paragraph (1)
well-founded, the tribunal–
(a) shall make a declaration to that effect; and
(b) may make an award of compensation to be paid by the transferor to

the transferee.
(4) The amount of the compensation shall be such as the tribunal considers

just and equitable in all the circumstances, subject to paragraph (5), having
particular regard to–
(a) any loss sustained by the transferee which is attributable to the matters

complained of; and
(b) the terms of any contract between the transferor and the transferee

relating to the transfer under which the transferor may be liable to pay
any sum to the transferee in respect of a failure to notify the transferee
of employee liability information.

(5) Subject to paragraph (6), the amount of compensation awarded under
paragraph (3) shall be not less than £500 per employee in respect of whom
the transferor has failed to comply with a provision of regulation 11, unless
the tribunal considers it just and equitable, in all the circumstances, to
award a lesser sum.
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(6) In ascertaining the loss referred to in paragraph (4)(a) the tribunal shall
apply the same rule concerning the duty of a person to mitigate his loss as
applies to any damages recoverable under the common law of England and
Wales, Northern Ireland or Scotland, as applicable.

(7) Section 18 of the 1996 Tribunals Act (conciliation) shall apply to the right
conferred by this regulation and to proceedings under this regulation as
it applies to the rights conferred by that Act and the employment tribunal
proceedings mentioned in that Act.

Micro-business’s duty to inform and consult where no appropriate representatives
13A. (1) This regulation applies if, at the time when the employer is required to give

information under regulation 13(2)–
(a) the employer employs fewer than 10 employees;
(b) there are no appropriate representatives within the meaning of regulation

13(3); and
(c) the employer has not invited any of the affected employees to elect

employee representatives.
(2) The employer may comply with regulation 13 by performing any duty which

relates to appropriate representatives as if each of the affected employees
were an appropriate representative.

(…)
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Bijlage 2: § 613a BGB Rechte und Pflichten bei Betriebsübergang

(1) Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen
Inhaber über, so tritt dieser in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt
des Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Sind diese Rechte und
Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsver-
einbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem
neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres
nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert
werden. Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen Inha-
ber durch Rechtsnormen eines anderen Tarifvertrags oder durch eine andere
Betriebsvereinbarung geregelt werden. Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 können
die Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag oder die
Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifge-
bundenheit im Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags dessen Anwendung
zwischen dem neuen Inhaber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird.

(2) Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber für Verpflichtungen
nach Absatz 1, soweit sie vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und
vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt fällig werden, als Gesamt-
schuldner. Werden solche Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs
fällig, so haftet der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang, der
dem im Zeitpunkt des Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeitraums
entspricht.

(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Personenhandels-
gesellschaft durch Umwandlung erlischt.

(4) DieKündigungdesArbeitsverhältnisseseinesArbeitnehmersdurchdenbisherigen
Arbeitgeber oder durch den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs
oder eines Betriebsteils ist unwirksam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.

(5) Der bisherige Arbeitgeber oder neue Inhaber hat die von einem Übergang
betroffenen Arbeitnehmer vor dem Übergang in Textform zu unterrichten über:
1. den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs,
2. den Grund für den Übergang,
3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die

Arbeitnehmer und
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen.

(6) Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines
Monats nach Zugang der Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich widerspre-
chen. Der Widerspruch kann gegenüber dem bisherigen Arbeitgeber oder dem
neuen Inhaber erklärt werden.
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De cijfers verwijzen naar (sub)paragrafen

A
Aandelenfusie 2.1.3, 3.2.3, 4.3.3
Aandelenopties [zie bedrijfsgebonden

arbeidsvoorwaarden]
Aandelenoverdracht 3.2.4, 4.3.3
Aandelenovername 3.2.4
Aandelentransactie 3.2.4, 4.3.3
Aanpassingsmaatregelen 2.8.4, 3.7.5, 4.9.3, 5.7.5, 6.12.1
Aanpassingsovereenkomsten 3.7.4
Aansprakelijkheid
– externe 5.6.2
– interne 5.6.2
Activa
– immateriële 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 4.3.4, 5.2.2,

5.2.5, 6.2.1, 9.1.2
– materiële 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 3.2.4,

4.3.4, 5.2.2, 5.2.5, 6.2.1, 9.1.2,
9.1.3

– -overdracht 4.3.4
Activa/passiva-transactie 4.3.3
Acts of Parliament 4.1
Additionele vergoeding 3.9.4
Administratieve reorganisatie 1.4.3, 2.1.2
Afdwingbaarheid 4.9.1
Aflossingsbeginsel 5.7.3
Afspiegelingsbeginsel 3.5.1
Algemeenverbindendverklaring 3.7.1, 4.9.1, 5.7.1
Anciënniteit 2.8.2, 3.5.1, 4.7.1, 5.5.1, 5.7.2
Appellate Committee of the House of Lords [zie Supreme Court]
Arbeidsintensieve sector(en) 2.1.4, 2.1.5, 3.2.4, 4.3.4, 5.2.5,

9.1.3
Arbeidsproces 5.2.5
Arbeidstijd 7.3.5
Artikel 14-werknemers 3.7.1, 3.7.3
Ausstrahlung 8.6.8
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B
Backsourcing 2.1.3
Bedrijfsdoel 5.2.2, 5.2.5
Bedrijfseconomische gronden 5.4.3
Bedrijfseconomische redenen 3.5.1, 3.9.2, 5.9.2, 6.14.2
Bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaarden 3.5.1, 4.7.1, 5.5.1
Bedrijfssluiting 5.2.4, 5.9.3
Bedrijfstakpensioenfonds 3.8.2, 6.13.2
Bedrijfsvestiging 3.5.1
Bedrijfsvoering 2.1.2, 2.1.4, 3.9.2, 4.11.2, 6.2.1,

8.2.1
Beëindigingsovereenkomst 3.4.2, 5.5.2
Belastingrecht 6.6.2
Beleidsregels ontslagtaak UWV 3.5.1, 3.9.2
Beleidsvrijheid 3.9.2
Beloningselementen 4.11.4
Beloningssystemen 5.5.2
Beroepspensioen 4.10.1, 6.13.2
Beroepspensioenfonds 4.10.1
Beroepswerkzaamheden 7.3.5, 7.6.3
Beschermingsfunctie 7.4.2
Beschermingslacune 7.6.3, 7.7.2
Betriebsbedingte Kündigung 5.9.2, 6.14.2
Betriebsrat 5.4.3, 5.7.2, 7.3.5
Betriebsübergangsgesetz 6.3.2, 9.2.3
Betriebsvereinbarung(en) [zie ondernemingsovereen-

komst(en)]
Bevoegdheidsrecht 1.4.3
Bevoegdheidsregel 7.3.5
Bewijslast 4.11.1, 5.9.1
Binding sui generis 6.11.2, 9.2.6
Boventalligheid 4.11.1, 4.11.2, 4.11.4
Branchentarifvertrag 5.7.1
Buitendienstmedewerker 6.16.2, 8.6.7, 8.6.8
Bundelingscriteria 8.5.3, 8.5.6, 9.5.7, 9.5.8
Bundelingstoestand 8.5.5
Burgerlijke en handelszaken 7.3.1
Bijscholingsmaatregelen 5.4.2

C
Cao
– bedrijfstak- 3.7.1, 6.16.3, 8.6.8
– minimum- 3.7.1, 3.7.4
– ondernemings- 2.2.1, 3.7.1, 6.16.3, 8.6.8
– standaard- 3.7.1, 3.7.4
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– werkingssfeerbepaling 3.7.3
Cao-bepalingen
– diagonale 3.7.1, 3.7.2
– normatieve 3.7.1, 3.7.2, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3
– obligatoire 3.7.1, 3.7.2, 5.7.2
Catering 2.1.4, 2.2.1, 3.6.1
C-factor [zie correctiefactor]
Cherry picking 3.7.1, 3.7.4
Civil law 7.3.1
Collectief arbeidsrecht 7.6.2
Communautaire vrijheden 7.3.8
Common law 4.1, 4.9.1, 4.11.1
Concurrentiebeding 3.5.1, 5.5.1
Conflictregels
– gesloten eenzijdige 8.5.2, 8.5.5, 9.5.7
– open eenzijdige 8.5.2, 8.5.5, 9.5.7
Contract for services [zie dienstverleningsover-

eenkomst]
Contract of service [zie dienstbetrekking]
Contractsvrijheid 3.7.1, 5.1, 5.7.4
Codificatie 3.2.2, 4.4.4
Considerans 2.1.2, 2.2.1, 7.2.2
Constructive dismissal 4.1, 4.6.2, 4.10.1, 4.11.1, 4.11.3,

4.11.4, 4.11.5
Contractbreuk 4.1, 4.6.2, 4.11.4, 6.4.2
Contra legem 3.4.1, 3.6.1
Contractsoverneming 3.1
Contractwisseling 2.1.3, 2.1.4, 4.4.1
Conversie 3.7.1
Coördinatieprobleem 8.5.6, 9.5.8
Correctiefactor 3.9.4
County Court 4.1
Court of Appeal 4.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.6.1, 4.6.2,

4.7.1, 4.7.2, 4.9.3, 4.11.2

D
Deeltijdarbeid 2.2.2
Deprivatisering 2.1.5, 2.10.4
Dienstbetrekking 2.4.1, 4.6.1, 6.3.2
Dienstplicht 5.4.4, 6.5.2
Dienstverlener 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4
Dienstverleningsovereenkomst 4.4.3, 4.6.1, 6.3.2
Disciplinaire straffen 4.8.1, 6.10.2
Disfunctioneren 3.9.2, 4.11.5
Driepartijenovereenkomst 5.4.3
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Dringende reden 3.9.3, 5.9.2
Due diligence 4.7.2
Dynamische binding 2.8.4, 3.7.5, 4.9.3, 5.7.5, 6.12.1,

6.12.2

E
Eerbiediging 7.3.5, 8.6.4, 8.6.6, 9.5.12,

9.5.13
Eigendomsoverdracht 2.1.3
Eingliederung 5.4.4, 8.6.7
Eingriffsnormen 7.6.2
Element-Kollissionsnorm(en) 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6.2,

9.5.7, 9.5.10
Employment Appeal Tribunal 4.1, 7.5.3
Employment Tribunal 4.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.6.3, 4.8.2,

4.11.1, 6.10.2, 7.5.3, 8.6.6
Entreprise-activité 2.1.4
Entreprise-organisation 2.1.4
Entscheidungsharmonie [zie interne consistentie]
Erfopvolging 5.2.3
Exclusieve werking [zie ex nunc]
Ex nunc 5.4.3, 8.6.4, 8.6.6, 9.5.12
Express dismissal 4.11.1, 4.11.3
Ex tunc 5.4.3, 8.6.4, 8.6.6, 9.5.12

F
Faillissement 1.4.3, 2.1.4
Firmentarifvertrag 5.7.1, 5.7.3
Flächentarifvertrag 5.7.1
Fragmentatie 4.4.4
Functiebeschrijving(en) 4.11.4
Functiewijziging 3.5.1
Functionele autonomie 2.1.2, 4.3.2
Functionele band 2.1.2
Fusie 3.2.1, 3.2.3, 4.3.3, 4.7.2, 5.2.3,

5.6.2

G
Gebouwen 2.1.4, 4.3.4, 5.2.5, 6.2.1, 9.1.2
Gedelegeerde wetgeving 4.1
Gemeenschappelijke markt 9.1.1
Gentleman’s agreement 4.9.1
Gerechtvaardigd vertrouwen 5.4.3
Gestaltungsrecht [zie wilsrecht]
Gewone verblijfplaats 7.3.2, 8.2.1, 9.5.2
Gezagsverhouding 3.4.1, 5.4.1, 6.3.2
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Gleichstellungsabrede [zie
ongelijkheidscompensatie]

Goede trouw 5.4.3
Goed werkgeverschap 3.4.2
Goodwill 2.1.4, 6.2.1, 7.5.1
Grondstoffen 6.2.1
Gunstigheidsvergelijking 5.7.3, 7.6.4

H
(Handels)agent 7.2.2, 7.2.3
(Handels)agentuurovereenkomst 7.2.3
Handelsbedienden 5.5.1
Handelsmerk 6.2.1
Handelsnaam 6.2.1
Handelsvertegenwoordiger 7.4.3, 8.6.7
Handhavingsperiode 3.7.3, 3.7.4, 6.11.2
Handhavingstermijn 5.7.2
Handhavingsverplichting 2.8.3, 3.7.3, 3.7.4, 3.7.5, 5.7.2,

5.7.4, 6.11.2, 7.6.4, 9.2.6
Herplaatsingsmogelijkheden 3.9.2
High Court 4.1
Horizontale bundeling 8.5.3, 8.6.2, 9.5.7, 9.5.10
Huurovereenkomst 2.1.3, 2.10.2
Huurkoopovereenkomst 2.1.3

I
Incorporatiebeding
– dynamisch 4.9.3, 3.7.5, 5.7.5
– grote dynamische 5.7.5
– kleine dynamische 5.7.5
– statisch 2.8.4, 5.7.5
Indelingsbeslissing 5.4.4
Identiteitsbehoud
– ondergrens 2.1.4
Individualrechtliche Weitergeltung 5.7.2, 5.7.3, 6.11.2
Individualvertragliche Inbezugnahme 5.7.1
Ingeleende werknemers 5.4.1
Inlener 3.4.1
Insourcing 4.4.1
Instructierecht 5.4.4, 6.5.2, 8.6.7
Instructies 7.3.5, 8.6.7
Internationale beslissingsharmonie 7.3.8
Internationale transportsector 7.3.5
Interne consistentie 7.7.3, 7.7.5, 8.1, 9.4.4, 9.5.1
Interne markt 1.1.2, 2.1.1, 2.1.5, 7.2.2, 7.3.10,

7.7.3, 8.1, 8.4.2, 9.11
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Interne-marktdoelstellingen 8.5.6, 9.5.8
Interne-marktoverwegingen 1.1.2, 8.3.2, 8.3.3, 9.1.1, 9.5.3
Intra-concerntransacties 2.1.3

J
Juridische acties 4.8.1, 6.10.2

K
Kantinediensten 4.4.3
Kapitaalintensief 4.3.4, 6.2.1, 6.2.2, 9.2.2
Kapitaalintensieve sector 2.1.4, 2.1.5, 3.2.4, 4.3.4, 6.2.2,

9.1.3, 9.2.2
Karenzentschädigung 5.5.1
Kenmerkende prestatie 7.3.2, 7.4.3, 8.2.1
Kennelijk onredelijk ontslagprocedure 3.9.3, 6.15.2
Klantenkring 2.1.4, 4.3.4, 5.2.5, 6.2.1, 9.1.2
Klantenlijsten 6.2.1
Knowhow 6.2.1
Kwalificerende termijn 4.6.2, 4.11.2, 4.11.4, 6.14.2,

9.2.7
Kwaliteitskeurmerk 6.2.1

L
Lastgeving 2.1.3
Leerovereenkomst 4.6.1, 6.3.2
Leistungen nach Treu und Glauben 5.5.1
Lening 5.5.1
Leningsovereenkomst 5.5.1
Levensvatbaar 5.4.4
Lex causae 7.2.4, 7.3.11, 7.5.1, 7.7.4, 8.4.2,

9.4.2
Lex fori 7.2.3, 7.3.10, 7.3.11
Lex loci 7.4.4, 7.6.3
Lex rei sitae 7.6.3
Lois de police 7.3.11
Loonkosten
– allocatie 6.5.2, 9.2.4
Loononderhandelingen 4.9.2
Loonsverhoging 2.8.4, 5.5.2

M
Marginale toets 3.9.2
Material detriment dismissal 4.6.2, 4.10.1, 4.11.3, 4.11.5,

6.15.2
Manoeuvreerruimte 2.8.2, 2.8.4, 3.7.5, 4.9.3, 5.7.5,

6.12.1, 6.12.2
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Medezeggenschap 8.6.7
Medezeggenschapsrecht 7.3.1, 7.3.5, 7.6.2, 8.6.7
Medische beperking 4.11.3
Minimumbescherming 7.2.3, 7.4.4, 7.6.3, 8.6.2, 9.5.10
Minimumcao [zie cao]
Minimumrichtlijn 1.2.1, 2.1.2, 4.3.2, 9.1.5
Mobiele werknemers 8.6.7
Mobiliteitsclausule 4.11.3
Multi employer bargaining 4.9.1

N
Nationale kop 7.2.4, 8.6.2, 9.4.2, 9.5.10
Nawerken 2.8.1, 3.7.1, 3.7.4, 5.7.3, 5.7.4
Nawerking 2.8.1, 3.7.1, 3.7.3, 3.7.4, 5.7.1,

5.7.3, 6.11.2, 8.6.4, 9.5.12
Nawerkingsproblematiek 3.7.4, 6.11.2, 9.2.6
Negatieve vakverenigingsvrijheid 2.8.4, 3.7.5, 5.7.5, 6.12.1, 6.12.2
Non-actiefstelling 4.6.3
Normencumulatie(s) 7.7.3, 8.3.1, 9.5.3
Normenhäufung [zie normencumulatie]
Normenlacune(s) 7.7.3, 7.7.4
Normenmangel [zie normenlacune]
Normvorming 8.5.5
Novatie 4.5, 4.5.1

O
Onderaanneming 2.1.3
Onderhandelingsmacht 4.8.1
Ondernemersrisico 2.1.3
Ondernemersvrijheid 2.8.4, 3.7.5, 4.9.3, 5.4.3, 5.7.5,

6.12.1, 6.12.2
Ondernemingsgerichte regeling 1.1.2, 2.1.1, 7.3.5, 7.5.1, 8.3.1,

8.3.2, 8.6.7, 9.1.2, 9.5.3
Ondernemingsovereenkomst(en) 5.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2, 5.7.2,

5.7.3, 5.7.4, 5.7.5, 6.7.2, 6.11.2,
6.12.2

Ondernemingsoverwegingen 5.4.2
Onechte Statutenwechsel 7.7.4
Ongelijkheidscompensatie 5.7.5
Ongerechtvaardigde verrijking 5.5.1
Onvervalste mededinging 7.2.2
Onvoorspelbaarheid 8.3.2, 8.3.3, 9.5.3
Opeisbaar 5.6.2, 8.6.6
Opeisbaarheid 3.5.1, 6.6.2
Openbare onderneming 1.4.3
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Openbare orde 2.5.2, 7.2.2, 7.3.8, 7.4.1
Opzegtermijn 2.1.3, 3.9.4, 4.7.1, 4.11.1, 5.4.1,

5.5.1, 5.9.4, 6.6.2, 6.15.2, 7.3.4
Ordeningsfunctie 7.3.11, 7.4.2
Organisatorische kader 2.4.4, 5.4.4, 6.5.1
Organisatorische eenheid 2.1.2, 5.2.2, 6.2.1
Organisatorische zelfstandigheid 5.2.5
Ontbindingsverzoek 3.9.3, 3.9.4
Ouderschapsverlof 4.6.3, 5.4.4, 6.5.2
Outsourcing 2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 7.5.3, 7.5.4
Overgang
– in drie fasen 2.1.3, 6.2.1
– in twee fasen 2.1.3
– krachtens algemene titel 5.2.3
Overheidsdiensten 1.4.3, 2.1.2
Overheidsinstantie 7.3.1
Overriding statute 1.3.3, 7.5.1, 7.5.3; zie ook

voorrangsregel
Overnamedoelwit 1.1.1, 1.2.2
Overnemer 1.1.1, 1.2.2

P
Parlementaire wet [zie Acts of Parliament]
Parteischutzvorschriften 7.6.2
Particuliere onderneming 1.4.3, 2.1.2, 2.1.4, 2.8.4
Particuliere sector 2.8.4, 6.12.1
Partijautonomie 7.3.4, 7.3.8, 8.6.1, 9.5.9
Patenten 6.2.1
Peildatum 7.5.1, 7.7.4, 7.7.5, 8.6.6, 9.4.4,

9.5.13
Pensioenovereenkomst 3.8.2, 4.10.1, 6.13.2
Pensioenregeling 4.10.1, 6.13.2
Pensioentoezeggingen 3.8.1, 3.8.2, 4.10.1, 6.13.2
Personeelsbestand 3.9.1, 4.7.2, 4.11.2, 4.11.4,

4.11.5, 5.1, 5.9.2, 6.7.2, 6.14.2,
9.2.7

Personeelskorting [zie bedrijfsgebonden
arbeidsvoorwaarden]

Personeelsoptieregeling [zie bedrijfsgebonden
arbeidsvoorwaarden]

Personeelssamenstelling 2.1.2, 2.1.4, 6.2.1
Personsbedingte Kündigung 5.9.2, 6.14.2
Pool for selection 4.11.1
Positieverbetering 5.9.2
Pre-hearing review 7.5.3
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Preventieve ontslagtoets 3.9.2
Principaal 7.2.2, 7.2.3
Privaatrechtelijke regeling 7.3.1, 7.6.2
Private sector 1.4.3, 2.8.4, 5.7.5
Productiemiddelen 2.1.2, 2.1.4, 6.2.1
Productiewijze 2.1.4
Pseudobinding 3.7.2
Publieke sector 2.8.4, 5.7.5, 6.12.1
Publiekrechtelijke bepalingen 7.3.4, 7.3.11
Publiekrechtelijke regeling 7.6.2

Q
Quasi constructive dismissal 4.11.3

R
Rechtskeuzebevoegdheid 7.3.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.3, 8.6.1,

9.5.2
Rechtsonzekerheid 3.7.1, 5.2.5, 8.2.2, 8.3.2, 8.3.3,

9.5.2, 9.5.3
Rechtszekerheid 7.3.7, 7.3.10, 8.1, 8.2.2, 8.3.3,

9.5.1
Recognition 4.9.1
Redelijkheid en billijkheid 3.5.2, 3.7.1
Reiskosten 7.3.7
Reistijd 3.9.4
Remedies 4.11.1, 4.11.2, 4.11.4
Reorganisatie 1.4.3, 2.1.2, 5.9.1
Reorganisatiegronden 5.9.2
Richtlijnconform 3.6.1, 5.2.2, 5.9.4, 6.14.2, 7.6.4,

9.2.7
Richtlijnen
– externe werking 7.2.2, 7.2.4, 7.5.3, 7.7.5, 9.4.2,

9.4.4
– interne werking 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.4.3, 7.6.3,

7.7.3, 9.4.2
Rijpingsproces 8.5.5
Roerende goederen 2.1.4, 4.3.4, 5.2.5, 6.2.1, 9.1.2
Ruimtelijke eenheid 8.6.7

S
Sabbatical 4.6.3
Salarisverlies 2.8.2
Samenloop 3.7.4, 3.9.2, 6.11.2, 9.2.1, 9.2.6
Samenloopvraagstuk 3.7.4, 6.11.2, 9.2.6
Saneringsplan 5.9.2
Schadeloosstelling 5.5.1
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Schadeplichtig ontslag 3.9.3
Schadevergoeding 4.1, 4.6.2, 4.7.2, 4.8.2, 4.11.1,

4.11.2, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1,
6.10.2, 6.15.2

Schoonmaaksector 2.1.2
Schoonmaakwerkzaamheden 2.1.3
Schorsing 4.6.3, 6.5.2; zie ook

werknemer, geschorste
Schuldvernieuwing [zie novatie]
Scope rule 1.3.3, 7.2.1, 7.3.8, 7.3.11, 7.4.4,

7.5.1, 8.4.1, 8.4.2, 9.4.2
Seizoenbedrijven 2.1.2
Selectiecriteria 3.9.2, 4.11.1
Single employer bargaining 4.9.1
Sitz 8.6.1, 9.5.9
Sociaal gerechtvaardigd ontslag 5.9.2, 5.9.3
Sociaal plan 5.4.2
Sozialauswahl 5.5.1, 5.9.2
Sociale premies 5.5.1, 7.3.7
Socialezekerheidsrecht 6.6.2
Socialezekerheidswetgeving 4.10.1
Solvabele schuldenaar 2.6.2
SOSR 4.11.1, 4.11.4
Spijkersfactoren 2.1.4, 2.1.5, 3.2.4, 4.3.4, 5.2.5,

6.2.2, 9.1.2, 9.2.2
Stafafdeling 2.4.4, 5.4.4
Staking 4.6.3
Standaardbrief 5.4.2
Standaard-cao [zie cao]
Standaard overgang 1.3.3, 4.2, 4.3, 4.3.1, 4.4.4,

4.8.1, 6.2.2, 6.8.2, 7.5.1, 7.7.3
Statusverlies 4.11.3
Statutenkumulation 7.6.4
Statutenwechsel 7.7.4, 8.6.3, 9.5.11
Statutory Instrument(s) 1.3.3, 4.1, 7.5.1; zie ook

gedelegeerde wetgeving
Subsidiering 2.1.3
Sukzessionsmodell 5.7.2
Supreme Court 4.1

T
Taakverdeling 2.1.2, 2.1.4, 6.2.1
Taalversies 2.4.1, 7.3.7
Tarifwechselklausel 5.7.5; zie ook grote

dynamische
incorporatiebeding
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Terugwerkende kracht 2.8.4, 3.7.3, 5.4.3, 8.6.4, 8.6.6,
9.5.12; zie ook ex tunc

Toepasselijk recht
– objectief 7.3.4, 8.3.1
– subjectief 8.3.1
Transitievergoeding 3.5.1, 3.9.3, 3.9.4, 6.15.2
Transportopdrachten 7.3.5
Tweesporigheid 1.3.3, 7.3.11, 7.4.2, 8.6.2, 9.5.10

U
Über-Kreuz-Ablösung 5.7.3
Uitvoeringsbeleid 3.9.2
Uitzendarbeid 2.2.2
Uitzendbureau 3.4.1
Uitzendkracht 3.4.1
Umstandsmoment 5.4.3
Unfair dismissal 4.6.2, 4.6.3, 4.7.2, 4.10.1, 4.11.1,

4.11.2, 4.11.4, 4.11.5, 6.14.2,
9.2.7

Unterstützungskasse 5.8.2, 6.13.2

V
Verbandstarifvertrag 5.7.1, 5.7.3
Verbintenissen uit overeenkomst 7.3.1, 7.3.2, 7.5.2
Vergoeding in natura 5.4.3
Verhaltensbedingte Kündigung 5.9.2, 6.14.2
Verhuizing 4.11.3
Verkoopklaar 5.5.2
Verkooprechten 6.2.1
Vertegenwoordigers 8.3.1
Verticale bundeling 8.5.3, 9.5.7
Vervroegde pensioenen 2.9.2
Verzetsperiode 5.4.3
Verzetstermijn 5.4.3
Verzuim 5.4.3
Voorspelbaarheid 7.3.10, 8.1, 8.2.2, 9.5.1; zie ook

onvoorspelbaarheid
Vrije arbeidskeuze 2.4.2, 4.6.2, 5.4.3, 6.4.1
Vrijheid van vereniging 5.7.1
Vrijheid van vestiging 7.2.2

W
Wangedrag 4.6.3, 4.11.1
Wedertewerkstelling 2.1.4, 2.4.4, 4.11.1, 4.11.2
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Werkgever
– contractuele 2.2.1, 3.4.1, 3.6.1, 6.8.1
– gebonden 3.7.1, 5.7.5
– niet-contractuele 2.2.1, 3.4.1, 3.6.1, 6.8.1
Werkingssfeerbepaling
– territoriale- 1.1.2, 1.3.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4,

7.4.1, 7.4.4, 7.5.1, 7.6.1, 7.6.3,
7.7.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.6, 8.6.1,
9.4.2, 9.5.5, 9.5.8, 9.5.9

Werknemer
– anders-georganiseerde 3.7.1
– arbeidsongeschikte 3.4.3, 5.4.1, 6.5.2, 9.2.4
– geschorste 3.4.3, 6.5.2, 9.2.4
– niet-georganiseerde 3.7.1
– ongebonden 3.7.1, 3.7.3, 3.7.4, 5.7.5
– zieke 3.4.1, 5.4.1, 6.5.2, 9.2.4
Werknemersbescherming 1.1.2, 2.1.1, 3.4.2, 3.7.5, 3.9.2,

6.5.2, 7.3.7, 7.6.2, 7.6.4, 8.1,
8.2.2, 8.3.2, 8.4.2, 8.5.6, 8.6.6,
9.1.1, 9.2.4, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.8

Werktijd 6.5.2, 9.2.4
Wet overgang van onderneming 6.3.2, 6.8.2, 6.11.2, 9.2.3, 9.2.6
Wetsgeschiedenis 3.4.1, 3.6.1
Wettelijk concurrentieverbod 5.5.1
Wettelijke rechten van werknemers 1.3.3, 4.1, 4.7.1, 4.7.3, 6.6.2,

7.5.1, 7.5.2
Widerspruchsrecht 5.9.4, 6.15.2, 7.4.3, 8.6.6,

8.6.7; zie ook verzetsrecht
Wilsovereenstemming 3.2.3, 6.2.1
Wilsrecht 5.4.3
Winstdelingsregeling [zie bedrijfsgebonden

arbeidsvoorwaarden]
Wisselkoers 4.7.2
Worker 4.6.1, 4.9.1, 7.5.3
Wrongful dismissal 4.11.1
Wijzigingsbeding 3.5.2, 4.7.2, 6.7.2
Wijzigingsontslag 5.5.2, 5.7.2, 5.7.4, 7.3.7
Wijzigingsovereenkomst 5.7.2, 5.7.4

Z
Zakenreis 7.3.5
Zeeschepen 1.4.3
Zeitmoment 5.4.3
Zelfstandigen 4.6.1, 5.4.1, 6.3.2
Ziekte 3.9.2, 4.6.3, 4.7.1, 5.4.1, 6.6.2

378

Trefwoordenregister



Zuordnungsentscheidung [zie indelingsbeslissing]
Zwangerschapsverlof 4.6.3
Zweigleisigkeit 7.3.11, 7.6.2; zie ook

tweesporigheid
Zweipoligkeit 7.3.11, 7.6.2; zie ook

tweesporigheid
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