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HOOFDSTUK 4

Overgang van onderneming naar
Engels recht

4.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de werknemer, door opzegging of anderszins, vanwege omstandigheden op grond waarvan de
werknemer gerechtigd was de arbeidsovereenkomst zonder opzegging te beëindigen vanwege
het gedrag van de werkgever.

4.1 Overgang van onderneming naar Engels recht
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relevante overgang), het nadeel was dat een eventuele opvolgende arbeidsovereen-
komst met de verkrijger nieuwe en veelal minder gunstige arbeidsvoorwaarden
bevatte. De verkrijger was immers niet gehouden de rechten en verplichtingen die
voor de vervreemder voortvloeiden uit de op het tijdstip van de overgang bestaande
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking over te nemen.11 Een wijziging van werk-
gever kwam in feite neer op een ontslag door de vervreemder.

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

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

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

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

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

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

Inleiding 4.1
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I. Werkingssfeer

4.2 Inleiding

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

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

4.3 Materiële-werkingssfeerbepaling standaard overgang

4.3.1 Voorwaarden

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

4.3.2 Een (duurzaam georganiseerde) economische eenheid

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

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

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

Services Ltd v Lowe [2003] EAT 856/01.

4.2 Overgang van onderneming naar Engels recht
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Het EAT heeft in de zaak Cheesman v Brewer20 aangegeven wanneer sprake is van
een economische eenheid (ook wel ‘the Cheesman guidelines’ genoemd):

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

21
an organised grouping of per-

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

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

22

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

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

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

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

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

4.3.3 Overgang

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

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

Ltd v Barnes [2000] EAT/1051/98.
23 Fairhurst Ward Abbotts Ltd v Botes Building [2004] EWCA Civ 83.
24 IDS 2011, p. 28.
25 HvJ EU 6 maart 2014, JAR 2014/104 m.nt. R.M. Beltzer (Amatori/Telecom Italia).
26 IDS 2011, p. 3.

Materiële-werkingssfeerbepaling standaard overgang 4.3.3
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Door de rechtspraak van het Hof van Justitie is de richtlijn overgang van onderne-
ming van toepassing op een overgang hoe dan ook uitgevoerd, maar niet op een aan-
delenfusie, omdat in dat geval geen sprake is van wijziging van werkgever.27 Het is
algemeen geaccepteerd dat TUPE van toepassing is op een activa/passiva-transactie
tussen een vervreemder en een verkrijger.28

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

Lord Justice Moses heeft overwogen:

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

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

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

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

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

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

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

4.3.3 Overgang van onderneming naar Engels recht
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4.3.4 Identiteitsbehoud

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

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

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

33 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
34 Cheesman v R. Brewer Contracts Ltd [2000] EAT/909/98.
35 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
36 Scottish Coal Company v McCormack [2005] AIIER(D) 104.
37 McMullen 2014b, p. 151.
38 IDS 2011, p. 36.

Materiële-werkingssfeerbepaling standaard overgang 4.3.4
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de partijen werd één van de omstandigheden waar de rechter naar moest kijken bij
zijn beoordeling van de Spijkersfactoren.39

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

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

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

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

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

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

4.4.1 Voorwaarden

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

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

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

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

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

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

4.4.2 Georganiseerd geheel van werknemers

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

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

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

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

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

4.4.4 Geen identiteitsbehoud, wel fundamenteel dezelfde werkzaamheden

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

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

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

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

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

II. Behoud van de rechten der werknemers

4.5 Novatie van de arbeidsovereenkomst

4.5.1 Kernbepaling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.1 Definitie van werknemer en arbeidsovereenkomst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

71

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7.1 Voortvloeiend uit of in verband met arbeidsovereenkomst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96

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

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

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

neming van de onderneming af te komen;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.7.3 Hoofdelijke aansprakelijkheid

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

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

4.8.1 Informatieplicht vervreemder jegens verkrijger

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

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

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

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

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

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

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

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

4.8.2 Sanctie op niet voldoen informatieplicht

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

4.9 Collectieve overeenkomsten

4.9.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.9.2 Overgang van onderneming en collectieve overeenkomsten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het Hof van Justitie oordeelde in de zaak Parkwood:

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

134

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

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

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

Wynn-Evans heeft er met name op gewezen dat:

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

136

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

4.9.4 TUPE 2014

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

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

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

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

4.10 Pensioen

4.10.1 Pensioen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.11 Ontslag

4.11.1 Inleiding

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

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

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

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

tract wordt verlengd;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.11.2 Unfair dismissal en TUPE

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

wijzigingen in het personeelsbestand.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[2014] EWCA Civ 72.
159 IDS 2011, p. 299.
160 Hynd v Armstrong [2007] CSIH 16.
161 Brown & Drinnan 2010, p. 23.
162 Hazel v Manchester College [2014] EWCA Civ 72.
163 McMullen 2014a, p. 371.

Ontslag 4.11.2

125



Als sprake is van een unfair dismissal wegens de overgang van onderneming heeft
de werknemer rechten jegens de verkrijger, niet jegens de vervreemder.164 Dit is
zelfs het geval als het ontslag plaatsvond vóór de overgang van onderneming. Het
Court of Session heeft geoordeeld dat artikel 4(2) TUPE duidelijk is: alle rechten en
verplichtingen uit hoofde van de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
overeenkomst gaan door de overgang van onderneming op de verkrijger over.165

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.11.3 Material detriment dismissal en TUPE

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

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

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

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

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

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

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

4.11.3 Overgang van onderneming naar Engels recht

128



4.11.4 Constructive dismissal en TUPE

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

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

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

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

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

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

4.11.5 Aansprakelijkheid vervreemder of verkrijger?

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

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

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

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

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