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HOOFDSTUK 5

Overgang van onderneming naar
Duits recht

5.1 Inleiding

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

Na jarenlange discussies over de rechtsgevolgen van een overgang van onderneming
voor de bestaande arbeidsovereenkomsten, waarin de heersende leer was dat een
automatische overgang van de bestaande arbeidsovereenkomsten moest worden ver-
worpen, werd op 15 januari 1972 § 613a lid 1 eerste zin, lid 2 en 3 BGB in het BGB opge-
nomen.2 In bijlage II van dit proefschrift is § 613a BGB opgenomen.

Door § 613a BGB werd voorzien in een automatische overgang van de bestaande
arbeidsovereenkomsten in geval van overgang van onderneming en een regeling voor
aansprakelijkheid van de verkrijger. De regeling in § 613a BGB bleek ontoereikend,
omdat alleen werd voorzien in een automatische overgang van individuele arbeids-
overeenkomsten en niet van cao’s of ondernemingsovereenkomsten (Betriebs-
vereinbarungen).3

Duitsland kende ten tijde van de totstandkoming van de richtlijn overgang van onder-
neming in 1977 dus al een regeling omtrent overgang van onderneming. De richt-
lijn overgang van onderneming heeft op 13 augustus 1980 alleen tot aanpassing van
§ 613a BGB geleid, waarbij aan § 613a lid 1 BGB de tweede tot en met vierde zin (met
betrekking tot collectieve overeenkomsten) en lid 4 (met betrekking tot het ontslag-
verbod wegens overgang van onderneming) zijn toegevoegd.4 Aan de wijzigingen

1 Müller-Glöge 2012, p. 376.
2 Werkend vanaf 19 januari 1972.
3 Weiss & Schmidt 2008, p. 142.
4 EG-Anpassungsgesetz van 13 augustus 1980, BGBI. I S. 1308.
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van de richtlijn overgang van onderneming van 1998 en 2001 is voldaan door aan
§ 613a BGB een nieuw lid 5 en lid 6 toe te voegen, die zien op respectievelijk de infor-
matieplicht en het verzetsrecht.5

§ 613a lid 1 (overgang van rechten en verplichtingen), lid 2 (hoofdelijke aansprake-
lijkheid) en lid 4 eerste zin (ontslagverbod) BGB zijn dwingend recht.6 De rechtsge-
volgen van een overgang van onderneming kunnen noch door een overeenkomst
tussen vervreemder en verkrijger, noch door een overeenkomst tussen vervreemder
en werknemers uitgesloten of gewijzigd worden. Krachtens Duits recht is het de par-
tijen bij een arbeidsovereenkomst wel toegestaan in verband met een overgang van
onderneming een beëindigingovereenkomst af te sluiten, omdat dit ziet op de con-
tractsvrijheid van partijen.7 Een beëindigingovereenkomst is niet toegestaan als deze
ten doel heeft aan de rechtsgevolgen van een overgang van onderneming te ontko-
men, hetgeen in de praktijk niet eenvoudig is vast te stellen. § 613a lid 5 (informatie-
plicht) en lid 6 (verzetsrecht) BGB zijn niet dwingend, waardoor de contractspartijen
daaromtrent afwijkende afspraken kunnen maken.

De Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming is –

evenals in Nederland – opgenomen in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst.

I. Werkingssfeer

5.2 Materiële-werkingssfeerbepaling

5.2.1 Voorwaarden

§ 613a lid 1 eerste zin BGB bevat de materiële-werkingssfeerbepaling van overgang
van onderneming:

‘Geht ein Betrieb oder Betriebsteil durch Rechtsgeschäft auf einen anderen Inhaber über (...).’

Voor toepasselijkheid van § 613a BGB dient dus sprake te zijn van een:
1. onderneming of onderdeel van een onderneming (economische eenheid);
2. rechtshandeling;
3. verandering van ondernemer en
4. identiteitsbehoud.8

5 BGBl. I S. 1163.
6 Müller-Glöge 2012, p. 376.
7 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 993.
8 De eis van identiteitsbehoud is door de rechtspraak van het Hof van Justitie toegevoegd.
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5.2.2 Onderneming of onderdeel van een onderneming (economische eenheid)

§ 613a lid 1 BGB knoopte met het begrip ‘onderneming of onderdeel van een onder-
neming’ aan bij het traditionele Duitse medezeggenschapsrechtelijke ondernemings-
begrip.9 Onder een onderneming in medezeggenschapsrechtelijke zin wordt verstaan:

‘die organisatorische Einheit (…) innerhalb derer ein Arbeitgeber allein oder in Gemeinschaft mit seinen
Mitarbeitern mit Hilfe von sächlichen oder immateriellen Mitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke
verfolgt, womit auch die Belegschaft unter den Betriebsbegriff zu fassen ist.’

10

In tegenstelling tot het medezeggenschapsrechtelijke ondernemingsbegrip ging het
Bundesarbeitsgericht (hierna: BAG) er bij uitleg van § 613a BGB vanuit dat tot een
onderneming in de zin van § 613a BGB slechts de materiële en immateriële activa
behoorden en uitdrukkelijk niet de werknemers.11 Voor overgang van onderneming
was volgens het BAG derhalve niet van belang of de verkrijger werknemers overnam.
De overgang van de arbeidsovereenkomsten was geen voorwaarde voor overgang van
onderneming, maar een rechtsgevolg daarvan.12

§ 613a lid 1 eerste zin BGB berust op de richtlijn overgang van onderneming en moet
daarom richtlijnconform worden uitgelegd. In Duitsland gaat men er sinds het arrest
van het Hof van Justitie inzake Süzen/Zehnacker13 van uit dat door de rechtspraak van
het Hof van Justitie niet zozeer het begrip ‘onderneming of onderdeel van een onder-
neming’ van belang is, maar veeleer het begrip ‘economische eenheid’.14 Het begrip
economische eenheid verwijst naar een georganiseerd geheel van personen en ele-
menten, waarmee een economische activiteit met een eigen doelstelling kan wor-
den uitgeoefend. In tegenstelling tot de uitleg door het BAG vormen werknemers
samen met de (materiële en immateriële) activa de economische eenheid. Beslis-
send daarbij is dat door de overgang van de economische eenheid een inwezen onver-
anderde voortzetting van de tot dusverre verrichtte werkzaamheden mogelijk is. Het
verliezen van de organisatorische eenheid na overgang hoeft niet in de weg te staan
aan een overgang van onderneming in de zin van de richtlijn overgang van onder-
neming.15

9 Kania 2012, p. 37.
10 Zie bijvoorbeeld BAG 12.02.1987 AP BGB § 613a Nr. 67 = NZA 1988, 170.
11 BAG 12.02.1987 AP BGB § 613a Nr. 67, Koch 2011, p. 1338 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009,

p. 994.
12 BAG 22.05.1985 AP BGB § 613a Nr. 42.
13 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
14 Koch 2011, p. 1332.
15 HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92 m.nt. E. Knipschild (Klarenberg/Ferrotron).
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Voor het bestaan van een onderdeel van een onderneming is het van belang dat het
gaat om een zelfstandig afscheidbaar organisatorisch onderdeel van een onderne-
ming, waarmee binnen het bedrijfsdoel een eigen deel van het bedrijfsdoel kan wor-
den vervuld.16 Voorwaarde voor overgang van een onderdeel van een onderneming is
dat het onderdeel van de onderneming bij de vervreemder al als zodanig werd gekwa-
lificeerd.17

5.2.3 Rechtshandeling

§ 613a lid 1 eerste zin BGB bepaalt dat de overgang geschiedt ‘door een rechtshan-
deling’. Voorheen ging men ervan uit dat § 613a BGB niet van toepassing was bij een
overgang krachtens wet of van overheidswege,18 maar dit was omstreden. Tot een
overgang krachtens wet komt het bij een overgang krachtens algemene titel.

Het strikte onderscheid tussen een rechtshandeling en een overgang krachtens alge-
mene titel is sinds de herziening van het Umwandlungsgesetz (UmwG) echter niet
langer houdbaar.19 § 324 UmwG bepaalt immers dat § 613a lid 1 en lid 4 tot lid 6 BGB
onverminderd van kracht blijft in geval van fusie, splitsing of vermogensoverdracht. Dit
is in lijn met de rechtspraak van het Hof van Justitie, waar de richtlijn overgang van
onderneming telkens van toepassing wordt geacht wanneer ‘in het kader van contrac-
tuele betrekkingen’ een wijziging plaatsvindt in de natuurlijke of rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor de exploitatie van de onderneming en die als werkgever ver-
plichtingen aangaat ten opzichte van de werknemers van de onderneming.20 Ook
andere gevallen van overgang krachtens algemene titel dan genoemd in § 324 UmwG
kunnen ‘in het kader van contractuele betrekkingen’ plaatsvinden en daarmee onder
§ 613a lid 1 eerste zin BGB vallen.21

Daarmee resteert slechts erfopvolging (§ 1922 BGB), waaraan geen rechtshandeling
ten grondslag ligt. Hiervoor wordt aangevoerd dat tenminste het testament (§§ 2274
ff. BGB) als rechtshandeling moet worden beschouwd. Er wordt dan ook gepleit voor
analoge toepassing van § 613a BGB.22

5.2.4 Verandering van ondernemer

§ 613a lid 1 eerste zin BGB bepaalt dat bij overgang van onderneming sprake is van
een verandering van ondernemer die de onderneming op eigen naam daadwerkelijk
voortzet.23 Als werkgever en daarmee als ondernemer komt krachtens Duits recht

16 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 998.
17 BAG 22.07.2004 AP BGB § 613a Nr. 274.
18 Zie bijvoorbeeld BAG 25.02.1981 AP BGB § 613a Nr. 24.
19 Steffan 2012, p. 1332-1438 (Rn 67).
20 HvJ EG 19 mei 1992, NJ 1992, 476 (Sophie Redmond Stichting), HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377

en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker) en HvJ EG 26 september 2000, JAR 2000/239 m.nt. P.F. van der
Heijden (Mayeur/APIM).

21 Bijvoorbeeld BAG 21.02.2008 AP BGB § 613a Nr. 342.
22 Steffan 2012, p. 1332-1438 (Rn 68), zie anders: BAG 06.09.1978 AP BGB § 613a Nr. 13.
23 Müller-Glöge 2012, p. 390, BAG 06.02.1985 AP BGB § 613a Nr. 44.
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iedere rechtsbevoegde persoon in aanmerking, welke persoon zowel een natuurlijke
als rechtspersoon kan zijn. Blijft de ondernemer dezelfde, dan is geen sprake van over-
gang van onderneming krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB.

De overgang van onderneming vindt plaats op het moment van daadwerkelijke
voortzetting respectievelijk hervatting van de ondernemingsactiviteiten.24Wanneer de
overname van de bedrijfsmiddelen in meerdere stappen geschiedt vindt de overgang
van onderneming plaats op het moment dat de belangrijkste voor voortzetting van de
onderneming vereiste bedrijfsmiddelen zijn overgegaan en de beslissing over de over-
gang van onderneming niet meer ongedaan gemaakt kan worden.25

Overgang van onderneming en een bedrijfssluiting sluiten elkaar uit. Een bedrijfs-
sluiting vereist een definitieve beslissing van de werkgever om de onderneming met
de werknemers duurzaam of tenminste voor een onbepaalde, maar economisch niet
onbelangrijke periode, te sluiten.26

5.2.5 Identiteitsbehoud

Hoewel de eis van identiteitsbehoud niet met zoveel woorden is opgenomen in § 613a
lid 1 eerste zin BGB hebben Duitse rechters deze eis eerst sinds het arrest van het
Hof van Justitie inzake Süzen/Zehnacker27 overgenomen.28

Voor het beoordelen van identiteitsbehoud hanteren Duitse rechters ook de factoren
zoals geformuleerd door het Hof van Justitie in het Spijkers-arrest, zijnde de aard van
de betrokken onderneming of vestiging, het al dan niet overdragen van materiële
activa zoals gebouwen en roerende goederen, de waarde van de immateriële activa op
het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel
door de nieuwe ondernemer, het al dan niet overdragen van de klantenkring, de mate
waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteitenmet elkaar overeenkomen en
de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.29 Deze Spijkersfactoren
zijn door het Hof van Justitie niet nader gespecificeerd, hetgeen in Duitsland heeft
geleid tot rechtsonzekerheid bij de waardering van de verschillende factoren.30

In Duitsland is de Spijkersfactor ‘aard van de betrokken onderneming of vestiging’
van doorslaggevend belang voor de waardering van de andere Spijkersfactoren.31 ‘De
waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht’ heeft in Duitsland
slechts een indicatiefunctie. Als er immateriële activa worden overgenomen kan dat

24 BAG 18.03.1999 AP BGB § 613a Nr. 189.
25 BAG 27.10.2005 AP BGB § 613a Nr. 292.
26 BAG 28.04.1988 AP BGB § 613a Nr. 74.
27 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
28 BAG 26.06.1997 AP BGB § 613a Nr. 165.
29 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
30 Koch 2011, p. 1336.
31 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 999.
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een indicatie zijn voor een overgang van onderneming op voorwaarde dat de immate-
riële activa eenzekerewaardevertegenwoordigen.32 Indepraktijk kandewaardevande
immateriële activa de waarde van de materiële activa te boven gaan.

De introductie in de Duitse rechtspraak van de eis van identiteitsbehoud heeft
vooral gevolgen gehad voor de betekenis die aan ‘het al dan niet overnemen van
vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer’ toekomt bij de beoordeling van
alle omstandigheden.33 Zoals gezegd was het BAG tot 1997 van mening dat werk-
nemers niet bij het ondernemingsbegrip van § 613a BGB behoorden, omdat de over-
gang van de arbeidsovereenkomsten niet tegelijkertijd voorwaarde en rechtsgevolg
van dezelfde norm konden zijn.34 Het Hof van Justitie heeft in het arrest Süzen/
Zehnacker geoordeeld dat in arbeidsintensieve sectoren een entiteit haar identiteit
kan behouden als een wezenlijk deel van het personeel – qua aantal en deskundig-
heid – wordt overgedragen.35 Sinds het arrest Süzen/Zehnacker is ook het BAG van
mening dat het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe
ondernemer gelijkwaardig is aan de andere Spijkersfactoren. Aan de overname van
werknemers komt in arbeidsintensieve sectoren voortaan evenveel gewicht toe als
aan de overige Spijkersfactoren.

‘Het al dan niet overdragen van de klantenkring’ is met name van belang bij toet-
sing van de Spijkersfactoren in de dienstverlening. ‘De mate waarin de voor en na
de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen’ heeft in Duitsland
slechts beperkte betekenis. Alleen een gelijke aard van de vóór en na de overdracht
verrichte werkzaamheden is onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van een
overdracht van een economische entiteit.36 Het loutere gunnen van een opdracht
aan een ander is nog geen overgang van onderneming. Als de verkrijger een wezen-
lijk andere activiteit gaat uitoefenen gaat dit meestal samen met een wijziging van
het bedrijfsdoel en een verandering van het arbeidsproces en klantenkring. Veelal
zal er dan geen sprake zijn van een overgang van onderneming.37 ‘De duur van een
eventuele onderbreking van de activiteiten’ kan een indicatie zijn dat geen over-
gang van onderneming heeft plaatsgevonden.38 Hoe langer de onderbreking duurt,
hoe sterker deze indicatie wordt.

Ook bij het verwerven van een onderdeel van een onderneming in de zin van § 613a
BGB is het vereist dat de economische eenheid haar identiteit behoudt. Om een zelf-
standig over te dragen onderdeel van een onderneming aan te kunnen nemen dient
het onderdeel reeds bij de vervreemder een organisatorische zelfstandigheid te heb-
ben.39

32 BAG 13.11.1997 AP BGB § 613a Nr. 170.
33 van Straalen 1999, p. 81.
34 BAG 22.05.1985 AP BGB § 613a Nr. 42.
35 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
36 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
37 BAG 13.07.2006 AP BGB § 613a Nr. 313.
38 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1001.
39 BAG 17.04.2003 AP BGB § 613a Nr. 253.
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II. Behoud van de rechten van werknemers

5.3 Inleiding

5.3.1 Kernbepaling

In § 613a lid 1 eerste zin BGB is tevens de kern van de regeling van het behoud van
rechten en verplichtingen van werknemers bij overgang van onderneming neer-
gelegd. Het artikel bepaalt daaromtrent:

‘(...) so tritt dieser (IHB: de andere ondernemer) in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des
Übergangs bestehenden Arbeitsverhältnissen ein.’

Het gevolg van de overgang van onderneming is derhalve dat de andere ondernemer in
de rechten en verplichtingen van de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
verhoudingen treedt.40

De belangrijkste begrippen van de Duitse kernbepaling zijn:
1. arbeidsverhouding;
2. rechten en verplichtingen en
3. wisseling van werkgever.

5.4 Arbeidsverhouding

5.4.1 Arbeidsverhouding

De Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming bevat
geen definitie van het begrip arbeidsverhouding, maar daarmee wordt in Duitsland
het geheel van rechtsbetrekkingen tussen werkgever en werknemer bedoeld.41 Deze
rechtsbetrekkingen worden niet alleen door de arbeidsovereenkomst, maar ook door
de ondernemingsovereenkomst of cao bepaald. Het begrip arbeidsbetrekking uit de
richtlijn overgang van onderneming is niet geïmplementeerd.

Wie werknemer is in de zin van § 613a BGB wordt primair bepaald door de definitie
van de overeenkomst tot het verrichten van diensten van § 611 BGB:

‘Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen
Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.’

42

40 Müller-Glöge 2012, p. 399 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1021.
41 Nipperdey 2014, p. 1-4210.
42 Koch 2011, p. 1345.

Arbeidsverhouding 5.4.1
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§ 613a BGB is niet van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van dien-
sten, maar alleen op arbeidsverhoudingen, hetgeen enige gezagsverhouding impli-
ceert.43 In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderne-
ming) zal ik door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de
andere landen wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te
formuleren.

§ 613a BGB is niet van toepassing op zelfstandigen of ingeleende werknemers.
Hetzelfde zou gelden voor een werknemer die (permanent) tewerkgesteld is bij een
tot een concern behorende vennootschap, maar juridisch een andere vennootschap
van dat concern als werkgever heeft: gaat de vennootschap waar hij permanent
tewerk is gesteld over, dan gaat de werknemer niet mee, nu zijn arbeidsovereenkomst
elders binnen het concern is gesitueerd. Door het Albron-arrest44 wordt deze situatie
in Duitsland inmiddels anders beoordeeld.45

§ 613a BGB ziet op ‘op het tijdstip van de overgang bestaande’ arbeidsverhoudingen.
Een op het tijdstip van de overgang van onderneming opgezegde arbeidsovereenkomst
gaat op de verkrijger over als de opzegtermijn nog loopt. Is de arbeidsovereenkomst
op het tijdstip van de overgang beëindigd, dan gaat deze niet over. Wanneer een ver-
vreemder voor de overgang van onderneming een arbeidsovereenkomst aangaat,
die ingaat op een tijdstip na de overgang van onderneming, dan gaat deze arbeids-
overeenkomst niet krachtens § 613a BGB op de verkrijger over, aangezien het geen
op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsverhouding betreft.46 De arbeids-
verhoudingen met zieke en arbeidsongeschikte werknemers gaan over. Arbeidson-
geschiktheid of ziekte beëindigen de arbeidsovereenkomst namelijk niet, maar leiden
er slechts toe dat de uitoefening van de werkzaamheden (tijdelijk) onmogelijk is.

5.4.2 Informatieplicht werknemer

§ 613a lid 5 BGB bevat een informatieplicht voor vervreemder of verkrijger:

‘Der bisherige Arbeitgeber oder der neue Inhaber hat die von einem Übergang betroffenen Arbeitneh-
mer vor dem Übergang in Textform zu unterrichten über:
1. den Zeitpunkt oder den geplanten Zeitpunkt des Übergangs,
2. den Grund für den Übergang,
3. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Übergangs für die Arbeitnehmer und
4. die hinsichtlich der Arbeitnehmer in Aussicht genommenen Maßnahmen.’

Het ‘tijdstip of voorgenomen tijdstip van de overgang’ is niet problematisch. Wanneer
dit tijdstip nog niet vaststaat volstaat het geplande tijdstip van de overgang. Wanneer
dit tijdstip later verandert, dan hoeft daarover geen nadere informatie te worden ver-
strekt.

43 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1009 en Koch 2011, p. 1345.
44 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten).
45 BAG 9.2.2011 NZA 2011, 791.
46 Müller-Glöge 2012, p. 399.
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Het BAG vereist bij de informatieplicht over ‘de reden voor de overgang’niet slechts een
opgave van de rechtsgrond van de overgang, maar ook tenminste enkele medede-
lingen over de ondernemingsoverwegingen voor de overgang, die met betrekking tot
het verzetsrecht van invloed kunnen zijn op de arbeidsplaats.47 Over de economische
overwegingen voor de overgang hoeft geen informatie verstrekt te worden. Daarnaast
moet informatie worden verstrekt over de aard van de overgang en de verkrijger
(bedrijfsnaam en adres), zodat deze te identificeren is. Wanneer voornoemde informa-
tie over de verkrijger bij de overgang nog niet kan worden verstrekt moet deze bij
het verstrekken van de overige informatie worden medegedeeld.48

Met betrekking tot ‘de juridische, economische en sociale gevolgen van de over-
gang voor de werknemer’ heeft te gelden dat deze in de praktijk tot de meeste pro-
blemen leiden. De juridische, economisch en sociale gevolgen zijn niet drie geschei-
den onderwerpen, maar houden in dat informatie moet worden verstrekt over de
juridische gevolgen van de overgang, bestaande uit economische en sociale gevol-
gen.49 Hierbij kan gedacht worden aan informatie over het voortduren dan wel ver-
anderen van verplichtingen uit hoofde van de (collectieve) arbeidsovereenkomst
of ondernemingsovereenkomst, de aansprakelijkheid van vervreemder en verkrij-
ger50 alsmede de bescherming tegen ontslag. Ook moet informatie worden verstrekt
over de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het verzetsrecht,
dat jegens vervreemder en verkrijger een beroep kan worden gedaan op het ver-
zetsrecht en de gevolgen van het – al dan niet – uitoefenen van het verzetsrecht.51 De
vervreemder is in principe niet verplicht informatie te verstrekken over de econo-
mische en financiële positie van de verkrijger, echter de economische positie kan
relevant zijn voor een goede afweging omtrent de uitoefening van het verzetsrecht.
Ook moet de werknemer gewezen worden op de hoofdelijke aansprakelijkheid van
vervreemder en verkrijger krachtens § 613a lid 2 BGB en op het ontslagverbod van
§ 613a lid 4 BGB.

Informatie over ‘de met betrekking tot de werknemer genomen maatregelen’ ziet
bijvoorbeeld op voorgenomen bijscholingsmaatregelen wegens een productiewijzi-
ging of de voorziene afsluiting van een sociaal plan ten behoeve van de werknemers
die overgaan. Uiteindelijk moet informatie worden verstrekt over alle ten tijde van
de informatieverstrekking voorgenomen maatregelen met betrekking tot de arbeids-
verhoudingen.

De informatieplicht heeft als doel de werknemer die bij de overgang betrokken is vol-
doende basisinformatie voor uitoefening van het verzetsrecht te verschaffen, reden
waarom ik dieper op de informatieplicht inga dan bij Nederland en het Verenigd

47 BAG 23.7.2009 AP BGB § 613a Widerspruch Nr. 10, BAG 10.11.2011 AP BGB § 613a Nr. 417.
48 BAG 23.07.2009 AP BGB § 613a Widerspruch Nr. 10.
49 Müller-Glöge 2012, p. 409.
50 BAG 20.03.2008 BeckRS 2008, 55790.
51 Koch 2011, p. 1358, Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1016 en BAG 20.03.2008 BeckRS 2008,

55790.
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Koninkrijk.52 Vervreemder en verkrijger moeten de werknemer zodanig informeren
dat deze zich over de persoon van de verkrijger en de in § 613a lid 5 BGB genoemde
omstandigheden een beeld kan vormen. De informatieplicht moet de beslissing van
de werknemer om zich – al dan niet – op het verzetsrecht te beroepen vergemakke-
lijken. Vanwege de verstrekkende gevolgen die een laat uitgeoefend verzetsrecht kan
hebben is met name de verkrijger gebaat bij het tijdig en volledig informeren van de
bij de overgang betrokken werknemers.

De informatie moet krachtens § 126b BGB schriftelijk (per post, fax of e-mail) worden
verstrekt, echter vereist in tegenstelling tot § 126 BGB geen ondertekening.53 Indien
alle gevallen vergelijkbaar zijn kan een standaardbrief gebruikt worden. Omdat dit
meestal niet zo zal zijn kan het zinvoller zijn voor bepaalde groepen werknemers een
standaardbrief te gebruiken.

De informatieplicht rust zowel op de vervreemder als de verkrijger, wanneer één van
deze partijen aan de informatieplicht voldoet is de andere partij daarvan verschoond.54

Vervreemder en verkrijger zijnwat de informatieplicht betreft als hoofdelijke schulde-
naars in de zin van §§ 421 e.v. BGB te beschouwen. Aan de informatieplicht kan ook
worden voldaan doordat vervreemder en verkrijger ieder een deel van de informatie
verschaffen. In de praktijkmoeten vervreemder en verkrijger veelal samenwerken ten-
einde volledig te informeren en wordt meestal in gezamenlijk overleg een brief opge-
steld.

De inhoud van de informatieplicht wordt subjectief bepaald, dat wil zeggen afhan-
kelijk van de kennis van vervreemder én verkrijger op het moment waarop de infor-
matie wordt verstrekt. Wanneer aan de informatieplicht wordt voldaan bestaat geen
nadere informatieplicht bij latere veranderingen bij dezelfde overgang (uiteraard wel
als latere veranderingen leiden tot een andere overgang).55

De informatie moet volledig en in de juiste vormverstrekt worden.56 Wanneer hiervan
geen sprake is gaat de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het
verzetsrecht van § 613a lid 6 BGB niet lopen. De termijn gaat eerst lopen zodra op de
voorgeschreven wijze volledige informatie is verstrekt. Wanneer de termijn niet gaat
lopen bestaat er geen tijdslimietwaarbinnen een beroep op het verzetsrechtmoetwor-
den gedaan. Eenwerknemer kan het beroep op het verzetsrecht wel verwerken (waar-
over uitgebreid de paragraaf over rechtsgevolgen van verzet).

52 Koch 2011, p. 1357 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1013.
53 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1014.
54 Müller-Glöge 2012, p. 411.
55 Müller-Glöge 2012, p. 408.
56 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1019.

5.4.2 Overgang van onderneming naar Duits recht

142



Als vóór de overgang van onderneming niet aan de informatieplicht is voldaan dan
duurt de informatieplicht na de overgang van onderneming voort.57 Aan de informa-
tieplicht kan ook na de overgang van onderneming nog worden voldaan, zodat de
termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het verzetsrecht dan begint te
lopen.58

Het schenden van de informatieplicht kan ertoe leiden dat de werknemer aanspraak
kanmaken op schadevergoeding, omdat § 613a lid 5 BGB eenwettelijke plicht bevat.59

Voorwaarde is dat er sprake is van schade en een causaal verband bestaat tussen de
foutieve informatieverstrekking en de schade. Hiervan is geen sprake als de werkne-
mer door uitoefening van het nog bestaande verzetsrecht het intreden van de schade
kan verhinderen.

De koppeling van de informatieplicht van werknemers van § 613a lid 5 BGB aan het
verzetsrecht van § 613a lid 6 BGB volgt niet uit de richtlijn overgang van onderne-
ming. De informatieplicht van werknemers bij gebreke van een werknemersverte-
genwoordiging is slechts in de richtlijn overgang van onderneming opgenomen
teneinde te verzekeren dat de werknemers voorafgaand aan de overgang van onder-
neming juist en volledig over de overgang worden geïnformeerd.

5.4.3 Verzetsrecht werknemer

§ 613a lid 6 BGB bepaalt omtrent het verzetsrecht van de werknemer:

‘Der Arbeitnehmer kann dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats nach Zugang
der Unterrichtung nach Absatz 5 schriftlich widersprechen. Der Widerspruch kann gegenüber dem
bisherigen Arbeitgeber oder dem neuen Inhaber erklärt werden.’

De werknemer kan derhalve, nadat hem de informatie zoals voorgeschreven in § 613a
lid 5 BGB is verschaft, binnen een termijn van een maand beslissen over uitoefening
van het verzetsrecht.60 De werknemer kan ook voordat hem de informatie zoals voor-
geschreven in § 613a lid 5 BGB een beroep doen op het verzetsrecht.

De verzetstermijn gaat slechts lopen door het verstrekken van de informatie van § 613a
lid 5 BGB. Informatieverstrekking aan de Betriebsrat (de Duitse equivalent van de
ondernemingsraad) of de daadwerkelijke overgang van onderneming leiden niet tot
aanvang van de verzetstermijn. Vervreemder en verkrijger hebben de mogelijkheid
ruim voor de voorgenomen overgang van onderneming de informatie te verstrekken,
zodat de verzetstermijn nog voor de overgang is verstreken en duidelijk is welke
werknemers mee overgaan. Wanneer eerst na de overgang van onderneming aan de
informatieplicht wordt voldaan begint ook dan pas de verzetstermijn te lopen. De ver-
zetsperiode kan door de werkgever niet eenzijdig verkort worden. De verzetsperiode

57 Müller-Glöge 2012, p. 412 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1015.
58 BAG 23.07.2009 AP BGB § 613a Widerspruch Nr. 10.
59 Müller-Glöge 2012, p. 412, Koch 2011, p. 1360 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020.
60 Müller-Glöge 2012, p. 415.
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kan slechts door middel van een driepartijenovereenkomst tussen werknemer, ver-
vreemder en verkrijger worden verlengd.61 Wanneer niet of onvoldoende aan de infor-
matieverstrekking is voldaan is de verzetstermijn niet gelimiteerd tot een maand en
kan de verzetstermijn voortduren. Er zijn verzetstermijnen van acht of meer maanden
bekend.62

De werknemer moet schriftelijk een beroep op het verzetsrecht doen.63 Doet de
werknemer mondeling een beroep op het verzetsrecht dan is dit krachtens § 125
BGB nietig. Dit kan worden hersteld binnen de periode waarin schriftelijk een beroep
moet worden gedaan op het verzetsrecht, bij gebreke waarvan de werknemer van
rechtswege overgaat naar de verkrijger. Zwijgen van de werknemer is geen verzet.64

Het verzetsrecht is een Gestaltungsrecht, een wilsrecht van de werknemer.65 Het ver-
zetsrecht kan derhalve niet door cao-partijen of de Betriebsrat worden uitgeoefend.66

Uit de als verzet in aanmerking komende verklaring van de werknemer moet voor
degenen tot wie de verklaring is gericht duidelijk de wil blijken de overgang van de
arbeidsovereenkomst op de verkrijger te voorkomen. Een verzetsrecht onder voor-
waarden of voorbehoud is niet toegestaan. Het verzetsrecht hoeft niet gemotiveerd te
worden. Er is geen zakelijke reden voor een beroep op het verzetsrecht vereist. Het
verzetsrecht kan zowel tegen de vervreemder als de verkrijger worden ingeroepen.
Bekendheid met het verzet of de verwerking daarvan wordt wederzijds toegerekend.
De vervreemder is verplicht de verkrijger over een beroep op het verzetsrecht te
informeren. Een werknemer kan naar aanleiding van een overgang van onderneming
schriftelijk afzien van zijn beroep op het verzetsrecht.

Een werknemer kan zijn verzetsrecht ook verwerken.67 De werknemer moet daar-
toe de indruk hebben gewekt dat hij geen beroep wilde doen op het verzetsrecht,
op welke indruk vervreemder en verkrijger gerechtvaardigd mochten vertrouwen.
De bescherming van het gerechtvaardigd vertrouwen van vervreemder en verkrij-
ger moet dan zwaarder wegen dan het verzetsrecht van de werknemer. Hiervan kan
sprake zijn wanneer een werknemer gedurende langere tijd geen beroep heeft gedaan
op het verzetsrecht (Zeitmoment) en dit bij de vervreemder de indruk heeft gewekt dat
de werknemer er geen beroep op wil doen (Umstandsmoment). Wanneer de werk-
nemer zijn verzetsrecht verwerkt kan hij geen eis tot schadevergoeding wegens

61 Müller-Glöge 2012, p. 415.
62 Bijvoorbeeld BAG 23.07.2009 AP BGBG § 613a Widerspruch Nr. 10 (meer dan 14,5 maand) BAG

9.12.2010 AP BGB § 613a Nr. 394 (meer dan vierentwintig maanden), BAG 24.02.2011 AP BGB § 613a
Nr. 399 en BAG 24.02.2011 AP BGB § 613a Nr. 397 (negenmaanden) en BAG 24.02.2011 BeckRS 2011,
72474 (acht maanden).

63 Krachtens § 126 lid 1 BGB is daarmee de wettelijke schriftelijke vorm bedoeld, die krachtens § 126
lid 3 BGB kan worden vervangen door elektronische vorm (zie hierover § 126a BGB).

64 Müller-Glöge 2012, p. 415.
65 Koch 2011, p. 1361.
66 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1012.
67 Müller-Glöge 2012, p. 416, Koch 2011, p. 1362 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1019.
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onjuiste informatieverstrekking indienen, waarbij hem het verzetsrecht bij wijze van
vergoeding in natura weer wordt toegekend.68 Anders worden de regels die tot ver-
werking van het verzetsrecht hebben geleid omzeild.69

De uitoefening van het verzetsrecht kan in strijd zijn met de goede trouw en der-
halve ongeldig zijn als de werknemer tevoren heeft verklaard dat hij zich niet zou
verzetten tegen de overgang van zijn arbeidsovereenkomst en zijn werkgever op
deze verklaring heeft vertrouwd.70 Een massaal beroep op het verzetsrecht kan
leiden tot misbruik van recht als door de uitoefening van het verzet ontoelaatbare
doelen worden nagestreefd.71 Hiervan kan sprake zijn als aan de uitoefening van het
verzetsrecht geen beschermenswaardig eigenbelang ten grondslag ligt, maar wordt
gebruikt als voorwendsel om een oneerlijk doel te bereiken of om anderen schade
te berokkenen (§ 226 BGB). Als sprake is van massaal beroep op het verzetsrecht
dan kan dit zijn ingegeven door de wens een overgang van onderneming te voor-
komen. De verhindering van de overgang van onderneming zou afbreuk doen aan
de ondernemersvrijheid van de werkgever.72

Het verzetsrecht is geen dwingend recht en partijen kunnen dus schriftelijk over-
eenkomen dat de werknemer geen verzetsrecht toekomt.73 Het feit dat het verzets-
recht is gebaseerd op het grondrecht van vrije arbeidskeuze maakt dit niet anders,
nu het bij § 613a lid 6 BGB gaat om een privaatrechtelijke vastlegging van richtlijn-
verplichtingen. Bij de uitoefening van het verzetsrecht gaat het niet om het voort-
bestaan van de arbeidsovereenkomst, maar slechts om de keuze van werkgever
(vervreemder of verkrijger).

Als rechtsgeldig een beroep is gedaan op het verzetsrecht dan gaat de arbeidsover-
eenkomst niet op de verkrijger over, maar blijft deze bestaan met de vervreemder. Het
rechtsgevolg van een beroep op het verzetsrecht na de overgang van onderneming is
omstreden.74 De meeste schrijvers gaan ervan uit dat door rechtsgeldige uitoefening
van het verzet de arbeidsovereenkomst met de verkrijger ex tunc eindigt, op het
moment van de overgang van onderneming. Het verzetsrecht heeft derhalve terugwer-
kende kracht tot hetmoment van de overgang van onderneming.75 Tot hetmoment van
ingang van het verzetsrecht moet de werknemer zijn arbeid op basis van een feitelijke
arbeidsovereenkomstmet de verkrijger verrichten. Tot hetmoment van ingang van het
verzetsrecht heeft de werknemer jegens de verkrijger aanspraak op loon, als tegen-
prestatie van de arbeidsverrichtingen. Ook het BAG heeft geoordeeld dat het verzets-
recht terugwerkende kracht heeft tot hetmoment van de overgang van onderneming.76

68 Koch 2011, p. 1363.
69 BAG 2.4.2009 AP BGB § 613a Nr. 6.
70 BAG 15.02.1984 AP BGB § 613a Nr. 37.
71 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1013.
72 BAG 30.09.2004 AP BGB § 613a Nr. 275.
73 Koch 2011, p. 1363.
74 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020.
75 Müller-Glöge 2012, p. 417, Koch 2011, p. 1363 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020.
76 BAG 13.7.2006 AP BGB § 613a Nr. 312.
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Er zijn echter ook schrijvers die zich op het standpunt stellen dat het logischer zou
zijn als het verzetsrecht geen terugwerkende kracht tot het moment van de overgang
van onderneming zou hebben, omdat het verzetsrecht een wilsrecht is dat slechts ex
nuncwerkt.77 Tot het moment van verzet zouden tussenwerknemer en verkrijger con-
tractuele betrekkingenbestaanwaarvande inhoudwordtbepaalddoor § 613a lid 1BGB.

De koppeling van de informatieplicht van werknemers van § 613a lid 5 BGB aan het
verzetsrecht van § 613a lid 6 BGB volgt niet uit de richtlijn overgang van onderneming.

Wanneer de vervreemder niet bereid is de werknemer die rechtsgeldig een beroep
heeft gedaan op het verzetsrecht weer tewerk te stellen, dan is hij krachtens § 615 BGB
in verzuim. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor de werknemer een vordering tot
schadevergoeding in te stellen (§ 280 lid 1 BGB) wegens schending van de informa-
tieplicht van § 613a lid 5 BGB.78

Weliswaar blijft door een rechtsgeldig beroep op het verzetsrecht de arbeidsover-
eenkomst met de vervreemder in stand, maar de arbeidsplaats gaat met de onderne-
ming op de verkrijger over.79 Wanneer de vervreemder niet de mogelijkheid heeft de
werknemer een andere passende functie aan te bieden volgt mogelijk ontslag wegens
bedrijfseconomische gronden. Het ontslagverbod van § 613a lid 4 eerste zin BGB staat
hieraan niet in deweg, omdat de reden voor ontslag niet is gelegen in de overgang van
onderneming, maar in bedrijfseconomische gronden. De vervreemder moet wel
voldoen aan de voorwaarden van § 1 lid 2 KSchG, waarover uitgebreid in de paragraaf
over ontslag. Er hoeft niet naar een andere passende functie te worden gezocht wan-
neer de hele onderneming is overgedragen, echter wel wanneer slechts een onder-
deel van de onderneming is overgedragen.

Als een beroep op het verzetsrecht rechtsgeldig is gedaan kan het niet meer worden
herroepen.80 Dit geldt ook wanneer reeds voordat aan de informatieplicht van § 613a
lid 5 BGB is voldaan een beroep op het verzetsrecht is gedaan. De rechtsgevolgen van
een rechtsgeldig beroep op het verzetsrecht kunnen alleen door een driepartijenover-
eenkomst tussenwerknemer, vervreemder en verkrijger ongedaan gemaakt worden.81

Een overeenkomst tussen vervreemder enwerknemer is daartoe onvoldoende en leidt
niet tot overgang van de arbeidsovereenkomst op de verkrijger.

Voor een rechtsgeldig beroep op het verzetsrecht is het niet relevant dat slechts
enkele werknemers en niet de meerderheid van werknemers een beroep op het ver-
zetsrecht doen.82 Het beroep op het verzetsrecht kan er zelfs toe leiden dat de over-
gang van onderneming strandt.

77 Koch 2011, p. 1364, Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020 en Rieble 2004, p. 8.
78 Koch 2011, p. 1364.
79 Müller-Glöge 2012, p. 418.
80 Müller-Glöge 2012, p. 414.
81 BAG 30.10.2003 AP BGB § 613a Nr. 262.
82 Müller-Glöge 2012, p. 414 en Koch 2011, p. 1363.
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5.4.4 Toerekening werknemer

Wanneer van meerdere bedrijven van een onderneming slechts één bedrijf over-
gaat of van een bedrijf slechts één bedrijfsonderdeel, dan rijst de vraag welke werk-
nemer aan het bedrijf of bedrijfsonderdeel kan worden toegerekend. In vroegere
beslissingen ging het BAG ervan uit dat doorslaggevende betekenis moest worden
toegekend aan de indelingsbeslissing (‘Zuordnungsentscheidung’) van vervreemder
en verkrijger.83 Inmiddels is men het er over eens dat vanwege het werknemersbe-
schermende doel van § 613a BGB de toerekening onafhankelijk van de wil van ver-
vreemder en verkrijger moet plaatsvinden, aan de hand van objectieve criteria.

Krachtens Duits recht dient deze vraag te worden beantwoord aan de hand van het
organisatorische kader.84 Hiertoe volstaat niet dat een werknemer overwegend voor
het overgedragen onderdeel van de onderneming werkzaam was. De werknemer
moet veeleer organisatorisch in het overgedragen onderdeel geïntegreerd zijn,
anders gezegd: er dient sprake te zijn van Eingliederung. Of hiervan sprake is moet
worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria, zijnde de arbeidsovereen-
komst, de functie, het tijdsaandeel van de verschillende werkzaamheden, de daad-
werkelijke integratie en de daadwerkelijke uitoefening van het instructierecht.85 Een
Zuordnungsentscheidung van de vervreemder kan indicatief zijn, mits niet wegens
de overgang van onderneming gegeven.86

Krachtens Duits recht kan de werknemer aan de onderneming of het onderdeel van
de onderneming worden toegerekend als sprake is van een tijdelijke opschorting van
de werkzaamheden (zoals bij dienstplicht, ouderschapsverlof of een tijdelijk verblijf
in het buitenland).87 Een werknemer die in onderling overleg permanent is vrijge-
steld van werkzaamheden danwel permanent is geschorst kan krachtens Duits recht
niet langer aan de onderneming of het onderdeel van de onderneming worden toege-
rekend.88 In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderne-
ming) zal ik door middel van een rechtsvergelijking onderzoeken hoe hiermee in de
andere landen wordt omgegaan en of naar aanleiding daarvan aanbevelingen zijn te
formuleren.

Overigens gaan de arbeidsovereenkomsten van werknemers in stafafdelingen die
werkzaam zijn voor het hele bedrijf slechts in uitzonderlijke gevallen over naar de ver-
krijger. Meestal blijven deze werknemers bij het achterblijvende bedrijf, ook wanneer
dit niet meer levensvatbaar is.

83 BAG 20.07.1982 AP BGB § 613a Nr. 31.
84 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1011.
85 Müller-Glöge 2012, p. 401 en Koch 2011, p. 1346.
86 Elking 2014, p. 295-299.
87 Koch 2011, p. 1346.
88 In Nederland wordt deze discussie ook gevoerd, met dien verstande dat daarin ook de zieke en

arbeidsongeschikte werknemers worden betrokken, zie paragraaf 3.4.3.
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5.5 Rechten en verplichtingen uit arbeidsverhouding

5.5.1 Rechten en verplichtingen uit arbeidsverhouding

De rechten en verplichtingen van de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeids-
verhoudingen zien op alle individuele afspraken, met inbegrip van cao-afspraken die
door een incorporatiebeding deel zijn gaan uitmaken van de individuele arbeidsover-
eenkomst.

De verkrijger moet na de overgang hetzelfde loon (inclusief bijzondere vergoedingen)
voldoen als de vervreemder.89 De overgang ziet ook op achterstallige loonaanspraken
uit de periode voor de overgang van onderneming. De verkrijger kan daarbij een
beroep doen op eventuele bezwaren van de vervreemder, alsmede op het bijzondere
bezwaar van afdracht van sociale premies. De verkrijger is echter niet aansprakelijk
voor achterstallige socialezekerheidspremies of loonbelasting, omdat het hierbij niet
gaat omverplichtingen uit de arbeidsverhouding, maar omverplichtingen vanpubliek-
rechtelijke aard.90

Bij aanspraken die met de arbeidsovereenkomst samenhangen maar daar niet recht-
streeks uit voortvloeien moet steeds door middel van interpretatie worden vastgesteld
of de verplichtingen van de werkgever ook bij overdracht van de onderneming op een
derde overgaan.91 Dit geldt met name voor aanspraken die de verkrijger niet zonder
meer kan voldoen, omdatmedewerking van derden (zoals andere ondernemingen bin-
nen het concern van de vervreemder) is vereist. Een lening die aan de werknemer is
verstrekt kan op de verkrijger overgaan als de lening tot de rechten en verplichtingen
uit hoofde van de arbeidsovereenkomst behoort.92 Hiervan is sprake als de lening als
loon of als voorschot op loon is verstrekt. Als vervreemder en werknemer naast de
arbeidsovereenkomst een leningsovereenkomst zijn aangegaan, dan gaat de lenings-
overeenkomst niet krachtens § 613a BGB over. Een personeelskorting op producten
die de vervreemder heeft vervaardigd gaat niet over als de verkrijger deze producten
niet zelf vervaardigt.93 Wanneer de werkgever aan alle werknemers aandelenopties
heeft verstrekt is sprake van een aanspraak uit hoofde van de arbeidsovereenkomst die
krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB overgaat.94 Heeft niet dewerkgever, maar demoe-
dermaatschappij in een aandelenoptieregeling zelfstandig verplichtingen jegens de
werknemers op zich genomen, dan gaan deze verplichtingen niet krachtens § 613a lid 1
eerste zin BGB over. Dewerknemermoet deze aanspraken dan jegens demoedermaat-
schappij geldend maken.

89 Müller-Glöge 2012, p. 403 en Koch 2011, p. 1350.
90 Preis 2014, p. Rn. 81.
91 Koch 2011, p. 1352.
92 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1023.
93 BAG 7.09.2004 AP BGB § 613a Nr. 285.
94 Koch 2011, p. 1352 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1023.
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Alle arbeidsrechtelijke aanspraken van de vervreemder op de werknemers gaan door
de overgang van onderneming op de verkrijger over, bijvoorbeeld wegens ongerecht-
vaardigde verrijking of aanspraak op schadevergoeding.95

De bij de vervreemder opgebouwde anciënniteit blijft bij de verkrijger gehandhaafd.96

De verkrijger moet met de opgebouwde anciënniteit rekening houden bij de wacht-
tijd bij ontslagbescherming (§ 1 lid 1 KSchG) vakantie (§ 4 Bundesurlaubsgesetz
(hierna: BUrlG), de Sozialauswahl (§ 1 lid 3 KSchG) en bij de berekening van de duur
van de wettelijke opzegtermijnen (§ 622 lid 2 BGB). Daarnaast is de bij de vervreem-
der opgebouwde anciënniteit ook relevant bij aanspraken uit hoofde van bestaande
arbeidsovereenkomsten of collectieve regelingen. De verkrijger moet slechts rekening
houdenmet de opgebouwde anciënniteit voor zover het aanspraken uit hoofde van de
bestaande arbeidsovereenkomst betreft.

Het Duitse recht kent een wettelijk concurrentieverbod in § 60 Handelsgesetzbuch
(hierna: HGB), welk concurrentieverbod ziet op handelsbedienden. Omdat dit slechts
een klein deel van de werknemers betreft past de rechtspraak § 60 HGB soms ana-
loog toe op alle werknemers, hetgeen omstreden is. Tegenstanders komen overigens
tot hetzelfde resultaat via § 242 BGB (‘Leistungen nach Treu und Glauben’). Als het
wettelijke concurrentieverbod van § 60 HGB analoog wordt toegepast op werkne-
mers richt het zich na de overgang van onderneming qua inhoud en reikwijdte op
de onderneming van de verkrijger.97 Schending van het wettelijke concurrentiever-
bond kan dan leiden tot schadeplichtigheid van de werknemer en eventueel diens
ontslag. Daarnaast kent het Duitse recht een concurrentiebeding krachtens §§ 74 e.v.
HGB, welk concurrentiebeding eveneens ziet op handelsbedienden, maar via § 110
Gewerbeordnung (hierna: GewO) op alle werknemers van toepassing is verklaard.
§§ 74 e.v. HGB ziet op werkzaamheden na het einde van de arbeidsovereenkomst.
Krachtens § 74 lid 2 HGB is het concurrentiebeding slechts bindend als de werkgever
verplicht is voor de duur van het verbod een schadeloosstelling (die Karenzentschädi-
gung) te voldoen. De gevolgen van een overgang van onderneming op de positie van
een concurrentiebeding krachtens §§ 74 e.v. HGB zijn omstreden.98 Een overgang van
een concurrentiebeding krachtens krachtens §§ 74 e.v. HGB ten gevolge van § 613a BGB
is uitgesloten als op het tijdstip van de overgang van onderneming de arbeidsovereen-
komst al beëindigd is en het concurrentiebeding reeds geldt. Het concurrentiebeding
blijft dan slechts ten opzichte van de vervreemder bestaan. Als de arbeidsovereen-
komst op het moment van de overgang van onderneming nog bestaat behoort het
concurrentiebeding van §§ 74 e.v. HGB tot de rechten en verplichtingen uit hoofde van
de arbeidsovereenkomst, waarin de verkrijger krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB

95 Müller-Glöge 2012, p. 406.
96 Müller-Glöge 2012, p. 405, Koch 2011, p. 1352 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1022.
97 Müller-Glöge 2012, p. 406-407 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1023.
98 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1023.
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treedt. Het is de werknemer vervolgens niet toegestaan de verkrijger na het einde
van de arbeidsovereenkomst te beconcurreren. Voor de schadeloosstelling uit hoofde
van § 74 lid 2 HGB zijn vervreemder en verkrijger alleen hoofdelijk aansprakelijk als
dewerknemer ten opzichte van beiden aan het concurrentiebeding wordt gehouden.99

5.5.2 Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Krachtens § 613a lid 1 tweede zin BGB mogen rechten en verplichtingen uit hoofde
van een cao of ondernemingsovereenkomst niet ten nadele van dewerknemerworden
gewijzigd gedurende de periode van een jaar na de overgang. Een dergelijke bepaling
bestaat uitdrukkelijk niet met betrekking tot individuele arbeidsvoorwaarden.
A contrario redenerend aan § 613a lid 1 tweede zin BGB zou een overgang van onder-
neming krachtens § 613a BGB niet verhinderen dat verkrijger en werknemer wijzigin-
gen anders dan met betrekking tot rechten uit cao of ondernemingsovereenkomst
overeenkomen.100 Hierover bestaat geen eenduidigheid. Het is mogelijk dat de richtlijn
overgang van onderneming geen enkele wijziging toestaat indien sprake is van een
wijziging wegens de overgang.

Afspraken tussen vervreemder en werknemer zijn wel beperkt. Een overeenkomst
tussen werknemer en vervreemder voorafgaand aan een geplande overgang die
ziet op een verslechtering van arbeidsvoorwaarden is in strijd met § 134 BGB101

en daarmee nietig. Dit geldt eveneens voor een voor de overgang van onderneming
gesloten beëindigingsovereenkomst, waarmee de werking van § 613a BGB kan
worden omzeild.102 De bescherming van § 613a BGB begint te lopen op het moment
dat de overgang van onderneming te voorzien is of afspraken worden gemaakt om
de onderneming verkoopklaar te maken.103

Door een overgang van onderneming kunnen overgegane werknemers over betere
arbeidsvoorwaarden beschikken dan het bij de verkrijger reeds zittende personeel.104

Deze situatie geeft de verkrijger geen recht eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van
de overgegane werknemers naar beneden aan te passen met een beroep op gelijke
behandeling. Hiervoor is instemming van de werknemers nodig of een wijzigings-
ontslag (‘Änderungskündigung’), waarbij de beoogde gelijke behandeling van alle
werknemers overigens geen sociale rechtvaardiging voor het ontslag geeft. Ook het
reeds bij de verkrijger zittende personeel kan geen wijziging van hun arbeidsvoor-
waarden verlangen, omdat § 613a lid 1 eerste zin BGB een voldoende rechtvaardi-
ging voor het verschil is. Wanneer de verkrijger de overgegane werknemers een lager
loon voldoet dan reeds zittende werknemers op vergelijkbare posities dan is de
verkrijger uit hoofde van gelijke behandeling ook niet verplicht het loon van de

99 Müller-Glöge 2012, p. 407.
100 Müller-Glöge 2012, p. 402 en BAG 7.11.2007 AP BGB § 613a Nr. 329.
101 § 134 BGB bepaalt: Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig, wenn

sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.
102 Müller-Glöge 2012, p. 403.
103 Koch 2011, p. 1350.
104 Müller-Glöge 2012, p. 405.
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overgeganewerknemers naar boven aan te passen.105 De overgang van onderneming is
een zakelijke reden voor het hanteren van verschillende beloningen. In het bedrijf
van de verkrijger kunnen derhalve verschillende beloningssystemen voor het zit-
tende en overgegane personeel gelden. Krachtens rechtspraak van het BAG is bij een
loonsverhoging een onderscheid tussen het zittende en overgegane personeel toe-
gestaan voor zover dit leidt tot het terugbrengen van het onderscheid in salariëring
tussen beide groepen. Het BAG heeft daaromtrent overwogen:

‘Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist bei einer Entgelterhöhung eine Differenzierung
zwischen der bisherigen Belegschaft und den übernommenen Arbeitnehmern zulässig, sofern diese zur
Reduzierung der Vergütungsunterschiede zwischen der Stammbelegschaft und den durch § 613a Abs. 1
Satz 2 BGB begünstigten Arbeitnehmern führt. Die Herstellung einheitlicher Arbeitsbedingungen durch
den Ausgleich von Nachteilen und die Angleichung an die Bedingungen der übernommenen Belegschaft
rechtfertigt eine differenzierte Behandlung der verschiedenen Gruppen (...).’

106

5.6 Wisseling van werkgever

5.6.1 Wisseling van werkgever

Wanneer een onderneming of een onderdeel van een onderneming krachtens een
rechtshandeling overgaat dan treedt de nieuwe ondernemer in de rechten en ver-
plichtingen van de op het moment van de overgang bestaande arbeidsverhoudin-
gen.107 De arbeidsverhouding met de vervreemder houdt op te bestaan. De wet leidt
tot een wisseling van contractspartijen aan werkgeverszijde die de tussen de werk-
nemer en vervreemder aangegane arbeidsverhouding inhoudelijk zoveel mogelijk
onveranderd laat. De werknemer hoeft niet in te stemmen met de overgang, maar
hij kan de overgang van zijn arbeidsverhouding wel voorkomen door uitoefening
van het in § 613a lid 6 BGB opgenomen verzetsrecht.

5.6.2 Hoofdelijke aansprakelijkheid

§ 613a lid 2 en 3 BGB bepaalt omtrent hoofdelijke aansprakelijkheid:

‘Der bisherige Arbeitgeber haftet neben dem neuen Inhaber für Verpflichtungen nach Absatz 1, soweit sie
vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt
fällig werden, als Gesamtschuldner. Werden solche Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs
fällig, so haftet der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des
Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht.

Absatz 2 gilt nicht, wenn eine juristische Person oder eine Personenhandelsgesellschaft durch Umwand-
lung erlischt.’

Krachtens § 613a lid 2 BGB is de vervreemder naast de verkrijger hoofdelijk aanspra-
kelijk voor verplichtingen uit hoofde van § 613a lid 1 BGB, voor zover deze vóór het
tijdstip van de overgang zijn ontstaan en opeisbaar worden binnen de periode van een

105 Koch 2011, p. 1350.
106 BAG 27.07.2010 AP BGB § 242 Gleichbehandlung Nr. 212.
107 Müller-Glöge 2012, p. 399.
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jaar na het tijdstip van de overgang. De vervreemder is derhalve alleen volledig
aansprakelijk voor verplichtingen die zijn ontstaan én opeisbaar zijn geworden vóór
het tijdstip van de overgang.108 Voor verplichtingen die vóór het tijdstip van de over-
gang zijn ontstaan, maar pas na het tijdstip van de overgang opeisbaar worden is de
vervreemder aansprakelijk naar rato van het op het tijdstip van de overgang verstre-
ken tijdvak. Hiermee wordt bereikt dat de vervreemder niet aansprakelijk is voor vor-
deringen van de werknemer waarvoor hij geen arbeidsprestatie heeft ontvangen. De
vervreemder is bijvoorbeeld alleen aansprakelijk voor een kerstgratificatie voor het
deel van het jaar waar hij ondernemer was.109

Wanneer sprake is van overgang van onderneming in de zin van § 613a lid 1 eerste zin
BGB treedt de verkrijger in de rechten en verplichtingen van de op het tijdstip van de
overgang bestaande arbeidsovereenkomsten. De verkrijger neemt de rechtspositie van
de vervreemder over en wordt daardoor schuldenaar voor in het verleden ontstane,
door de vervreemder nog niet (volledig) voldane aanspraken van de overgeganewerk-
nemers.110

§ 613a lid 2 BGB regelt slechts de externe aansprakelijkheid van vervreemder en
verkrijger. De interne aansprakelijkheid tussen vervreemder en verkrijger is afhankelijk
van de in de overnameovereenkomst gemaakte afspraken.111 Wanneer in de overna-
meovereenkomst geen afspraken zijn gemaakt dan geldt krachtens § 462 lid 1 eerste
zin BGB dat de gezamenlijke schuldenaren in verhouding tot elkaar voor gelijke delen
aansprakelijk zijn.

§ 613a lid 3 BGB bepaalt dat geen sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid krachtens
§ 613a lid 2 BGB als vervreemder een rechtspersoon is en deze rechtspersoon ver-
dwijnt door fusie of omzetting. De aansprakelijkheid bevindt zich dan volledig bij de
door omzetting ontstane nieuwe werkgever.

5.7 Collectieve arbeidsovereenkomsten

5.7.1 Algemeen

Op basis van de in artikel 9 lid 3 Grundgesetz (hierna: GG) vastgelegde vrijheid van
vereniging hebben Duitse werkgevers- en werknemersverenigingen een veelomvat-
tend recht op vrije loonvorming, waarin dewetgever niet kan ingrijpen.112 De staat kan
derhalve niet direct in de loon- en cao-politiek interveniëren.

Het Duitse cao-recht is geregeld in het Tarifvertragsgesetz (hierna: TVG). § 1 TVG
bepaalt:

108 Müller-Glöge 2012, p. 432.
109 Preis 2014, p. Rn. 136.
110 Müller-Glöge 2012, p. 431.
111 Müller-Glöge 2012, p. 433 en Koch 2011, p. 1349.
112 Birk 1982, p. 385.
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‘Der Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien und enthält Rechtsnormen,
die den Inhalt, den Abschluß und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und
betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können.’

De Duitse cao bevat dus enerzijds rechtsnormen voor degenen die aan de cao
gebonden zijn en anderzijds rechten en verplichtingen voor de cao-partijen.113 Anders
gezegd: de Duitse cao bevat een normatief en een verbintenisrechtelijk deel.

Cao’s kunnen krachtens § 2 lid 1 TVG aan werknemerszijde slechts worden aan-
gegaan door vakbonden die bevoegd zijn tot het aangaan van een cao, maar aan
werkgeverszijde door werkgeversorganisaties (leidend tot een Verbandstarifvertrag)
of individuele werkgevers (leidend tot een Firmentarifvertrag). De belangrijkste
cao’s worden aangegaan op bedrijfstak niveau (leidend tot een Flächentarifvertrag
of Branchentarifvertrag).114

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen cao-normen die normatief gelden
en cao-normen die contractueel gelden.115 Normatief gelden cao-normen bij weder-
zijdse cao-binding vanwerkgever enwerknemer (§ 2 lid 1 en 3 lid 1 TVG) of krachtens
algemeenverbindendverklaring (§ 5 TVG). Het normatieve deel van de cao werkt voor
degenen die aan de cao gebonden zijn zoals een wet: onmiddellijk en dwingend (§ 4
TVG). Afwijkingen zijn krachtens § 4 lid 3 TVG slechts ten gunste van de werknemers
toegestaan. Contractueel gelden cao-normen bij een incorporatiebeding (individual-
vertragliche Inbezugnahme).116 Door middel van het incorporatiebeding gaan de cao-
normen deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.

Ter bescherming van de werknemer en vanuit ordeningsgronden houdt de werking
van een cao niet op bij afloop van een cao respectievelijk bij het wegvallen van de
cao-binding.117 Krachtens de nawerking zoals opgenomen in § 4 lid 5 TVG blijven de
cao-normen gelden, totdat ze door andersluidende afspraken worden vervangen (bij-
voorbeeld door een cao of individuele afspraken).

5.7.2 Individualrechtliche Weitergeltung

Cao-afspraken die niet door een incorporatiebeding deel zijn gaan uitmaken van de
individuele arbeidsovereenkomst vallen onder § 613a lid 1 tweede zin BGB, dat
bepaalt:

‘Sind diese Rechte und Pflichten durch Rechtsnormen eines Tarifvertrags oder durch eine Betriebsver-
einbarung geregelt, so werden sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen Inhaber und
dem Arbeitnehmer und dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Übergangs zum
Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden.’

113 Deinert 2013, p. 387.
114 In 2012 viel in West-Duitsland 40% van de werknemers niet onder een cao (waarvan 51% zich wel

oriënteerde op een Branchentarifvertrag), 7% van de werknemers onder een Firmentarifvertrag en
53% onder een Branchentarifvertrag, zie hierover uitgebreid: Ellguth & Kohaut 2013, p. 282.

115 Lakies 2013, p. 564-567.
116 Koch 2011, p. 1369.
117 Kittner & Deinert 2013, p. 1552.
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Op grond van § 613a lid 1 tweede zin BGB gaan de rechten en plichten die voor de ver-
vreemder zijn geregeld in een cao of ondernemingsovereenkomst, aangegaan tussen
ondernemer en de Betriebsrat, bij overgang van onderneming door middel van een
wettelijke fictie deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst tussen werk-
nemer en verkrijger, de zogeheten individualrechtliche Weitergeltung, en deze mogen
gedurende een periode van een jaar na de overgang niet ten nadele van dewerknemer
worden gewijzigd.118

De individualrechtliche Weitergeltung is inmiddels omstreden. Hoewel een meerder-
heid nog steeds achter het principe van de individualrechtliche Weitergeltung staat,
hanteert het BAG inmiddels een transformatiemodel. Het BAG gaat weliswaar nog uit
van een omzetting van de cao-binding in de arbeidsovereenkomst tussen verkrijger
en werknemer, maar deze cao-bepalingen moeten volgens het BAG hun collectief-
rechtelijke karakter behouden.119 Een derde stroming hanteert het Sukzessionsmodell,
waarbij § 613a lid 1 tweede zin BGB leidt tot rechtsopvolging van de verkrijger in de
collectieve binding van de vervreemder.

Door de individualrechtliche Weitergeltung wordt voorkomen dat werknemers na
de overgang van onderneming geen aanspraak meer kunnen maken op collectieve
arbeidsvoorwaarden. De individualrechtlicheWeitergeltung geldt slechts voor norma-
tieve bepalingen van de cao (de bepalingen die zich richten op de individuele werk-
nemers en werkgevers die onder de werking van de cao vallen) en uitdrukkelijk niet
voor obligatoire bepalingen (waarbij verplichtingen worden aangegaan tussen de
cao-partijen zelf).120 Aan de individualrechtliche Weitergeltung komt derhalve gedu-
rende een jaar dwingende werking toe, wijzigingen ten nadele van de werknemer
zijn nietig. De verkrijger wordt – net als de vervreemder – voor de periode van een
jaar dwingend gebonden aan de normatieve bepalingen van de cao of ondernemings-
overeenkomst.121 De Duitse wetgever heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid de
handhavingsverplichting te beperken tot de periode van een jaar om de verkrijger
na niet al te lange tijd de gelegenheid te geven de arbeidsvoorwaarden te harmoni-
seren.122

Overigens is de handhavingstermijn van § 613a lid 1 tweede zin BGB een in het Duitse
arbeidsrecht veelvuldig onjuist geïnterpreteerde termijn.123 Eén op de twee werkge-
vers gaat ervan uit dat in het eerste jaar na de overgang van onderneming überhaupt
niets ten nadele van de werknemer mag worden gewijzigd. Daarnaast gaan werkge-
vers ervan uit dat de verkrijger na afloop van de termijn van een jaar alles eenzijdig
mag wijzigen. Beide veronderstellingen zijn onjuist. De termijn van een jaar geldt
slechts voor cao’s of ondernemingsovereenkomsten waaraan men door indivi-
dualrechtliche Weitergeltung gebonden is. Na afloop van de periode van een jaar

118 van Straalen 1999, p. 174-175.
119 BAG 22.04.2009 AP BGB § 613a Nr. 371.
120 van Straalen 1999, p. 176-177 en Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1026.
121 Müller-Glöge 2012, p. 421.
122 van Straalen 1999, p. 189.
123 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1026-1027.
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vervalt de eenzijdig dwingende werking van de collectieve arbeidsvoorwaarden. Zij
kunnen dan met middelen die in het individuele arbeidsrecht ter beschikking staan
gewijzigd worden, zoals een wijzigingsovereenkomst (Änderungsvertrag) of als geen
overeenstemming kan worden bereikt een wijzigingsontslag (Änderungskündiging).124

De periode van een jaar geldt overigens niet voor de cao-bepalingen welke krach-
tens een incorporatiebeding deel zijn gaan uitmaken van de individuele arbeidsover-
eenkomst en krachtens § 613 lid 1 eerste zin BGB overgaan.

De individualrechtliche Weitergeltung geldt alleen voor de ten tijde van de overgang
van onderneming geldende normen van een cao. Wanneer een cao een dynamisch
verwijzingsbeding bevat naar andere cao’s dan worden deze cao’s met hun inhoud op
het moment van de overgang van onderneming statisch in de arbeidsovereenkomsten
van de overgenomen werknemers opgenomen.125

§ 613a lid 1 tweede zin BGB ziet niet op afgesloten maar nog niet in werking getreden
cao’s. Op het tijdstip van de overgang overeengekomen toekomstige wijzigingen gel-
den wel ten opzichte van de verkrijger.

5.7.3 Verkrijger heeft andere cao of ondernemingsovereenkomst

§ 613a lid 1 derde zin BGB bepaalt:

‘Satz 2 gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines
anderen Tarifvertrags oder durch eine andere Betriebsvereinbarung geregelt werden.’

Door § 613a lid 1 derde zin BGB fungeert de individualrechtliche Weitergeltung van
§ 613a lid 1 tweede zin BGB in Duitsland uitdrukkelijk als vangnet.126 Er is geen sprake
van individualrechtliche Weitergeltung als de rechten en verplichtingen bij de verkrij-
ger door een andere cao of ondernemingsovereenkomst geregeld zijn of worden.

De hoofdregel van § 613a lid 1 derde zin BGB is genuanceerd in de literatuur. De
overgegane werknemers moeten wel aan de cao van de verkrijger gebonden zijn
doordat de cao algemeen verbindend is verklaard (§ 5 TVG) of de werknemers lid
zijn van een bij de cao van de verkrijger betrokken vakbond (§ 3 TVG).127 § 613a lid 1
derde zin BGB vereist niet alleen een gelijke gebondenheid aan de cao van de ver-
krijger, maar ook dat in de cao van de verkrijger dezelfde onderwerpen als in de cao
van de vervreemder geregeld worden.128 Wanneer de cao van de verkrijger dezelfde
onderwerpen als de cao van de vervreemder regelt is omstreden. De onderwer-
pen hoeven in ieder geval niet exact overeen te komen, het volstaat dat de bij
de verkrijger geldende cao zo kan worden uitgelegd dat voor dezelfde onderwer-
pen een regeling bestaat. Komen de onderwerpen niet overeen, dan komt het tot

124 Müller-Glöge 2012, p. 421.
125 Müller-Glöge 2012, p. 422.
126 van Straalen 1999, p. 175.
127 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1029 en van Straalen 1999, p. 190.
128 Koch 2011, p. 1372.
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individualrechtliche Weitergeltung van § 613a lid 1 tweede zin BGB. Als de cao van
de verkrijger dezelfde onderwerpen als de cao van de vervreemder regelt gaat men
ervan uit dat er geen behoefte bestaat aan bescherming door de cao van de ver-
vreemder (het zogeheten aflossingsbeginsel). Hierbij is overigens niet van belang
of de bij de verkrijger geldende cao een Verbandstarifvertrag is. § 613a lid 1 derde
zin BGB geldt ook als de vervreemder gebonden is aan een Firmentarifvertrag en
bij de verkrijger een Verbandstarifvertrag geldt. Er bestaat in dit geval geen voor-
rang van één van deze cao’s.

Voor toepasselijkheid van § 613a lid 1 derde zin BGB is wel vereist dat de cao van de
vervreemder normatief gold, anders gezegd: § 613a lid 1 derde zin BGB is niet ana-
loog van toepassing als de cao-binding bij de vervreemder voortvloeide uit een incor-
poratiebeding.129 Een bij de vervreemder ten tijde van de overgang van onderneming
nawerkende cao (krachtens § 4 lid 5 TVG) lokt ook de werking van § 613a lid 1 derde
zin BGB niet uit, omdat de periode van nawerking niet leidt tot normatieve cao-
binding.

Overigens is niet van belang of de arbeidsvoorwaarden in de cao van de verkrijger
gunstiger of slechter zijn dan de cao van de vervreemder.130 Het aflossingsbeginsel
geldt derhalve los van een gunstigheidsvergelijking.131

Volgens het BAG kan een bij de vervreemder geldende cao niet krachtens § 613a
lid 1 derde zin BGB door een bij de verkrijger geldende ondernemingsovereenkomst
worden vervangen (de zogeheten Über-Kreuz-Ablösung).132 De rechtspositie van de
werknemer moet in geval van overgang van onderneming worden beschermd. Nor-
maliter zijn werknemers krachtens § 4 lid 3 TVG tegen een verslechtering van cao-
normen door een ondernemingsovereenkomst beschermd, hetgeen teniet zou
worden gedaan als het de verkrijger in geval van overgang van onderneming wel
zou zijn toegestaan de cao-normen door een slechtere ondernemingsovereenkomst
te vervangen.133

Voor de toepassing van § 613a lid 1 derde zin BGB is het niet relevant wanneer de
andere cao of ondernemingsovereenkomst toepassing verlangt. De cao of onderne-
mingsovereenkomst kan reeds voor de overgang van onderneming voor het bedrijf
van de verkrijger gegolden hebben of later intreden en dan de werking van § 613a
lid 1 derde zin BGB uitlokken.134 § 613a lid 1 derde zin BGB bepaalt immers ‘gere-
geld werden’ en niet ‘geregeld sind’.

129 BAG 29.08.2007 AP Nr. 61 zu § 1 TVG.
130 BAG 11.05.2005 AP Nr. 30 zu § 4 TVG.
131 Müller-Glöge 2012, p. 424.
132 Recentelijk: BAG 3.7.2013 AP BGB § 613a Nr. 443.
133 Bepler 2009, p. 71-72.
134 Koch 2011, p. 1373.
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Doordat een verschil wordt gemaakt tussen de overgang van een incorporatiebe-
ding krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB, de individualrechtliche Weitergeltung van
§ 613a lid 1 tweede zin en de situatie dat de verkrijger een andere cao of onderne-
mingsovereenkomst heeft krachtens § 613a lid 1 derde zin BGB kunnen voor bin-
nen de groep werknemers verschillende cao-voorwaarden gelden.

5.7.4 Wijziging collectieve arbeidsvoorwaarden

§ 613a lid 1 vierde zin BGB bepaalt:

‘Vor Ablauf der Frist nach Satz 2 können die Rechte und Pflichten geändert werden, wenn der Tarifvertrag
oder die Betriebsvereinbarung nicht mehr gilt oder bei fehlender beiderseitiger Tarifgebundenheit im
Geltungsbereich eines anderen Tarifvertrags dessen Anwendung zwischen dem neuen Inhaber und dem
Arbeitnehmer vereinbart wird.’

Vóór afloop van de periode van een jaar kunnen de rechten en verplichtingen gewij-
zigd worden zodra:
1) de oorspronkelijke cao of ondernemingsovereenkomst wordt beëindigd of afloopt

of
2) de verkrijger en de werknemer (indien zij geen van beide onder de werkingssfeer

van een cao vallen) overeenkomen een andere cao toe te passen.

In geval sub 1 herleeft de individuele contractsvrijheid en kunnen partijen binnen de
grenzen van het arbeidsovereenkomstenrecht een wijziging ten nadele van de werk-
nemer overeenkomen.135 In geval sub 2 zetde van toepassing verklaarde caodehiermee
strijdige rechten en verplichtingen opzij. Na de periode van een jaar eindigt alsnog de
handhavingsverplichting.

De handhavingsverplichting van § 613a lid 1 vierde zin BGB is niet van toepassing als
de cao op het moment van de overgang van onderneming niet langer dwingend door-
werkt in de arbeidsovereenkomst.136 Cao’s die krachtens § 4 lid 5 TVG nawerken zijn na
de overgang van onderneming krachtens § 613a lid 1 tweede zin BGB nog steeds van
toepassing, echter omdat nawerkende cao’s krachtens Duits recht niet dwingend
doorwerken in de arbeidsovereenkomst kunnen deze krachtens § 613a lid 1 vierde
zin BGB al vóór afloop van de termijn van een jaar eenzijdig ten nadele van de werk-
nemer gewijzigd worden door middel van een wijzigingsovereenkomst of een wijzi-
gingsontslag. De verkrijger kan in dat geval met de overgegane werknemers de
toepassing van een andere cao afspreken.137 De toepasselijkheid van een andere cao
moet tussen partijen overeengekomen worden en dat kan niet door middel van een
ondernemingsovereenkomst gebeuren.

135 van Straalen 1999, p. 189-190.
136 Koch 2011, p. 1374.
137 Müller-Glöge 2012, p. 424 en Koch 2011, p. 1374.
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5.7.5 Incorporatiebedingen

In Duitsland gebruiken gebonden werkgevers meestal arbeidsovereenkomsten met
een incorporatiebeding. Gelet op het feit dat een meerderheid van de Duitse werkge-
vers gebonden is heeft slechts een minderheid van de werknemers een arbeidsover-
eenkomst zonder incorporatiebeding.138

Er bestaan drie soorten incorporatiebedingen: allereerst is er het statische incorpora-
tiebeding dat alleen op de huidige versie van een bepaalde cao van toepassing is (‘Op
deze arbeidsovereenkomst is de cao […] in de huidige versie van toepassing’). Het
statische incorporatiebeding komt in Duitsland zelden voor. Ten tweede is er het
kleine dynamische incorporatiebeding dat niet alleen op de bestaande versie van een
bepaalde cao van toepassing is, maar evenzeer op toekomstige versies daarvan (‘Op
deze arbeidsovereenkomst is de cao […] in de huidige en toekomstige versies van
toepassing’). De meeste incorporatiebedingen in Duitsland zijn kleine dynamische
incorporatiebedingen. Ten derde is er het grote dynamische incorporatiebeding
(Tarifwechselklausel) dat van toepassing is op de telkens voor een onderneming gel-
dende cao (‘Op deze arbeidsovereenkomst is de telkens in aanmerking komende cao
in de steeds geldende versie van toepassing’).

Tot december 2005 werden kleine dynamische incorporatiebedingen door het BAG
uitgelegd uit hoofde van de Gleichstellungsabrede – een soort ongelijkheidscompen-
satie.139 Het doel van een klein dynamisch incorporatiebeding was de ontbrekende,
of bij de werkgever niet bekende gebondenheid van de werknemer te compenseren.
Na een overgang van onderneming verloren kleine dynamische incorporatiebedin-
gen bij een ongebonden verkrijger (evenals bij een ongebonden werknemer) van-
wege de Gleichstellungsabrede hun dynamiek en golden nog slechts statisch. Vanaf
december 2005 moest volgens het BAG een onderscheid gemaakt worden tussen
oude en nieuwe incorporatiebedingen.140 Voor oude kleine dynamische incorporatie-
bedingen geformuleerd vóór 31 december 2001 bleef de Gleichstellungsabrede door-
slaggevend, hetgeen betekende dat bij een ongebonden verkrijger (evenals bij een
ongebonden werknemer) het kleine dynamische incorporatiebeding haar dynamiek
verloor en nog slechts statisch gold. Voor nieuwe kleine dynamische incorporatiebe-
dingen geformuleerd na 31 december 2001 die niet uitdrukkelijk uit hoofde van de
Gleichstellungsabrede geformuleerd waren gold dat deze bij een ongebonden verkrij-
ger (evenals bij een ongebonden werknemer) dynamisch bleven. Voor nieuwe kleine
dynamische incorporatiebedingen die wél uitdrukkelijk uit hoofde van de Gleichstel-
lungsabrede geformuleerd waren gold dat deze bij een ongebonden verkrijger (evenals
bij een ongebonden werknemer) hun dynamiek verloren en nog slechts statisch
golden.

138 In 2012 was inWest-Duitsland 60% van de werkgevers gebonden, zie Ellguth & Kohaut 2013, p. 282.
139 Jacobs & Frieling 2013, p. 737 en Willemsen & Grau 2014, p. 12.
140 BAG 14.12.2005 AP TVG § 1 Nr. 33.
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In de zaak Werhof ging het om een oud klein dynamisch incorporatiebeding, het-
geen inhield dat bij een ongebonden verkrijger het incorporatiebeding vanwege
de Gleichstellungsabrede haar dynamiek verloor en nog slechts statisch gold.141

Het Landesarbeitsgericht Düsseldorf heeft het Hof van Justitie in de zaak Werhof
gevraagd of deze rechtspraak van het BAG verenigbaar was met artikel 3 lid 1 richt-
lijn overgang van onderneming (en uitdrukkelijk niet 3 lid 3 richtlijn overgang van
onderneming). Zoals reeds besproken oordeelde het Hof van Justitie dat in het kader
van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming niet voorbij mag worden
gegaan aan de rechten van de verkrijger die de aanpassingen en veranderingen moet
kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van zijn activiteiten dwingt. Dit punt is
in het arrest Werhof nader gespecificeerd doordat het Hof van Justitie oordeelde dat
bij een ongebonden verkrijger een dynamische binding in strijd zou kunnen zijn
met de negatieve vakverenigingsvrijheid.

Het BAG heeft in het Werhof-arrest geen reden gezien om de behandeling van
nieuwe kleine dynamische incorporatiebedingen te wijzigen, deze bleven bij een
ongebonden verkrijger (evenals bij een ongebonden werknemer) dynamisch. Uit
het Werhof-arrest kon volgens het BAG niet worden afgeleid dat de aanname van
een dynamische werking van incorporatiebedingen in strijd was met het Europese
recht.142 Inmiddels oordeelde het Hof van Justitie in het eveneens reeds besproken
Parkwood-arrest aan de hand van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming
dat niet voorbij mag worden gegaan aan de rechten van de verkrijger, die de aan-
passingen en veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van
zijn activiteiten noopt.143 Bij een overgang van onderneming van de publieke sector
naar de private sector kan een dynamische binding de manoeuvreerruimte die een
particuliere verkrijger nodig heeft om aanpassingsmaatregelen te treffen aanmer-
kelijk beperken en daarnaast kan het in strijd zijn met de ondernemersvrijheid als
de verkrijger niet de mogelijkheid heeft gehad deel te nemen aan de onderhande-
lingen over na de overgang gesloten cao’s.

Na de arresten Werhof en Parkwood staat mijns inziens vast dat cao-normen die con-
tractueel gelden door middel van een incorporatiebeding in Duitsland onder § 613a
lid 1 eerste zin BGB vallen.144 Krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB gaan de rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit de geïncorporeerde cao van rechtswege over op de
nieuwe eigenaar, maar een incorporatiebeding kan in dat kader geen grotere reik-
wijdte hebben dan de cao waarnaar zij verwijst, reden waarom rekening gehouden
moet worden met de beperkingen zoals vastgelegd in § 613a lid 1 vierde zin BGB.
Krachtens § 613a lid 1 vierde zin BGB kunnen voor afloop van de periode van een
jaar de rechten en verplichtingen gewijzigd worden zodra:

141 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway).
142 Willemsen & Grau 2014, p. 13.
143 HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt. R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
144 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.

R.M.Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
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1) de oorspronkelijke cao of ondernemingsovereenkomst wordt beëindigd of afloopt
of

2) de verkrijger en de werknemer (indien zij geen van beide onder de werkingssfeer
van een cao vallen) overeenkomen een andere cao toe te passen.

Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van § 613a lid 1
vierde zin BGB statisch, echter ook op grond van § 613a lid 1 eerste zin BGB kan een
dynamische binding in strijd zijn met de negatieve vakverenigingsvrijheid, de beno-
digde manoeuvreerruimte van een particuliere verkrijger (in verhouding tot een
publieke vervreemder) en de ondernemersvrijheid.

Het is in Duitsland inmiddels de vraag of het Parkwood-arrest moet leiden tot een
wijziging van de Duitse rechtspraktijk of nieuwe prejudiciële vragen.145 Met betrekking
tot een wijziging van de Duitse rechtspraktijk staat vast dat een terugkeer naar de
uitleg van oude kleine dynamische incorporatiebedingen, die na overgang van onder-
neming vanwege de Gleichstellungsabrede verworden tot statische incorporatiebe-
dingen, is uitgesloten. Sommige schrijvers vinden dat het BAG krachtens artikel 267
VWEU nieuwe prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie moet stellen. De prejudi-
ciële vragen zouden gerechtvaardigd kunnen worden door de bijzonderheden van
het Engelse recht in het algemeen en de zaak Parkwood in het bijzonder.146

5.8 Pensioen

5.8.1 Hoofdregel

Het bij de vervreemder opgebouwde ouderdomspensioen gaat krachtens § 613a lid 1
eerste zin BGB mee over.147 Daarentegen gaan de pensioenaanspraken van werkne-
mers die de onderneming reeds hebben verlaten niet krachtens § 613a lid 1 eerste zin
BGB op de verkrijger over en blijft de vervreemder schuldenaar.148

5.8.2 Unterstützungskasse

Wanneer het ouderdomspensioen bij de vervreemder door een Unterstützungskasse
(vergelijkbaar met een pensioenfonds) werd uitgevoerd dan verwerft de verkrijger
door de overgang van onderneming niet de rechten uit een Unterstützungskasse.149

Wanneer een Unterstützungskasse naar aanleiding van een overgang van onderne-
ming door de verkrijger wordt overgenomen, dan moet de verkrijger de aanspraken
van dewerknemers die de onderneming reeds hebben verlaten ook voldoen.Wanneer
een Unterstützungskasse niet wordt overgenomen treedt de verkrijger krachtens
§ 613a lid 1 eerste zin BGB in de verplichtingen jegens de werknemers.

145 Jacobs & Frieling 2013, p. 739 en Willemsen & Grau 2014, p. 12-17.
146 Lakies 2013, p. 564-567 en Willemsen & Grau 2014, p. 14-15.
147 BAG 12.05.1992 AP BetrAVG § 1 Betriebsveräusserung Nr. 14.
148 Koch 2011, p. 1351.
149 Koch 2011, p. 1351.
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5.9 Ontslag

5.9.1 Ontslagverbod wegens overgang van onderneming

§ 613a lid 4 BGB bevat een ontslagverbod wegens overgang van onderneming:

‘Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder
durch den neuen Inhaber wegen des Übergangs eines Betriebs oder eines Betriebsteils ist unwirksam.
Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt unberührt.’

Krachtens § 613a lid 4 BGB is het ontslag van een werknemer door vervreemder
of verkrijger wegens de overgang van onderneming van rechtswege nietig. Als de
werknemer voor de overgang van onderneming door de vervreemder wegens de
overgang is ontslagen kan hij jegens de verkrijger stellen dat hij aldaar in dienst
isgetreden. Overigens moet de werknemer zich bij een beroep op het ontslagverbod
wegens overgang van onderneming richten tot de werkgever die tot ontslag is over-
gegaan.

§ 613a lid 4 BGB is een zelfstandig ontslagverbod in de zin van § 13 lid 3 KSchG.150

Het ontslagverbod van § 613a lid 4 BGB is derhalve van toepassing, ook als is niet
voldaan aan het vereiste van § 1 lid 1 KSchG dat de arbeidsovereenkomst tenminste
zes maanden heeft bestaan of aan de voorgeschreven bedrijfsgrootte van § 23 KSchG.
§ 613a lid 4 BGB en § 1 KSchG zijn twee zelfstandige artikelen die naast elkaar bestaan.
Door het ontslagverbod wegens overgang van onderneming moet worden voorko-
men dat aan de werking van § 613a lid 1 BGB wordt ontkomen door werknemers voor
de overgang van onderneming te ontslaan.

Een ontslag geldt als gegeven wegens overgang van onderneming als de overgang
van onderneming de beweegreden voor het ontslag is.151 De overgang van onderne-
ming moet het motief en daarmee de hoofdreden voor het ontslag zijn. Of sprake is
van een ontslag wegens overgang van onderneming moet worden bepaald aan de
hand van de situatie op het moment van de ontslagaanzegging. Dientengevolge kan
een op handen zijnde overgang van onderneming slechts dan leiden tot nietigheid
krachtens § 613a lid 4 BGB als de van de overgang van onderneming deel uitma-
kende feiten op het tijdstip van ingang van het ontslag reeds vaststaan of tenminste
tastbare vormen hebben aangenomen. § 613a lid 4 eerste zin BGB is niet van toe-
passing als een mogelijke overgang van onderneming geen betrekking heeft op
de arbeidsovereenkomst van degene die wordt ontslagen. Niet ieder ontslag dat met
de overgang van onderneming samenhangt is in strijd met het ontslagverbod van
§ 613a lid 4 eerste zin BGB.152 Zo is het ontslagverbod niet van toepassing als er naast
de overgang van onderneming een andere hoofdreden bestaat die het ontslag recht-
vaardigt, bijvoorbeeld een reorganisatie.153

150 van Straalen 1999, p. 225 en Müller-Glöge 2012, p. 437.
151 van Straalen 1999, p. 226 en Müller-Glöge 2012, p. 437.
152 van Straalen 1999, p. 226.
153 BAG 20.09.2006 AP BGB § 613a Nr. 316.
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De werknemer die zich beroept op § 613a lid 4 eerste zin BGB dient in principe te
bewijzen dat het ontslag wegens de overgang van onderneming is gegeven.154 De
werknemer kan vermindering van de bewijslast toekomen als de te bewijzen fei-
ten in de risicosfeer van de werkgever liggen. Omdat bij een beroep op het ontbreken
van een in § 1 KSchG genoemde ontslaggrond de bewijslast bij de werkgever ligt
zou een werknemer er bewijsrechtelijk beter aan doen een beroep te doen op
§ 1 KSchG dan op § 613a lid 4 BGB, meestal doet de werknemer primair een beroep
op § 1 KSchG en subsidiair op § 613a lid 4 BGB.

5.9.2 Ontslag wegens andere gronden

§ 613a lid 4 tweede zin BGB bepaalt dat § 613a lid 4 eerste zin BGB ontslag wegens
andere gronden dan overgang van onderneming onverlet laat. Dit is de Duitse
implementatiewetgeving van artikel 4 lid 1 tweede zin richtlijn overgang van onder-
neming, waarin is vastgelegd dat de overgang van onderneming op zichzelf geen reden
tot ontslag vormt, maar dat ontslagen om economische, technische of organisatorische
redenen (hierna: eto-redenen) diewijzigingenvoor dewerkgelegenheidmet zich bren-
gen zijn toegestaan.

Bij ‘andere gronden’ in de zin van § 613a lid 4 tweede zin BGB kanworden gedacht aan
sociaal gerechtvaardigde ontslagen die verband houden met de persoon van de werk-
nemer (Personsbedingte Kündigung), het gedrag van de werknemer (Verhaltensbedingte
Kündigung) of dringende bedrijfseconomische redenen (Betriebsbedingte Kündigung) in
de zin van § 1 lid 2 KSchG.155 Bij het bepalen of sprake is van een sociaal gerechtvaardigd
ontslag vindt een belangenafweging tussenwerkgever enwerknemer plaats.156

Voordat een ontslag wegens dringende bedrijfseconomische redenen wordt uit-
gesproken moet worden gezocht naar een andere passende functie.157 Wanneer een
overgang van een onderdeel van een onderneming aanstaande is moet een werk-
gever die rekening houdt met een beroep van een werknemer op het verzetsrecht
van § 613a lid 6 BGB zoeken naar een andere passende functie in het deel van de
onderneming dat niet overgaat. Wanneer alleen een onderdeel van een onderne-
ming overgaat en de rest van de onderneming wordt gesloten kan de vervreemder
de werknemers die aldaar werkzaam zijn ontslaan wegens dringende bedrijfseco-
nomische redenen. Bij een ontslag wegens dringende bedrijfseconomische redenen

154 Müller-Glöge 2012, p. 445.
155 Müller-Glöge 2012, p. 437.
156 van Kempen 2012, p. 331.
157 Müller-Glöge 2012, p. 439.
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dient de werkgever krachtens §1 lid 3 KSchG bij de selectie van werknemers in ver-
gelijkbare functies rekening te houden met de anciënniteit, leeftijd en de verplich-
tingen van de werknemer op het gebied van levensonderhoud (de Sozialauswahl).158

De gedachte achter de Sozialauswahl is dat de sociaal sterkste in aanmerking komt
voor ontslag bij vergelijkbare functies.

Wanneer vervreemder en verkrijger op het moment van de ontslagaanzegging
onderhandelen over een overgang van onderneming kan sprake zijn van dringende
bedrijfseconomische redenen als de vervreemder los van de voorgenomen verkoop
arbeidsplaatsen wil afbouwen. Het staat de vervreemder vrij, ook wanneer hij zijn
onderneming verkopen wil, eerst zijn eigen saneringsplan ten uitvoer te brengen.
Voert de vervreemder een ontslag door wegens eigen bedrijfseconomische over-
wegingen, dan dient voor de Sozialauswahl krachtens § 1 lid 3 KSchG alleen naar de
over te dragen onderneming te worden gekeken en niet naar de bij de verkrijger in
dienst zijnde werknemers.159 Dit geldt niet alleen als de onderneming of het onder-
deel van de onderneming als zelfstandig bedrijf voortgezet wordt, maar ook bij inte-
gratie van de overgenomen onderneming of onderdeel van een onderneming in een
reeds bestaande onderneming. § 613a lid 1 en 4 BGB probeert de rechtspositie die de
werknemer vóór de overgang van onderneming had veilig te stellen, maar mag niet
leiden tot een positieverbetering van de werknemers die overgaan.

Wanneer de vervreemder ontslag aanzegt wegens een door de verkrijger nagestreefd
bedrijfseconomisch concept of saneringsplan dan is dit ontslag alleen sociaal gerecht-
vaardigd als er voldoende juridische aanknopingspunten voor een daadwerkelijke
omzetting van het concept voorhanden zijn.160 Reorganisatiegronden bij de verkrijger
kunnen ook voor de vervreemder een reden voor ontslag opleveren, mits deze reor-
ganisatiegronden op het moment van de ontslagaanzegging al vaste vormen hebben
aangenomen. De wens van de verkrijger het personeelsbestand voor de overgang van
onderneming te verkleinen is geen ontslaggrond.

158 § 1 lid 3 KSchG bepaalt: ‘Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im
Sinne des Absatzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial ungerechtfertigt,
wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das
Lebensalter, die Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht oder
nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem
Arbeitnehmer die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen Auswahl geführt haben. In die
soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer nicht einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung,
insbesondere wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer
ausgewogenen Personalstruktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. Der
Arbeitnehmer hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung als sozial ungerechtfertigt im Sinne
des Satzes 1 erscheinen lassen.’

159 Müller-Glöge 2012, p. 439.
160 Müller-Glöge 2012, p. 438.
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5.9.3 Bedrijfssluiting

Moeilijkheden ontstaan wanneer sprake is van ontslagen wegens bedrijfssluiting,
maar het vervolgens tot een overgang van onderneming komt.161 Wanneer sprake is
van een sociaal gerechtvaardigd ontslag is een beroep op § 613a lid 4 eerste zin BGB
uitgesloten. De effectiviteit van een ontslag moet worden beoordeeld aan de hand
van de situatie op het moment van de ontslagaanzegging. Op dat moment moet de
werkgever vastbesloten zijn het bedrijf te sluiten. Dienovereenkomstig is slechts
sprake van een ontslag wegens de overgang van onderneming als de overgang reeds
op het moment van de ontslagaanzegging concrete vormen heeft aangenomen en
het ontslag dient ter voorbereiding van de voorgenomen overgang van onderne-
ming. Zolang de onderhandelingen met een potentiële verkrijger nog niet zijn begon-
nen kan de overgang van onderneming niet de enige oorzaak van het ontslag zijn.

5.9.4 Ontslag wegens aanmerkelijke wijziging arbeidsomstandigheden

In het Duitse recht is artikel 4 lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming niet
met zoveel woorden geïmplementeerd. Duitsland kent derhalve geen expliciete
regeling op grond waarvan de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking wordt
geacht te zijn verbroken door toedoen van de werkgever omdat de overgang een
aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werk-
nemer ten gevolge heeft.

Dit lijkt ondervangen te worden door het Widerspruchsrecht, op grond waarvan de
werknemer zich tegen de overgang van onderneming kan verzetten en bij de ver-
vreemder in dienst blijft. Wil de vervreemder de arbeidsovereenkomst vervolgens
beëindigen, dan moet de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de geldende
opzegtermijn worden opgezegd.

De meeste schrijvers zijn van mening dat er geen behoefte bestaat aan een verder-
gaande richtlijnconforme uitleg van het Duitse recht.162 Er zou geen reden bestaan
werknemers naast het Widerspruchsrecht nog een recht op ontslagname bij een aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden te geven, waarbij de werknemer
dan een vergoeding toekomt. Wie zijn arbeidsovereenkomst met de verkrijger niet
wil voortzetten moet zich tegen de overgang verzetten en zo nodig met de gevolgen
van een bedrijfseconomisch ontslag door de vervreemder leven.

161 Müller-Glöge 2012, p. 438.
162 Krieger 2009, p. 48.
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