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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.

1.3.4 Inleiding
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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).

1.4.3 Inleiding
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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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