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HOOFDSTUK 6

Rechtsvergelijking materiële recht
overgang van onderneming

6.1 Inleiding

Nadat ik in de voorgaande hoofdstukken de overgang van onderneming naar
Nederlands, Engels en Duits recht heb onderzocht zal ik in dit hoofdstuk door mid-
del van een rechtsvergelijking onderzoeken of er significante verschillen bestaan tus-
sen voornoemde nationale implementatiewetgevingen en of naar aanleiding daarvan
aanbevelingen zijn te formuleren. Tevens zal ik onderzoeken welke problemen daar-
door zouden kunnen ontstaan bij grensoverschrijdende overgang van onderneming.

I. Werkingssfeer

6.2 Materiële-werkingssfeerbepaling

6.2.1 Richtlijn overgang van onderneming

Uit artikel 1 lid 1 sub a en b van de richtlijn overgang van onderneming volgt dat de
materiële werkingssfeer van de richtlijn overgang van onderneming bestaat uit de
navolgende voorwaarden:
1. onderneming (economische eenheid);
2. overgang; en
3. identiteitsbehoud.

De overgang moet betrekking hebben op een onderneming, zijnde een duurzaam
georganiseerde economische eenheid waarvan de activiteit niet tot de uitvoering van
een bepaald werk is beperkt.1 Anders gezegd: de onderneming kan naar haar aard niet
een aflopende zaak zijn. Het begrip economische eenheid verwijst naar een georgani-
seerd geheel vanpersonen en elementen, waarmee een economische activiteit met een
eigen doelstelling kan worden uitgeoefend.2 Een economische eenheid kent derhalve
een organisatorisch element, alsmede de voorzetting van haar economische activiteit.3

Een economische eenheid kan niet worden gereduceerd tot de activiteit waarmee zij is

1 HvJ EG 19 september 1995, NJ 1996, 520 en JAR 1995/233 (Rygaard/Strø Mølle Akustik).
2 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
3 HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92 m.nt. E. Knipschild (Klarenberg/Ferrotron).
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belast. Haar identiteit blijkt eveneens uit andere factoren, zoals personeelssamen-
stelling, leiding, taakverdeling, bedrijfsvoering of, in voorkomend geval, de beschikbare
productiemiddelen. Een economische eenheid moet weliswaar voldoende gestructu-
reerd en autonoom zijn, maar hoeft niet noodzakelijkerwijs materiële en immateriële
activa van betekenis te omvatten.4 Het verliezen van de organisatorische eenheid na
overgang hoeft niet in de weg te staan aan een overgang van onderneming in de zin
van de richtlijn overgang van onderneming.5

Met betrekking tot de voorwaarde overgang kan worden geconcludeerd dat het
Hof van Justitie het begrip overeenkomst zodanig heeft opgerekt dat er al sprake is
van een overdracht wanneer in contractueel verband de natuurlijke of rechtsper-
soon die verantwoordelijk is voor het beheer van het bedrijf verandert en de over-
nemende partij de verplichtingen van eenwerkgever ten opzichte van de werknemers
van de onderneming op zich neemt, zonder dat daarvoor van belang is of de eigen-
dom van de onderneming mee overgaat of dat er een op de overdracht gerichte
wilsovereenstemming bestaat.6 Het volstaat dat de overgang plaatsvindt in het kader
van – zelfs indirecte – contractuele betrekkingen. Voor de toepasselijkheid vande richt-
lijn overgang van onderneming is het niet noodzakelijk dat er rechtstreekse contrac-
tuele betrekkingen tussen de vervreemder en de verkrijger bestaan: de overgang kan
ook in twee of drie fasen geschieden.7 Kennelijkwordt het bestaanvan enige (juridische
of feitelijke) band tussen de vervreemder en de oorspronkelijke verkrijger door het
Hof van Justitie wel van belang geacht.

Beslissende voorwaarde is of de identiteit van het bedrijf bewaard blijft, wat met
name blijkt doordat de exploitatie ervan in feite wordt voortgezet of hervat. Hierbij
moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrok-
ken transactie kenmerken, zoals:
a.) de aard van de betrokken onderneming of vestiging (arbeids- of kapitaalintensief);
b.) het al dan niet overdragen van materiële activa (zoals grond, gebouwen, roerende

goederen en grondstoffen);
c.) de waarde van de immateriële activa (zoals goodwill, knowhow, kwaliteitskeur-

merk, handelsmerk, handelsnaam, patenten, klantenlijsten en verkooprechten)
op het tijdstip van de overdracht;

d.) het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe onder-
nemer;

e.) het al dan niet overdragen van de klantenkring;
f.) de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar over-

eenkomen; en
g.) de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.

4 HvJ EG 10 december 1998, JAR 1999/16 (Vidal, Hoechst en Claro Sol).
5 HvJ EG 12 februari 2009, JAR 2009/92 m.nt. E. Knipschild (Klarenberg/Ferrotron).
6 HvJ EG 17 december 1987, NJ 1989, 674 (Ny Mølle Kro).
7 HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Daddy’s Dance Hall), HvJ EG 19 mei 1992, NJ 1992, 476

(Sophie Redmond Stichting) en HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/
Zehnacker).
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Al deze factoren zijn slechts deelaspecten van het te verrichten globale onderzoek en
mogen daarom niet elk afzonderlijk worden beoordeeld.8

6.2.2 Rechtsvergelijking

Uit artikel 7:662 lid 2 en 3 BW volgt dat de materiële werkingssfeer – evenals in de
richtlijn overgang van onderneming – bestaat uit de voorwaarden onderneming
(economische eenheid), overgang en identiteitsbehoud. In tegenstelling tot het Hof
van Justitie heeft de Hoge Raad zich niet vaak uitgelaten over de vraag of sprake is
van een overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 lid 2 en 3 BW. Deze
schaarste laat zich verklaren door het feit dat de vraag of sprake is van een overgang
van onderneming zeer sterk met de feiten is verweven en de Hoge Raad zich alleen
bezighoudt met rechtsvragen, waarbij hij uitgaat van de feiten die de lagere rechters
hebben vastgesteld. De Hoge Raad moet echter wel nagaan of de feitenrechter de
juiste omstandigheden heeft gewogen bij de beoordeling van de materiële werkings-
sfeer van artikel 7:662 lid 2 en 3 BW. Dit leidt bij de vraag naar identiteitsbehoud nog
wel eens tot problemen, omdat Nederlandse rechters zich daarbij met name hebben
gefocust op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector, zon-
der rekening te houden met de andere Spijkersfactoren.9

In het Verenigd Koninkrijk is de materiële-werkingssfeerbepaling ten aanzien van
een standaard overgang opgenomen in artikel 3 lid 1(a) TUPE. Wanneer sprake is van
overdracht van een onderdeel van een onderneming, dan hoeft dat specifieke onder-
deel voorafgaand aan de overgang in het Verenigd Koninkrijk evenwel niet als een
afzonderlijk identificeerbare, stabiele economische eenheid te bestaan teneinde aan
de vereisten van TUPE te voldoen.10 Het volstaat dat een deel van de economische
eenheid identificeerbaar wordt als afzonderlijke economische eenheid ter gelegen-
heid van de overgang.11 TUPE is echter niet alleen van toepassing op een standaard
overgang van (een onderdeel van een) onderneming maar ook op een wijziging van
dienstverlening. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een standaard overgang
van (een onderdeel van) een onderneming, namelijk het vereiste van identiteitsbe-
houd, geldt niet voor een wijziging van dienstverlening. Sinds 31 januari 2014 geldt
krachtens artikel 3 lid 2A TUPE voor wijzing van dienstverlening wél dat de activitei-
ten die worden verricht na de wijziging van dienstverlening fundamenteel hetzelfde
moeten zijn als de activiteiten verricht door de persoon die gestopt is de activiteiten te
verrichten voor dewijziging van dienstverlening. Veel wijzigingen van dienstverlening
zullen overigens voldoen aan beide materiële-werkingssfeerbepalingen.12

8 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
9 Zie recentelijk: Ktr. Utrecht 6 februari 2013, JAR 2013/84 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg

(Ordina & Atos).
10 Fairhurst Ward Abbotts Ltd v Botes Building [2004] EWCA Civ 83.
11 IDS 2011, p. 28, vergelijkbaar met HvJ EU 6 maart 2014, JAR 2014/104 m.nt. R.M. Beltzer (Amatori/

Telecom Italia).
12 BIS 2014, p. 8.
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In Duitsland is de materiële-werkingssfeerbepaling opgenomen in § 613a lid 1 eerste
zin BGB. Voor toepasselijkheid van § 613a BGB dient sprake te zijn van een onder-
neming of onderdeel van een onderneming (economische eenheid), een rechtshan-
deling en een verandering van ondernemer. Door de rechtspraak van het Hof van
Justitie is daar nog de eis van identiteitsbehoud aan toegevoegd.13

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat sprake is van significante verschillen tussen de
materiële-werkingssfeerbepaling in Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd
Koninkrijk anderzijds. Zo hoeft in het Verenigd Koninkrijk bij een overdracht van een
onderdeel van een onderneming dat specifieke onderdeel voorafgaand aan de over-
gang niet als afzonderlijk identificeerbare, stabiele economische eenheid te bestaan
om aan de vereisten vanTUPE te voldoen, terwijl dit in Nederland en Duitslandwel een
vereiste lijkt. Daarnaast is TUPE ook van toepassing op een wijziging van dienstverle-
ning. De materiële-werkingssfeerbepaling voor eenwijziging van dienstverlening stelt
niet de eis van identiteitsbehoud, maar slechts dat de activiteiten voor en na de over-
gang hetzelfde moeten zijn. Hierdoor zullen een overgang van een onderdeel van een
onderneming en een wijziging van dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk eerder
als overgang van onderneming kwalificeren dan in Nederland en Duitsland.

Alleen Nederlandse rechters lijken zich bij de vraag naar identiteitsbehoud te
focussen op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector, in
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is die focus er niet. De rechtspraak van het
Hof van Justitie bevat ook geen vereiste dat de aard van de betrokken onderneming
of vestiging altijd als arbeids- of kapitaalintensief moet worden gekwalificeerd, als
twee elkaar uitsluitende grootheden. De zaken Süzen/Zehnacker14 en Oy Liikenne/
Liskojärvi15 lijken veel eerder de uitersten van een scala aan mogelijkheden te illus-
treren. Mijns inziens volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat de nationale
rechter in rekening moet houden met alle Spijkersfactoren om vervolgens het res-
pectieve belang van de Spijkersfactoren te beoordelen. Daartoe dient de rechter met
name rekening te houden met de bedrijfssector waarin de economische eenheid
werkzaam is, waarbij de rechter moet vaststellen welke elementen essentieel en
onontbeerlijk zijn voor de werking van de economische eenheid en nagaan of deze
elementen door de verkrijger zijn overgenomen.16 Bestaan dergelijke elementen niet
dan zijn alle Spijkersfactoren van gelijk belang.17 Ik zou de Nederlandse rechters
daarom willen aanbevelen zich bij de vraag naar identiteitsbehoud niet te focussen
op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector, maar rekening
te houden met alle Spijkersfactoren om vervolgens het respectieve belang van de
Spijkersfactoren te beoordelen.

13 Franzen 2008, p. 139.
14 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
15 HvJ EG 25 januari 2001, JAR 2001/68 m.nt. R.M. Beltzer (Oy Liikenne/Liskojärvi).
16 Conclusie AG Léger 12 oktober 2000 inz. Oy Liikenne.
17 Hof Leeuwarden 26 april 2011, JAR 2011/153 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Beenen/Klijnstra),

Ktr. Enschede 20 december 2012, JAR 2013/79 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (SNBOT) en
Ktr. Utrecht 6 februari 2013, JAR 2013/84 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Ordina & Atos).
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II. Behoud van de rechten van werknemers

6.3 Arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking

6.3.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 2 lid 1 sub d richtlijn overgang van onderneming verwijst voor het begrip
werknemer naar iedere persoon die in de lidstaat in kwestie krachtens de nationale
arbeidswetgeving bescherming geniet als werknemer. Het werknemersbegrip wordt
derhalve overgelaten aan de lidstaten. Artikel 2 lid 2 richtlijn overgang van onderne-
ming bepaalt dat de richtlijn geen afbreuk doet aan het nationale recht met betrekking
tot de definitie van een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. Volgens het Hof
van Justitie leidt het vereiste dat op het moment van de overgang sprake is van hetzij
een arbeidsovereenkomst, hetzij – in plaats daarvan en dus als gelijkwaardig alterna-
tief – een arbeidsbetrekking, tot de gedachte dat in de opvatting van de Uniewetgever
een contractuele band met de vervreemder niet in alle omstandigheden vereist is om
de werknemers aanspraak te geven op de bescherming van richtlijn overgang van
onderneming.18 De arbeidsbetrekking valt evenzeer onder de werking van de richtlijn
overgang van onderneming en voor het bestaan hiervan is een contractuele band niet
vereist.

6.3.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming zijn geen definities van de begrippen arbeidsovereenkomst en werk-
nemer respectievelijk arbeidsverhouding opgenomen, het begrip arbeidsbetrekking
uit de richtlijn overgang van onderneming wordt niet gebruikt. De richtlijn overgang
van onderneming is in Nederland en Duitsland geïmplementeerd in de civiele rege-
ling van de arbeidsovereenkomst, zodat daarop voor de betekenis van voornoemde
begrippen wordt teruggevallen. De definitie van arbeidsovereenkomst en arbeids-
verhouding in Nederland en Duitsland is vergelijkbaar: er dient sprake te zijn van
arbeid, loon en een gezagsverhouding.

In de Engelse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
is een ruimer werknemersbegrip opgenomen, omdat TUPE ziet op ieder individu dat
werkt voor een andere persoon ofwel krachtens een dienstbetrekking of leerover-
eenkomst, of anderszins, maar het ziet niet op iemand die diensten verleent krach-
tens een dienstverleningsovereenkomst.19 Er moet sprake zijn van een contractuele
relatie, aangegaan met de vervreemder, ter verrichting van arbeid, met uitzondering
van zelfstandigen die diensten verlenen.20 Artikel 2(1) TUPE bevat een ruime defi-
nitie van arbeidsovereenkomst, aangezien de definitie ziet op iedere overeenkomst
aangegaan in de context van een arbeidsrelatie die de voorwaarden van toepassing

18 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten).
19 IDS 2011, p. 87.
20 IDS 2011, p. 89-91.
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op die relatie vastlegt. De definitie van arbeidsovereenkomst ziet niet alleen op een
dienstbetrekking of leerovereenkomst, maar op iedere andere overeenkomst die
arbeidsvoorwaarden vastlegt of getuigt van een arbeidsovereenkomst.21 De definities
van werknemer en arbeidsovereenkomst zien niet op een arbeidsrelatie waarin geen
sprake is van enige overeenkomst tussen de vermeende werkgever en werknemer.
In het Verenigd Koninkrijk wordt het begrip arbeidsbetrekking net als in Nederland
en Duitsland niet gebruikt, maar daar lijkt – gelet op de ruime definitie van het
begrip arbeidsovereenkomst – ook geen behoefte aan te bestaan.

Bij het begrip arbeidsovereenkomst is derhalve sprake van een significant verschil
tussen Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds. In
Nederland en Duitsland dient sprake te zijn van een overeenkomst waarbij de werk-
nemer zich verbindt in dienst van de werkgever tegen loon gedurende zekere tijd
arbeid te verrichten, terwijl in het Verenigd Koninkrijk sprake is van een arbeids-
overeenkomst in de zin van TUPE als een overeenkomst arbeidsvoorwaarden vast-
legt of getuigt van een arbeidsovereenkomst. Omdat het Verenigd Koninkrijk een
ruimer (en meer EU-recht conform) werknemersbegrip hanteert dan Nederland
en Duitsland is het goed voorstelbaar dat meer werknemers een beroep kunnen
doen op TUPE dan op 7:662 e.v. BW en § 613a BGB.

Door de formulering van artikel 7:663 BW en § 613a BGB en het feit dat de
Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst is ingebed worden de
begrippen werknemer en arbeidsovereenkomst in Nederland en het begrip arbeids-
verhouding in Duitsland ten onrechte gekleurd. Voor deze begrippen zou het wat mij
betreft beter zijn als de implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming niet zou zijn ingebed in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst,
maar zou ik een eigen Wet overgang van onderneming (‘Betriebsübergangsgesetz’)
aanbevelen. De richtlijn inzake collectief ontslag is in Nederland immers ook geïm-
plementeerd door middel van een aparte Wet melding collectief ontslag.22 Bovendien
zou in Nederland en Duitsland tevens het begrip arbeidsbetrekking in de implementa-
tiewetgeving moeten worden opgenomen.

6.4 Verzetsrecht

6.4.1 Richtlijn overgang van onderneming

Met betrekking tot de vraag of de richtlijn overgang van onderneming werknemers
bij overgang van onderneming het recht geeft zich te verzetten tegen overgang van
hun arbeidsovereenkomst naar de verkrijger heeft het Hof van Justitie geoordeeld
dat artikel 3 lid 1 van de richtlijn overgang van onderneming er niet aan in de weg
staat dat een werknemer die op de datum van de overgang van onderneming in

21 Askew v Governing Body of Clifton Middle School and ors [1999] EWCA Civ 1892.
22 In Duitsland in het Kündigungsschutzgesetz.
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dienst is van de vervreemder, zich verzet tegen de overgang van zijn arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking op de verkrijger.23 Volgens het Hof van Justitie
verplicht de richtlijn overgang van onderneming een werknemer niet een arbeids-
relatie met de verkrijger aan te gaan, omdat een dergelijke verplichting het recht op
vrije arbeidskeuze van de werknemer zoals opgenomen in artikel 15 van het
Handvest van de grondrechten van de EU zou aantasten.24 Als de werknemer uit
eigen wil besluit de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking met de verkrijger
niet te handhaven is het aan de lidstaten te bepalen wat er met die overeenkomst of
arbeidsbetrekking moet gebeuren.25 Bij verzet door de werknemer moet wel worden
nagegaan of de door de verkrijger voorgestelde arbeidsovereenkomst een aanmer-
kelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werknemer ten
gevolge heeft, omdat in dat geval krachtens artikel 4 lid 2 van de richtlijn overgang
van onderneming de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking wordt geacht te
zijn verbroken door toedoen van de werkgever.26

6.4.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming is geen verzetsrecht voor de werknemer opgenomen. De Hoge Raad heeft
geoordeeld dat een werknemer die (ondubbelzinnig) weigert over te gaan van
rechtswege zijn arbeidsovereenkomst met de vervreemder verliest op het moment
van de overgang van onderneming.27

In de Engelse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming is wel een verzetsrecht voor de werknemer opgenomen, maar deze verzets-
rechten verschillen onderling aanzienlijk. In het Verenigd Koninkrijk eindigt door het
uitoefenen van het verzetsrecht de arbeidsovereenkomst automatisch op het moment
waarop de overgang plaatsvindt en deze beëindiging wordt niet beschouwd als
ontslag, tenzij sprake is van een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandighe-
den of contractbreuk door de werkgever. In Duitsland kan de werknemer, nadat hem
door de werkgever informatie is verschaft, binnen een termijn van een maand bes-
lissen over uitoefening van het verzetsrecht. Als in Duitsland rechtsgeldig een beroep is
gedaan op het verzetsrecht dan gaat de arbeidsovereenkomst niet op de verkrijger
over, maar blijft deze bestaan met de vervreemder.

Er bestaan tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland derhalve grote
verschillen met betrekking tot het recht van de werknemer zich tegen de overgang
van onderneming te verzetten en de gevolgen daarvan. Verzet tegen de overgang van
de arbeidsovereenkomst leidt in Nederland tot een automatisch einde van de

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

24 2000/C 364/01.
25 COM(2007) 334 definitief, p. 8.
26 HvJ EG 12 november 1998, NJ 1999, 520 en JAR 1999/520 m.nt. (Europièces/Sanders).
27 HR 7 oktober 1988, NJ 1989, 240 m.nt. P.A. Stein (De Waterlijn) en HR 26 mei 2000, NJ 2000,

566 m.nt. P.A. Stein en JAR 2000/152 m.nt. R.M. Beltzer (Veenendaal/Van Vuuren).
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arbeidsovereenkomst op het moment van de overgang, in het Verenigd Koninkrijk
ook tenzij sprake is van een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden
of contractbreuk door de werkgever, terwijl in Duitsland de arbeidsovereenkomst
met de vervreemder blijft bestaan. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk wordt
ervan uitgegaan dat het verzetsrecht in de tijd alleen voor de overgang kan worden
uitgeoefend, in Duitsland kan het verzetsrecht ook na de overgang worden uitge-
oefend.

6.5 Toerekening werknemer

6.5.1 Richtlijn overgang van onderneming

De volgende vraag die ontstaat is wanneer een werknemer kan worden toegerekend
aan een overgedragen onderdeel van een onderneming. In hoofdstuk 2 over de richt-
lijn overgang van onderneming heb ik in paragraaf 2.4.4 reeds het Botzen-arrest over
toerekening van de werknemer besproken.28 Het Hof van Justitie neemt in dat arrest
als uitgangspunt dat een arbeidsverhouding in hoofdzaak wordt gekenmerkt door
de band tussen de werknemer en het onderdeel van de onderneming of vestiging,
waarbij hij voor de uitoefening van zijn taak is aangesteld. De ‘band’ van het Hof
van Justitie slaat op het ‘organisatorische kader waarbinnen de arbeidsverhouding
werd geconcretiseerd’ van de commissie. Het ‘organisatorische kader waarbinnen de
arbeidsverhouding wordt geconcretiseerd’ kan het beste worden omschreven als ‘de
organisatorische gang van zaken waarbinnen de arbeidsverhouding vorm kreeg’.29

6.5.2 Rechtsvergelijking

In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is het antwoord op de vraag of een werk-
nemer moet worden toegerekend aan het georganiseerde geheel van elementen
of werknemers sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden van iedere
zaak. Relevante omstandigheden voor het antwoord op de vraag of een werknemer
behoort bij een (onderdeel van) een onderneming zijn onder andere de hoeveelheid
tijd besteed aan het ene of het andere onderdeel van de onderneming, de waardering
door de werknemer, de inhoud van de arbeidsovereenkomst waaruit blijkt waartoe
de werknemer gehouden is, hoe de kosten van de werkzaamheden van de werkne-
mer over de verschillende onderdelen zijn gealloceerd, de daadwerkelijke integratie
en uitoefening van het instructierecht. In Nederland zijn deze omstandigheden niet
geëxpliciteerd.

In Nederland heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de band tussen een permanent
geschorste werknemer en het over te dragen onderdeel was verbroken, waardoor de
werknemer niet langer als ‘een daar werkzame werknemer’ in de zin van artikel 7:663

28 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
29 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba &

Benetra) en Vzngr. Ktr. Amsterdam 12 oktober 2011, JAR 2011/283 m.nt. I.A. Haanappel-van der
Burg (Worp/Vitam & Albron).
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BWkonworden beschouwd.30 Een arbeidsongeschiktewerknemerwordt in Nederland
soms wel31 en dan weer niet32 toegerekend aan het overgedragen onderdeel van de
onderneming.

In het Verenigd Koninkrijk moet de vraag of een geschorste of arbeidsongeschikte
werknemer nog steeds kan worden toegerekend aan het onderdeel van de onder-
neming worden beantwoord aan de hand van de positie van de werknemer direct
voor de overgang.33 Een werknemer die geschorst was hangende een onderzoek naar
vermeende misdragingen moest wel worden toegerekend aan het tijdens de schor-
sing overgedragen onderdeel van de onderneming.

In Duitsland kan de werknemer aan het onderdeel van de onderneming worden toe-
gerekend als sprake is van een tijdelijke opschorting van de werkzaamheden (zoals bij
dienstplicht, ouderschapsverlof of een tijdelijk verblijf in het buitenland).34 Een
werknemer die in onderling overleg permanent is vrijgesteld van werkzaamheden
dan wel permanent is geschorst kan krachtens Duits recht niet langer aan de onder-
neming of het onderdeel van de onderneming worden toegerekend.

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat ten aanzien van de vraag welke werknemers kun-
nen worden toegerekend aan een onderdeel van een onderneming sprake is van
significante verschillen tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
In Nederland en Duitsland kan een permanent geschorste werkneemster niet wor-
den toegerekend aan (een onderdeel van) de onderneming,35 terwijl in het Verenigd
Koninkrijk een ten tijde van de overgang wegens vermeende misdragingen geschorste
werknemer wel moet worden toegerekend aan het overgedragen onderdeel van de
onderneming.36 Zieke werknemers lijken in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland wel
te moeten worden toegerekend aan het onderdeel van de onderneming, in Nederland
is dat soms wel en dan weer niet het geval.37

Het is de vraag hoe het Botzen-arrest over toerekening van de werknemer moet
worden uitgelegd. Daar waar de commissie in het Botzen-arrest voor de overgang
van rechten en verplichtingen van werknemers enkel beslissend acht ‘of de afdeling
waarbij de werknemers waren aangesteld en die het organisatorisch kader vormde
waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ wordt overgedragen heeft
het Hof van Justitie de commissie in dit oordeel gevolgd met de overweging dat

30 HR 11 februari 2005, NJ 2011, 153 m.nt. E. Verhulp en JAR 2005/67 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp
(Memedovic/Asito).

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

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

33 IDS 2011, p. 140.
34 Koch 2011, p. 1346.
35 HR 11 februari 2005, NJ 2011, 153 m.nt. E. Verhulp en JAR 2005/67 m.nt. R.M. Beltzer en E. Verhulp

(Memedovic/Asito).
36 Russell v First Security Guards ET/2700189/09.
37 Hof Amsterdam 22 februari 2007, JAR 2007/105 m.nt. E. Verhulp (Bulut/Hollandia) en Fairhurst

Ward Abbotts Ltd v Botes Building Ltd [2004] EWCA Civ 83.

Toerekening werknemer 6.5.2

173



een arbeidsverhouding immers in hoofdzaak wordt gekenmerkt door ‘de band
tussen de werknemer en het onderdeel van de onderneming of vestiging waarbij
hij voor de uitoefening van zijn taak is aangesteld’. De ‘band’ van het Hof van Justitie
lijkt dus te slaan op het ‘organisatorisch kader waarbinnen de arbeidsverhouding
werd geconcretiseerd’ van de commissie. Het ‘organisatorisch kader waarbinnen
de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ kan mijns inziens worden omschre-
ven als ‘de organisatorische gang van zaken waarbinnen de arbeidsverhouding vorm
kreeg’.38 Hiervoor kunnen mijns inziens relevant zijn de werktijd die is besteed aan
het onderdeel van de onderneming, de arbeidsovereenkomst die aangeeft waartoe
de werknemer zich heeft verplicht, alsook de allocatie van loonkosten tussen
verschillende onderdelen van de onderneming. Het criterium of de werknemer
ook daadwerkelijk in staat is zijn arbeidsverhouding vorm te geven maakt hiervan
mijns inziens geen deel uit.39 Dit wordt in Nederland en Duitsland ten onrechte in
de beoordeling betrokken. Hiertoe biedt de richtlijn overgang van onderneming
of de rechtspraak van het Hof van Justitie geen enkel aanknopingspunt. Ik acht het
onthouden van de bescherming van de richtlijn overgang van onderneming in
Nederland en Duitsland aan geschorste werknemers en soms in Nederland
aan arbeidsongeschikte werknemers in strijd met het primaire doel van de richtlijn
overgang van onderneming: werknemersbescherming. Ik zou de Nederlandse en
Duitse rechters daarom willen aanbevelen het criterium of de werknemer daad-
werkelijk in staat is zijn arbeidsverhouding vorm te geven niet langer in de beoor-
deling te betrekken.

6.6 Daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen

6.6.1 Richtlijn overgang van onderneming

De kernbepaling van de richtlijn overgang van onderneming wordt gevormd door
artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming, welk artikel bepaalt dat de rech-
ten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip
van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking door deze
overgang op de verkrijger overgaan.

6.6.2 Rechtsvergelijking

In Nederland gaan krachtens artikel 7:663 BW door de overgang van onderneming
de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de overgang ‘voortvloeien uit een
arbeidsovereenkomst’ tussen werkgever en werknemer van rechtswege over op de
verkrijger, hetgeen ruim moet worden geïnterpreteerd. Op het moment van de over-
gang treedt de verkrijger in alle schriftelijke en mondelinge verplichtingen, waarbij

38 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba &
Benetra).

39 Zo ook Zwemmer 2012b met betrekking tot de arbeidsongeschikte werknemer, maar niet met
betrekking tot de situatie waarin de betrokken werknemer op het tijdstip van de overgang om
niet met de overgang van het ondernemingsonderdeel verband houdende redenen is geschorst
en geen uitzicht op terugkeer bestaat.
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opeisbaarheid geen vereiste is.40 Uiteraard moeten mondelinge verplichtingen bij
betwisting wel bewezen worden. Aansprakelijkheid van de vervreemder gerezen uit
of in verband met de arbeidsovereenkomst gaat op de verkrijger over. Het Hof
’s-Hertogenbosch heeft onlangs met betrekking tot een aan de vervreemder krach-
tens artikel 7:629 lid 11 BW opgelegde loonsanctie geoordeeld dat deze loonsanctie
voor rekening van de verkrijger diende te komen, nu dit zou samenhangen met de
manier waarop door ‘de werkgever’ vorm was gegeven aan de re-integratiever-
plichtingen.41

In het Verenigd Koninkrijk is het gevolg van artikel 4(2) TUPE dat door de overgang
van onderneming alle voor de vervreemder uit de arbeidsovereenkomst voortvloei-
ende rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijger. Artikel 4(2) TUPE is niet
beperkt tot uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen,
aangezien artikel 4(2)(a) TUPE bepaalt dat ook rechten en verplichtingen ‘in verband
met’ de arbeidsovereenkomst overgaan.42 In het Verenigd Koninkrijk wordt een
onderscheid gemaakt tussen contractuele en wettelijke rechten van werknemers.
Contractuele rechten van werknemers zijn die rechten die expliciet in de arbeids-
overeenkomst zijn opgenomen (bijvoorbeeld de functieomschrijving, werkplek,
loon, arbeidsduur, loondoorbetaling bij ziekte, vakantietoeslag, opzegtermijn etc.),
terwijl wettelijke rechten van werknemers niet in de arbeidsovereenkomst zijn opge-
nomen (zoals rechten krachtens gezondheids- en veiligheidswetgeving).43 Zodra een
wettelijke aansprakelijkheid van de vervreemder is gerezen uit of in verband met de
arbeidsovereenkomst, dan gaat deze aansprakelijkheid krachtens artikel 4(2)(a) TUPE
op de verkrijger over. Aangezien een vordering uit hoofde van gelijke behandeling zes
jaar nadat de rechten zijn geschonden nog kan worden ingediend is de aansprakelijk-
heid van de verkrijger in potentie erg groot.44

In Duitsland zien de rechten en verplichtingen van de op het tijdstip van de overgang
bestaande arbeidsverhoudingen van § 613a lid 1 eerste zin BGB op alle individuele
afspraken, met inbegrip van cao-afspraken die door een incorporatiebeding deel zijn
gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst. Bij aanspraken die met de
arbeidsovereenkomst samenhangen maar daar niet rechtstreeks uit voortvloeien
moet steeds door middel van interpretatie worden vastgesteld of de verplichtingen
van de werkgever ook bij overdracht van de onderneming op een derde overgaan.45

Ten aanzien van de vraag welke rechten en verplichtingen voortvloeien uit de arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking bestaan geen significante verschillen tussen
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Het Engelse onderscheid tussen
contractuele en wettelijke arbeidsrechten is een kwestie van formulering, maar

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

2012, JAR 2012/259 (Comfident).
42 IDS 2011, p. 181.
43 IDS 2011, p. 195.
44 Birmingham City Council v Abdulla & Ors [2012] UKSC 47.
45 Koch 2011, p. 1352.
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maakt voor het effect niet uit. In geen van de onderzochte landen gaat het toepas-
selijke recht op de arbeidsovereenkomst, het socialezekerheidsrecht46 en/of het belas-
tingrecht47 door de overgang op de verkrijger over.

6.7 Wijziging

6.7.1 Richtlijn overgang van onderneming

Een wijziging van arbeidsvoorwaarden mag niet geschieden tijdens de overgang van
onderneming, noch mag de overgang van onderneming er de reden voor zijn.48 De
richtlijn overgang van onderneming verzet zich er echter niet tegen dat een werk-
nemer met de nieuwe ondernemer een wijziging van de arbeidsverhouding over-
eenkomt, voor zover het nationale recht een dergelijke wijziging toestaat in andere
gevallen dan overgang van onderneming. In paragraaf 2.5.2 stelde ik reeds dat het
Hof van Justitie in de arresten Werhof en Parkwood heeft aangegeven dat in het
kader van artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming niet voorbij mag wor-
den gegaan aan de rechten van de verkrijger die de aanpassingen en veranderingen
moet kunnen doorvoeren waartoe de voortzetting van zijn activiteiten dwingt. Mijns
inziens zou het verkrijgers op diezelfde grond ook moeten worden toegestaan
arbeidsvoorwaarden na overgang van onderneming te wijzigen.49 Wanneer de
werknemers met behoud van rechten en verplichtingen zijn overgegaan naar de
verkrijger is de richtlijn overgang van onderneming ‘uitgewerkt’ en zouden wijzi-
gingen moeten worden toegestaan voor zover het nationale recht van de verkrijger
daarin voorziet.

46 Coördinatieverordening 883/2004 (PbEU 2004, L 166) reikt regels aan die bepalen in welke lid-
staat de grensoverschrijdende werknemer sociaal verzekerd is. De hoofdregel van artikel 11 lid 3
sub a bepaalt dat het werklandbeginsel gehanteerd moet worden en dat een werknemer die in
een andere lidstaat gaat werken, sociaal verzekerd zal zijn in dat werkland.

47 De internationale implicaties van belastingen worden veelal geregeld door belastingverdragen
tussen veelal twee – en in uitzonderlijke gevallen – meer staten waarin die staten afspreken hoe
de heffing van hun belastingen op elkaar wordt afgestemd met als doel het voorkomen van inter-
nationale dubbele belasting en het ontgaan van belasting. Internationale dubbele belasting komt
voor als twee of meer staten hetzelfde inkomen van dezelfde persoon belasten als gevolg van de
toepassing van twee internationaal breed toegepaste heffingsbeginselen: het woonplaatsbeginsel
en het bronstaatbeginsel. Op grond van het woonplaatsbeginsel heft een staat belasting naar het
inkomen van personen die in die staat wonen of gevestigd zijn (de woonstaat) waarbij de ter-
ritoriale oorsprong van het inkomen niet van belang is. Het inkomen kan zowel van binnen het
grondgebied als van buiten het grondgebied opkomen en wordt aangeduid als wereldinkomen.
Op grond van het bronstaatbeginsel heft een staat belasting van personen die niet in die staat
wonen of gevestigd zijn, maar die wel inkomen uit die staat genieten (de bronstaat). Het uit-
gangspunt bij de verschillende belastingverdragen is dat de woonstaat het wereldinkomen van de
belastingplichtige altijd mag belasten, dus ook als het inkomen zijn oorsprong buiten de woon-
staat heeft. Vervolgens wordt in belastingverdragen per type inkomen bepaald of de bronstaat het
inkomen van de belastingplichtige dat zijn oorsprong in die staat heeft ook mag belasten. In dat
gevalmoet dewoonstaat van de belastingplichtige een belastingvermindering geven op de belasting
die in de woonstaat verschuldigd is.

48 HvJ EG 12 november 1992, JAR 1993/15 (Watson Rask/ISS).
49 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.

R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
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6.7.2 Rechtsvergelijking

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland is eenwijziging waarvoor de enige
en/of belangrijkste reden de overgang zelf is (bijvoorbeeld in geval van harmonisatie
door de verkrijger teneinde de arbeidsvoorwaarden van het zittende en het over-
gegane personeel op elkaar af te stemmen) niet toegestaan.

In Nederland kunnen andere wijzigingen slechts plaatsvinden met instemming van
de werknemer, welke instemming niet te snel mag worden aangenomen.50 Stemt de
werknemer niet met het wijzigingsvoorstel in, dan zijn naar Nederlands recht de
artikelen 7:613 BW (het eenzijdig wijzigingsbeding) en 7:611 BW (goed werkgever- en
werknemerschap) en 6:248 BW (redelijkheid en billijkheid) relevant. De verhouding
tussen de artikelen 7:613 BW, 7:611 BW en 6:248 BW is afhankelijk van de vraag of
sprake is van respectievelijk een wijziging van een collectieve regeling met eenzijdig
wijzigingsbeding, een wijziging van individuele arbeidsvoorwaarden of een wijziging
van een collectieve regeling zonder eenzijdig wijzigingsbeding.

In het Verenigd Koninkrijk kunnen wijzigingen waarvoor de enige en belangrijkste
reden niet de overgang zelf is, maar een reden verbonden met de overgang, zijnde
een economische, technische of organisatorische reden (hierna: eto-reden) die leidt
tot wijzigingen in het personeelsbestand, geldig zijn, indien ze zijn aangegaan tussen
de partijen bij de arbeidsovereenkomst (of hun vertegenwoordigers). Krachtens
TUPE 2014 mag de werkgever in de navolgende omstandigheden de arbeidsvoor-
waarden wijzigen:
a) als de reden voor wijziging geen verband houdt met de overgang;
b) als de enige of belangrijkste reden voor wijziging een eto-reden is die leidt tot

wijzigingen in het personeelsbestand, op voorwaarde dat de werkgever en werk-
nemer de wijziging overeenkomen;

c) als de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst de werkgever toestaan een wij-
ziging door te voeren.

In Duitsland wordt wel beweerd dat een overgang van onderneming krachtens
§ 613a BGB niet kan verhinderen dat verkrijger en werknemer wijzigingen anders
dan met betrekking tot rechten uit cao of ondernemingsovereenkomst overeenko-
men, echter hierover bestaat geen eenduidigheid.51 Een overeenkomst tussen werk-
nemer en vervreemder voorafgaand aan een geplande overgang die ziet op een
verslechtering van arbeidsvoorwaarden is in strijd met § 134 BGB52 en daarmee
nietig.

Wijziging waarvoor de enige en/of belangrijkste reden de overgang zelf is, is zowel
in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland niet toegestaan.

50 HR 28 mei 1999, NJ 1999, 509 en JAR 1999/131 (Steuten/Kuypers).
51 Müller-Glöge 2012, p. 402 en BAG 7.11.2007 AP BGB § 613a Nr. 329.
52 § 134 BGB bepaalt: Ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist nichtig,

wenn sich nicht aus dem Gesetz ein anderes ergibt.
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Er is wel sprake van een significant verschil ten aanzien van wijziging wegens eto-
redenen: het Verenigd Koninkrijk staat wijzigingen wegens eto-redenen onder voor-
waarden toe, terwijl dat in Nederland en Duitsland niet het geval is. Een probleem
met de wijziging wegens eto-redenen zoals toegestaan in het Verenigd Koninkrijk
is dat het Hof van Justitie deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk heeft geaccordeerd,
maar daar wel ruimte voor lijkt te bieden.53 Als de werknemers met behoud van rech-
ten en verplichtingen zijn overgegaan naar de verkrijger is de richtlijn overgang van
onderneming ‘uitgewerkt’ en zouden wijzigingen moeten worden toegestaan voor
zover het nationale recht van de verkrijger daarin voorziet.

Ik zou de Nederlandse en Duitse wetgever daarom willen aanbevelen in de
Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming een wijzigingsmogelijkheid waarvoor de enige en belangrijkste reden niet de
overgang zelf is, maar een reden verbonden met de overgang, zijnde een eto-reden die
wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengt, op te nemen. In het kader van
een belangenafweging kan een dergelijke wijzigingsmogelijkheid meer ruimte voor
wijziging bieden.

6.8 Overgang op verkrijger

6.8.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 2 lid a en b van de richtlijn overgang van onderneming definieert vervreem-
der als iedere natuurlijke of rechtspersoon die door een overgang van onderneming
de hoedanigheid van ondernemer ten aanzien van de onderneming, de vestiging of
het onderdeel van de onderneming of vestiging verliest, terwijl de verkrijger deze
hoedanigheid van ondernemer verkrijgt. De overgang van een onderneming in de
zin van de richtlijn overgang van onderneming veronderstelt volgens het Hof van
Justitie met name de wijziging van de rechtspersoon of natuurlijke persoon die ver-
antwoordelijk is voor de economische activiteiten van de overgedragen economische
eenheid en die, uit dien hoofde, als werkgever van de werknemers van die eenheid
arbeidsbetrekkingen heeft met die werknemers, eventueel niettegenstaande het
ontbreken van contractuele relaties met die werknemers. Hieruit volgt dat, om te
kunnen bepalen wie de vervreemder van die activiteiten is, de positie van een con-
tractuele werkgever, ofschoon deze niet verantwoordelijk is voor de economische
activiteiten van de overgedragen economische eenheid, niet systematisch prevaleert
boven de positie van een niet-contractuele werkgever die verantwoordelijk is voor
die activiteiten.54

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

54 HvJ EU 21 oktober 2010, JAR 2010/298 (Albron/FNV Bondgenoten).
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6.8.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming is de definitie van vervreemder en verkrijger zoals opgenomen in de
richtlijn overgang van onderneming niet overgenomen. De Nederlandse en Duitse
implementatiewetgeving gebruiken voor het begrip ‘vervreemder’ het woord ‘werk-
gever’, terwijl wel het begrip ‘verkrijger’wordt gebruikt. Dit kan leiden tot verwarring,
aangezien het begrip vervreemder niet gelijk is aan het civiele werkgeversbegrip.

In het Verenigd Koninkrijk bepaalt artikel 2(1) TUPE dat de begrippen vervreem-
der en verkrijger moeten worden geïnterpreteerd overeenkomstig de definitie van
een standaard overgang, zoals opgenomen in artikel 3 TUPE. Artikel 3(1)a TUPE
bepaalt in dat kader dat sprake moet zijn van een overgang van onderneming naar
een andere ‘persoon’, waarmee is bedoeld dat de identiteit van de werkgever moet
wijzigen wil sprake zijn van een overgang in de zin van artikel 3(1)(a) TUPE. Voor
wijziging van dienstverlening zijn de begrippen vervreemder en verkrijger in artikel
2(1) TUPE wel gedefinieerd, doordat als vervreemder wordt beschouwd de persoon
die de activiteiten uitvoerde vóór de wijziging van dienstverlening en als verkrijger
wordt beschouwd de persoon die de activiteiten uitvoert als gevolg van de wijziging
van dienstverlening.

Ten aanzien van de definitie van vervreemder en verkrijger bestaan er verschillen
tussen Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds. Terwijl
de richtlijn overgang van onderneming ziet op een wijziging van ondernemer, wordt
daar in Nederland en Duitsland een wijziging van werkgever onder verstaan. Afge-
vraagd kanworden of de implementatie in deze lidstaten niet te beperkt is: het begrip
ondernemer is ruimer dan het begrip werkgever. Voor de Nederlandse en Duitse
implementatiewetgeving heb ik voor de begrippen arbeidsovereenkomst en arbeids-
betrekking reeds gepleit voor het opnemen van de nationale implementatiewetgeving
in een eigen Wet overgang van onderneming, waarin dan tevens voor Nederland en
Duitsland het begrip werkgever moet worden vervangen door vervreemder.

6.9 Hoofdelijke aansprakelijkheid

6.9.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 3 lid 1 tweede alinea van de richtlijn overgang van onderneming bevat een
optionele hoofdelijke aansprakelijkheid. De lidstaten kunnen bepalen dat de vervreem-
der en de verkrijger na het tijdstip van de overgang hoofdelijk aansprakelijk zijn voor
de verplichtingen welke vóór het tijdstip van de overgang voortvloeien uit een op het
tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking.
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6.9.2 Nationale implementatiewetgeving

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming is vastgelegd dat de vervreemder nog gedurende een jaar na de over-
gang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden is voor de nakoming van de verplich-
tingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan vóór het tijdstip van overgang
van onderneming. In Duitsland is de vervreemder alleen volledig aansprakelijk voor
verplichtingen die opeisbaar zijn geworden vóór het tijdstip van de overgang.55

Voor verplichtingen die vóór het tijdstip van de overgang zijn ontstaan, maar pas na
het tijdstip van de overgang opeisbaar worden is de vervreemder aansprakelijk naar
rato van het op het tijdstip van de overgang verstreken tijdvak. De vervreemder is
bijvoorbeeld alleen aansprakelijk voor een kerstgratificatie voor het deel van het jaar
waar hij ondernemer was.56

In het Verenigd Koninkrijk is de hoofdelijke aansprakelijkheid niet in algemene zin
geïmplementeerd; er is slechts een hoofdelijke aansprakelijkheid opgenomen voor
informatie- en consultatieverplichtingen en voor de verplichte werkgeversaansprake-
lijkheidsverzekering. Voor de overige verplichtingen is de verkrijger vanaf het moment
van de overgang van onderneming volledig en alleen aansprakelijk, ook voor verplich-
tingen ontstaan vóór de overgang van onderneming.57

Er bestaan derhalve significante verschillen tussen Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland waar het de hoofdelijke aansprakelijkheid betreft en de
verplichtingen waarop de hoofdelijkheid ziet. Nederland en Duitsland hebben de
optionele hoofdelijke aansprakelijkheid (weliswaar enigszins verschillend) geïmple-
menteerd, maar het Verenigd Koninkrijk niet.

6.10 Informatieplicht

6.10.1 Richtlijn overgang van onderneming

Er bestaat op grond van artikel 3 lid 2 richtlijn overgang van onderneming een
optionele informatieplicht van de vervreemder jegens de verkrijger.

6.10.2 Nationale implementatiewetgeving

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming is de optionele informatieplicht van de vervreemder jegens de ver-
krijger niet geïmplementeerd, in het Verenigd Koninkrijk wel.

55 Müller-Glöge 2012, p. 432.
56 Preis 2014, p. Rn. 136.
57 Allan v Sterling BC [1995] IRLR 301.
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Het Engelse recht bepaalt in artikel 11 TUPE dat de vervreemder verplicht is de
verkrijger informatie te verschaffen omtrent:
a) de identiteit en leeftijd van de werknemer;
b) de informatie die de werkgever op grond van de wettelijke informatieplicht moet

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

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

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

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

Bovendien moet informatie worden verstrekt over iedere werknemer die niet vol-
gens de vereisten zoals opgenomen in artikel 7(1) TUPE is ontslagen. Wanneer niet
wordt voldaan aan de informatieplicht van artikel 11 TUPE kan de verkrijger krachtens
artikel 12(1) en (2) TUPE binnen drie maanden na de overgang van onderneming een
vordering tot schadevergoeding indienen bij een Employment Tribunal.

Ook waar het de informatieplicht van vervreemder jegens verkrijger betreft bestaan
er significante verschillen tussen Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd
Koninkrijk anderzijds.

6.11 Collectieve overeenkomsten

6.11.1 Richtlijn overgang van onderneming

Krachtens artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming handhaaft de verkrijger
na de overgang de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaar-
den in dezelfde mate als in deze overeenkomst vastgesteld voor de vervreemder, tot
op het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of afloopt, of
waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt toegepast.
De lidstaten mogen het tijdvak waarin de uit de cao voortvloeiende arbeidsvoor-
waarden moeten worden gehandhaafd beperken, mits dit tijdvak niet korter is dan
een jaar.

6.11.2 Rechtsvergelijking

Een rechtsvergelijking omtrent overgang van onderneming en collectieve overeen-
komsten wordt bemoeilijkt door het feit dat in Nederland en Duitsland collectieve
overeenkomsten worden beschouwd als wettelijk bindend contract, terwijl dat in
het Verenigd Koninkrijk niet zo is.
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In de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming is de hoofdregel dat door de overgang van onderneming de rechten en
verplichtingenwelke op dat tijdstip voor de vervreemder ten aanzien van daar werk-
zame werknemers voortvloeien uit bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden van een
(algemeen verbindend verklaarde) cao waaraan hij gebonden is, van rechtswege
overgaan op de verkrijger. De overgegane rechten en verplichtingen eindigen:
• op het tijdstip waarop de verkrijger gebonden wordt aan een na de overgang van

onderneming tot stand gekomen cao of
• de verkrijger krachtens een na de overgang genomen besluit tot verbindendver-

klaring verplicht wordt bepalingen na te komen van een cao of
• zodra de op het tijdstip van de overgang lopende geldingsduur van de cao of

werking van de avv verstrijkt.

De Nederlandse wetgever heeft geen gebruik gemaakt van de in de richtlijn over-
gang van onderneming opgenomen mogelijkheid het tijdvak waarin de (algemeen
verbindend verklaarde) cao-arbeidsvoorwaarden moeten worden gehandhaafd te
beperken. Daarnaast heeft de Nederlandse wetgever niet de mogelijkheid opgeno-
men dat de binding wegens de overgang vervalt zodra een eigen cao wordt toe-
gepast. Het verband met de richtlijn overgang van onderneming heeft tot gevolg dat
bij de eindigingsgronden slechts de handhavingsperiode eindigt en dat de vraag
of daarmee de rechten en verplichtingen zelf eindigen moet worden beantwoord
aan de hand van de overige bepalingen van de Wet Cao en de Wet Avv. Daarbij speelt
de nawerking een grote rol. Geconcludeerd kan worden dat de samenloop van cao’s
bij overgang van onderneming onduidelijk is, hetgeen voortvloeit uit onvoldoende
afstemming tussen de richtlijn overgang van onderneming en het Nederlandse cao-
recht.

Artikel 5 TUPE bepaalt dat door de overgang van onderneming iedere collectieve
overeenkomst, gemaakt door of namens de vervreemder met betrekking tot over-
gedragen werknemers en van kracht direct voorafgaande aan de overgang, overgaat
op de verkrijger. Het is de vraag welke gevolgen artikel 5 TUPE in de praktijk voor de
verkrijger zal hebben. Dit vloeit voort uit het feit dat krachtens artikel 179 TULRCA
collectieve overeenkomsten niet wettelijk bindend zijn, tenzij het tegendeel is
overeengekomen – waarvan zelden sprake is.58 In het Verenigd Koninkrijk werkt
een collectieve overeenkomst meestal door in de individuele arbeidsovereenkomst
door middel van een incorporatiebeding, maar in dat geval gaat het niet langer om
de overgang van collectieve overeenkomsten, maar over de overgang van individuele
arbeidsvoorwaarden. Als een collectieve overeenkomst niet wettelijk bindend is voor
de vervreemder is de collectieve overeenkomst dat ook niet voor de verkrijger. De
beperkingen die artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming aan de overgang
van collectieve arbeidsvoorwaarden stelt, namelijk dat zij door de verkrijger worden
gehandhaafd tot het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of
afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt

58 IDS 2011, p. 228.
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toegepast, zijn niet in de Engelse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang
van onderneming opgenomen, hetgeen te maken heeft met het feit dat in het Ver-
enigd Koninkrijk de binding aan een collectieve overeenkomst sowieso al zwak is.

In de Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
geldt dat de rechten en plichten die voor de vervreemder zijn geregeld in een cao
of ondernemingsovereenkomst bij overgang van onderneming door middel van
een wettelijke fictie deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst tussen
werknemer en verkrijger, de individualrechtliche Weitergeltung. Dergelijke voor-
waarden mogen gedurende een periode van een jaar na de overgang niet ten nadele
van de werknemer worden gewijzigd. Er is geen sprake van individualrechtliche
Weitergeltung als de rechten en verplichtingen bij de verkrijger door een andere cao
of ondernemingsovereenkomst geregeld zijn of worden. Hiervoor is wel nodig dat de
overgegane werknemers aan de cao van de verkrijger gebonden zijn doordat de cao
algemeen verbindend is verklaard of de werknemers lid zijn van een bij de cao van
de verkrijger betrokken vakbond en de cao van de verkrijger dezelfde werkingssfeer
heeft als de cao van de vervreemder en in beide cao’s dezelfde onderwerpen worden
geregeld. Voor afloop van de periode van een jaar kunnen de rechten en verplichtin-
gen gewijzigd worden zodra:
• de oorspronkelijke cao of ondernemingsovereenkomst wordt beëindigd of

afloopt of
• de verkrijger en de werknemer (indien zij geen van beide onder de werkingssfeer

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

Er bestaan tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland dus grote ver-
schillen op het gebied van collectieve overeenkomsten.

De in Nederland gesuggereerde oplossingen voor het samenloopvraagstuk van cao’s bij
overgang van onderneming hebben gemeen dat de oplossing steeds wordt gezocht in
het aanpassen van de Wet Cao en de Wet Avv. Mijns inziens zou de oplossing niet
moeten worden gezocht in het aanpassen van de Wet Cao en de Wet Avv, maar door
de overgang van de in een cao vastgelegde arbeidsvoorwaarden te implementeren
in een eigen Wet overgang van onderneming. In de Wet overgang van onderneming
zou – net zoals in Duitsland – voor de verkrijger een handhavingsverplichting voor de
cao van de vervreemder kunnen worden opgenomen, welke handhavingsverplichting
is gemaximeerd tot een jaar. De handhavingsverplichting eindigt in ieder geval op het
tijdstip waarop de cao van de vervreemder wordt beëindigd of afloopt of waarop voor
de vervreemder een andere cao in werking treedt of wordt toegepast. De handha-
vingsverplichting bij overgang van onderneming is een binding sui generis (van eigen
aard), die los staat van de Wet Cao en de Wet Avv en waardoor de nawerkings-
problematiek wordt opgelost. In het arrest Österreichischer Gewerkschaftsbund heeft
het Hof van Justitie geoordeeld dat een dergelijke handhavingsverplichting onder
artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming zou vallen.59

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

6.12.1 Richtlijn overgang van onderneming

Van een incorporatiebeding is sprake als in de individuele arbeidsovereenkomst een
verwijzing naar een cao is opgenomen, zodat deze cao deel gaat uitmaken van de
arbeidsovereenkomst. In paragraaf 2.8.4 schreef ik reeds dat na de arresten Werhof
en Parkwood mijns inziens vaststaat dat een incorporatiebeding valt onder artikel 3
lid 1 richtlijn overgang van onderneming.60 Krachtens artikel 3 lid 1 richtlijn over-
gang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de
geïncorporeerde cao van rechtswege over op de nieuwe eigenaar, maar een incor-
poratiebeding kan in dat kader geen grotere reikwijdte hebben dan de cao waarnaar
zij verwijst. Daardoor moet rekening gehouden worden met (inmiddels) artikel 3
lid 3 van de richtlijn overgang van onderneming dat beperkingen aanbrengt op het
beginsel dat de cao waarnaar de arbeidsovereenkomst verwijst toepasselijk is. Vol-
gens het Hof van Justitie bestaan krachtens artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van
onderneming twee beperkingen:61

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

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

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

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

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

Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van artikel 3 lid 3
richtlijn overgang van onderneming statisch, echter ook op grond van artikel 3 lid 1
richtlijn overgang van onderneming kan een dynamische binding in strijd zijn met

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

61 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) punten 29 en 30.
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de negatieve vakverenigingsvrijheid, de benodigde manoeuvreerruimte van een par-
ticuliere verkrijger (in verhouding tot een publieke vervreemder) en de ondernemers-
vrijheid.

6.12.2 Rechtsvergelijking

In Nederland vallen cao-normen die door middel van een incorporatiebeding con-
tractueel gelden onder artikel 7:663 BW, krachtens welk artikel de rechten en ver-
plichtingen die voortvloeien uit de geïncorporeerde cao van rechtswege overgaan op
de nieuwe eigenaar. Een incorporatiebeding kan in dat kader geen grotere reikwijdte
hebben dan de cao waarnaar zij verwijst, reden waarom rekening gehouden moet
worden met de beperkingen zoals vastgelegd in artikel 14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2
Wet Avv. Een dynamisch incorporatiebeding wordt mijns inziens op grond van artikel
14a lid 2 Wet Cao en 2a lid 2 Wet Avv statisch, echter ook op grond van artikel 7:663
BWkan een dynamische binding in strijd zijnmet de negatieve vakverenigingsvrijheid,
de benodigde manoeuvreerruimte van een particuliere verkrijger (in verhouding tot
een publieke vervreemder) en de ondernemersvrijheid.

In het Verenigd Koninkrijk vallen cao-normen die door middel van een incorpora-
tiebeding contractueel gelden onder artikel 4(2) TUPE, waarin is vastgelegd dat door
de overgang van onderneming in beginsel alle voor de vervreemder uit de arbeids-
overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijger.
De beperkingen die artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming aan de overgang
van collectieve arbeidsvoorwaarden stelt, namelijk dat zij door de verkrijger worden
gehandhaafd tot het tijdstip waarop de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of
afloopt, of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt
toegepast zijn niet in de Engelse implementatiewetgeving vastgelegd, hetgeen reflec-
teert dat de Engelse arbeidsmarkt veel minder dan andere Europese arbeidsmarkten
wordt gereguleerd door collectieve overeenkomsten. Mijns inziens kan uit het Park-
wood-arrest worden afgeleid dat ook op grond van artikel 4(2) TUPE een dynamische
binding in strijd kan zijn met de benodigde manoeuvreerruimte van een particuliere
verkrijger (in verhouding tot een publieke vervreemder) en de ondernemersvrijheid.
Met artikel 4(5B) TUPE 2014 is vastgelegd dat als de arbeidsovereenkomst een col-
lectieve overeenkomst incorporeert deze arbeidsvoorwaarden een jaar na de over-
gang gewijzigd mogen worden, mits na de wijziging de rechten en verplichtingen in
de arbeidsovereenkomst globaal niet minder gunstig worden voor de werknemer
dan de rechten en verplichtingen die direct voor de wijziging golden. Met artikel 4A
TUPE 2014 is vastgelegd dat als een arbeidsovereenkomst een dynamisch incorpora-
tiebeding bevat, dit niet leidt tot overgang van rechten en verplichtingen uit hoofde
van de collectieve overeenkomst als de bepaling van de collectieve overeenkomst is
aangegaan na de datum van overgang én de verkrijger niet deelneemt aan de onder-
handelingen omtrent deze bepaling. Een dynamisch incorporatiebeding wordt in die
omstandigheden derhalve statisch.
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In Duitsland vallen cao-normen die door middel van een incorporatiebeding con-
tractueel gelden onder § 613a lid 1 eerste zin BGB.62 Krachtens § 613a lid 1 eerste
zin BGB gaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de geïncorporeerde
cao van rechtswege over op de nieuwe eigenaar, maar een incorporatiebeding kan
in dat kader geen grotere reikwijdte hebben dan de cao waarnaar zij verwijst, reden
waarom rekening gehouden moet worden met de beperkingen zoals vastgelegd
in § 613a lid 1 vierde zin BGB. Krachtens § 613a lid 1 vierde zin BGB kunnen voor
afloop van de periode van een jaar de rechten en verplichtingen gewijzigd worden
zodra:
1) de oorspronkelijke cao of ondernemingsovereenkomst wordt beëindigd of

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

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

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

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gaat de geïncorporeerde cao
vergelijkbaar over, het Verenigd Koninkrijk kent echter geen eindigingsgronden. Dit
kan worden ondervangen door de rechtspraak van het Hof van Justitie, waarin is
geoordeeld dat in dat kader niet voorbij mag worden gegaan aan de rechten van de
verkrijger die de aanpassingen en veranderingen moet kunnen doorvoeren waartoe
de voortzetting van zijn activiteiten dwingt.63 Duitsland lijkt zich aan deze recht-
spraak niet te kunnen conformeren omdat het Parkwood-arrest zou zijn ingegeven
door de bijzonderheden van het Engelse recht in het algemeen en de zaak Parkwood
in het bijzonder.64 Het is in Duitsland inmiddels de vraag of het Parkwood-arrest
moet leiden tot een wijziging van de Duitse rechtspraktijk of nieuwe prejudiciële
vragen.65

6.13 Pensioen

6.13.1 Richtlijn overgang van onderneming

Krachtens artikel 3 lid 4 sub a richtlijn overgang van onderneming gaan – tenzij de
lidstaten anders bepalen – rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen,
invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekkingen uit hoofde van

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

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

64 Lakies 2013, p. 564-567 en Willemsen & Grau 2014, p. 14-15.
65 Jacobs & Frieling 2013, p. 739 en Willemsen & Grau 2014, p. 12-17.
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voor een of meer bedrijfstakken geldende aanvullende stelsels van sociale voor-
zieningen welke bestaan naar de wettelijke stelsels van sociale zekerheid van de
lidstaten niet door overgang op de verkrijger over. Krachtens artikel 3 lid 4 sub b
richtlijn overgang van onderneming moeten lidstaten de nodige maatregelen vast-
stellen om de belangen van de werknemers en oud-werknemers te beschermen met
betrekking tot hun verkregen rechten of rechten in wording op ouderdomsuitke-
ringen, met inbegrip van uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, uit hoofde van
voornoemde aanvullende stelsels.

6.13.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming geldt dat door de vervreemder gedane pensioentoezeggingen in
principe overgaan op de verkrijger.

Dit geldt in Nederland niet voor rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een
pensioenovereenkomst als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet indien:
a) de verkrijger aan de werknemer hetzelfde aanbod doet tot het sluiten van een

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

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

c) bij cao of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan is
afgeweken van de pensioenovereenkomst.66

Daarnaast bevat de Nederlandse implementatiewetgeving een uitzondering indien
de werknemer voor de overgang op grond van artikel 2 van de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 verplicht is deel te nemen in
een bedrijfstakpensioenfonds en die verplichting blijft gelden na de overgang,
alsmede voor de overgang van een spaarregeling in de zin van de Pensioenwet. Met
gebruikmaking van deze uitzonderingen heeft de verkrijger ten aanzien van pensi-
oentoezeggingen een voordeel in vergelijking met andere arbeidsvoorwaarden die
niet wegens de overgang van onderneming kunnen worden gewijzigd.67

In Duitsland is de hoofdregel dat het bij de vervreemder opgebouwde ouderdoms-
pensioen krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB mee overgaat.68 Wanneer het ouder-
domspensioen bij de vervreemder door een Unterstützungskasse (vergelijkbaar met
een pensioenfonds) werd uitgevoerd verwerft de verkrijger door de overgang van
onderneming niet de rechten uit een Unterstützungskasse.69 Wanneer een Unterstüt-
zungskasse naar aanleiding van een overgang van onderneming door de verkrijger

66 Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor compenserende maatregelen bij een verslechtering
van de pensioenregeling, waarover uitgebreid Gerlach 2012, p. 266.

67 Gerlach 2012, p. 265.
68 BAG 12.05.1992 AP BetrAVG § 1 Betriebsveräusserung Nr. 14.
69 Koch 2011, p. 1351.
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wordt overgenomen, danmoet de verkrijger de aanspraken van de werknemers die de
onderneming reeds hebben verlaten ook voldoen. Wanneer een Unterstützungskasse
niet wordt overgenomen treedt de verkrijger krachtens § 613a lid 1 eerste zin BGB in de
verplichtingen jegens de werknemers.

De Engelse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
bepaalt dat geen sprake is van overgang van:
• een arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst voor zover het een beroeps-

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

• rechten, verplichtingen of aansprakelijkheden krachtens of in verband met een
arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst of anderszins voor zover het
een beroepspensioen in de zin van de Pensions Schemes Act 1993 aangaat.

Deze uitzonderingen van overgang moeten evenwel eng worden geïnterpreteerd.70

Bepalingen van een beroepspensioen in de zin van de Pensions Schemes Act 1993
die niet zien op ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenpensioen
(bijvoorbeeld een VUT-regeling) maken geen deel uit van het beroepspensioen en
gaan wel krachtens TUPE over. Krachtens de Pensions Act 2004 en de Transfer of
Employment (Pension Protection) Regulations 200571 moet de verkrijger een nieuwe
pensioenregeling aanbieden aan bepaalde werknemers. Werknemers die bij de ver-
krijger recht hebben deel te nemen in een nieuwe pensioenregeling zijn werknemers
die:
a) reeds bij de vervreemder in een beroepspensioen deelnemen;
b) niet bij de vervreemder in een beroepspensioen deelnemen, maar dat wel zou-

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

den kunnen doen nadat zij langer bij de vervreemder zouden hebben gewerkt.72

Op het gebied van overgang van onderneming en pensioen lijkt er met name tussen
Nederland en Duitsland enerzijds en het Verenigd Koninkrijk anderzijds sprake te
zijn van verschil. Terwijl de richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat pensioen
in principe niet overgaat, tenzij de lidstaten anders bepalen, gaan Nederland en
Duitsland ervan uit dat pensioen wel overgaat, tenzij sprake is van bepaalde uit-
zonderingen. In het Verenigd Koninkrijk gaat men er – evenals de richtlijn overgang
van onderneming – van uit dat pensioen niet overgaat, tenzij sprake is van bepaalde
uitzonderingen. De Engelse implementatiewetgeving is daarmee meer in lijn met de
richtlijn overgang van onderneming, maar de Nederlandse en Duitse implementa-
tiewetgeving is ook toegestaan.

70 BIS 2014, p. 17.
71 S.I. 2005/649.
72 BIS 2014, p. 18.
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6.14 Ontslag wegens overgang van onderneming en eto-redenen

6.14.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 4 lid 1 van de richtlijn overgang van onderneming bepaalt omtrent overgang
van onderneming en ontslag dat de overgang van de onderneming op zichzelf voor
de vervreemder of de verkrijger geen reden voor ontslag oplevert. Het Hof van Jus-
titie heeft in het Bork-arrest geoordeeld dat de werknemers van de onderneming,
wier arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking in strijd met artikel 4 lid 1 richtlijn
is beëindigd met ingang van een datum vóór die van de overgang, worden geacht
op de datum van overgang nog steeds in dienst van de onderneming te zijn, het-
geen met name tot gevolg heeft dat de verplichtingen van de werkgever jegens hen
overeenkomstig artikel 3 lid 1 van de richtlijn van rechtswege van de vervreemder
op de verkrijger overgaan.73 Een ontslag wegens overgang van onderneming werd
door het Hof van Justitie dus nietig geacht.

Artikel 4 lid 1 BW vormt geen beletsel voor ontslagen om eto-redenen die wijzigin-
gen voor de werkgelegenheid met zich brengen. Gelet op de uitspraak van het Hof
van Justitie in het Kirtruna-arrest volstaat voor een rechtsgeldig beroep op eto-
redenen dat de eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet alleen te
wijten is aan de overgang van onderneming, maar wordt veroorzaakt door aanvul-
lende eto-redenen.74

6.14.2 Rechtsvergelijking

In de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming bepaalt artikel 7:670 lid 8 BW dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met
de in zijn onderneming werkzame werknemer niet kan opzeggen wegens de over-
gang van die onderneming. Artikel 7:670 lid 8 BW richt zich zowel op de vervreem-
der als op de verkrijger. Een opzegging door de vervreemder of de verkrijger in strijd
met het opzegverbod van artikel 7:670 lid 8 BW is vernietigbaar. Krachtens artikel
7:677 lid 5 BW kan de werknemer gedurende twee maanden na de opzegging een
beroep doen op de vernietigingsgrond. In de Nederlandse implementatiewetgeving
is niet vastgelegd dat een ontslag wegens eto-redenen die wijzigingen voor de werk-
gelegenheid meebrengen volgens de normale nationale ontslagbepalingen mogelijk
is. Nederlandse rechters verschillen van mening over de vraag wanneer bij overgang
van onderneming ontslag wegens eto-redenen is toegestaan.

In de Engelse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
bepaalt artikel 7(1) TUPE dat een ontslag wegens de overgang van onderneming niet
nietig is en stand houdt, maar er is sprake van een automatisch unfair dismissal in de
zin van de ERA 1996 wanneer de enige of belangrijkste reden voor het ontslag is
gelegen in de overgang zelf of een reden verbonden met de overgang, niet zijnde een

73 HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
74 HvJ EG 16 oktober 2008, JAR 2008/295 (Kirtruna).
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eto-reden die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand. Artikel 7(6) TUPE
bepaalt dat alleen werknemers die krachtens de ERA 1996 een vordering uit hoofde
van unfair dismissal kunnen indienen gerechtigd zijn een beroep te doen op het
automatisch unfair dismissal van artikel 7(1) TUPE. In dat kader bevat artikel 230
ERA 1996 een definitie van werknemer en bepaalt artikel 108 ERA 1996 dat moet
worden voldaan aan de kwalificerende termijn van twee jaar. Het doel van artikel 7
(1)-(3) TUPE is drie verschillende categorieën van ontslag te onderscheiden:
1. ontslagen waarvoor de enige of belangrijkste reden de overgang zelf is, of een

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

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

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

Ontslagen in de eerste categorie zijn automatisch een unfair dismissal in de zin van
de ERA 1996. Ontslagen in de tweede categorie zijn mogelijk rechtmatig in de zin van
de ERA 1996. TUPE is niet van toepassing op ontslagen in de derde categorie, omdat
zulke ontslagen geen verband houden met de overgang.

Krachtens artikel 7 lid 1 t/m 3 TUPE 2014 mag noch de vervreemder, noch de ver-
krijger een werknemer ontslaan als de enige of belangrijkste reden voor ontslag de
overgang is.75 Deze ontslagen zijn automatisch een unfair dismissal in de zin van
de ERA 1996, echter de werknemers moeten nog steeds voldoen aan de kwalifi-
cerende termijn van twee jaar zoals opgenomen in artikel 108 ERA 1996. De
vervreemder en verkrijger kunnen eenwerknemer wel rechtsgeldig ontslaanwegens
eto-redenen die leiden tot wijzigingen in het personeelsbestand. De vervreemder
kan zich niet verlaten op eto-redenen die leiden tot wijzigingen in het personeels-
bestand bij de verkrijger. Sommige ontslagen die krachtens TUPE 2006 automatisch
een unfair dismissal waren, zullen dat niet langer zijn krachtens TUPE 2014.76

Krachtens TUPE 2006 was een ontslag automatisch een unfair dismissal als het
‘verbonden was’ met de overgang, terwijl artikel 7(1)-(3) TUPE 2014 bepaalt dat een
ontslag alleen automatisch een unfair dismissal is als de enige of belangrijkste reden
voor het ontslag de overgang is.77

75 Dit geldt voor zaken waarin de overgang plaatsvindt op of na 31 januari 2014 en de datum van
opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer 31 januari 2014 of later is
of in een zaak waarin niet is opgezegd en de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
31 januari 2014 of later is.

76 McMullen 2014a, p. 369.
77 TUPE 2014 geldt voor zaken waarin de overgang plaatsvindt op of na 31 januari 2014 en de datum

van opzegging van de arbeidsovereenkomst door werkgever of werknemer 31 januari 2014 of
later is of in een zaak waarin niet is opgezegd, de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt
31 januari 2014 of later is.
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Krachtens § 613a lid 4 eerste zin BGB is het ontslag van een werknemer door ver-
vreemder of verkrijger wegens de overgang van onderneming van rechtswege nietig.
Een ontslag geldt als gegeven wegens overgang van onderneming als de overgang
van onderneming de beweegreden voor het ontslag is.78 De overgang van onderne-
ming moet het motief en daarmee de hoofdreden voor het ontslag zijn. § 613a lid 4
tweede zin BGB bepaalt dat § 613a lid 4 eerste zin BGB ontslag wegens andere
gronden dan overgang van onderneming onverlet laat. Bij ‘andere gronden’ in de zin
van § 613a lid 4 tweede zin BGB kan worden gedacht aan sociaal gerechtvaardigde
ontslagen die verband houden met de persoon van de werknemer (Personsbedingte
Kündigung), het gedrag van de werknemer (Verhaltensbedingte Kündigung) of drin-
gende bedrijfseconomische redenen (Betriebsbedingte Kündigung) in de zin van § 1
lid 2 KSchG.79

Een ontslag wegens overgang van onderneming is in Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en Duitsland niet toegestaan, maar de rechtsgevolgen van dit ontslag verschillen
aanzienlijk. Een ontslag wegens overgang van onderneming is in Nederland vernie-
tigbaar. In het Verenigd Koninkrijk is een ontslag wegens overgang van onderneming
niet nietig, maar houdt stand. Er is wel sprake van een automatisch unfair dismissal in
de zin van de ERA 1996 wanneer de enige of belangrijkste reden voor het ontslag is
gelegen in de overgang zelf of een reden verbonden met de overgang, niet zijnde een
eto-reden die leidt tot wijzigingen in het personeelsbestand (mits voldaan is aan de
kwalificerende termijn van twee jaar). In Duitsland is een ontslagwegens overgang van
onderneming van rechtswege nietig. Een ontslag wegens overgang van onderneming
werd door het Hof van Justitie in het Bork-arrest80 nietig geacht, waarmee de
Nederlandse (artikel 7:670 lid 8 jo. 7:677 lid 5 BW) en Engelse (artikel 7(1) TUPE)
implementatiewetgeving derhalve strijdt. Ik zou de Nederlandse en Engelse wetgever
dan ook willen aanbevelen dit richtlijnconform te wijzigen.

Daarnaast bepaalt artikel 7(6) TUPE dat artikel 7(1) TUPE niet van toepassing is op het
ontslag van een werknemer die is uitgesloten van het recht een vordering wegens
unfair dismissal krachtens de ERA 1996 in te dienen. Artikel 7(1) TUPE zal derhalve niet
de persoon beschermen die geen werknemer is in de zin van artikel 230 ERA 1996,
noch degene die niet voldoet aan de kwalificerende termijn van twee jaar zoals opge-
nomen in artikel 108 ERA 1996.81 Het Verenigd Koninkrijk stelt zich vooralsnog op het
standpunt dat artikel 4 lid 1 tweede alinea van de richtlijn overgang van onderne-
ming82 in dezemogelijkheid voorziet.83 Bovendien zou het niet het doel van de richtlijn
overgang van onderneming zijn om werknemers door de overgang in een gunstiger

78 Van Straalen 1999, p. 226 en Müller-Glöge 2012, p. 437.
79 Müller-Glöge 2012, p. 437.
80 HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
81 IDS 2011, p. 276.
82 Artikel 4 lid 1 tweede alinea bepaalt dat de lidstaten mogen bepalen dat het ontslagverbod

wegens overgang van onderneming niet van toepassing is op bepaalde welomschreven catego-
rieën werknemers waarop de wettelijke voorschriften of het gebruik van de lidstaten inzake
bescherming tegen ontslag geen betrekking hebben.

83 IDS 2011, p. 276, zie anders: McMullen 2014a, p. 370.
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positie te brengen. Mijns inziens is de kwalificerende termijn van twee jaar echter in
strijd met de richtlijn overgang van onderneming, reden waarom ik de Engelse wet-
gever zou willen aanbevelen deze te schrappen.

Het ontslag wegens eto-redenen is in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland wel
geïmplementeerd, maar in Nederland niet. Nederlandse rechters verschillen van
mening over de vraag wanneer bij overgang van onderneming ontslag wegens eto-
redenen is toegestaan. Teneinde de onduidelijkheid die er in Nederland bestaat bij
overgang van onderneming en ontslag wegens eto-redenen weg te nemen zou ik
de Nederlandse wetgever willen aanbevelen uitdrukkelijk in de wet op te nemen
dat bij overgang van onderneming een ontslag wegens aanvullende eto-redenen die
wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen mogelijk is. In geval van
overgang van onderneming kunnen mijns inziens drie verschillende categorieën van
ontslag worden onderscheiden:
1. ontslag wegens de overgang van onderneming;
2. ontslag niet alleen wegens de overgang, maar wegens aanvullende eto-redenen

die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen;84

3. ontslag dat niet verbonden is met de overgang.

Ontslagen in de eerste categorie zijn niet toegestaan, ontslagen in de tweede en
derde categorie wel.

6.15 Ontslag wegens aanmerkelijke wijziging arbeidsomstandigheden

6.15.1 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bepaalt dat indien de arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat de overgang een aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werknemer
ten gevolge heeft, de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking geacht wordt te
zijn verbroken door toedoen van de werkgever. De richtlijn overgang van onderne-
ming bepaalt niet wat de rechtsgevolgen zijn van het verbreken van de arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking overeenkomstig artikel 4 lid 2.

6.15.2 Rechtsvergelijking

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is artikel 4 lid 2 van de richtlijn overgang
van onderneming omtrent de aanmerkelijke wijziging van arbeidsomstandigheden
geïmplementeerd.

De Nederlandse wetgever heeft zich in artikel 7:665 BW beperkt tot ontbinding van
de arbeidsovereenkomst, waardoor de regeling een beperktere reikwijdte heeft dan
de richtlijn overgang van onderneming. De wetgever heeft de (kennelijk onredelijke)
opzegging over het hoofd gezien. Duidelijk is dat artikel 7:665 BW niet in de huidige

84 HvJ EG 16 oktober 2008, JAR 2008/295 (Kirtruna).
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redactie kan blijven bestaan omdat het een te beperkte implementatie is van artikel
4 lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming en eigenlijk precies het verkeerde
regelt: de ontbinding vanwege een verslechtering van de voorwaarden na de over-
gang had niet geregeld behoeven te worden omdat artikel 7:685 BW voor dat geval
volstaat, maar de gevolgen van een door de werknemer gedane opzegging zijn ten
onrechte buiten beschouwing gebleven.85 Met ingang van 1 juli 2015 wordt artikel
7:665 BW aangepast omdat artikel 7:685 BW wordt gewijzigd.86 Krachtens artikel
7:665 BW geldt met het oog op de toepassing van artikel 673 (met betrekking tot
de transitievergoeding) de arbeidsovereenkomst als beëindigd of niet voortgezet
op initiatief van de werkgever, indien de overgang van de onderneming een aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot
gevolg heeft en om die reden:
a) de arbeidsovereenkomst door of op verzoek van de werknemer is beëindigd; of
b) de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na een einde van rechtswege op ini-

tiatief van de werknemer niet aansluitend is voortgezet.

In het nieuwe artikel 7:665 BW is meer aangesloten bij de letterlijke tekst van
artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming. In de situaties zoals opgenomen
in artikel 7:665 BW geldt de arbeidsovereenkomst met het oog op de toepassing
van artikel 7:673 BW als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever
en is de werkgever een transitievergoeding (en mogelijk een billijke vergoeding)
verschuldigd.

In het Engelse recht bepaalt artikel 4(9) TUPE dat van een material detriment dis-
missal sprake is als de overgang van onderneming leidt of zou leiden tot een aan-
merkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden waardoor de werknemer wiens
arbeidsovereenkomst overgaat of zou overgaan materiële schade lijdt, als gevolg
waarvan de werknemer gerechtigd is de arbeidsovereenkomst als door de werkgever
beëindigd te beschouwen, waarbij de werknemer wordt geacht te zijn ontslagen
door de werkgever (en dientengevolge een schadevergoeding kan claimen).

In het Duitse recht is artikel 4 lid 2 van de richtlijn overgang van onderneming niet
met zoveel woorden geïmplementeerd. Duitsland kent derhalve geen expliciete rege-
ling op grond waarvan de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking wordt geacht
te zijn verbroken door toedoen van de werkgever omdat de overgang een aanmerke-
lijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werknemer ten
gevolge heeft. Dit lijkt ondervangen te worden door het Widerspruchsrecht, op grond
waarvan de werknemer zich tegen de overgang van onderneming kan verzetten en
bij de vervreemder in dienst blijft. Wil de vervreemder de arbeidsovereenkomst ver-
volgens beëindigen, dan moet de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de gel-
dende opzegtermijn worden opgezegd.

85 Beltzer 2010c, p. 94.
86 Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 3, p. 92.
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In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is het ontslag wegens een aanmerkelijke
wijziging van arbeidsomstandigheden geïmplementeerd, maar in Duitsland niet. Dit
lijkt in Duitsland te worden ondervangen door het Widerspruchsrecht, zodat er op
dat punt tussen de drie onderzochte landen geen significante verschillen lijken te
bestaan.

6.16 Casus

6.16.1 Inleiding

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat er significante verschillen bestaan tussen
de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Tot welke problemen zou dit
kunnen leiden bij een internationale overgang van onderneming, waarbij de bij de
overgang betrokken partijen (vervreemder, verkrijger en werknemers) onderwor-
pen zijn aan het recht van verschillende landen (EU of derde land) zonder verplaat-
sing van de onderneming, en de grensoverschrijdende overgang van onderneming
waarbij de onderneming zelf van het ene naar het andere land wordt verplaatst zal
ik aan de hand van een aantal casusposities inzichtelijk maken.

6.16.2 Internationale overgang van onderneming

Stel dat sprake is van een in Nederland gevestigde onderneming die overgaat naar een
Nederlandse verkrijger, zonder verplaatsing van de onderneming. Voor de onderne-
ming is een buitendienstmedewerker in Duitsland werkzaam. De in Nederland werk-
zame werknemers vallen onder Nederlands recht, maar dat geldt niet noodzakelijk
voor de buitendienstmedewerker. Stel nu dat op de arbeidsovereenkomst van die
laatste Duits recht van toepassing is.

Welk recht bepaalt dan de rechtsgevolgen van verzet door de buitendienstmede-
werker tegen de overgang: het Nederlandse of het Duitse recht? Naar Nederlands
recht leidt verzet van de buitendienstmedewerker tegen de overgang van de
arbeidsovereenkomst op de verkrijger tot een automatisch einde van de arbeids-
overeenkomst, maar naar Duits recht leidt verzet van de buitendienstmedewerker
tot behoud van zijn arbeidsovereenkomst met de vervreemder.

6.16.3 Grensoverschrijdende overgang van onderneming

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar een Duitse verkrijger met verplaatsing van de onderneming naar Duitsland.

Wat is rechtens als niet alle werknemers mee over willen gaan? Moet het verzet
van de werknemers dan worden beoordeeld naar Nederlands of naar Duits recht?
Zouden de Nederlandse werknemers mee over kunnen gaan naar de Duitse verkrij-
ger en zich vervolgens krachtens Duits recht kunnen verzetten tegen de overgang,
zodat de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse vervreemder behouden blijft?
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Stel nu dat voor de onderneming in Nederland een ondernemingscao geldt, terwijl
voor de onderneming in Duitsland een algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-
cao geldt. Krachtens artikel 14a Wet Cao geldt na de overgang van onderneming de
ondernemingscao van de onderneming in Nederland, echter krachtens § 613a lid 1
derde zin BGB gaat de algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao van de
onderneming in Duitsland gelden. Welke cao geldt, de Nederlandse ondernemings-
cao of de Duitse avv bedrijfstak-cao?

Voor het behoud van materiële rechten is steeds relevant welk recht van toepassing
is.

6.17 Conclusie

Naar aanleiding van de rechtsvergelijking omtrent werkingssfeer en het behoud
van de rechten van werknemers bij overgang van onderneming in Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland kan worden geconcludeerd dat er tussen de
nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming in
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland significante verschillen bestaan.
Er bestaan significante verschillen voor wat betreft de materiële-werkingssfeerbe-
paling, het werknemersbegrip, het verzetsrecht, de toerekening van werknemers
aan een onderdeel van een onderneming, wijziging wegens eto-redenen, de defini-
tie van vervreemder en verkrijger, hoofdelijke aansprakelijkheid, informatieplicht,
collectieve overeenkomsten, pensioen en ontslag wegens overgang van onderne-
ming en eto-redenen. Alleen voor wat betreft de uit de arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking voortvloeiende rechten en verplichtingen, incorporatiebedingen
en ontslag wegens een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden lijkt
geen sprake te zijn van significante verschillen. Overigens komt de nationale imple-
mentatiewetgeving van Nederland en Duitsland vaak overeen, terwijl die van het
Verenigd Koninkrijk daarvan afwijkt.

Ondanks harmonisatie door de richtlijn overgang van onderneming maakt het voor
de materiële rechten derhalve wel degelijk uit welk recht van toepassing is.

De geconstateerde significante verschillen kunnen bij een internationale en grens-
overschrijdende overgang van onderneming tot problemen leiden, omdat in derge-
lijke gevallen onduidelijk is welk recht van toepassing is en/of het toepasselijke recht
kan wijzigen door verplaatsing van de onderneming. Het is daarom van eminent
belang dat bij een grensoverschrijdende overgang van onderneming het toepasse-
lijke recht eenduidig kan worden vastgesteld teneinde deze onduidelijkheden op te
lossen. In het volgende hoofdstuk zal ik onderzoeken of dat kan aan de hand van de
richtlijn overgang van onderneming of de Rome I-Verordening en of dat leidt tot een
oplossing of juist verergering van de geconstateerde problematiek.
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