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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).

Materiële-werkingssfeerbepaling 2.1.2
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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).

Materiële-werkingssfeerbepaling 2.1.3
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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).
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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).
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‘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).

Collectieve overeenkomsten 2.8.1

39



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).

2.8.3 Richtlijn overgang van onderneming

42



‘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).
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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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