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HOOFDSTUK 7

Conflictenrecht inzake
grensoverschrijdende overgang van
onderneming

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk onderzoek ik welk recht van toepassing is op een grensoverschrij-
dende overgang van onderneming aan de hand van de richtlijn overgang van onder-
neming, de manier waarop in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de
vraag naar het toepasselijke recht op de grensoverschrijdende overgang van onder-
neming wordt beantwoord, alsmede de Rome I-Verordening. Ik onderzoek vervolgens
in een rechtsvergelijking of het conflictenrecht consistent is of zelfstandig voor pro-
blemen zou kunnen zorgen. Ik onderzoek of de bescherming van de richtlijn overgang
van onderneming op dit moment extern (richting derde landen) dekkend is, intern
(intra-EU) consistent (Entscheidungsharmonie)1 en of het toepasselijke recht wijzigt bij
verplaatsing (Statutenwechsel).

7.2 Richtlijn overgang van onderneming

7.2.1 Territoriale-werkingssfeerbepaling

De territoriale-werkingssfeerbepaling (ook wel scope rule of reikwijdteregel
genoemd2) van een richtlijn bepaalt op welk territoir de richtlijn moet worden
toegepast. De richtlijn overgang van onderneming bepaalt met betrekking tot de
territoriale werkingssfeer in artikel 1 lid 2:

‘Deze richtlijn is van toepassing indien en voor zover de ondernemingen, vestigingen of onderdelen
daarvan welke overgaan, zich binnen de territoriale werkingssfeer van het Verdrag bevinden.’

3

1 Entscheidungsharmonie houdt in dat de overgang van onderneming in alle betrokken EU- lidsta-
ten onderworpen wordt aan hetzelfde recht, hetgeen de stabiliteit en rechtszekerheid in inter-
nationale rechtsverhoudingen verhoogt, zie van Hoek 2000, p. 95 en 177.

2 Strikwerda 2012, p. 27.
3 Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 (PbEG 1977, L 061/0026), ook overgeno-

men in de richtlijn van 1998 en 2001.
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De richtlijn overgang van onderneming is derhalve van toepassing indien en voor
zover de onderneming welke overgaat gevestigd is binnen de territoriale werkings-
sfeer van het VWEU.4 De vestigingsplaats van de onderneming is dus maatgevend
voor de toepasselijkheid van de richtlijn overgang van onderneming.

In het rapport van de Europese Commissie uit 1992 met betrekking tot de voortgang
van de implementatie van de richtlijn overgang van onderneming van 1977 is omtrent
de territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn opgenomen:

‘In terms of territorial scope, the Directive is fairly restricted, applying only “where and in so far as the
undertaking, business or part of the business to be transferred is situated within the territorial scope of
the Treaty” (article 1 (2)).
This means that only transfers of businesses located in the territory of a Member State are covered by
the Directive; it does not apply to transfers of businesses which are located outside the community but
which belong to a company whose head office is in the territory of a Member State.’

5

In het consultatiedocument van de Europese Commissie is omtrent de territoriale-
werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming het volgende opge-
nomen:

‘Under this provision (IHB: artikel 1 lid 2), the only relevant criterion for determining the territorial
applicability of the Directive is the situation of the economic entity on the date of transfer, irrespective
of whether the transferor and transferee are governed by the law of the same Member State or not.
Conversely, the Directive does not apply where the economic entity to be transferred is situated outside
the EU, even if the transferor or transferee or both are governed by the law of a Member State.’

6

Het meerderheidsstandpunt in de literatuur is dat het enige relevante criterium voor
territoriale toepasselijkheid van de richtlijn overgang van onderneming de ligging
van de onderneming is op de datum van de overgang, ongeacht of vervreemder en
verkrijger onderworpen zijn aan het recht van een EU-lidstaat of niet.7 De richtlijn
overgang van onderneming is niet van toepassing als de onderneming welke over-
gaat gevestigd is buiten de EU, zelfs niet als vervreemder of verkrijger of beide onder-
worpen zijn aan het recht van een lidstaat.

4 Alsmede als de onderneming gevestigd is in de landen van de Europese Vrijhandels Associatie die
lid zijn van de Europese Economische Ruimte, namelijk Noorwegen, IJsland en Liechtenstein
(zie Annex XVIII Agreement on the European Economic Area, OJ 1994, L 1, EEA Joint Committee
Decision 57/1999; EEA Joint Committee Decision 159/2001).

5 Commission Report to the Council on progress with regard to the implementation of Directive
77/187/EEC relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of under-
takings, businesses or parts of businesses, SEC (92) 857 final, p. 7.

6 First phase consultation of social partners under Article 138(2) of the EC Treaty concerning cross-
border transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, p. 3-4.

7 Hepple 1998, p. 4-6, Fetsch 2002, p. 306, Malmberg 2006, p. 405 (die van mening is dat de
territoriale-werkingssfeerbepaling in de richtlijn overgang van onderneming overbodig is, omdat
de benodigde beperkingen van het territoriale bereik van de richtlijn overgang van onderneming
volgen uit de algemene regels omtrent rechtsmacht en toepasselijk recht), Burgess 2011, p. 9,
IDS 2011, p. 496, Kania 2012, p. 72 en Deinert 2013, p. 344.

7.2.1 Conflictenrecht inzake grensoverschrijdende overgang van onderneming
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Een kleine minderheid van auteurs is van mening dat de territoriale toepasselijk-
heid van de richtlijn overgang van onderneming beperkt is (of zou moeten zijn) tot
overgangen waarbij de vestigingsplaats van de onderneming zowel voor als na de
overgang binnen de EU is gelegen.8 Gaul is van mening dat de territoriale-werkings-
sfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming beperkt zou moeten wor-
den tot deze intra-Europese overgangen. Hij stelt zelfs voor de werkingssfeer van de
richtlijn overgang van onderneming te beperken tot overgangen binnen het territoir
van één lidstaat en speciale regels op te stellen voor grensoverschrijdende overgang
van onderneming.9 Volgens Gaul zou hiermee worden bereikt dat de richtlijn over-
gang van onderneming alleen op één partij bij de grensoverschrijdende overgang
van onderneming wordt toegepast. Daarnaast zouden volgens Gaul aanvullende
bepalingen nodig zijn die duidelijk maken dat de partij die niet onderworpen is aan
de richtlijn overgang van onderneming (volgens Gaul een vervreemder gevestigd
in een derde land) niet aansprakelijk kan worden gehouden voor nalatigheid van de
andere partij (volgens Gaul een verkrijger gevestigd in een lidstaat). Gaul kiest hier-
mee dus voor een materieelrechtelijke oplossing van het probleem van de grens-
overschrijdende overgang van onderneming. De Europese Commissie heeft dat
ook gedaan door te stellen dat bij een grensoverschrijdende overgang van onder-
neming met een nieuwe werkplek buiten de EU gelet op de verschillen in de juri-
dische, economische en sociale omgeving de economische eenheid haar identiteit
niet behoudt.10

Ik ben het niet eens met Gaul en sluit mij aan bij het meerderheidsstandpunt in de
literatuur. Mijns inziens is territoriale toepasselijkheid van de richtlijn overgang van
onderneming gegeven als de onderneming welke overgaat gevestigd is binnen de EU,
ongeacht of de onderneming wordt overgedragen binnen de EU of naar derde landen.
De richtlijn overgang van onderneming ziet daarmee op ‘uitgaand’ verkeer vanuit de
EU naar derde landen en niet op ‘inkomend’ verkeer vanuit derde landen naar de EU.
Voor de territoriale toepassing van de richtlijn overgang van onderneming is mijns
inziens niet de aanwezigheid van vervreemder en verkrijger in de EU vereist.

7.2.2 Externe werking

Nu de richtlijn overgang van onderneming blijkens de territoriale-werkingssfeerbepa-
ling van toepassing kan zijn op een grensoverschrijdende overgang van onderneming
vanuit de EU is het zaak dat in een dergelijk internationaal geval het toepasselijke recht
op de overgang van onderneming kan worden vastgesteld. Het is de vraag welke con-
flictenrechtelijke betekenis moet worden gehecht aan de territoriale-werkingssfeer-
bepaling van de richtlijn overgang van onderneming. Uit de rechtspraak van het Hof
van Justitie blijkt dat daarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen de externe
en interne werking van een richtlijn.

8 von Alvensleben 1992, p. 157.
9 Gaul e.a. 2006, p. 1 en 69.
10 First phase consultation of social partners under Article 138(2) of the EC Treaty concerning cross-

border transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses, June 2007,
paragraaf 7.2.

Richtlijn overgang van onderneming 7.2.2
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Over de externe werking van richtlijnen is door het Hof van Justitie geoordeeld in
de zaak Ingmar/Eaton Leonard Technologies.11 In deze zaak fungeerde de vennoot-
schap naar Engels recht Ingmar GB Ltd. (hierna: Ingmar) als handelsagent van Eaton
Leonard Technologies Inc., een vennootschap naar Californisch recht (hierna: Eaton)
voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Na de beëindiging van de agentuurover-
eenkomst maakte Ingmar in het Verenigd Koninkrijk een procedure tegen Eaton
aanhangig waarin zij betaling van provisie vorderde alsmede herstel van het haar
door de beëindiging van de betrekkingen tussen de beide vennootschappen berok-
kende nadeel. In antwoord op Ingmars vorderingen, die waren gebaseerd op de wet-
telijke regeling van het Verenigd Koninkrijk waarmee richtlijn 86/653/EEG (inzake de
coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten)
was geïmplementeerd, heeft Eaton aangevoerd dat het toepasselijke recht niet het
door Ingmar ingeroepen recht kon zijn, omdat de overeenkomst tussen de beide ven-
nootschappen een rechtskeuze voor het recht van de staat Californië (VS) bevatte.

Aldus werd het Hof van Justitie gevraagd of een in de EU werkzame agent zich op de
bescherming van de Europese richtlijnbepalingen kon beroepen in het geval waarin
de overeenkomst tussen de agent en zijn Amerikaanse principaal een rechtskeuze
voor Amerikaans recht bevatte. Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag
bevestigend. Daartoe redeneerde het Hof van Justitie als volgt: de beschermende
bepalingen van artikel 17 en 18 van de agentuurrichtlijn zijn van dwingende aard,
welke dwingende aard wordt bevestigd doordat artikel 19 van de agentuurrichtlijn
bepaalt dat partijen niet ten nadele van de handelsagent mogen afwijken voordat
de overeenkomst is beëindigd.12 De regeling van artikel 17 tot en met 19 van de
agentuurrichtlijn beoogt dus via de categorie van handelsagenten de vrijheid van
vestiging en de onvervalste mededinging binnen de interne markt te beschermen.13

Volgens het Hof van Justitie is voor de verwezenlijking van deze doelstellingen
van het Verdrag noodzakelijk dat die bepalingen op het hele grondgebied van de
gemeenschap worden nageleefd. De functie van de betrokken bepalingen vereist dat
deze, ongeacht welk recht partijen op de overeenkomst van toepassing hebben
verklaard, toepassing vinden zodra de situatie een nauwe band met de gemeenschap
vertoont, met name omdat de handelsagent zijn activiteiten op het grondgebied van
een lidstaat verricht.14 Het Hof van Justitie oordeelt dat de artikelen 17 en 18 van de
agentuurrichtlijn moeten worden toegepast wanneer de handelsagent zijn activitei-
ten in een lidstaat heeft verricht, terwijl de principaal in een derde land is gevestigd
en de overeenkomst volgens een daarin opgenomen clausule door het recht van dat
land wordt beheerst.15

11 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
12 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar) r.o. 21 en 22.
13 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar) r.o. 24.
14 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar) r.o. 25.
15 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar) r.o. 26.

7.2.2 Conflictenrecht inzake grensoverschrijdende overgang van onderneming
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Analoog aan het Ingmar-arrest kan worden gesteld dat de richtlijn overgang van
onderneming in de eerste plaats strekt tot bescherming van werknemers.16 Aange-
zien deze bescherming volgens het Hof van Justitie van ‘openbare orde’ is en de
partijen bij de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking er dus niet vrijelijk over
kunnen beschikken, zijn de bepalingen van de richtlijn overgang van onderneming
in zoverre als dwingend te beschouwen dat er niet in voor de werknemers ongun-
stige zin van mag worden afgeweken.17 Ten tweede hebben de harmonisatiemaat-
regelen van de richtlijn overgang van onderneming blijkens de considerans onder
meer de onderlinge afstemming van de uit de beschermingsregels voortvloeiende
verplichtingen voor de ondernemingen in de Gemeenschap tot doel (interne-markt-
doelstelling). De richtlijn beoogt dus via de categorie van werknemers de interne
markt te beschermen. Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen is het nood-
zakelijk dat die bepalingen op het grondgebied van de gemeenschap worden nage-
leefd. De functie van de betrokken bepalingen vereist dat deze, ongeacht welk recht
de partijen op de overeenkomst van toepassing hebben verklaard, toepassing vin-
den zodra de situatie een nauwe band met de gemeenschap vertoont, met name
omdat de werknemer zijn werkzaamheden verricht voor een onderneming op het
grondgebied van een lidstaat. Aldus kan worden geconcludeerd dat de territoriale-
werkingssfeer van de richtlijn overgang van onderneming extern een resultaatsver-
plichting bevat. Het Hof van Justitie heeft dergelijke bepalingen in feite de status
van voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening gegeven.18

7.2.3 Interne werking

Over de interne werking van richtlijnen heeft het Hof van Justitie geoordeeld in de
zaak United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV/Navigation Maritime Bulgare
(NMB).19 In deze zaak had Unamar te België als handelsagent met NMB te Bulga-
rije als principaal een handelsagentuurovereenkomst gesloten met betrekking tot de
exploitatie van de maritieme containerlijndienst van NMB. De handelsagentuurover-
eenkomst werd op grond van een rechtskeuze in de overeenkomst beheerst door
Bulgaars recht en geschillen moesten worden beslecht door de arbitragekamer van de
Kamer van Koophandel en Industrie te Sofia (Bulgarije). NMB heeft op enig moment
haar agenten medegedeeld dat zij vanwege economische redenen gedwongenwas om
de contractuele betrekkingen te beëindigen. Omdat Unamar van mening was dat de
handelsagentuurovereenkomst onrechtmatig was beëindigd heeft zij een procedure
tegen NMB aanhangig gemaakt bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen ten-
einde NMB te laten veroordelen tot betaling van diverse in de Belgische wet betref-
fende de handelsagentuurovereenkomst bepaalde schadevergoedingen. Omdat het
Belgische recht Unamar meer mogelijkheden tot schadevergoeding bood probeerde

16 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332, m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
17 HvJ EG 10 februari 1988, NJ 1990, 423 (Daddy’s Dance Hall).
18 van Hoek 2014, p. 472.
19 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar). De zaak wordt bemoei-

lijkt door het feit dat het Belgische recht deels is gebaseerd op de agentuurrichtlijn, maar de
bescherming van de handelsagent op twee punten heeft verruimd: zij biedt meer bescherming
aan de agent en doet dat voor een grotere groep agenten.

Richtlijn overgang van onderneming 7.2.3
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Unamar het Belgische recht van toepassing te laten zijn krachtens artikel 7 lid 2
EVO. In de cassatieprocedure heeft het Belgische Hof van Cassatie het Hof van
Justitie gevraagd of de artikelen 3 en 7 lid 2 EVO (inmiddels artikel 3 en 9 lid 2
Rome I-Verordening) aldus moeten worden uitgelegd dat het door partijen bij een
handelsagentuurovereenkomst gekozen recht van een lidstaat dat de door agen-
tuurrichtlijn opgelegde minimumbescherming biedt, door de in een andere lidstaat
gevestigde rechter bij wie de zaak aanhangig is opzij mag worden geschoven voor
de lex fori (het recht van het forum) omdat de regels die de situatie van zelfstan-
dige handelsagenten beheersen in de rechtsorde van deze lidstaat van (bijzonder)
dwingend recht zijn. Anders gezegd: prevaleert op grond van artikel 7 lid 2 EVO het
Belgische recht als de agentuurrichtlijn zowel naar Belgisch als Bulgaars recht cor-
rect is omgezet, maar het Belgische recht aan de handelsagent meer bescherming
biedt dan het gekozen recht?

Het Hof van Justitie heeft de overwegingen uit het Ingmar-arrest, dat de regeling in
artikel 17 en 18 van de agentuurrichtlijn van dwingende aard is, herhaald.20 Het Hof
van Justitie heeft vervolgens geoordeeld:

‘Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat de artikelen 3 en 7, lid 2, EVO
aldus moeten worden uitgelegd dat het door partijen bij een handelsagentuurovereenkomst gekozen
recht van een lidstaat van de Unie dat de door richtlijn 86/653 opgelegde minimumbescherming biedt,
door de in een andere lidstaat gevestigde rechter bij wie de zaak aanhangig is uitsluitend opzij mag
worden geschoven voor de lex fori op grond dat de regels die de situatie van zelfstandige handels-
agenten beheersen van dwingend recht zijn in de rechtsorde van deze lidstaat, indien de aangezochte
rechter, rekening houdend met de aard en het voorwerp van deze dwingende bepalingen, omstandig
vaststelt dat de wetgever van de lidstaat waar de zaak wordt behandeld, het in het kader van de omzet-
ting van de richtlijn van fundamenteel belang heeft geacht om de handelsagent in de betrokken rechts-
orde een bescherming te bieden die ruimer is dan die waarin deze richtlijn voorziet.’

Analoog aan het Unamar-arrest kan worden gesteld in intra-EU situaties slechts
sprake is van een voorrangsregel als de wetgever het in het kader van de omzetting
van de richtlijn overgang van onderneming van fundamenteel belang heeft geacht de
werknemers werkzaam in ondernemingen in de betrokken rechtsorde een ruimere
bescherming te bieden dan die waarin de richtlijn overgang van onderneming voor-
ziet.

7.2.4 Conclusie

Uit het Ingmar-arrest kan worden afgeleid dat in verhouding tot derde landen de
dwingende bepalingen in nationale implementatiewetgeving van de richtlijn over-
gang van onderneming als voorrangsregels toepassing claimen wanneer sprake is
van een nauwe band met de gemeenschap, terwijl uit het Unamar-arrest kan wor-
den afgeleid dat in intra-EU gevallen de richtlijnbescherming in beginsel deel
uitmaakt van het door de conflictregels aangewezen recht (de lex causae).21 Wanneer

20 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar), r.o. 40.
21 Zie over de verhouding tussen Ingmar en Unamar uitgebreid: Lüttringhaus 2014, p. 146-152,

Kuipers & Vlek 2014, p. 198-206 en van Hoek 2014, p. 456-475.

7.2.4 Conflictenrecht inzake grensoverschrijdende overgang van onderneming

202



de richtlijn overgang van onderneming in de betrokken lidstaten correct is omgezet
heeft het Europese recht geen voorkeur voor het ene boven het andere recht. In
verhouding tot andere lidstaten is de in een nationale implementatiewetgeving
opgenomen ‘nationale kop’22 van de richtlijn overgang van onderneming slechts als
voorrangsregel te beschouwen als de wetgever van die lidstaat het bij omzetting
van de richtlijn van fundamenteel belang heeft geacht de werknemer een ruimere
bescherming te bieden dan die waarin de richtlijn overgang van onderneming voor-
ziet. Er bestaat derhalve een fundamenteel verschil tussen de interne werking van
de richtlijn overgang van onderneming (deel van de lex causae, mits correct geïm-
plementeerd) en de externe werking daarvan (zo nodig als voorrangsregel).23 De
toepassing van dit type voorrangsregels is voorwaardelijk, namelijk afhankelijk van
de inhoud van het overigens van toepassing zijnde recht.

De territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming
geeft intra-EU geen antwoord op conflictenrechtelijke vragen, maar extern (richting
derde landen) bevat het een resultaatsverplichting die – gelet op het Unamar-arrest –
lijkt op een voorrangsregel. Voor het vaststellen van het toepasselijke recht op de
overgang van onderneming moet derhalve worden teruggevallen op de Rome I-Ver-
ordening.

7.3 Rome I-Verordening24

7.3.1 Werkingssfeer

De Rome I-Verordening is van toepassing als cumulatief is voldaan aan de materiële,
formele en temporele werkingssfeer.25

Met betrekking tot de materiële werkingssfeer bepaalt artikel 1 lid 1 Rome I-Ver-
ordening dat de verordening van toepassing is:
• in gevallen waarin uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen;
• op verbintenissen uit overeenkomst;
• in burgerlijke en handelszaken.

De conflictregels van de Rome I-Verordening zijn slechts van toepassing op overeen-
komsten met een internationaal karakter, maar de Rome I-Verordening geeft niet
aan wanneer hiervan sprake is.26 Afhankelijk van de specifieke rechtsvraag kunnen
van belang zijn: de plaats waar de arbeid wordt verricht, de woonplaats van de werk-
nemer, de vestigingsplaats van de werkgever, de nationaliteit van de werknemer, de

22 Van een nationale kop is sprake indien een lidstaat bij de omzetting van Europese regelgeving
verder gaat dan strikt genomen op grond van de Europese regelgeving noodzakelijk is.

23 van Hoek 2014, p. 474.
24 Delen van deze paragraaf zijn ontleend aan mijn commentaar bij ‘Verordening inzake het recht

dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)’, in: L.G. Verburg (red.),
Arbeidsovereenkomst, Deventer: Kluwer (losbl.) 2013.

25 Vergelijk Even & van Kampen 2004, p. 25 voor het EVO.
26 Strikwerda 2012, p. 163.

Rome I-Verordening 7.3.1
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vraag of de werkgever deel uitmaakt van een buitenlands concern, de valuta waarin
het loon wordt uitbetaald, etc.27 Beslissend is derhalve of de overeenkomst aankno-
pingspunten heeft met meer dan één rechtsstelsel.28 Dit kan met name problemen
geven bij de rechtskeuzebevoegdheid. De rechtskeuzebevoegdheid kan slechts door
de contractspartijen worden uitgeoefend als de overeenkomst een internationaal
karakter heeft. De rechtskeuzebevoegdheid wordt echter weer ingeperkt voor over-
eenkomsten die slechts raakvlakken hebben met één land of, wanneer het gaat om
de doorwerking van EU-recht, alleen met lidstaten van de EU.29 Daarnaast kan een
rechtskeuze in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat de werknemer de
bescherming verliest die hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het
objectief toepasselijke recht. Bij twijfelgevallen is er – gezien deze beperkingen – bij
arbeidsovereenkomsten niets op tegen zekerheidshalve de Rome I-Verordening toe
te passen.

Onder het begrip ‘grensoverschrijdende overgang van onderneming’ versta ik zowel
de internationale overgang van onderneming, waarbij de bij de overgang betrok-
ken partijen (vervreemder, verkrijger en betrokken werknemers) onderworpen zijn
aan het recht van verschillende landen (hetgeen een EU-lidstaat of een derde land
kan zijn) zonder verplaatsing van de onderneming, als de grensoverschrijdende over-
gang van onderneming waarbij de onderneming zelf van het ene naar het andere land
wordt verplaatst.30 Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming zal derhalve
meestal sprake zijn van een internationaal geval.

De Rome I-Verordening geeft geen definitie van verbintenissen uit overeenkomst,
behalve door middel van de uitgesloten onderwerpen van artikel 1 lid 2 en 3 Rome
I-Verordening.31 Voor het arbeidsrecht in het algemeen is het relevant dat de
individuele en collectieve overeenkomst niet behoren tot de uitgesloten onderwer-
pen. De rechtsvraag die partijen verdeeld houdt moet betrekking hebben op een
verbintenis uit overeenkomst. Het is waarschijnlijk dat het begrip ‘verbintenis uit
overeenkomst’ autonoom moet worden geïnterpreteerd.32 In geval van grensover-
schrijdende overgang van onderneming zou gesteld kunnen worden dat het behoud
van de rechten van werknemers strikt genomen geen verbintenis uit overeenkomst
in de zin van de Rome I-Verordening is, omdat het behoud van de rechten van
werknemers het van rechtswege intredende gevolg van de overgang van onder-
neming is. De overgang van onderneming zelf is evenwel gebaseerd op een over-
eenkomst tussen vervreemder en verkrijger en het behoud van de rechten van
werknemers is één van de gevolgen daarvan. Dit behoud van rechten is accessoir

27 van Hoek 2004a, art. 1 EVO aant. 2.
28 Giuliano & Lagarde 1980, p. 10.
29 Artikel 3(3) en 3(4) Rome I-Verordening.
30 Bittner 2000, p. 458, die Junker 1992, p. 236 volgt.
31 Stone 2010, p. 290.
32 Stone 2010, p. 290 en Clarkson & Hill 2011, p. 206.
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aan de bestaande individuele arbeidsovereenkomst en daarmee mijns inziens een
verbintenis uit overeenkomst in de zin van de Rome I-Verordening.33

De Rome I-Verordening is van toepassing op ‘burgerlijke en handelszaken’. Het karak-
ter van een zaak moet worden vastgesteld aan de hand van de aard van de tussen de
procespartijen bestaande rechtsbetrekkingen en het voorwerp van het geschil.34 In
het kader van de Rome I-Verordening is het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ nog
niet uitgelegd, maar omdat de Rome I-Verordening in haar formulering aansluit bij
de Brussel I-Verordening en krachtens overweging 7 van de preambule bij de Rome
I-Verordening ook in het licht daarvan moet worden uitgelegd kan worden terug-
gevallen op het Schlosser-rapport bij het Verdrag van Brussel en relevante recht-
spraak van het Hof van Justitie omtrent het begrip. In het Schlosser-rapport bij het
Verdrag van Brussel is omtrent het begrip burgerlijke en handelszaken opgenomen:

‘Thus the term ‘civil law’ also includes certain important special subjects which are not public law,
especially, for example, parts of labour law.’

35

Het Hof van Justitie interpreteert het begrip ‘burgerlijke en handelszaken’ autonoom,
teneinde in de lidstaten dezelfde werkingssfeer van de Brussel I-Verordening en de
Rome I-Verordening te definiëren. In het arrest Sanicentral GmbH v Collin bevestigde
het Hof van Justitie dat arbeidsrecht binnen de werkingssfeer van het Verdrag van
Brussel valt.36 Arbeidszaken zullen in het algemeen als ‘burgerlijke zaak’ binnen de
materiële werkingssfeer van de Rome I-Verordening vallen.37 In de praktijk is het
begrip ‘burgerlijke en handelszaak’ met name problematisch als de overheid partij is
bij de procedure. In dat geval is geen sprake van een ‘burgerlijke of handelszaak’ als
de overheidsinstantie krachtens bijzondere (overheids)bevoegdheid handelt. Daar-
naast bestaat er verschil van mening over de vraag of het medezeggenschapsrecht
een burgerlijke en handelszaak is (waarop de Brussel I-Verordening van toepassing
is).38 Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming is er – in ieder geval wat
betreft het behoud van rechten van individuele werknemers – sprake van een bur-
gerlijke zaak in de zin van de Rome I-Verordening.

Met betrekking tot de formele werkingssfeer bepaalt artikel 2 Rome I-Verordening
dat het door de verordening aangewezen recht toepasselijk is, ongeacht de vraag of
dat het recht van een lidstaat is. De Rome I-Verordening heeft dus een universele
formele werkingssfeer. De Rome I-Verordening geldt in de lidstaten daarom ook
indien één van de partijen bij de overeenkomst in Denemarken (geen partij bij de
Rome I-Verordening) is gevestigd dan wel indien op basis van Rome I het Deense

33 Dit ligt anders voor de hier niet besproken collectieve aspecten van de richtlijn overgang van
onderneming.

34 HvJ EU 18 oktober 2011, NJ 2012, 19 m.nt. M.V. Polak (Realchemie/Bayer).
35 [1979] OJ C 59/71.
36 HvJ EG 13 november 1979, NJ 1980, 510 m.nt. J.C. Schultsz (Sanicentral GmbH/Collin).
37 Merrett 2011, p. 83.
38 Bevestigend: Zaal 2013, p. 29-30 en noot I.A. Haanappel-van der Burg bij Hof Amsterdam, OK

21 december 2012, JAR 2012/8 (OR VLM/Cityjet Ltd.) en ontkennend: Laagland 2013, p. 40.
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recht wordt aangewezen. De Rome I-Verordening is een eenvormige internationaal-
privaatrechtelijke regeling die binnen haar toepassingsgebied en behoudens de uit-
zonderingen zoals geformuleerd in artikel 23 en 25 Rome I-Verordening in de plaats
treedt van de in elk van de lidstaten geldende voorschriften van internationaal pri-
vaatrecht.39

Met betrekking tot de temporele werkingssfeer bepaalt artikel 28 Rome I-Veror-
dening dat de Rome I-Verordening van toepassing is op overeenkomsten die op
of na 17 december 2009 zijn gesloten.40 Op overeenkomsten die zijn gesloten na
1 september 1991, maar voor 17 december 2009 blijft het EVO van toepassing. De
datum van het afsluiten van de overeenkomst is doorslaggevend.

Resumerend: bij grensoverschrijdende overgang van onderneming zal meestal wor-
den voldaan aan de materiële, formele en temporele werkingssfeer van de Rome I-
Verordening, zodat het toepasselijke recht op de overeenkomstenrechtelijke
gevolgen van een grensoverschrijdende overgang van onderneming aan de hand
van de Rome I-Verordening moet worden vastgesteld.

Vervolgens ontstaat de vraag bij welke conflictregel in de Rome I-Verordening de
overgang van onderneming kan worden ondergebracht. Hiertoe bestaan binnen de
Rome I-Verordening drie mogelijkheden: bij de conflictregels voor de overnameover-
eenkomst (artikel 3 en 4 Rome I-Verordening), bij de conflictregel voor individuele
arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) of bij de voorrangsregels
(artikel 9 Rome I-Verordening).

7.3.2 Overnameovereenkomst (artikel 3 en 4 Rome I-Verordening)

Als de overgang van onderneming bij de conflictregels voor de overnameovereen-
komst wordt ondergebracht dient het toepasselijke recht te worden vastgesteld aan
de hand van artikel 3 en 4 Rome I-Verordening.

Krachtens de hoofdregel van artikel 3 lid 1 Rome I-Verordening wordt de overna-
meovereenkomst beheerst door het recht dat vervreemder en verkrijger hebben
gekozen. Overweging 11 van de preambule bij de Rome I-Verordening bepaalt dat
de vrijheid van partijen om het toepasselijke recht te kiezen de hoeksteen van het
systeem van conflictregels op het gebied van verbintenissen uit overeenkomst is. De
contractspartijen zijn in beginsel vrij ieder willekeurig recht te kiezen, dus ook dat
van derde landen. Artikel 3 lid 3 en 4 Rome I-Verordening bevatten algemene beper-
kingen op de vrijheid van rechtskeuze. Artikel 3 lid 3 Rome I-Verordening bevat het
internationaliteitsvereiste en bepaalt dat als alle overige op het tijdstip van de rechts-
keuze bestaande aanknopingspunten zich bevinden in een ander land dan het land

39 Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst door Giuliano en Lagarde (PbEG 1980, C 282) p. 14.

40 Zie Rectificatie van Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van
17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
(Pb EU L 177 van 4 juli 2008), Pb EU 2009 L 309/87.
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waarvan het recht is gekozen, de rechtskeuze de toepassing van de rechtsregels van
dat andere land waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken onverlet
laat. Artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening bepaalt dat als alle overige op het tijdstip van
de rechtskeuze bestaande aanknopingspunten zich in een of meer lidstaten bevin-
den (een zogeheten intra-Europese overeenkomst), de rechtskeuze voor het recht
van een niet-lidstaat de toepassing van bepalingen van het gemeenschapsrecht waar-
van niet bij overeenkomst kan worden afgeweken – in voorkomend geval zoals deze
in de lidstaat van de rechter zijn geïmplementeerd – onverlet laat. Het doel van
artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening is het voorkomen van ontduiking van gemeen-
schapsrecht.

Bij gebreke van een rechtskeuze krachtens artikel 3 Rome I-Verordening moet het
op de overnameovereenkomst van toepassing zijnde recht worden vastgesteld aan
de hand van de objectieve conflictregel van artikel 4 Rome I-Verordening. Artikel 4
Rome I-Verordening is gebaseerd op de leer van de kenmerkende prestatie, welke
leer ervan uitgaat dat bijna elk type overeenkomst gekenmerkt wordt door een
bepaalde prestatie door één van de contractspartijen. De overnameovereenkomst
valt niet onder een van de in artikel 4 lid 1 Rome I-Verordening genoemde cate-
gorieën en daarom geldt de leer van de kenmerkende prestatie van artikel 4 lid 2
Rome I-Verordening. Krachtens dit artikel wordt de overnameovereenkomst
beheerst door het recht van het land waar de partij die de kenmerkende prestatie
van de overeenkomst moet verrichten haar gewone verblijfplaats heeft. Bij weder-
kerige overeenkomsten – waarbij partijen zich over en weer tot een prestatie ver-
binden – bestaat de tegenprestatie van één van de partijen meestal uit de betaling
van een geldsom. Omdat de betaling van een geldsom een prestatie is die de meeste
overeenkomsten gemeen hebben kan dit niet als kenmerkende prestatie worden
beschouwd. De prestatie waarvoor de betaling verschuldigd is moet daarom als
kenmerkende prestatie worden beschouwd, in het geval van de overnameovereen-
komst de prestatie van de vervreemder. De overnameovereenkomst wordt derhalve
beheerst door het recht van het land waar de vervreemder zijn gewone verblijfplaats
heeft.

Krachtens artikel 19 lid 1 Rome I-Verordening is de gewone verblijfplaats van ven-
nootschappen, verenigingen of rechtspersonen de plaats van hun hoofdbestuur. De
gewone verblijfplaats van een natuurlijk persoon bij de uitoefening van zijn bedrijfs-
activiteit is de hoofdvestiging. Als de overeenkomst is gesloten in het kader van de
uitoefening van de activiteiten van een filiaal, agentschap of andere vestiging (of
deze verantwoordelijk is voor de uitvoering) wordt volgens artikel 19 lid 2 Rome I-
Verordening de plaats waar het filiaal, het agentschap of de vestiging zich bevindt als
de gewone verblijfplaats beschouwd.

Artikel 4 lid 3 Rome I-Verordening bevat een algemene uitzondering op de conflict-
regels van artikel 4 lid 1 en 2 Rome I-Verordening. Als uit alle omstandigheden blijkt
dat de overnameovereenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander
land dan het in artikel 4 lid 1 of lid 2 Rome I-Verordening bedoelde land, dan is het
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recht van dat andere land van toepassing. Er dient sprake te zijn van een duidelijk
aanknopingsoverwicht met een ander dan het in artikel 4 lid 1 of 2 Rome I-Ver-
ordening bedoelde land.41

In geval van grensoverschrijdende overgang van onderneming lijken de meest pro-
blematische casusposities die waarin krachtens artikel 3 lid 1 Rome I-Verordening
door vervreemder en verkrijger wordt gekozen voor het recht van een andere EU-
lidstaat dan de vestigingsplaats van de onderneming en die waarin zonder rechts-
keuze krachtens artikel 4 lid 2 jo. 19 lid 2 Rome I-Verordening wordt uitgekomen bij
de vestigingsplaats van het hoofdbestuur, niet zijnde de vestigingsplaats van de
onderneming. Waartoe het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de
conflictregels voor de overnameovereenkomst concreet kan leiden zal ik onderzoe-
ken in de proeve van een oplossing.

7.3.3 Individuele arbeidsovereenkomsten (8 Rome I-Verordening)

Als de overgang van onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeidsover-
eenkomsten wordt ondergebracht dient het toepasselijke recht te worden vastge-
steld aan de hand van artikel 8 Rome I-Verordening. Vooropgesteld moet worden dat
artikel 8 Rome I-Verordening van toepassing is op verbintenissen uit individuele
arbeidsovereenkomsten. Deze beperking heeft een drietal aspecten: ten eerste moet
krachtens artikel 1 Rome I-Verordening sprake zijn van een burgerlijke en handels-
zaak, ten tweede vallen alleen individuele arbeidsovereenkomsten onder artikel 8
Rome I-Verordening en ten derde moet sprake zijn van een verbintenis uit indivi-
duele arbeidsovereenkomst.42 Het derde aspect leidt bij overgang van onderneming
tot problemen. De overgang van onderneming zelf is geen verbintenis uit individu-
ele arbeidsovereenkomst, maar heeft wel gevolgen voor de individuele arbeidsover-
eenkomst. Dit proefschrift ziet op de gevolgen die de overgang van onderneming kan
hebben voor individuele arbeidsovereenkomsten, reden waarom artikel 8 Rome I-
Verordening relevant is.

7.3.4 Rechtskeuze

Artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening gaat uit van partijautonomie: partijen zijn bevoegd
het op de individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht te kiezen, ook wel het
subjectief toepasselijke recht genoemd. Deze rechtskeuzemogelijkheid kan worden
beschouwd als conflictenrechtelijke bepaling, in die zin dat het gekozen recht op de
arbeidsovereenkomst van toepassing is.43

Artikel 8 lid 1 tweede zin Rome I-Verordening beperkt het effect van de rechtskeuze
door te bepalen dat de rechtskeuze er niet toe mag leiden dat de werknemer de
bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij

41 Zie hierover: HvJ EG 6 oktober 2009, NJ 2010, 168 m.nt. Th.M. de Boer (Intercontainer Interfrigo).
42 van Hoek 2010, p. 879.
43 Deinert 2013, p. 96.
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overeenkomst kan worden afgeweken (hierna: dwingende bepalingen) op grond
van het recht dat zonder de rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest (hierna:
objectief toepasselijk recht). Krachtens artikel 8 lid 1 eerste zin Rome I-Verordening
beheerst het gekozen recht de arbeidsovereenkomst, zowel wat betreft de dwin-
gende bepalingen als het aanvullende recht.44 Het gekozen recht wijkt ten gunste
van de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht voor zover deze
laatste de werknemer beter beschermen.45 Of een bepaling als dwingend moet wor-
den beschouwd dient te worden beoordeeld aan de hand van het rechtsstelsel waar-
uit de bepaling afkomstig is.46 Het begrip omvat zowel privaat- als publiekrechtelijke
bepalingen. Eenzijdig dwingende bepalingen, waarvan alleen ten gunste van de werk-
nemer mag worden afgeweken, zijn te beschouwen als bepalingen waarvan niet bij
overeenkomst kan worden afgeweken.

De bepalingen van het gekozen recht kunnen op drie manieren worden vergeleken
met de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht.47 Allereerst kan
voor iedere regel afzonderlijk worden onderzocht of het gekozen recht gunstiger
is dan de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht (bijvoorbeeld
vergelijking van specifieke regels omtrent de opzegtermijn). Ten tweede kan een ver-
gelijking plaatsvinden tussen regelingen van bepaalde gebeurtenissen of aspecten
van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld de regeling van de opzegging). Ten derde
kan een vergelijking van het arbeidsrechtsysteem als zodanig plaatsvinden (bijvoor-
beeld vergelijking van het Duitse en het Nederlandse arbeidsrecht). Waarschijnlijk
moet een vergelijking op de tweede manier plaatsvinden, namelijk tussen regelingen
van bepaalde gebeurtenissen of aspecten van de arbeidsovereenkomst.48 Op deze
manier wordt de werknemer beschermd, zonder dat de samenhang van de toepas-
selijke regelgeving in gevaar komt. Vervolgens zal bepalend zijn welk recht gunstiger
is voor de individuele werknemer.49

Het objectief toepasselijke recht bepaalt bij een rechtskeuze welke dwingende bepa-
lingen mogelijk prevaleren, alsmede welk recht zonder rechtskeuze van toepassing
is op de arbeidsovereenkomst. Het is dus bij individuele arbeidsovereenkomsten
altijd zaak het objectief toepasselijke recht te bepalen, omdat een werknemer nooit
de bescherming van de gunstiger dwingende bepalingen van het objectief toepas-
selijke recht kan ontberen. De gunstiger dwingende bepalingen van objectief toe-
passelijke recht vormen dus de ondergrens van het beschermingsniveau van de
werknemer.50

44 van Hoek 2010, p. 881.
45 In gelijke zin: van Hoek 2010, p. 882-883 en Even & van Kampen & de Wind 2011, p. 2486-2487.

Zie voor andere opvattingen over de verhouding tussen gekozen recht en objectief toepasselijk
recht: Zilinsky 2009, p. 1033, Laagland 2012, p. 73 en Strikwerda 2012, p. 173.

46 Deinert 2013, p. 123-124.
47 Deinert 2013, p. 125-126.
48 Zilinsky 2009, p. 1033.
49 Zilinsky 2009, p. 1033.
50 Houwerzijl 2009, p. 164-165.
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7.3.5 Gewone werkplek

Maatgevend voor het vaststellen van het objectief toepasselijke recht is het land
waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht. Door de formulering ‘waar, of bij
gebreke daarvan, van waaruit’ kiest de Europese wetgever allereerst voor het land
van de gewone werkplek en pas als dat er niet is moet worden gekeken naar het land
van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.

In het algemeen geldt dat het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn
arbeid verricht het nauwst bij de arbeidsovereenkomst aansluit.51 Van ‘gewoonlijk’
arbeid verrichten is – blijkens de redactie van artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening –

kennelijk geen sprake wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander land
verricht. Overweging 36 van de preambule bij de Rome I-Verordening bepaalt dat
het verrichten van arbeid in een ander land als tijdelijk moet worden aangemerkt
wanneer van de werknemer wordt verwacht dat hij na de voltooiing van zijn taak in
het buitenland opnieuw arbeid in het land van herkomst gaat verrichten. Het slui-
ten van een nieuwe arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever of met
een werkgever die tot dezelfde groep behoort als de oorspronkelijke werkgever mag
niet beletten dat de werknemer geacht wordt zijn arbeid tijdelijk in een ander land te
verrichten.

De conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening komt vrijwel overeen met de
bevoegdheidsregel voor internationale arbeidsovereenkomsten zoals opgenomen in
artikel 19 Brussel I-Verordening. Bij het formuleren van de conflictregel van artikel 8
Rome I-Verordening is aansluiting gezocht bij de rechtspraak van het Hof van Justitie
omtrent de internationale bevoegdheid. Deze rechtspraak is dan ook relevant voor
de uitleg van de Rome I-Verordening. Dit is uitdrukkelijk bevestigd in de arresten
Koelzsch en Voogsgeerd.52 In het arrest Mulox IBC Ltd/Geels heeft het Hof van Justitie
geoordeeld dat de belangrijkste omstandigheid voor het vaststellen van de gewone
werkplek was dat de werknemer de hem opgedragen taak uitvoerde vanuit een kan-
toor in een verdragsluitende staat, waar hij woonachtig was, van waaruit hij zijn
werkzaamheden verrichtte en waar hij na iedere zakenreis terugkeerde.53 In het
arrest Rutten/Cross Medical heeft het Hof van Justitie in feite voornoemd oordeel
bekrachtigd en zich wederom uitgelaten over de vraag wat rechtens is indien de
werknemer zijn werkzaamheden in meer dan één verdragsluitende staat verricht.54

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld:

‘Uit al het voorgaande volgt (…) dat artikel 5, sub 1, EEX-Verdrag (…) aldus moet worden uitgelegd, dat
in het geval van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering meebrengt dat de werknemer zijn
arbeid in meer dan één verdragsluitende staat verricht, de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn
arbeid verricht, in de zin van deze bepaling, de plaats is waar de werknemer het werkelijke centrum

51 Even & van Kampen 2004, p. 29.
52 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch) en HvJ EU

15 december 2011, NJ 2012, 273 m.nt. M.V. Polak en JAR 2012/75 (Voogsgeerd/Navimer).
53 HvJ EG 13 juli 1993, NJ 1997, 61 m.nt. Th.M. de Boer (Mulox IBC Ltd/Geels) punt 25.
54 HvJ EG 9 januari 1997, NJ 1997, 716 en JAR 1997/107 (Rutten/Cross Medical).
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van zijn beroepswerkzaamheden heeft gevestigd. Voor het vaststellen van deze plaats in het concrete
geval moet rekening worden gehouden met de omstandigheid, dat de werknemer het grootste deel van
zijn arbeidstijd doorbrengt in één van de verdragsluitende staten, waar hij een kantoor heeft van
waaruit hij de voor zijn werkgever te verrichten werkzaamheden organiseert en waar hij na elke
in verband met zijn werk gemaakte buitenlandse reis terugkeert.’

In het arrest Weber/Universal Ogden Services oordeelde het Hof van Justitie dat als
de werknemer zijn werkzaamheden in verschillende landen verricht, de plaats waar
hij gewoonlijk zijn arbeid verricht de plaats is waar of van waaruit hij feitelijk het
belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult.55

Voor de uitleg van artikel 8 Rome I-Verordening is tevens het arrest Koelzsch/Groot-
hertogdom Luxemburg van belang.56 Koelzsch, woonachtig in Duitsland, is in 1998 als
internationaal chauffeur in dienst getreden van de vennootschap naar Luxemburgs
recht Gasa Spedition Luxembourg SA (hierna: Gasa) – overgenomen door de vennoot-
schap naar Luxemburgs recht Ove Ostergaard Luxembourg SA (hierna: Ove) – die is
gespecialiseerd in het vervoer van bloemen en andere planten vanuit Denemarken
naar bestemmingen voornamelijk in Duitsland maar ook in andere Europese landen.
De vrachtwagens van Gasa hebben hun standplaats in Duitsland, waar de vennoot-
schap geen zetel en geen kantoor heeft. De vrachtwagens zijn geregistreerd in
Luxemburg en de chauffeurs zijn aangesloten bij de Luxemburgse sociale zekerheid.
De in 1998 ondertekende arbeidsovereenkomst van Koelzsch bepaalde dat in geval
van geschil het Luxemburgse recht van toepassing zou zijn. Na de aankondiging van
de herstructurering van Gasa en van de vermindering van de transportactiviteiten
vanuit Duitsland hebben de werknemers in 2001 in Duitsland een ondernemingsraad
(‘Betriebsrat’) opgericht waarvan Koelzsch deel uitmaakte als vervangend lid.57 Bij
brief van 13 maart 2001 heeft de directeur van Gasa de arbeidsovereenkomst van
Koelzsch per 15 mei 2001 beëindigd. Na eerst beroep te hebben ingesteld bij de Duitse
rechter, die zich onbevoegd heeft verklaard, heeft Koelzsch de vennootschap Ove
voor het Tribunal du Travail de Luxembourg gedaagd, opdat zij zou worden veroor-
deeld tot betaling van schadevergoeding wegens onrechtmatig ontslag en van een
opzeggingsvergoeding en achterstallig loon. Koelzsch betoogde dat het Luxemburgse
recht weliswaar van toepassing was op de arbeidsovereenkomst, maar dat krach-
tens het EVO hem niet de bescherming uit hoofde van de toepassing van dwingende
bepalingen van het Duitse recht mocht worden ontnomen. Krachtens Duits recht
was het ontslag van leden van de ondernemingsraad verboden. Koelzsch voerde
derhalve aan dat zijn ontslag krachtens de Duitse wettelijke regeling en de rechtspraak
van het BAG, waarin het ontslagverbod is uitgebreid tot plaatsvervangende leden,
onregelmatig was. Het Tribunal du Travail (Luxemburg) stelde vast dat het geding uit-
sluitend door het Luxemburgse recht werd beheerst, hetgeen door de Cour d’Appel
en de Cour de Cassation werd bevestigd. Koelzsch heeft daarop in maart 2007
bij het Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg beroep tot schadevergoeding

55 HvJ EG 27 februari 2002, NJ 2005, 336 en JAR 2002/208 (Weber/Universal Ogden Services).
56 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch).
57 Het feit dat er een ondernemingsraad naar Duits recht is opgericht veronderstelt dat er een

onderneming is.
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ingesteld tegen de Luxemburgse staat wegens onjuiste toepassing van het EVO door
de nationale rechterlijke instanties. De Cour d’Appel de Luxembourg, waarbij Koel-
zsch hoger beroep had ingesteld, besloot het Hof van Justitie de vraag te stellen of
in het geval waarin een werknemer zijn arbeid in verschillende landen verricht maar
systematisch naar een daarvan terugkeert, het recht van dat land dient te worden
toegepast als ‘het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid ver-
richt’ in de zin van het EVO. Het Hof van Justitie heeft naar aanleiding van deze pre-
judiciële vraag overwogen:

‘Aangezien de doelstelling van artikel 6 van het verdrag van Rome van 1980 een passende bescherming
van de werknemer is, volgt daaruit dat deze bepaling moet worden opgevat als een waarborg dat
eerder het recht van de staat waarin hij zijn beroepswerkzaamheden verricht, van toepassing is dan dat
van de staat van de zetel van de werkgever. De werknemer oefent zijn economische en sociale functie
immers in eerstgenoemde staat uit en (…) zijn arbeid ondergaat ook in die staat de invloed van het
politieke en het bedrijfsklimaat. Bijgevolg moet de eerbiediging van de in het recht van dat land
geldende voorschriften ter bescherming van de arbeid zo veel mogelijk worden gewaarborgd.’

58

Gelet op de met artikel 6 EVO nagestreefde doelstelling moet het in lid 2 sub a daar-
van genoemde criterium van het land waar de werknemer ‘gewoonlijk zijn arbeid
verricht’ dus ruimworden uitgelegd, terwijl het in lid 2 sub b van dat artikel bedoelde
criterium van de zetel van de ‘vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen’
toepassing zou moeten vinden wanneer de aangezochte rechter niet in staat is te
bepalen in welk land de arbeid gewoonlijk wordt verricht. Het in artikel 6, lid 2 sub a
EVO vervatte criterium dient volgens het Hof van Justitie ook te worden toegepast in
een geval waarin de werknemer zijn werkzaamheden in meer dan één verdragslui-
tende staat verricht, waarbij het voor de aangezochte rechter mogelijk is te bepalen
met welke staat de arbeid een duidelijk aanknopingspunt heeft. Het criterium van het
land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht moet, wanneer de arbeid in meer dan
één lidstaat wordt verricht, ruim worden uitgelegd en aldus worden opgevat:

‘(…) dat het verwijst naar de plaats waar of van waaruit de werknemer daadwerkelijk zijn beroeps-
werkzaamheden verricht, en bij gebreke van een centrum van de activiteiten, naar de plaats waar hij
het grootste gedeelte van zijn werkzaamheden verricht.’

59

Deze uitleg staat volgens het Hof van Justitie op één lijn met de bewoordingen van
artikel 8 Rome I-Verordening. Volgens het Hof van Justitie moet vanwege de aard van
de arbeid in de internationale transportsector rekening worden gehouden met alle
elementen die de werkzaamheid van de werknemer kenmerken, zoals in welke staat
zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht,
instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, de plaats waar
zich de arbeidsinstrumenten bevinden. De verwijzende rechter moet teven nagaan
inwelke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, inwelke plaatsen de goe-
deren worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terug-
keert. Het Hof van Justitie heeft geconcludeerd dat artikel 6 lid 2 sub a EVO aldus
moet worden uitgelegd:

58 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch) punt 42.
59 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch) punt 45.
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‘(…) dat in het geval waarin de werknemer zijn werkzaamheden in meer dan één verdragsluitende
staat verricht, het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid
verricht in die zin van deze bepaling, dat is waar of van waaruit de werknemer, rekening gehouden met
alle elementen die deze werkzaamheid kenmerken, het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens
zijn werkgever vervult.’

60

Met het arrest Koelzsch, hetgeen later is bevestigd door het arrest Voogsgeerd61, wordt
de lijn die was ingezet in het kader van de rechtsmacht door het Hof van Justitie door-
getrokken naar het conflictenrecht.62 De arresten kunnen als duidelijk signaal worden
gezien dat de vestigingsplaats van dewerkgever voor de bescherming vanwerknemers
van ondergeschikt belang is. De sociaaleconomische context waarbinnen de arbeid
feitelijk wordt verricht speelt bij de bepaling van het op de overeenkomst toepasselijke
recht een veel belangrijkere rol. Anders gezegd: er mag niet te snel geconcludeerd
worden dat het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht niet kan
worden vastgesteld en dat het toepasselijke recht moet worden bepaald aan de hand
van de vestigingsplaats van de werkgever.63 Juist deze ruime uitleg kan in geval van
ondernemingsgerichte regelingen (zoals in casu het medezeggenschapsrecht, maar
bijvoorbeeld ook bij overgang van onderneming) leiden tot ongerijmde uitkomsten.

7.3.6 Vestiging indienstneming

Pas als niet kan worden vastgesteld waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de
werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht dient krachtens artikel 8 lid 3 Rome I-
Verordening te worden aangeknoopt bij de vestiging die de werknemer in dienst
heeft genomen. Het toepassingsbereik van de vestiging van indienstneming is zeer
beperkt.64

In arrest Voogsgeerd/Navimer heeft het Hof van Justitie artikel 6 lid 2 onderdeel b
EVO (inmiddels artikel 8 lid 3 Rome I-Verordening) nader uitgelegd.65 Het Hof van
Justitie heeft geoordeeld:

‘Voor het geval dat de verwijzende rechter van mening zou zijn dat hij het bij hem aanhangige geding
niet kan beslechten op grond van artikel 6, lid 2, sub a, van dat verdrag, dient artikel 6, lid 2, sub b, van
dat verdrag te worden uitgelegd als volgt:
– het begrip “vestiging van de werkgever die de werknemer in dienst heeft genomen” moet aldus

worden opgevat dat het uitsluitend verwijst naar de vestiging die de werknemer in dienst heeft
genomen, en niet naar die waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is verbonden;

– het bezit van rechtspersoonlijkheid is geen vereiste waaraan de vestiging van de werkgever in de
zin van deze bepaling moet voldoen;

60 HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114 (Koelzsch) punt 50.
61 HvJ EU 15 december 2011, NJ 2012, 273 m.nt. M.V. Polak en JAR 2012/75 (Voogsgeerd/Navimer).
62 van Hoek 2011, p. 658.
63 Derks 2011, p. 11.
64 Deinert 2013, p. 150.
65 HvJ EU 15 december 2011, NJ 2012, 273 m.nt. M.V. Polak en JAR 2012/75 (Voogsgeerd/Navimer)

punt 66.

Rome I-Verordening 7.3.6

213



– de vestiging van een andere onderneming dan die welke formeel als werkgever wordt genoemd,
waarmee laatstgenoemde onderneming banden heeft, kan als “vestiging” in de zin van artikel 6,
lid 2, sub b, van dat verdrag worden aangemerkt indien aan de hand van objectieve elementen
kan worden aangetoond dat de werkelijke situatie verschilt van die welke uit de bewoordingen van
de overeenkomst blijkt, zelfs indien het werkgeversgezag niet formeel aan die andere onderneming
is overgedragen.’

7.3.7 Nauwere band

Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk
nauwere band heeft met een ander dan het in artikel 8 lid 2 of lid 3 Rome I-Ver-
ordening bedoelde land, is het recht van dat andere land van toepassing. Overigens
is het woord ‘kennelijk’ alleen in de Nederlandse taalversie opgenomen. Het voorstel
voor de Rome I-Verordening bevat deze inperking niet66 en het is ook niet opgeno-
men in de overige taalversies van de Rome I-Verordening.67

In de zaak Schlecker/Boedeker heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten over de vraag
wanneer een arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land.68 Boe-
deker was van 1 december 1979 tot 1 januari 1994 in dienst geweest van Schlecker in
Duitsland. Vervolgens is Boedeker begin 1995 weer bij Schlecker in dienst getreden
als ‘bedrijfsleidster Nederland’. Bij brief van 19 juni 2006 heeft Schlecker Boedeker
laten weten dat haar functie als bedrijfsleidster Nederland met ingang van 30 juni
2006 zou ophouden te bestaan en heeft haar verzocht met ingang van 1 juli 2006
op basis van dezelfde voorwaarden de functie van hoofd van de controleafdeling te
Dortmund (Duitsland) te verrichten. Het betrof een wijzigingsontslag naar Duits
recht (Änderungskundigung). Boedeker heeft hiertegen bezwaar gemaakt en ver-
schillende gerechtelijke procedures in Nederland ingeleid. In het kader van één
van deze procedures heeft zij de kantonrechter te Tiel verzocht vast te stellen dat
het Nederlandse recht van toepassing was op haar arbeidsovereenkomst, alsmede
de arbeidsovereenkomst te ontbinden onder toekenning van een vergoeding. Deze
vorderingen zijn zowel door de kantonrechter te Tiel als het gerechtshof te Arn-
hem toegewezen, omdat Nederland krachtens artikel 6 lid 2 sub a EVO het gewone
werkland was. Schlecker is hiertegen in cassatie gegaan en voerde aan dat de arbeids-
overeenkomst was onderworpen aan Duits recht, met een beroep op de exceptie-
clausule van artikel 6 lid 2 EVO. Ter onderbouwing hiervan beriep Schlecker zich op
het gegeven dat het salaris vóór de invoering van de Euro in Duitse Marken werd
betaald, dat de werkgever een Duitse rechtspersoon is, dat de pensioenvoorziening bij
een Duitse pensioenverzekeraar is ondergebracht, dat Boedeker in Duitsland woont,
dat de sociale premies in Duitsland worden betaald, dat in de arbeidsovereenkomst
naar dwingendrechtelijke bepalingen uit het Duitse recht wordt verwezen en dat
Schlecker de reiskosten van Boedeker naar Nederland vergoedde. Omdat de Hoge Raad
twijfelde over de uitleg van artikel 6 lid 2 laatste zinsdeel EVO, heeft de Hoge Raad
prejudiciële vragen gesteld.

66 COM(2005) 650 def., p. 18.
67 Bij overeenkomsten die onder artikel 4 Rome I-Verordening vallen is in alle taalversies een ken-

nelijk nauwere band vereist.
68 HvJ EU 12 september 2013, JAR 2013/250 m.nt F.G. Laagland (Schlecker/Boedeker).
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Het Hof van Justitie heeft met verwijzing naar de arresten Koelzsch en Voogsgeerd
geoordeeld dat het gewone werkland van artikel 6 lid 2 sub a EVO ruim moet wor-
den uitgelegd, terwijl de vestiging van indienstneming van artikel 6 lid 2 sub b EVO
slechts toepassing kan vinden als de aangezochte rechter niet in staat is te bepalen
in welk land de arbeid gewoonlijk werd verricht. Een andere uitleg zou indruisen
tegen het door artikel 6 EVO nagestreefde doel, namelijk werknemersbescherming.
Een dergelijke hiërarchie mist tussen artikel 6 lid 2 sub a EVO en het open einde.
Artikel 6 EVO moet verzekeren dat op de arbeidsovereenkomst het recht van het
land wordt toegepast waarmee de arbeidsovereenkomst de nauwste banden heeft,
hetgeen er niet noodzakelijkerwijs toe leidt dat in alle situaties het gunstigste recht
voor de werknemer wordt toegepast.

Uit de letterlijke bewoordingen en het doel van artikel 6 EVO blijkt dat de rechter
eerst op basis van de aanknopingscriteria van artikel 6 lid 2 sub a en b EVO moet
bepalen welk recht van toepassing is. Dit in het kader van het algemene vereiste van
voorzienbaarheid van het recht en dus van rechtszekerheid in de contractuele ver-
houdingen. Wanneer een overeenkomst nauwer verbonden is met een ander land
moet de rechter artikel 6 lid 2 sub a en b EVO buiten toepassing laten en het recht
van dat andere land toepassen. Daartoe dient de rechter volgens het Hof van Justitie
rekening te houden met alle factoren die de arbeidsovereenkomst kenmerken en te
bepalen welke factor of factoren daarvan volgens hem het zwaarste wegen. Het
Hof van Justitie heeft over deze factoren overwogen:

‘Onder de belangrijke factoren voor die aanknoping dient allereerst rekening te worden gehouden met
het land waar de werknemer belastingen en heffingen op inkomsten uit arbeid betaalt en het land waar
hij is aangesloten bij de sociale zekerheid en de verschillende pensioen-, ziektekostenverzekerings- en
invaliditeitsregelingen. Bovendien dient de nationale rechter rekening te houden met alle omstandig-
heden van de zaak, zoals met name de criteria betreffende de vaststelling van het salaris en de andere
arbeidsvoorwaarden.’

69

Artikel 6 lid 2 EVO moet in die zin worden uitgelegd dat de nationale rechter, zelfs
indien een werknemer de arbeid ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst
gewoonlijk, gedurende lange tijd en zonder onderbreking in hetzelfde land verricht,
ingevolge het laatste zinsdeel van deze bepaling het in dat land toepasselijke recht
buiten toepassing kan laten indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat die
overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land.70

Uit het arrest Schlecker/Boedeker kan worden afgeleid dat, hoewel artikel 8 Rome I-
Verordening is gebaseerd op het beschermingsbeginsel, op grond van artikel 8 Rome I-
Verordening als geheel moet worden gezocht naar het recht dat het nauwst met de
persoonlijke en juridische situatie van dewerknemer is verbonden.71 Hierbij gelden de

69 HvJ EU 12 september 2013, JAR 2013/250 m.nt. F.G. Laagland (Schlecker/Boedeker) punt 41.
70 Zie voor toepassing van het Schlecker/Boedeker-arrest: Hof ’s-Hertogenbosch 8 oktober 2013,

JAR 2013/280 (Arodo Constructie).
71 Verschueren 2009, p. 18.
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gewone werkplek of bij afwezigheid daarvan de vestiging van indienstneming als
vermoedens dat het recht van die landen het nauwst aanluit bij die arbeidsovereen-
komst, tenzij uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst
nauwer is verbonden met een ander land.

Het feit dat in het arrest Schlecker/Boedeker meer lijkt te worden gezocht naar
het land waar de werknemer fiscaal- en sociaalverzekeringsrechtelijk is ingebed lijkt
te zijn ingegeven door de bijzonderheden van de zaak. Mevrouw Schlecker was een
Duitse werkneemster die gedurende vele jaren voor haar Duitse werkgever in
Nederland werkzaam was geweest, echter al die tijd in haar land van herkomst
(Duitsland) was blijven wonen. Daardoor was de arbeidsovereenkomst in alle
opzichten, behalve de werkplek, met Duitsland verbonden.

In geval van grensoverschrijdende overgang van onderneming lijken de meest pro-
blematische casusposities die waarin de vestigingsplaats van de onderneming en de
gewone werkplek verschillen en die waarin de kennelijk nauwere band van artikel 8
lid 4 Rome I-Verordening leidt tot het recht van een ander land dan de vestigings-
plaats van de onderneming. Waartoe het onderbrengen van de overgang van onder-
neming bij de conflictregel voor de individuele arbeidsovereenkomst concreet kan
leiden, zal ik onderzoeken in de proeve van een oplossing.

7.3.8 Voorrangsregels (9 Rome I-Verordening)

Als de overgang van onderneming bij de voorrangsregels wordt ondergebracht, dient
het toepasselijke recht te worden vastgesteld aan de hand van artikel 9 Rome I-Ver-
ordening. Voorrangsregels zijn krachtens de definitie van artikel 9 lid 1 Rome I-Ver-
ordening bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor
de handhaving van zijn openbare belangen (zoals zijn politieke, sociale of economische
organisatie) dat zij moeten worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer
ervan valt, ongeacht welk recht overeenkomstig deze verordening overigens van toe-
passing is op de overeenkomst. De definitie van voorrangsregels is ontleend aan het
Arblade-arrest dat zag op arbeidsrechtelijke regels die in België werden beschouwd als
‘wetten van politie’, de Belgische benaming van voorrangsregels.72

Er bestaan conflictregels die het toepasselijke recht op een rechtsverhouding aan-
wijzen (bijvoorbeeld artikel 8 Rome I-Verordening voor individuele arbeidsover-
eenkomsten). Het door de conflictregels aangewezen recht beheerst het bestaan en
de materiële en formele geldigheid van de overeenkomst (artikel 10 en 11 Rome I-Ver-
ordening). Er bestaan ook regels die niet onder de conflictregels vallen, omdat zij een
eigen internationale werkingssfeer (ook wel ‘scope rule’ genoemd) hebben. Deze
regels zijn van toepassing als de casus binnen die internationale werkingssfeer valt.
Een voorrangsregel is alleen dan (maar dan ook steeds) van toepassing indien de func-
tie en strekking van de regel in het licht van de omstandigheden van het geval daartoe

72 HvJ EG 23 november 1999, NJ 2000, 251 (Arblade).
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aanleiding geven.73 Voorrangsregels onttrekken zich aan de gewone conflictregels en
zijn niet afhankelijk van het recht dat door de gewone conflictregels is aangewezen.

Krachtens artikel 9 lid 1 Rome I-Verordening zijn voorrangsregels bepalingen die
een openbaar belang dienen, waarbij wordt verwezen naar de politieke, sociale of
economische organisatie van een land. Het is dus primair aan de lidstaten om te
bepalen welke regels in hun nationale rechtsorde als voorrangsregels moeten wor-
den aangemerkt. Uit het Unamar-arrest blijkt dat daaraan wel grenzen worden
gesteld.74 De eerste grens wordt gesteld door het EU-recht en met name de ver-
dragsregels inzake het vrije verkeer. Zodra de toepassing van voorrangsregels leidt
tot een belemmering van het vrije verkeer kan het EU-recht de aan de voorrangs-
regels ten grondslag liggende overwegingen slechts aanvaarden voor zover het gaat
om uitzonderingen op de communautaire vrijheden die uitdrukkelijk in het Verdrag
zijn opgenomen en – in voorkomend geval – voor zover het gaat om dwingende
redenen van algemeen belang. De tweede grens wordt gesteld door de systematiek
van (inmiddels) de Rome I-Verordening. De partijautonomie is de hoeksteen van
de Rome I-Verordening, zodat de uitzondering die daarop wordt gevormd door de
voorrangsregels strikt moet worden uitgelegd. Het Hof van Justitie heeft daarover in
het Unamar-arrest geoordeeld dat het daarbij moet gaan om bepalingen waarvan uit
de precieze bewoordingen ervan, de algemene opzet en alle omstandigheden waarin
ze zijn vastgesteld, blijkt dat de nationale wetgever ze heeft vastgesteld om een
belang te beschermen dat voor de betrokken lidstaat fundamenteel is.75

De voorrangsregels van artikel 9 Rome I-Verordening moetenworden onderscheiden
van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken zoals bij-
voorbeeld opgenomen in artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening. Overweging 37 van de
preambule bij de Rome I-Verordening bepaalt hieromtrent:

‘Overwegingen van algemeen belang rechtvaardigen dat de rechters van de lidstaten zich in uitzon-
derlijke omstandigheden kunnen beroepen op rechtsfiguren zoals de exceptie van openbare orde en op
bepalingen van bijzonder dwingend recht. Het begrip “bepalingen van bijzonder dwingend recht” moet
worden onderscheiden van de uitdrukking “bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden
afgeweken”, en dient met meer terughouding te worden gebezigd.’

Van voorrangsregels moet derhalve terughoudend gebruik worden gemaakt. Dit geldt
niet in de laatste plaats omdat anders de gewone conflictregels nutteloos zouden
zijn.76 Bovendien zijn de gewone conflictregels gunstig voor de internationale beslis-
singsharmonie. De afwijking van de gewone conflictregels van de Rome I-Verordening
doordat lidstaten bepalingen als voorrangsregels beschouwen behoeft derhalve
rechtvaardiging.

73 Conclusie A-G Strikwerda bij HR 18 januari 1991, NJ 1991, 296 (Sanchez/Iberia).
74 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
75 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar), r.o. 50.
76 Deinert 2013, p. 193.
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7.3.9 Forale voorrangsregels

Artikel 9 lid 2 Rome I-Verordening bepaalt omtrent forale voorrangsregels:

‘Niets in deze verordening beperkt de toepassing van de bepalingen van bijzonder dwingend recht van
de rechter bij wie de zaak aanhangig is.’

Forale voorrangsregels kunnen, wanneer blijkt dat zij toepassing verlangen, het
(buitenlandse) recht dat ingevolge de conflictregels van de Rome I-Verordening de
overeenkomst beheerst dus steeds doorbreken.77 Hierdoor krijgt een land het recht
zijn eigen openbare belangen te bepalen en af te dwingen.78

In de zaak Unamar oordeelde het Hof van Justitie omtrent de forale voorrangsregels
dat de tekst van artikel 7 lid 2 EVO (inmiddels artikel 9 lid 2 Rome I-Verordening)
niet uitdrukkelijk bijzondere voorwaarden stelt aan de toepassing van forale voor-
rangsregels. De lidstaten moeten er wel op toezien dat de forale voorrangsregels ver-
enigbaar zijn met het EU-recht en de systematiek van de Rome I-Verordening.

7.3.10 Buitenlandse voorrangsregels

Artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening bepaalt omtrent buitenlandse voorrangsregels79:

‘De rechter kan ook gevolg toekennen aan de bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land
waar de verbintenissen krachtens de overeenkomst moeten worden nagekomen of zijn nagekomen,
voor zover die bepalingen van bijzonder dwingend recht de tenuitvoerlegging van de overeenkomst
onwettig maken. Bij de beslissing of aan deze bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt
rekening gehouden met hun aard en doel alsmede met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing
van deze bepalingen zou kunnen hebben.’

In het geval van buitenlandse voorrangsregels dient de navolgende toets plaats te
vinden:
1. is sprake van een voorrangsregel in de zin van artikel 9 lid 1 Rome I-Verordening;
2. die geldt op de plaats van nakoming van de contractuele verbintenissen en
3. maakt deze voorrangsregel de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig?80

Bij de beslissing of aan de buitenlandse voorrangsregels gevolg moet worden toe-
gekend moet rekening worden gehouden met hun aard en doel alsmede met de
gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van de bepalingen zou kunnen heb-
ben. Hieromtrent bepaalde het toelichtende rapport op het EVO dat de rechter vooral
dan een discretionaire bevoegdheid moet hebbenwanneer tegenstrijdige dwingende

77 Strikwerda 2010, p. 142.
78 Stone 2010, p. 342.
79 Ook wel derdelands voorrangsregels genoemd, ter onderscheiding van tweedelands voorrangs-

regels zijnde de voorrangsregels van het recht dat volgens de conflictregels van toepassing is.
80 Hauser 2012, p. 70.
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bepalingen van twee verschillende landen gelijktijdig op hetzelfde geval van toe-
passing zijn enwanneer hij genoopt is uit die bepalingen te kiezen.81 De rechter moet
rekening houden met de aard en het doel van de voorrangsregels. De rechter dient
zich derhalve vertrouwd te maken met de wettelijke, grondwettelijke en sociale
orde van een buitenlandse staat.82 Daarnaast moet de rechter rekening houden
met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen zou kun-
nen hebben. In het Commissievoorstel voor artikel 8 lid 3 Rome I-Verordening was
opgenomen ‘alsmede met de gevolgen die de toepassing of niet-toepassing van deze
bepalingen zou kunnen hebben voor het door de betrokken bepaling van bijzonder
dwingend recht nagestreefde doel alsook voor de partijen’. Artikel 9 lid 3 Rome I-Ver-
ordening heeft deze gecursiveerde zinsnede niet overgenomen, maar het is redelijk
te veronderstellen dat een rechter de gevolgen voor zowel het nagestreefde doel als
voor de partijen dient af te wegen.83

Overigens is het onduidelijk wanneer sprake is van ‘onwettigheid’ in de zin van
sub 3. Het lijkt er op dat met ‘onwettig’ is bedoeld dat het recht van het land van
nakoming van de contractuele verbintenissen de nakoming (of de wijze waarop)
in dat land verbiedt.84 Dit verbod kan een strafrechtelijke, civiele of zelfs geen enkele
sanctie bevatten.

Artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening bepaalt dat de rechter ‘ook gevolg kan toekennen’
aan buitenlandse voorrangsregels, terwijl artikel 9 lid 2 Rome I-Verordening het
heeft over ‘de toepassing’ van voorrangsregels van de lex fori. Volgens het toelich-
tende rapport op het EVO leggen de woorden ‘gevolg toekennen’ de rechter de zeer
moeilijke taak op de dwingende bepalingen in het gegeven geval te combineren met
het recht dat overigens op de overeenkomst van toepassing is.85

Gelet op het tekstuele verschil tussen artikel 9 lid 2 en 3 Rome I-Verordening is
duidelijk dat het bij forale voorrangsregels (artikel 9 lid 2) en buitenlandse voor-
rangsregels (artikel 9 lid 3) om verschillende regelingen gaat. Een rechter zal eerder
bereid en in staat zijn de eigen belangen te behartigen door voorrangsregels van zijn
eigen land toe te passen, dan recht te doen aan de belangen van een ander land door
rekening te houden met vreemde voorrangsregels.86 Het leerstuk van de voorrangs-
regels lijkt daarmee de doelen van voorspelbaarheid, rechtszekerheid en beslissing-
harmonie van de Rome I-Verordening te ondergraven. Immers, overweging 6 van de
preambule bij de Rome I-Verordening luidt:

‘De goede werking van de interne markt vereist, om de voorspelbaarheid van de uitslag van rechts-
gedingen, de rechtszekerheid en de wederzijdse erkenning van beslissingen te bevorderen, dat de in de
lidstaten geldende collisieregels hetzelfde nationale recht aanwijzen, ongeacht bij welke rechter het
geding aanhangig is gemaakt.’

81 Giuliano & Lagarde 1980, p. 27.
82 Deinert 2013, p. 263.
83 Ferrari & Leible 2009, p. 328.
84 Ferrari & Leible 2009, p. 322 en Hauser 2012, p. 71-80.
85 Giuliano & Lagarde 1980, p. 27-28.
86 Even 2010, p. 15.
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Er is kritiek gekomen op het feit dat er onzekerheid zou kunnen ontstaan over de
toepassing van buitenlandse voorrangsregels, alsmede dat de rechter een welhaast
politieke rol toebedeeld krijgt die hem niet toekomt.87 De Rome I-Verordening biedt
meer zekerheid, maar minder gelijkwaardigheid tussen forale en buitenlandse voor-
rangsregels.

Hoewel de Rome I-Verordening in beginsel uniform moet worden geïnterpreteerd,
is er vooralsnog geen garantie dat de conflictenrechtelijke situatie in alle lidstaten
gelijk is. Deels doordat de invulling van het voorrangsregelbegrip wordt overgelaten
aan de lidstaten, deels doordat er nog nauwelijks uitspraken van het Hof van Justitie
voorhanden zijn die de uitleg richting geven. Waartoe kwalificatie van de overgang
van onderneming als voorrangsregel kan leiden, zal ik bezien in de proeve van een
oplossing.

7.3.11 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening

In de Rome I-Verordening lijken de dwingende regels ter bescherming van zwakkere
contractspartijen en die ter bescherming van openbare belangen te worden geschei-
den. Zo is artikel 8 Rome I-Verordening opgesteld teneinde de werknemer, zijnde
de in sociaal-economisch opzicht zwakkere partij bij de arbeidsovereenkomst, te
beschermen.88 Voor werknemersbeschermende normen bevat artikel 8 Rome I-Ver-
ordening conflictregels die rekening houden met hun bijzondere conflictenrech-
telijke belangen.89 De voorrangsregels van artikel 9 Rome I-Verordening zouden zien
op regels die ingrijpen in privaatrechtelijke verhoudingen ter wille van een groter
belang dan dat van de direct daarbij betrokken rechtssubjecten, anders gezegd: zij
hebben een ordeningsfunctie.90

Deze strikte scheiding tussen het systeem van verwijzen enerzijds (artikel 8 Rome I-
Verordening) en het op eenzijdige afbakening gebaseerde systeem van voorrangs-
regels anderzijds (artikel 9 Rome I-Verordening) wordt wel aangeduid met de
typische Nederlandse term ‘tweesporigheid’ (in het Duits ‘Zweipoligkeit’ of ‘Zwei-
gleisigkeit’ geheten)91, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat zij een eigen
spoor volgen. De strikte tweesporigheid tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening
lijkt in het arbeidsrecht echter niet op te gaan.

Allereerst houdt de Europese wetgever zich niet aan de strikte tweesporigheid bij
het formuleren van wetgeving. De Europese wetgever heeft de neiging regels die
de zwakkere partij beschermen in verschillende richtlijnen als voorrangsregels te

87 Bonomi 2008, p. 295.
88 Overweging 23 van de preambule bij de Rome I-Verordening en conclusie AG Trstenjak van

16 december 2010 inzake Koelzsch/Groothertogdom Luxemburg, overweging 50 met verwijzing
naar relevante literatuur.

89 Fetsch 2002, p. 41.
90 Vonken 2011, (T&C Vermogensrecht), art. 7 EVO, aant. 1.
91 Kuckein 2008, p. 48, 131 en 141.
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beschouwen.92 Met name het Europese arbeidsrecht kent veel voorschriften die
zowel strekken ter bescherming van de sociaal-economisch zwakkere werknemer,
als zijn ingegeven door gemeenschapsbeschermende overwegingen nu misbruik
van sociaal-economisch zwakkeren de rechtsgemeenschap als geheel bedreigt. Zo
verklaart de detacheringsrichtlijn een aantal arbeidsrechtelijke regelingen van het
land waar de arbeid tijdelijk wordt verricht dwingend van toepassing op de door
de detacheringsrichtlijn bestreken arbeidsovereenkomsten.93 De in de detacherings-
richtlijn genoemde regelingen krijgen daarmee een uitdrukkelijke scope rule, echter
sommige van deze onderwerpen maken in ieder geval naar Nederlands recht deel uit
van het recht dat volgens de conflictregels van toepassing is (de lex causae).

Ten tweede ontstaat onduidelijkheid door de officiële toelichting bij artikel 6 EVO
(inmiddels artikel 8 Rome I-Verordening).94 Giuliano geeft daarin een aantal voor-
beelden van dwingende bepalingen uit het objectief toepasselijke recht die ondanks
een rechtskeuze voor een ander recht de arbeidsovereenkomst kunnen beïnvloeden:

‘De dwingende bepalingen waarvan partijen niet kunnen afwijken, zijn niet alleen bepalingen betreffende
de arbeidsovereenkomst in eigenlijke zin, maar ook bepalingen betreffende hygiëne en veiligheid van de
werknemers die in bepaalde Lid-Staten als publiekrechtelijke bepalingen worden beschouwd.’

Ten derde is de definitie van voorrangsregels zoals opgenomen in artikel 9 lid 1
Rome I-Verordening ontleend aan het Arblade-arrest, welk zaak speelde in het kader
van het vrije verkeer van diensten en betrekking had op werknemersbeschermende
bepalingen die in het Belgische recht de status hadden van lois de police (de Belgische
pendant van voorrangsregels).95 Kennelijk zijn de voorrangsregels van artikel 9 lid 1
Rome I-Verordening in karakter te vergelijken met werknemersbeschermende bepa-
lingen. Het zou verrassend zijn als de definitie van voorrangsregels zou zijn ontleend
aan het Arblade-arrest, maar de specifieke regels die het betrof en meer in het alge-
meen regels die zwakkere contractspartijen beschermen onverenigbaar zouden zijn
met het begrip voorrangsregels.96 Bovendien is in de definitie van artikel 9 lid 1
Rome I-Verordening de verwijzing naar de ‘politieke, sociale of economische orga-
nisatie’ van de betrokken lidstaat slechts opsommend bedoeld.97 Het blijft dus moge-
lijk dat andere dan deze belangen als openbare belangen kwalificeren.

Ten vierde blijkt uit het Ingmar-arrest98 dat de bescherming van artikel 17 en 18
van de agentuurrichtlijn extern als voorrangsregel moet worden toegepast, terwijl
uit het Unamar-arrest99 blijkt dat diezelfde bescherming in intra-EU verhoudingen
deel uitmaakt van het door de conflictregels aangewezen recht.100 Toepassing van

92 Bonomi 2008, p. 294.
93 Richtlijn 96/71.
94 Giuliano & Lagarde 1980, p. 25.
95 HvJ EG 23 november 1999, NJ 2000, 251 (Arblade).
96 Bonomi 2008, p. 294, van Hoek 2009, p. 80-81 en Hellner 2009, p. 459.
97 van Hoek 2009, p. 80.
98 HvJ EG 9 november 2000, C-381/98 (Ingmar).
99 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 (Unamar).
100 van Hoek 2014, p. 474-475.
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nationale implementatiewetgeving die verder gaat dan de richtlijn voorschrijft is
toegestaan mits een lidstaat deze extra bescherming ook daadwerkelijk als inter-
nationaal dwingend beschouwd in verhouding tot andere lidstaten. Daarmee lijkt
de toepassing van dit type voorrangsregels deels afhankelijk te zijn van de inhoud
van het door de conflictregels aangewezen recht. De verwijzing wordt immers niet
doorkruist als de door de conflictregels geboden bescherming gelijkwaardig is aan
die van de lex fori. Alleen een surplus komt voor toepassing als voorrangsregel in
aanmerking.

Ten slotte lijkt ook de Rome I-Verordening ervan uit te gaan dat er geen strikte
scheiding bestaat tussen het systeem van verwijzen enerzijds (artikel 8 Rome I-Ver-
ordening) en het op eenzijdige afbakening gebaseerde systeem van voorrangsregels
anderzijds (artikel 9 Rome I-Verordening). Artikel 9 lid 2 Rome I-Verordening bepaalt
dat niets in de Rome I-Verordening de toepassing beperkt van de voorrangsregels
van de rechter bij wie de zaak aanhangig is. Deze formulering suggereert geen
ondergeschiktheid van artikel 9 Rome I-Verordening aan artikel 8 Rome I-Verorde-
ning. De formulering lijkt te suggereren dat er sprake is van een algemene uitzon-
dering op alle conflictregels van de Rome I-Verordening.

In de navolgende paragrafen zal ik onderzoeken hoe in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland met de kwalificatie van de overgang van onderneming en de
verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening wordt omgegaan. Daarnaast
heb ik de relevante jurisprudentie en literatuur over grensoverschrijdende overgang
van onderneming in die landen onderzocht.

7.4 Nederland

7.4.1 Kwalificatie artikel 7:662-666 BW

De richtlijn overgang van onderneming is in Nederland – wat het behoud van rechten
van individuele werknemers betreft – geïmplementeerd doordat in het BW, bij de
bijzondere overeenkomsten in de titel over de arbeidsovereenkomst een nieuwe afde-
ling over overgang van onderneming werd ingevoegd.101 De Nederlandse implementa-
tiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming maakt derhalve deel uit van
het Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht.

In de memorie van toelichting op het Nederlandse wetsontwerp is omtrent de wer-
kingssfeer opgenomen:

‘De richtlijn is blijkens artikel 1, tweede lid, van toepassing indien en voor zover de ondernemingen,
vestigingen of onderdelen ervan zich bevinden binnen de territoriale werkingssfeer van het Verdrag tot
oprichting van een Europese Economische Gemeenschap. Uit het gebruik van de term “zich bevinden”
moet worden afgeleid, dat de richtlijn uitgaat van de plaats waar de ondernemingsactiviteit wordt
uitgeoefend, en dat het irrelevant is in welk land de onderneming haar statutaire zetel heeft. Dat
wil zeggen dat de richtlijn de binnen het gebied van de Europese Economische Gemeenschap op

101 Alsmede de Wet cao en de Wet avv werden gewijzigd, zie Wet van 15 mei 1981, Stb. 1981, 400.
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arbeidsovereenkomst werkzame werknemers beoogt te beschermen. De voorgestelde regeling bereikt
dit doel voor de in Nederland werkzame werknemers en wel in verband met het hoofdbeginsel van
internationaal privaatrecht dat de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land
waar de arbeid (gewoonlijk) wordt verricht, terwijl de voorgestelde regeling niet kan worden terzijde
gesteld omdat zij van openbare orde is.’

102

In Nederland gaat men er kennelijk van uit dat aan de territoriale-werkingssfeerbe-
paling van de richtlijn overgang van onderneming wordt voldaan doordat de over-
gang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor individuele
arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening). Wat rechtens is als dit ver-
moeden niet opgaat blijkt niet uit de memorie van toelichting, noch wat bedoeld is
met ‘van openbare orde’.

7.4.2 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening

In Nederland gaat men ervan uit dat arbeidsrechtelijke regelingen die zien op indi-
viduele belangen uitsluitend onder artikel 8 Rome I-Verordening vallen. De dwin-
gende bepalingen van artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening zien op voorschriften die
bepaalde groepen rechtssubjecten bescherming verlenen in hun betrekking met een
sterkere wederpartij, anders gezegd: de dwingende bepalingen van artikel 8 lid 1
Rome I-Verordening hebben een beschermingsfunctie.103 Het gaat dan om voor-
schriften die verband houden met de contractuele verhoudingen tussen de partijen.
Veel bepalingen in het Nederlandse arbeidsrecht zijn te kwalificeren als dwingende
bepalingen.

Arbeidsrechtelijke regelingen die zien op openbare belangen vallen in Nederland
uitsluitend onder artikel 9 Rome I-Verordening. De voorrangsregels van artikel 9
Rome I-Verordening zien op voorschriften die ingrijpen in privaatrechtelijke ver-
houdingen ter wille van een groter belang dan dat van de direct daarbij betrokken
rechtssubjecten, anders gezegd: zij hebben een ordeningsfunctie.104 Voorrangsregels
kenmerken zich in de Nederlandse doctrine door het karakter (openbaar belang)
en de toepasselijkheid louter op basis van werkingssfeer. In Nederland is een voor-
rangsregel alleen dan (maar dan ook steeds) van toepassing indien de functie en de
strekking van de regel in het licht van de omstandigheden van het geval daartoe aan-
leiding geven.105 Voorrangsregels onttrekken zich – anders gezegd – aan de heer-
schappij van de objectieve conflictregels (ook al is aan die conflictregels blijkens het
Sorensen/Aramco arrest106 ‘respect verschuldigd’ en behoeft zodanige doorkruising
‘rechtvaardiging’) en zij zijn dus niet afhankelijk van het recht dat door de objectieve
conflictregels is aangewezen.107

102 Kamerstukken II 1979/80, 15 940, nr. 3, p. 6.
103 Even & van Kampen 2004, p. 46.
104 Vonken 2011, (T&C Vermogensrecht), art. 7 EVO, aant. 1.
105 Conclusie A-G Strikwerda bij HR 18 januari 1991, NJ 1991, 296 (Sanchez/Iberia).
106 HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 842 m.nt. J.C. Schultsz (Sorensen/Aramco).
107 Zie ook HR 24 februari 2012, NJ 2012/284 m.nt. M.V. Polak (Nuon/Olbrych), waarover uitgebreid:

van Hoek 2012, p. 5-9 en van Hoek 2013, p. 5-12.
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Maar juist het arbeidsrecht kent ook regelingen die zowel individuele als openbare
belangen dienen. De Europese wetgever heeft structureel zwakkeren zoals werkne-
mers willen beschermen, waarbij tevens een gemeenschapsbeschermend karakter
speelt: de gedachte is dan dat misbruik van de zwakkeren de rechtsgemeenschap als
geheel bedreigt. Het grootste gedeelte van de Nederlandse doctrine is van mening
dat de belangen van werknemers als structureel zwakkeren al verdisconteerd zijn
in de conflictregels van artikel 8 Rome I-Verordening, zodat er geen ruimte meer
is om via de weg van artikel 9 Rome I-Verordening alsnog rekening te houden met
beschermende voorschriften van andere bij de overeenkomst betrokken rechts-
stelsels.108 Anders gezegd: in Nederland wordt er vrij algemeen van uitgegaan dat
er een strikte scheiding bestaat tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening, ook wel
strikte tweesporigheid genoemd. Werknemersbeschermende bepalingen kunnen in
Nederland geen voorrangsregels zijn.

7.4.3 Jurisprudentie

In de weinige jurisprudentie die er in Nederland over grensoverschrijdende over-
gang van onderneming bestaat wordt de overgang van onderneming (meestal impli-
ciet) ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten.109

De jurisprudentie ziet bijna uitsluitend op de interne werking van de richtlijn over-
gang van onderneming en het recht dat van toepassing is op de individuele arbeids-
overeenkomst valt steeds samen met het recht van de vestigingsplaats van de
onderneming. Bij veel werknemers bevinden de werkplek en de vestigingsplaats van
de onderneming zich op één en dezelfde plek.

Een uitzondering is de zaak die speelde bij de kantonrechter te Eindhoven.110 In deze
zaak was de werknemer in dienst getreden bij Inrofa B.V., toen nog Zincline Building
Products International B.V. (‘ZBPI’) geheten. Kennelijk was de werknemer als handels-
vertegenwoordiger in Duitsland werkzaam. De activiteiten van ZBPI B.V. zijn in juli
2007 ‘omgezet’ naar Zincline Building Products B.V. te Eindhoven (‘Zincline’). De acti-
viteiten in ZBPI zijn uiteindelijk beëindigd. Alle arbeidsovereenkomsten met ZBPI
werden beëindigd en met Zincline opnieuw overeen gekomen. De werknemer heeft
uiteindelijk op 14 november 2007 zelf ontslag genomen. De werknemer vordert pri-
mair Zincline te veroordelen tot betaling van de gefixeerde schadevergoeding krach-
tens artikel 7:689 BW, waarin is bepaald dat voor de vaststelling van de gefixeerde
schadevergoeding bij handelsvertegenwoordigers rekening gehouden wordt met de
in de voorafgaande tijd verdiende provisie enmet alle andere ter zake in acht te nemen
factoren. De werknemer stelt daartoe dat sprake is geweest van een overgang van

108 Strikwerda 2010, p. 144-145 en Vonken 2011, (T&C Vermogensrecht), art. 7 EVO, aant. 1, zie
anders: van Hoek 2000, p. 484-486.

109 Rb. ’s-Gravenhage 9 oktober 1990, KG 1990, 361 (Valkema/Getru), Ktr. Amsterdam 8 augustus
1995, KG 1995, 339 (Chevrolet/Memorex), Ktr. Tilburg 26 juli 2007, JAR 2007/259 m.nt. R.M. Beltzer,
Ktr. Zaandam 26 september 2007, JAR 2008/67 m.nt. R.M. Beltzer (Van Willigen/Artemis Inter-
national), Ktr. Eindhoven 9 september 2008, JAR 2008/271 (Janas/Swedish Match Cigars) en Ktr.
Eindhoven 25 juni 2009, LJN: BJ9652.

110 Ktr. Eindhoven 25 juni 2009, LJN: BJ9652.
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onderneming van Inrofa naar Zincline. Omdat Zincline nooit loon heeft willen beta-
len heeft de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst met Zincline moeten opzeg-
gen en uit dien hoofde aanspraak gemaakt op de gefixeerde schadevergoeding. De
werknemer vordert subsidiair, voor het geval de overgang van onderneming niet komt
vast te staan, veroordeling van Inrofa tot betaling van de gefixeerde schadevergoeding.
De Kantonrechter heeft omtrent het toepasselijke recht overwogen:

‘De in onderdeel 2.2. genoemde arbeidsovereenkomst wordt voorts beheerst door Duits recht, nu – zoals
door Zincline als Inrofa terecht betoogd – op grond van artikel 6 lid 2 sub a van het EVO-verdrag het
recht van het land van toepassing is waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoon-
lijk zijn arbeid verricht. Dat dit Duitsland is, is door Zincline onweersproken gesteld.
Een nauwere verbondenheid met een ander land is gesteld noch gebleken. Dat geen sprake is van een
rechtskeuze, zoals door [eiser] is betoogd, maakt dit niet anders. Artikel 6 lid 2 EVO-verdrag geldt
immers juist in situaties waar geen rechtskeuze is overeengekomen.
Nu [eiser] zijn vorderingen echter heeft gebaseerd op Nederlands recht zal hem de gelegenheid gebo-
den dienen te worden om zijn stellingen nader aan te passen.
Het lijkt voorshands buiten twijfel dat de gestelde overdracht van de onderneming van Inrofa aan
Zincline wordt beheerst door Nederlands recht. Zo al sprake is van een geval met internationale ver-
knoping is van een rechtskeuze niet gebleken en is de verknoping met Nederland (zie artikel 4 EVO-
verdrag) als land waar de kenmerkende prestatie, de overdracht, moet worden verricht, het sterkst.
In een andere zaak heeft de kantonrechter (Ktr Eindhoven 9 september 2008, JAR 2008/271, LJN
BF0793) – zij het impliciet – echter overwogen dat het recht dat de arbeidsovereenkomst beheerst ook
de vraag beheerst of sprake is van een overgang van onderneming.
In dit geval zou derhalve ook de vraag of sprake is van een overgang van onderneming moeten wor-
den bezien naar Duits recht, zijnde artikel 613a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).’

De kantonrechter geeft aansluitend een verhandeling over het Duitse Widerspruchs-
recht om vervolgens te overwegen:

‘Om redenen van proceseconomie zal de kantonrechter echter eerst bezien of wel een overgang van
onderneming aan de orde is. Is dat immers niet het geval dan kan nader onderzoek naar het in onder-
deel 4.5.4. gesignaleerde punt (IHB: of een beroep is gedaan op het Widerspruchsrecht) achterwege
blijven.
De kantonrechter zal derhalve eerst bezien of sprake is van een (gedeeltelijke) overgang van onder-
neming als bedoeld in artikel 7:662 e.v. BW (…).’

Uiteindelijk komt de kantonrechter – aan de hand van een zeer uitgebreid feiten-
relaas – tot het oordeel dat het voornemen tot een overgang van onderneming er wel
was, maar effectuering daarvan achterwege is gebleven. De vorderingen van de
werknemer jegens Zincline worden afgewezen. Inrofa heeft daarmee als werkgever
te gelden, reden waarom de zaak wordt aangehouden zodat de werknemer zijn vor-
dering kan aanpassen aan Duits recht. De kantonrechter beoordeelt de vordering van
de werknemer ter zake van salaris, schadevergoeding, rente en wettelijke verhoging
uiteindelijk naar Duits recht.111

De kantonrechter te Eindhoven brengt de overgang van onderneming onder bij het
recht dat van toepassing is op de overnameovereenkomst (inmiddels artikel 3 en 4
Rome I-Verordening), zijnde Nederlands recht. Als krachtens Nederlands recht

111 Ktr. Eindhoven 17 september 2009, LJN: BJ9676.
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sprake zou zijn geweest van een overgang van onderneming – quod non – dan
moesten de gevolgen daarvan volgens de kantonrechter worden beoordeeld volgens
het recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst, zijnde Duits
recht. De kantonrechter koppelt de overgang van onderneming derhalve los van de
gevolgen daarvan. In de proeve van een oplossing zal ik in paragraaf 8.3.3 terug-
komen op de wenselijkheid van deze constructie. Ik vermoed dat de kantonrechter
daartoe is overgegaan omdat de beide B.V.’s in Nederland waren gevestigd, terwijl
op de individuele arbeidsovereenkomst Duits recht van toepassing was omdat de
werknemer als handelsvertegenwoordiger in Duitsland werkzaam was. Als de
kantonrechter de overgang van onderneming had ondergebracht bij het recht dat
van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst had hij krachtens Duits
recht moeten oordelen over een overgang van onderneming in Nederland. Deze
uitspraak is een mooi voorbeeld van het uiteenlopen van de vestigingsplaats van de
onderneming en het recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsovereen-
komst en tot welke uitkomsten dit kan leiden.

7.4.4 Doctrine

Er bestaat in Nederland maar weinig literatuur over de kwalificatie van de overgang
van onderneming. Er zijn welgeteld vijf publicaties bekend, waarin twee opvattingen
worden bepleit.

In drie van de vijf publicaties wordt gesteld dat de bepalingen uit de richtlijn over-
gang van onderneming niet ‘meedoen’ met de verwijzing ingevolge artikel 8 Rome I-
Verordening en het karakter hebben van een voorrangsregel in de zin van artikel 9
Rome I-Verordening.112 Volgens Laagland volgt dit uit artikel 1 van de richtlijn overgang
van onderneming, welk artikel bepaalt dat de richtlijn van toepassing is op de overgang
van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen.113

De richtlijn overgang van onderneming richt zich expliciet op de onderneming en
dient daarmee volgens Laagland een bovenindividueel belang. Vonken is daarentegen
vanmening dat de richtlijn overgang van onderneming een specifieke scope rule bevat
en daarom als voorrangsregel moet worden bestempeld.114

In twee van de vijf publicaties wordt gesteld dat de overgang van onderneming een
eigen conflictregel vereist.115 Hiertoe is van belang dat de richtlijn overgang van onder-
neming in artikel 1 lid 2 een territoriale-werkingssfeerbepaling bevat, inhoudende
dat de richtlijn van toepassing is ‘indien en voorzover de ondernemingen, vestigingen
of onderdelen van ondernemingen of vestigingen welke overgaan, zich binnen de
territoriale werkingssfeer van het Verdrag bevinden’. De richtlijn overgang van
onderneming heeft betrekking op de onderneming als collectief. De inbedding van

112 Laagland 2011, p. 17-18, Veldmaat & Van Assendelft de Coningh 2012, p. 26 en Asser & Vonken
2013, p. 420-431.

113 Uit de publicatie van Laagland blijkt niet of zij dit argument ontleent aan artikel 1 lid 1 sub a of
artikel 1 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.

114 Asser & Vonken 2013, p. 420-431.
115 van Hoek 2000, p. 468-471 en Henckel 2012, p. 389.
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de bescherming van de werknemers tegen de gevolgen van een overgang van de
onderneming waarin zij werkzaam zijn in de regeling van het arbeidsovereenkom-
stenrecht kan volgens Van Hoek in bepaalde gevallen in strijd komen met het EU-
recht.116 Volgens Van Hoek kan de regelgeving die betrekking heeft op het collectief
van de onderneming in internationale gevallen het beste aanknopen bij de plaats
van vestiging van de onderneming. Henckel stelt dat, vanwege het feit dat de nationale
implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming alleen als voor-
rangsregel kan worden beschouwd als zij gevolg geeft aan de minimumbescherming
van de richtlijn overgang van onderneming117, in combinatie met de inherente beper-
kingen van voorrangsregels als eenzijdige conflictregels de behoefte bestaat aan een
aanvullende meerzijdige conflictregel voor overgang van onderneming.118 Zo’n meer-
zijdige conflictregel bestaat volgens Henckel bij aanknoping bij de vestigingsplaats van
de onderneming (lex loci). De overgang van onderneming wordt in dat geval een onaf-
hankelijke verwijzingscategorie.

In de specifiek op dit onderwerp betrekking hebbende literatuur is blijkbaar niemand
voorstander van het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regels voor de overnameovereenkomst en de individuele arbeidsovereenkomsten,
allen achten de ligging van de onderneming doorslaggevend.

7.5 Verenigd Koninkrijk

7.5.1 Kwalificatie TUPE

In het Verenigd Koninkrijk is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn
overgang van onderneming vastgelegd in een afzonderlijk Statutory Instrument,
TUPE. Deze regeling bevat de wettelijke rechten van werknemers in geval van over-
gang van onderneming.

Artikel 3(1)(a) TUPE bevat de territoriale-werkingssfeerbepaling (scope rule) voor
een standaard overgang en bepaalt dat TUPE van toepassing is op een standaard
overgang van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming of
vestiging die direct vóór de overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk.119

Artikel 3(3)(a)(i) TUPE bevat de territoriale-werkingssfeerbepaling voor een wijzi-
ging van dienstverlening en bepaalt dat TUPE van toepassing is op een wijziging van
dienstverlening wanneer er direct voorafgaand aan de wijziging van dienstverlening

116 van Hoek 2000, p. 472.
117 Hetgeen tegengesteld lijkt aan HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
118 Henckel 2012, p. 389.
119 Waarbij met het Verenigd Koninkrijk wordt bedoeld het land, de territoriale wateren maar niet

het continentaal plat (Addison v Denholm Ship Management [1997] IRLR 389, CA).
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sprake is van een georganiseerd geheel van werknemers gevestigd in Groot-Brittan-
nië.120 Anders gezegd: in het Verenigd Koninkrijk is de peildatum (het tijdstip waarop
het aanknopingspunt moet worden vastgepind) het moment voor de overgang.121

TUPE is uitdrukkelijk niet van toepassing op een standaard overgang naar het Ver-
enigd Koninkrijk of op eenwijziging van dienstverlening naar Groot-Brittannië.122 Dit
houdt in dat werknemers van een onderneming die niet vóór de overgang gelegen is
in het Verenigd Koninkrijk of een georganiseerd geheel van werknemers dat niet
vóór de overgang gevestigd is in Groot-Brittannië van de werking van TUPE zijn
uitgesloten. Volgens het Verenigd Koninkrijk zou er in die situaties altijd een ander
EU-regime met vergelijkbare implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming de rechten van werknemers veiligstellen. Als dit vermoeden niet
opgaat is onduidelijk wat rechtens is.

Artikel 3(4) TUPE bepaalt dat:

‘Subject to paragraph (1), these Regulations apply to
(…)
(b) a transfer or a service provision change howsoever effected notwithstanding-

(i) that the transfer of an undertaking, business or part of an undertaking or business is governed
or effected by the law of a country or territory outside the United Kingdom or that the service
provision change is governed or effected by the law of a country or territory outside Great
Britain;

(ii) that the employment of persons employed in the undertaking, business or part transferred or, in
the case of a service provision change, persons employed in the organised grouping of employees,
is governed by any such law

(c) a transfer of an undertaking, business or part of an undertaking or business (which may also be a
service provision change) where persons employed in the undertaking, business or part transferred
ordinarily work outside the United Kingdom.’

Uit artikel 3(4)(b)(i) en (ii) TUPE blijkt dat de territoriale-werkingssfeerbepaling van
artikel 3(1)(a) en 3(3)(a)(i) TUPE een overriding effect heeft: TUPE doorkruist het
verwijzingsresultaat en voorkomt dat de buitenlandse lex causae volledig tot gelding
komt.123 Hiermee wordt het internationaal dwingende karakter van TUPE bevestigd.
TUPE wordt voor een standaard overgang waarbij de onderneming direct vóór de
overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk (en voor een wijziging van dienst-
verlening waarbij het georganiseerde geheel van werknemers direct voor de over-
gang gevestigd is in Groot-Brittannië) als overriding statute beschouwd.

120 De territoriale-werkingssfeerbepaling voor een wijziging van dienstverlening is beperkt tot
Groot-Brittannië en strekt zich niet uit tot Noord-Ierland, omdat Groot-Brittannië geen bevoegd-
heid heeft voor Noord-Ierland wetgeving af te sluiten. Voor Noord-Ierland is in 2006 een
vergelijkbare bescherming tot stand gekomen door de Service Provision Change (Protection of
Employment) Regulations (Northern Ireland) (SI 2006/177).

121 Asser & Vonken 2013, p. 111-114.
122 IDS 2011, p. 45-46.
123 Met betrekking tot het overriding effect: van Hoek 2013, p. 5-12.
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Artikel 3(4)(c) TUPE bepaalt dat TUPE ook van toepassing is op een overgang van
onderneming (hetgeen ook een wijziging van dienstverlening kan zijn) als werkne-
mers in dienst van de onderneming welke overgaat gewoonlijk buiten het Verenigd
Koninkrijk werken. Het Department for BIS bepaalt hieromtrent:

‘For example, if there is a transfer of a UK exporting business, the fact that the sales force spends the
majority of its working week outside the UK will not prevent the Regulations applying to the transfer, so
long as the undertaking itself (comprising, amongst other things, premises, assets, fixtures & fittings,
goodwill as well as employees) is situated in the UK.’

124

In geval van een wijziging van dienstverlening is de test of direct voor de overgang
sprake is van een georganiseerd geheel van werknemers gevestigd in Groot-Brittan-
nië. Het feit dat van een georganiseerd geheel van werknemers gevestigd in Groot-
Brittannië één werknemer vanuit huis buiten Groot-Brittannië werkt voorkomt niet
dat TUPE van toepassing is bij wijziging van dienstverlening.125 Als het gehele geor-
ganiseerde geheel van werknemers vanuit huis buiten Groot-Brittannië werkt is
TUPE niet van toepassing.

TUPE is een ondernemingsgerichte regeling die conflictenrechtelijk aanknoopt bij de
vestigingsplaats van de onderneming die overgaat. De territoriale-werkingssfeerbe-
paling van TUPE komt overeen met de richtlijn overgang van onderneming.

7.5.2 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening

In het Verenigd Koninkrijk wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen contractu-
ele en wettelijke rechten van werknemers. Contractuele rechten van werknemers zijn
opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst, terwijl wettelijke rechten van
werknemers op zichzelf staande vorderingen zijn.

In het Verenigd Koninkrijk is de toepasselijkheid van de Rome I-Verordening op
wettelijke rechten van werknemers omstreden, omdat deze niet als verbintenissen
uit overeenkomst worden beschouwd. De toepasselijkheid van de conflictregels van
de Rome I-Verordening is evenwel niet afhankelijk van binnenlandse karakterisering.
Anders gezegd: het feit dat wettelijke rechten van werknemers in het Verenigd
Koninkrijk niet als verbintenissen uit overeenkomst worden beschouwd betekent
niet dat de Rome I-Verordening niet van toepassing is.126 Het internationale conflic-
tenrecht voor zowel contractuele als wettelijke rechten van werknemers is opgeno-
men in de Rome I-Verordening.127

Op het eerste gezicht lijkt de verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening
in het Verenigd Koninkrijk duidelijk. Het toepasselijke recht op contractuele rech-
ten van werknemers dient te worden vastgesteld aan de hand van artikel 8

124 Sick 2000, p. 10 en BIS 2014, p. 13.
125 BIS 2014, p. 14.
126 Clarkson & Hill 2011, p. 206.
127 Merrett 2011, p. 187 en Grusic 2012, p. 722-723.
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Rome I-Verordening, terwijl de wettelijke rechten van werknemers in het Verenigd
Koninkrijk worden beschouwd als voorrangsregels in de zin van artikel 9 Rome I-
Verordening.128 Veel Engelse wetten kennen namelijk uitdrukkelijke eenzijdige
conflictregels die aangeven hoe ver de internationale toepasselijkheid van de Engelse
wetten reikt.129 Engelse gerechten zijn voor de wettelijke rechten van werknemers
dus niet gebonden aan de conflictregels en kunnen deze wettelijke rechten direct
toepassen indien en voor zover het geval binnen het door de werkingssfeerbepaling
afgebakende toepassingsgebied valt. In internationale arbeidszaken over wettelijke
rechten van werknemers wordt daarom relatief weinig aandacht besteed aan de
conflictregels en veel aandacht aan de werkingssfeerbepalingen.130 Omgekeerd
dienen de wettelijke rechten van werknemers buiten beschouwing te blijven indien
het geval buiten de werkingssfeerbepaling valt. Het is echter maar zeer de vraag of
alle wettelijke rechten van werknemers in het Verenigd Koninkrijk kwalificeren als
voorrangsregels in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening.131

Er bestaat in het Verenigd Koninkrijk dus wel een scheiding tussen artikel 8 en 9
Rome I-Verordening, maar alleen op basis van een ander criterium dan in Nederland
en Duitsland.132

7.5.3 Jurisprudentie

Mij is slechts één zaak met betrekking tot grensoverschrijdende overgang van onder-
neming in het Verenigd Koninkrijk bekend, de zaak Holis Metal Industries Ltd v GMB
en Newell Ltd.133 Het Employment Appeal Tribunal (hierna: EAT) had in de zaak Atos
Origin UK Ltd v AMICUS134 de mogelijkheid de grensoverschrijdende overgang van
onderneming van een IT helpdesk van Runcorn, Engeland naar Ierland te beoordelen,
echter de IT helpdesk werd niet beschouwd als identificeerbare economische eenheid,
zodat aan de vraag naar grensoverschrijdende overgang van onderneming niet werd
toegekomen.135

In de zaak Holis Metal Industries Ltd v GMB en Newell Ltd had Newell Ltd (hierna:
Newell) een fabriek in Tamworth (Verenigd Koninkrijk) waar men zich bezig hield
met de fabricage van gordijnrails en roedes, alsmede met de fabricage van jaloezieën.
Newell Ltd had 180 werknemers in dienst, waarvan 76 werknemers werden ver-
tegenwoordigd door GMB, een vakbond. Newell Ltd erkende GMB voor de collectieve
onderhandelingen. Op 15 februari 2006 werd de OR van Newell geïnformeerd dat

128 Collins e.a. 2000, p. 1317, Scott 2010, p. 650, Merrett 2010, p. 360 en Grusic 2012, p. 743.
129 Merrett 2011, p. 242 en Merrett 2015, p. 59.
130 Scott 2010, p. 651.
131 Scott 2010, p. 651 en Grusic 2012, p. 743-744.
132 Bonomi 2008, p. 295 en Kuckein 2008, p. 226 e.v.
133 Holis Metal Industries Ltd v GMB en Newell Ltd [2007] UKEAT/0171/07, waarover uitgebreid

Burgess 2011, p. 8-9.
134 Atos Origin UK Ltd v AMICUS [2004] UKEAT 0566/03.
135 McMullen 2007, p. 355.
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Holis Metal Industries Ltd (hierna: Holis), een onderneming gevestigd in Israël, geïn-
teresseerd was de fabricage van gordijnrails en roedes over te nemen (welk onder-
deel van Newell zou worden gesloten), maar niet de fabricage van jaloezieën. Op
24 februari 2006 informeerde een vertegenwoordiger van Holis de werknemers
dat de 107 werknemers die werkzaam waren voor de fabricage van gordijnrails en
roedes vanwege een overgang van onderneming per 9 april 2006 zouden overgaan
naar Holis in Israël. Bij weigering van de werknemers mee over te gaan zouden de
werknemers worden ontslagen wegens de overgang. Vanaf 9 april 2006 is de fabri-
cage van gordijnrails en roedes overgedaan aan Holis, waarna de fabricage is ver-
plaatst naar de fabrieken in Israël. Er zijn enkele machines overgegaan naar Israël.
Geen van de 107 werknemers werkzaam bij de fabricage van gordijnrails en roedes
wilde mee overgaan naar Holis en zij zijn kort na de overgang van onderneming door
Holis ontslagen. Vanwege administratieve redenen zijn de schadevergoedingen
betaald door Newell.

Enkele maanden na de overgang van onderneming diende GMB bij het Employment
Tribunal een klacht in tegen Newell en Holis vanwege nalatigheid te informeren en
consulteren krachtens artikel 13 TUPE en de nalatigheid te consulteren krachtens
artikel 188 TULRCA 1992. Holis verzocht vervolgens om een pre-hearing review met
het verzoek de vorderingen van GMB tegen Holis door te halen omdat TUPE niet van
toepassing zou zijn op een overgang van onderneming waarbij de onderneming na
de overgang naar Israël is verplaatst. Het Employment Tribunal heeft de argumenten
van GMB en Newell dat TUPE wel van toepassing was overgenomen vanwege de
duidelijke bewoordingen van artikel 3 TUPE 2006 met betrekking tot de territoriale
werkingssfeer. Omdat het overgedragen onderdeel van Newell direct voor de over-
gang was gelegen in het Verenigd Koninkrijk is TUPE 2006 van toepassing. Het
Employment Tribunal heeft geweigerd de vordering van GMB tegen Holis door te
halen en Holis is tegen dit oordeel van het Employment Tribunal in beroep gegaan bij
het EAT.

Het EAT heeft in hoger beroep over het gebrek aan zaken omtrent grensoverschrij-
dende overgang van onderneming overwogen:

‘The lack of cases in this area may suggest that companies proceed on the basis that the 2006 Regu-
lations do not apply either because of extra territoriality or because of the identity issue and they prefer
to treat the UK based workforce as redundant with the unions and employees preferring to concentrate
efforts on securing the best financial deal for their future.’

Het EAT heeft in hoger beroep geoordeeld:

‘I am persuaded that the wording of both the ARD and Regulation 3 is precise in setting the application of
the regulation to transfers of undertakings situated immediate before the transfer in the UK. Set against the
purpose of protecting the rights of workers in the event of change of employer it seems to me that a
purposeful approach requires that those employees should be protected even if the transfer is to be across
borders outside the EU. It is not a case of either the UK or the EU seeking to legislate outside their juris-
dictions without good reason. I am satisfied that the pre-transfer requirement of location in the UK acts as
a significant limitation which should that (sic) not offend against the comity of notions. (…)’
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Volgens het EAT zijn de bewoordingen van de richtlijn overgang van onderneming en
artikel 3 TUPE 2006 duidelijk en is TUPE 2006 van toepassing zodra de onderneming
die wordt overgedragen direct voor de overgang in het Verenigd Koninkrijk geves-
tigd was.

‘Further I regard it also significant that regulation 3(4) makes it clear that an international element can
be governed by TUPE and I am also satisfied that the service provision changes brought into the 2006
regulations, where again the only limitation is that there should have been an organised group of
employees situated in Great Britain immediately before the service provision change, is clearly aimed at
the modern outsourcing of service provision, particularly call centres, whether inside or outside the EU.

(…)

The authors and commentators to whom I have been referred do almost universally appear to accept
that potentially TUPE and the ARD does apply to transfers of entities outside the EU. In conclusion
therefore I am satisfied that the combined effect of the wording of TUPE/ARD together with the weight
of European jurisprudence and academic/practitioner or commentary is such that I am satisfied that
TUPE had the potential to apply to a transfer from the UK to a non-EU entity in the event that on the
transfer the undertaking did not remain in the jurisdiction.’

Het EAT was derhalve van mening dat TUPE van toepassing kon zijn op een over-
gang van onderneming vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een derde land, ook als
de onderneming welke overging niet in het Verenigd Koninkrijk bleef.

In deze zaak, die zag op de externe werking van de richtlijn overgang van onderne-
ming, werd deze externe werking gewaarborgd door het feit dat TUPE als overriding
statute wordt beschouwd.

7.5.4 Doctrine

In het Verenigd Koninkrijk is heel weinig geschreven over grensoverschrijdende
overgang van onderneming, noch over de kwalificatie daarvan. Kennelijk wordt de
kwalificatie van de overgang van onderneming als voorrangsregel in het algemeen
niet als problematisch ervaren.

John McMullen (ook wel bekend als ‘Mr TUPE’) heeft de grensoverschrijdende over-
gang van onderneming als ‘unfinished business’ betiteld.136 Volgens McMullen maakt
TUPE niet duidelijk wat er gebeurt als er sprake is van een overgang (of een
outsourcing) vanuit het Verenigd Koninkrijk naar een ander land binnen de EU of
naar een derde land. McMullen noemt dit een serieus defect in de werkingssfeer van
Europese wetgeving. McMullen hekelt het gebrek aan jurisprudentie over grensover-
schrijdende overgang van onderneming.137

136 McMullen 2006, p. 138-139.
137 McMullen 2007, p. 353.
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In het IDS Handbook is opgenomen dat, wil sprake zijn van een relevante overgang
in de zin van TUPE, de onderneming of de groep van werknemers welke overgaan
direct voor de overgang in het Verenigd Koninkrijk gevestigd moeten zijn.138 Het is
duidelijk dat TUPE niet van toepassing is op overgangen naar het Verenigd Konink-
rijk, ongeacht of de onderneming wordt overgedragen vanuit een EU-lidstaat. Het is
volgens het IDS Handbook mogelijk dat werknemers die overgaan naar het Verenigd
Koninkrijk bescherming genoten in hun eigen land, maar dat hun claim in het Ver-
enigd Koninkrijk niet ontvankelijk wordt verklaard.

7.6 Duitsland

7.6.1 Kwalificatie § 613a BGB

De richtlijn overgang van onderneming is in Duitsland –wat het behoud van rechten
van individuele werknemers betreft – geïmplementeerd doordat § 613a in het BGB
werd opgenomen. De richtlijn overgang van onderneming is in Duitsland – net als
in Nederland – geïmplementeerd in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst
en maakt derhalve deel uit van het Duitse arbeidsovereenkomstenrecht. In Duitsland
gaat men ervan uit dat aan de territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn
overgang van onderneming wordt voldaan doordat de overgang van onderneming
wordt ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten
(artikel 8 Rome I-Verordening).

7.6.2 Verhouding tussen artikel 8 en 9 Rome I-Verordening

Het Duitse arbeidsrecht kan worden onderscheiden in privaat- en publiekrechte-
lijke regelingen. Privaatrechtelijke regelingen richten zich op de verhouding tussen
de individuele werkgever en de individuele werknemer, terwijl publiekrechtelijke
regelingen van overheidswege gehandhaafd worden. Daarnaast wordt ook onder-
scheid gemaakt tussen individueel en collectief arbeidsrecht, waarbij in het collec-
tieve arbeidsrecht het medezeggenschapsrecht een grote rol speelt.

De contractuele aspecten vanwerknemerschap worden bestreken door de dwingende
bepalingen van artikel 8 Rome I-Verordening, ook wel ‘Parteischutzvorschriften’
genoemd. Zodra voorschriften ingrijpen in privaatrechtelijke rechtsverhoudingen ter
bescherming van publieke belangen is in Duitsland sprake van voorrangsregels in de
zin artikel 9 Rome I-Verordening, ook wel ‘Eingriffsnormen’ genoemd.139

In Duitsland worden voorrangsregels gedefinieerd als bepalingen waarvan het doel
niet is gelegen in handhaving van het contractuele evenwicht in de zin van bescher-
ming van de zwakkere contractspartij, maar veeleer als bepalingen die daarboven

138 IDS 2011, p. 503.
139 In Duitsland geldt bijvoorbeeld zwangerschapsverlof als voorrangsregel, vanwege de maatschap-

pelijke functie (zie BAG 12.12.2001 AP EGBGB art. 30 Nr. 10).

Duitsland 7.6.2

233



uitgaande staats- en economische belangen dienen.140 Dit omvat normen die bijzon-
dere sociaal-politieke waarden nastreven. Deze publieke regels hebben een eigen,
vaak territoriaal gedefinieerd, toepassingsbereik.

Een meerderheid van de Duitse doctrine is voor een strenge dogmatische scheiding
tussen meerzijdige conflictregels voor het privaatrecht en eenzijdige conflictregels
voor het publiekrecht, ook wel ‘Zweipoligkeit’ of ‘Zweigleisigkeit’141 genoemd.142 Het
beschermende karakter van het arbeidsrecht volstaat in dat geval niet om de dwin-
gende bepalingen van het arbeidsrecht te beschouwen als voorrangsregels in de zin
van artikel 9 Rome I-Verordening. Het BAG en het BGH gaan ervan uit dat werk-
nemersbescherming tegenover de voorrangsregels als elkaar uitsluitende regelingen
moeten worden beschouwd.143 Slechts enkele schrijvers zijn van mening dat de voor-
rangsregels van artikel 9 Rome I-Verordening ook aan artikel 8 Rome I-Verordening
toegerekend kunnen worden.144

Resumerend: er is in Duitsland weinig draagvlak om naast artikel 8 Rome I-Ver-
ordening via het leerstuk van de voorrangsregels van artikel 9 Rome I-Verordening
toepassing te geven aan regels die primair het evenwicht tussen contractspartijen
aangaan.145 Voorrangsregels in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening zouden dan
ook altijd een algemeen (en dus bovenindividueel) belang moeten dienen.146 Werk-
nemersbeschermende bepalingen kunnen in Duitsland geen voorrangsregels zijn.

7.6.3 Jurisprudentie

In de weinige jurisprudentie die er ook in Duitsland over grensoverschrijdende over-
gang van onderneming bestaat wordt de overgang van onderneming (meestal impli-
ciet) ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten.147 De
jurisprudentie ziet bijna uitsluitend op de interne werking van de richtlijn overgang
van onderneming en het recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsover-
eenkomst valt meestal samen met het recht van de vestigingsplaats van de onderne-
ming. Dat geldt niet voor het Piloten-arrest.148

In het Piloten-arrest waren twee Amerikaanse staatsburgers als pilotenwerkzaam bij
het Amerikaanse Pan Am. Zij waren gestationeerd in Berlijn149 en hielden zich daar
bezig met vluchten binnen het toenmalige West-Duitsland. Op enig moment zijn de

140 Deinert 2013, p. 186.
141 Kuckein 2008, p. 48, 131 en 141.
142 Junker 1992, p. , Mankowski 1994, p. 94 e.v. en Stoll 2002, p. 52 e.v.
143 BAG 29.10.1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31 en BGH 13.12.2005, BeckRS 2006,

01645 en Hauser 2012, p. 34.
144 Deinert 2013, p. 195-197.
145 Martiny 2010, p. 1452.
146 Koch & Magnus & Winkler von Mohrenfels 2010, p. 219.
147 BAG 20.4.1989 AP BGB § 613a Nr. 81, BAG 29.10.1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31

(Pilotenarrest), LAG Berlin 18.9.1998 BeckRS 1998 30456113, BAG 16.05.2002 AP BGB § 613a
Nr. 237, LAG Hamburg 22.5.2003 BeckRS 2003 30459179, BAG 26.05.2011 AP BGB § 613a Nr. 409.

148 BAG 29 oktober 1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31, Bittner 2000, p. 463 noot 30.
149 Althans de Amerikaanse bezettingszone van Berlijn.
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binnenlandse vluchten overgedragen van Pan Am aan Lufthansa. In de overeenkomst
met betrekking tot de overgang was afgesproken dat Lufthansa het personeel dat
verbonden was aan de basis in Berlijn overnam, maar niet de piloten, de boord-
werktuigbouwkundigen en een aantal US-dollar payroll werknemers. De piloten zijn
vervolgens tijdelijk voor Lufthansa gaan werken. Nadat Lufthansa niet bereid bleek
de piloten in dienst te nemen hebben de piloten zich in rechte op § 613a BGB
beroepen. De piloten stelden dat sprake was van een overgang van onderneming van
Pan Am naar Lufthansa en dat zij van rechtswege over waren gegaan van Pan Am
naar Lufthansa.

Het BAG heeft overwogen:

‘Für die kollisionsrechtl. Anknüpfung kommt das Statut des Übernahmevertrages, das Recht des Orts, in
dem der übergehende Betrieb liegt (lex loci (…)) und das Arbeitsvertragsstatut in Betracht.
Für die Maßgeblichkeit des Rechts des Übernahmevertrages ist anzuführen, daß damit einheitl. Recht
für alle Arbeitsverhältnisse gilt. Für die Anwendung der lex loci ist kein Raum, da nicht nur und nicht
notwendig Sachen, sondern eine Gesamtheit von materiellen und immateriellen Betriebsmitteln
übergeht.
Für die Maßgeblichkeit des Arbeitsvertragsstatuts spricht entscheidend der Schutz des Vertrauens
des Arbeitnehmer in den Fortbestand seines Arbeitsverhältnisses. Dem Arbeitnehmer wird bei der
Eingehung des Arbeitsverhältnisses eine gewisse Rechtsstellung zuteil, die auch die Anwartschaft auf
Übernahme mitumfaßt. Sein Interesse an der Erhaltung dieser Rechtsstellung geht dem Schutzbedürfnis
des Übernehmers vor unvorhergesehenen Verpflichtungen vor, weil dieser die Möglichkeit hat, sich zu
unterrichten, und dann frei entscheiden kann, während der Arbeitnehmer auf die Veräußerung des
Betriebes oder Unternehmens keinen Einfluß hat. Die Einbeziehung in das Arbeitsvertragsstatut gilt
aber auch dann, wenn es dem Arbeitnehmer geringere Rechte gibt, als das Recht, dem die Unterneh-
mensveräußerung unterliegt, oder die lex loci. Der Arbeitnehmer ist nicht unbillig beschwert, wenn er
nicht mehr erhält, als das für sein Arbeitsverhältnis geltende Recht ihm gibt (…). Eine von der
grundsätzl. Maßgeblichkeit des Arbeitsvertragstatuts unabhängige Frage ist, ob § 613a BGB als
zwingende Norm i. S. des Art. 34 EBGBG (IHB: vergelijkbaar met artikel 9 Rome I-Verordening)
n. F. ohne Rücksicht auf das Arbeitsvertragsstatut anzuwenden ist.’

Het BAG acht zich gebonden aan de conflictregels van het Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche (hierna: EGBGB), de Duitse implementatiewetgeving van
het EVO. Waarschijnlijk is het BAG daarom van mening dat er gekozen moet worden
tussen het overeenkomstenrecht en het goederenrecht en er geen aparte verwij-
zingscategorie voor overgang van onderneming kan worden geformuleerd. Het BAG
wijst het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregels voor
de overnameovereenkomst en de vestigingsplaats van de onderneming af en brengt
de overgang van onderneming onder bij de conflictregel voor individuele arbeids-
overeenkomsten. De vraag of § 613a BGB als voorrangsregel moet worden toegepast
zonder rekening te houden met het recht dat van toepassing is op de arbeidsover-
eenkomst staat daar volgens het BAG los van.

In de arbeidsovereenkomst tussen de piloten en Pan Am was een rechtskeuze voor
Amerikaans recht opgenomen. Hoewel de gewone werkplek in Duitsland was gele-
gen heeft het BAG krachtens de nauwere band de toepasselijkheid van het recht van
New York aangenomen. Het BAG kwam tot deze nauwere band vanwege de nati-
onaliteit van de piloten (die voorwaarde was voor tewerkstelling op de routes), de
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vestigingsplaats van hun werkgever, de registratie van de in Berlijn ingezette vlieg-
tuigen in de Verenigde Staten, de Engelse taal van de arbeidsovereenkomst, de plaats
waar de overeenkomst was aangegaan, de verstrekking van een buitenlandtoelage,
de mogelijkheid van rechtsbescherming door het Amerikaanse recht, het feit dat bij
knelpunten in Berlijn vliegend personeel uit New York werd ingezet, de ouderdoms-
voorziening naar Amerikaans recht en de bevoegdheid van het bedrijfsziekenfonds
in New York. Voor een nauwere band met het Duitse recht pleitte de woonplaats van
de piloten, hun sociale integratie ten gevolge van de beroepswerkzaamheden in
Duitsland, de regelmatig vanuit Berlijn plaatshebbende tewerkstelling, de planning
van de inzet van vliegtuigen en de vakanties in Berlijn. Volgens het BAG was sprake
van een duidelijk aanknopingsoverwicht met Amerikaans recht, welk recht geen met
§ 613a BGB vergelijkbare regeling kent.

Het BAG heeft met betrekking tot de kwalificatie van § 613a BGB als voorrangsregel
overwogen:

‘Zentraler Zweck dieser Bestimmung ist der Schutz der Arbeitnehmer durch Erhaltung der Arbeitsplätze,
durch den der Bestandsschutz des Arbeitsverhältnisses erweitert wird. […] Insoweit dient auch diese
Vorschrift nur dem Ausgleich zwischen den Bestandsschutzinteressen der Arbeitnehmer und der
Vertragsfreiheit des Arbeitsgebers, seinen Betrieb ohne Bindung and die bestehenden Arbeitsverhält-
nisse zu veräußern oder einem Dritten zur Nutzung zu überlassen.’

Het BAG heeft derhalve gesteld dat het doel van de nationale regeling het onder-
scheidende criterium dient te zijn voor de vraag of deze valt onder (inmiddels)
artikel 8 Rome I-Verordening dan wel onder (inmiddels) artikel 9 Rome I-Verorde-
ning. Staat een regeling hoofdzakelijk in het teken van het contractuele evenwicht,
dan is deze onderwerp van de conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening, dient
een regeling daarentegen in hoofdzaak bovenindividuele belangen dan valt zij onder
artikel 9 Rome I-Verordening. Hoewel de richtlijn overgang van onderneming een
aantal collectieve elementen bevat vormt zij volgens het BAG voornamelijk een
weerslag van de wettelijke afweging van de onderling tegenstrijdige belangen van de
partijen bij de arbeidsovereenkomst. Zo heeft de werknemer belang bij behoud van
zijn arbeidsplaats bij overgang van onderneming, terwijl de werkgever belang heeft
bij het vrij verhandelen van zijn bedrijf. Het wordt uiteindelijk aan de werknemer
overgelaten of hij zich op de bescherming van zijn arbeidsovereenkomst tegenover
vervreemder en/of verkrijger wil beroepen. Op basis van dit hoofddoel heeft het BAG
de overgang van onderneming ondergebracht bij de conflictregel voor individuele
arbeidsovereenkomsten. De regeling omtrent overgang van onderneming werd door
het BAG geen voorrangsregel geacht omdat deze voornamelijk het contractuele
evenwicht tussen partijen betrof.

Het BAG rept met geenwoord over de Europeesrechtelijke oorsprong van § 613a BGB
en de territoriale-werkingssfeerbepaling van artikel 1 lid 2 richtlijn overgang van
onderneming. Artikel 1 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bepaalt immers dat
nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
steeds moet worden toegepast zodra de onderneming welke overgaat zich binnen
de EU bevindt. Ervan uitgaand dat de onderneming in Duitsland was gevestigd had
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de richtlijn overgang van onderneming in het Piloten-arrest moeten worden toege-
past. Hieraan werd ten onrechte niet toegekomen omdat op de individuele arbeids-
overeenkomsten Amerikaans recht van toepassing werd geacht. Hierdoor ontstaat
een beschermingslacune.150

In een zaak over de overgang van de Engelse redactie van een persagentschap van
Hamburg, Duitsland naar Cork, Ierland overwoog het LAG dat de toepasselijkheid
van § 613a BGB bij een verkrijger die gevestigd is buiten Duitsland niet was uit-
gesloten.151 Volgens het LAG was krachtens artikel 30 lid 2 EGBGB (de Duitse
implementatiewetgeving van artikel 6 lid 2 EVO, inmiddels artikel 8 lid 2 t/m 4
Rome I-Verordening) de arbeidsovereenkomst onderworpen aan Duits recht. Het
LAG overwoog dat als § 613a BGB zou worden toegepast bij een overgang naar een
derde land de werknemer eigenlijk zonder bescherming zou komen te staan, omdat
in derde landen de richtlijn overgang van onderneming niet geldt. Hiervan was in
casu geen sprake omdat Ierland bij de EU behoort en een vergelijkbare bescherming
kent. Op die grond zou het volgens het LAG gerechtvaardigd zijn § 613a BGB toe te
passen. Volgens het LAG was een beroep op § 613a BGB bij grensoverschrijdende
overgang van onderneming alleen binnen de EU gerechtvaardigd wegens het bestaan
van minimumbescherming binnen de EU en niet naar derde landen. Dit volgt mijns
inziens niet uit de territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van
onderneming, waaruit blijkt dat de richtlijn van toepassing is op uitgaand verkeer
vanuit de EU naar derde landen.

In een zaak over de grensoverschrijdende overgang van onderneming van Duitsland
naar Zwitserland oordeelde het BAG dat krachtens artikel 30 lid 2 EGBGB (de Duitse
implementatiewetgeving van artikel 6 lid 2 EVO, inmiddels artikel 8 lid 2 t/m 4
Rome I-Verordening) vanwege het feit dat de gewone werkplek in Duitsland was
gelegen Duits recht op de overgang van toepassing was.152 Het BAG heeft geoordeeld
dat bij de overgang van onderneming naar het buitenland het toepasselijke recht niet
krachtens de vestigingsplaats van de onderneming (als uitwerking van de lex rei sitae
regeling van artikel 43 EGBGB (‘Rechte an einer Sache unterliegen dem Recht des
Staates, in dem sich die Sache befindet’) mocht worden vastgesteld, omdat artikel 43
EGBGB de rechten op een zaak regelt, echter bij een overgang van onderneming niet
slechts en ook niet noodzakelijkerwijs zaken worden overgedragen, maar een geheel
van materiële en immateriële bedrijfsmiddelen. Het BAG overwoog dat bij een werk-
nemer met een arbeidsovereenkomst waarin geen rechtskeuze is opgenomen bij een
grensoverschrijdende overgang van onderneming het toepasselijke recht kan wijzi-
gen. Alleen in uitzonderingsgevallen kan nog sprake zijn van een nauwere band met
Duitsland. De wijziging van het toepasselijke recht op de individuele arbeidsover-
eenkomst vindt eerst plaats nadat de arbeidsovereenkomsten overgegaan zijn. Dit
kan volgens het BAG bij overgangen naar een derde land tot gevolg hebben dat het

150 Overigens werd aan de vraag of de piloten moesten worden toegerekend aan de onderneming in
Duitsland of juist deel uitmaakten van een afzonderlijk, niet Europees Flugbetrieb, ook niet
toegekomen.

151 LAG Hamburg 22.5.2003 BeckRS 2003 30459179.
152 BAG 26.05.2011 AP BGB § 613a Nr. 409.
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door § 613a BGB en de richtlijn overgang van onderneming gewaarborgde behoud
van de rechten van werknemers bij de verkrijger wegvalt, echter deze rechtsgevol-
gen kunnen eerst na de overgang van de arbeidsovereenkomsten en na het van toe-
passing worden van een nieuw recht van betekenis worden.

7.6.4 Doctrine

Een meerderheid van de Duitse doctrine is van mening dat vanwege het werk-
nemersbeschermende doel van de richtlijn overgang van onderneming de grens-
overschrijdende overgang van onderneming moet worden ondergebracht bij de
conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten.153 Bij grensoverschrijdende
overgang van onderneming is de door § 613a BGB geboden bescherming altijd en
uitsluitend van toepassing als Duits recht ingevolge de conflictregel van artikel 8
Rome I-Verordening van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Als
de overgang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor indi-
viduele arbeidsovereenkomsten kan, wanneer een onderneming naar een ander land
wordt verplaatst en de gewone werkplek wijzigt, een Statutenwechsel plaatsvinden.
Als deze Statutenwechsel doorwerkt ten aanzien van de rechten die samenhangen
met de overgang ontstaan er problemen: de werknemer kan dan namelijk niet lan-
ger aan § 613a BGB rechten ontlenen.

In verband met de Statutenwechsel zijn varianten op het onderbrengen van de over-
gang van onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten
ontstaan. Volgens Pietzko mag het krachtens de individuele arbeidsovereenkomst
van toepassing zijnde recht er niet toe leiden dat de werknemers geen bescherming
kunnen ontlenen aan de dwingende beschermingsbepalingen van de vestigingsplaats
van de onderneming, reden waarom Pietzko voorstelt als gewone werkplek de ves-
tigingsplaats van de onderneming vóór voltrekking van de overgang te hanteren.154

Pietzko ‘bevriest’ daarmee het op de arbeidovereenkomst toepasselijke recht op het
moment voor de overgang van onderneming. Volgens Drobnig en Puttfarken gaan de
arbeidsovereenkomsten krachtens § 613a BGB pas over als zowel het oude recht als
het nieuwe recht in deze overgang voorzien.155 Aldus is volgens Drobnig en Puttfarken
sprake van Statutenkumulation: een cumulatie van het oude en het nieuwe recht.156

Däubler stelt voor de Statutenwechsel in geval van overgang van onderneming voor
een jaar uit te sluiten.157 Volgens Feudner is het op de arbeidsovereenkomst toepas-
selijke recht te beschouwen als een recht dat krachtens § 613a BGB mee overgaat van
vervreemder naar verkrijger, reden waarom volgens hem geen Statutenwechsel
plaatsvindt.158 Deinert stelt dat door middel van richtlijnconforme uitleg de betreffen-
de nationale implementatiewetgeving een substitutie door de buitenlandse overgang

153 Gamillscheg 1959, p. 237, Pietzko 1988, p. 213-225, Däubler 1994, p. 124-125, Mankowski 1994,
p. 98, Franzen 1994, p. 73, Kegel & Schurig 2004, p. 684 en Martiny 2010, p. 1465.

154 Pietzko 1988, p. 223-225.
155 Drobnig & Puttfarken 1989, p. 81.
156 Drobnig & Puttfarken 1989, p. 81 en Franzen 1994, p. 106-107.
157 Däubler 1994, p. 125.
158 Feudner 1999, p. 1187.
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van onderneming moet erkennen, voor zover de wet deze niet toch al erkent.159 Indien
onder het oude recht sprake is van een overgang van onderneming, moet deze onder
het nieuwe recht worden erkend. Is substitutie niet mogelijk (bijvoorbeeld bij een
overgang naar een derde land) dan moet volgens Deinert de nationale implementa-
tiewetgeving als voorrangsregel worden toegepast.

Enkele schrijvers zijn van mening dat de overgang van onderneming wegens de grote
economische en sociaal-politieke belangen zowel onder artikel 8 Rome I-Verorde-
ning kan vallen als onder artikel 9 Rome I-Verordening.160 Omdat het EU-recht bij een
rechtskeuze voor het recht van een derde land zich krachtens de gunstigheidsvergelij-
king van artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening zal doorzetten is volgens Deinert alleen
conflictenrechtelijke interventie vereist als het recht van het derde land het objectief
toepasselijke recht is krachtens artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening.161 Slechts in
deze zeldzame gevallen is toepassing van het Europese recht omtrent overgang van
onderneming als voorrangsregel vereist. Deinert is daarom vanmening dat § 613a BGB
alleen als voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening is te beschouwen
voor zover het:
(1) om de overgang van een eenheid binnen de EU gaat en
(2) op de arbeidsovereenkomst het recht van een derde land van toepassing is.162

Voor alle andere gevallen biedt het onderbrengen van de overgang van onderneming
bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten een adequate oplossing,
aldus Deinert.

Een aantal schrijvers neemt als uitgangspunt dat § 613a BGB is gebaseerd op de
richtlijn overgang van onderneming, welke richtlijn naast werknemersbescherming
ook een sociaal-politiek openbaar belang kent.163 In het kader van het toepassings-
bereik van de richtlijn overgang van onderneming moet de werking van de richtlijn
overgang van onderneming daarom los van het recht dat van toepassing is op de
arbeidsovereenkomst worden veiliggesteld door de nationale implementatiewetge-
ving als voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening te kwalificeren.

Ten slotte pleiten enkele schrijvers voor een eigen conflictregel voor overgang van
onderneming, die zou moeten aanknopen bij de vestigingsplaats van de onderne-
ming.164 Deze schrijvers zijn van mening dat het recht dat van toepassing is op de
arbeidsovereenkomst niet de vraag naar overgang van onderneming mag beheersen
omdat het in geval van overgang van onderneming niet slechts gaat om de indi-
viduele werknemer, maar ook om bedrijfs- en arbeidsmarktoverwegingen.

159 Deinert 2013, p. 345.
160 Kronke 1981, p. 160 en Fetsch 2002, p. 306-307.
161 Deinert 2013, p. 341-346.
162 Deinert 2013, p. 341.
163 Jayme & Kohler 1993, p. 370 en Kania 2012, p. 192-196.
164 Birk 1982, p. 396, Junker 1992, p. 235 en 240, Bittner 2000, p. 464-465 en Reichold 2008, p. 701-702.
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Ook aanknoping bij de vestigingsplaats van de onderneming kan tot een Statuten-
wechsel leiden als de onderneming grensoverschrijdend wordt verplaatst. Een auto-
matische overgang van arbeidsovereenkomsten over de grenzen is volgens Junker
slechts mogelijk als het materiële arbeidsrecht geünificeerd is.165 Junker stelt daarom
de navolgende conflictregel voor de overgang van onderneming voor:

‘Die Folgen eines Betriebsübergangs für die betroffenen Arbeitsverhältnisse unterliegen dem Recht des
Staates, in welchem der übergehende Betrieb oder Betriebsteil seinen räumlichten Schwerpunkt hat.
Wechselt mit dem Betriebsübergang das auf den Betrieb oder den Betriebsteil anwendbare Recht,
so treten der Übergang der Arbeitsverhältnisse auf den neuen Inhaber und die mit dem Übergang
verbundenen Folgen nur ein, wenn und soweit das neue Recht es vorsieht.’

Deze conflictregel gaat ook uit van Statutenkumulation.166

Reichold stelt voor de Statutenwechsel gedurende de periode van een jaar uit te
stellen, waarmee hij de handhavingsverplichting van in een cao vastgelegde arbeids-
voorwaarden (zoals opgenomen in artikel 3 lid 3 tweede alinea van de richtlijn
overgang van onderneming en § 613a lid 1 tweede zin BGB) heeft willen veralgeme-
niseren.167 Op deze manier verwacht Reichold de grensoverschrijdende mobiliteit bij
een eigen conflictregel die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming te
kunnen bevorderen.

In de specifiek op dit onderwerp betrekking hebbende literatuur is – net als in
Nederland – blijkbaar niemand voorstander van het onderbrengen van de overgang
van onderneming bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst. Een meer-
derheid is voor het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regel voor individuele arbeidsovereenkomsten terwijl een minderheid de ligging van
de onderneming doorslaggevend acht.

7.7 Rechtsvergelijking

7.7.1 Inleiding

Uit de voorgaande paragrafen volgt dat de richtlijn overgang van onderneming
conflictenrechtelijk niet eenduidig is geïmplementeerd: in Nederland en Duitsland
wordt de overgang van onderneming ondergebracht bij de conflictregel voor indi-
viduele arbeidsovereenkomsten, terwijl in het Verenigd Koninkrijk sprake is van een
eigen conflictregel die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming.
Daarmee moet de Engelse implementatiewetgeving als voorrangsregel worden
beschouwd. In deze paragraaf onderzoek ik het gevolg van de verschillende kwali-
ficaties van de overgang van onderneming. Ten aanzien van de territoriale-werkings-
sfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming moeten in dat kader de
navolgende vragen worden beantwoord:

165 Junker 1992, p. 240.
166 Franzen 1994, p. 107-109.
167 Reichold 2008, p. 701.
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1. Is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming extern dekkend?

2. Is de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming intern consistent (Entscheidungsharmonie)?

3. Verandert het toepasselijke recht bij verplaatsing (Statutenwechsel)?

7.7.2 Extern dekkend

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
de Verenigde Staten en in de arbeidsovereenkomsten met de werknemers is geen
rechtskeuze opgenomen. Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming is de
door artikel 7:662-666 BW geboden bescherming altijd en uitsluitend van toepassing
als Nederlands recht ingevolge de conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening van
toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Zodra de onderneming naar de
Verenigde Staten wordt verplaatst en de werknemers daar hun werkzaamheden her-
vatten is op hun arbeidsovereenkomsten krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening
Amerikaans recht van toepassing, omdat de gewone werkplek in de Verenigde Staten
is gelegen. De werknemers kunnen dan geen beroep meer doen op artikel 7:662-666
BW en in de Verenigde Staten is de richtlijn overgang van onderneming niet geïmple-
menteerd. Aanknoping aan de arbeidsovereenkomst, zoals gebruikelijk in Nederland
en Duitsland leidt derhalve tot beschermingslacunes bij verplaatsing van de gewone
werkplek naar buiten de EU. Hoewel het probleem zich in de praktijk nog niet zicht-
baar heeft voorgedaan is de bescherming van de richtlijn overgang van onderneming
bij het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor
individuele arbeidsovereenkomsten extern niet dekkend.

Stel dat sprake is van een overgang van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
onderneming naar de Verenigde Staten en in de arbeidsovereenkomsten met de
werknemers is geen rechtskeuze opgenomen. Bij grensoverschrijdende overgang van
onderneming is de door TUPE geboden bescherming altijd en uitsluitend van
toepassing als de onderneming voor de overgang in het Verenigd Koninkrijk is
gevestigd. Zodra de onderneming naar de Verenigde Staten wordt verplaatst en de
werknemers daar hun werkzaamheden hervatten is krachtens artikel 3(3)(4)(b)
(i en ii) TUPE van toepassing, ongeacht het recht dat de overgang beheerst en
ongeacht het recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomsten.
De werknemers kunnen nog steeds een beroep doen op TUPE, er ontstaan geen
beschermingslacunes. De bescherming van werknemers bij overgang van onderne-
ming is bij kwalificatie van de overgang van onderneming als voorrangsregel extern
dekkend.
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7.7.3 Interne consistentie

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar het Verenigd Koninkrijk en voor de onderneming is een vertegenwoordiger
werkzaam in het Verenigd Koninkrijk (in de arbeidsovereenkomst is geen rechts-
keuze opgenomen). Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming is de door
artikel 7:662-666 BW geboden bescherming altijd en uitsluitend van toepassing als
Nederlands recht ingevolge de conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening van
toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Op de arbeidsovereenkomst
met de vertegenwoordiger is krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening geen
Nederlands, maar Engels recht van toepassing, omdat de gewone werkplek in het
Verenigd Koninkrijk is gelegen. TUPE is van toepassing op een standaard overgang
van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming of vestiging die
direct vóór de overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. TUPE is uitdrukkelijk
niet van toepassing op een overgang van onderneming naar het Verenigd Koninkrijk
of zoals hier, op een overgang van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, zodat de
vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk ook geen beroep kan doen op TUPE.
Hierdoor ontstaat een normenlacune (Normenmangel), er is geen enkele nationale
implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming van toepassing
op de in het Verenigd Koninkrijk gestationeerde werknemer.

Stel nu dat sprake is van de omgekeerde situatie: een overgang van een in het Ver-
enigd Koninkrijk gevestigde onderneming naar Nederland en voor de onderneming
is een vertegenwoordiger werkzaam in Nederland (in de arbeidsovereenkomst is
geen rechtskeuze opgenomen). TUPE is van toepassing op een standaard overgang
van een onderneming, vestiging of onderdeel van een onderneming of vestiging die
direct vóór de overgang gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk, ongeacht het op de
arbeidsovereenkomst toepasselijke recht, zodat de in Nederland werkzame verte-
genwoordiger een beroep kan doen op TUPE. Op de arbeidsovereenkomst met de
vertegenwoordiger is krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening Nederlands recht
van toepassing, zodat de vertegenwoordiger ook een beroep kan doen op de door
artikel 7:662-666 BW geboden bescherming. Hierdoor ontstaat een normencumu-
latie (Normenhäufung), zowel de Engelse als de Nederlandse implementatiewet-
geving van de richtlijn overgang van onderneming is van toepassing op de in
Nederland gestationeerde werknemer.

Door een afstemmingsprobleem is geen sprake van interne consistentie (Entschei-
dungsharmonie). Normenlacunes en normencumulaties leiden tot een verergering van
de in het voorgaande hoofdstuk geconstateerde significante verschillen in materieel
recht: in het geval van normenlacunes kan de werknemer geen rechten ontlenen aan
het (verschillende) materiële recht, terwijl bij normencumulaties de werknemer een
beroep zou kunnen doen op het (verschillende) materiële recht van twee rechts-
stelsels. Normenlacunes en normencumulaties zijn een obstakel voor het goed func-
tioneren van de interne markt en daarmee in strijd met één van de doelen van de
richtlijn overgang van onderneming.

7.7.3 Conflictenrecht inzake grensoverschrijdende overgang van onderneming
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7.7.4 Statutenwechsel

Een Statutenwechsel kan zich voordoen als het aanknopingspunt verandert in de
tijd, bijvoorbeeld wanneer bij roerende zaken een zaak van de ene naar de andere
staat wordt verplaatst.168 In een conflictregel wordt de verbinding tussen een inter-
nationale rechtsverhouding en het daarop toepasselijke recht gelegd door een in die
conflictregel opgenomen aanknopingsfactor.169 Bij duurzame rechtsverhoudingen,
zoals bijvoorbeeld de individuele arbeidsovereenkomst, kan gedurende hun bestaan
in de feitelijke concretisering van de aanknopingsfactor – het aanknopingspunt –

verandering optreden. Roerende zaken (zoals ondernemingen) kunnen naar een
andere staat worden verplaatst, waardoor de gewone werkplek en de vestigings-
plaats van de onderneming wijzigen. Een verandering van het aanknopingspunt kan
leiden tot een Statutenwechsel: een verandering van het toepasselijke recht.

Bij een Statutenwechsel verandert het door de conflictregels aangewezen recht (de
lex causae). Bij een onechte Statutenwechsel verandert de lex causae niet, maar de
regel die uiteindelijk wordt toegepast is na verloop van tijd uit een andere rechts-
orde afkomstig, bijvoorbeeld bij wijziging van het objectief toepasselijke recht in aan-
wezigheid van een rechtskeuze of een wijziging in de gunstigheidsverhouding.170

Stel dat sprake is van een overgang van een in Duitsland gevestigde onderneming
naar het Verenigd Koninkrijk en in de arbeidsovereenkomsten met de werknemers
is geen rechtskeuze opgenomen. Bij grensoverschrijdende overgang van onderne-
ming is de door § 613a BGB geboden bescherming altijd en uitsluitend van toe-
passing als Duits recht ingevolge de conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening
van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Zodra de onderneming
naar het Verenigd Koninkrijk wordt verplaatst en de werknemers hervatten daar hun
werkzaamheden is krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening Engels recht van
toepassing op de individuele arbeidsovereenkomst. Er vindt derhalve een Statuten-
wechsel plaats met betrekking tot het recht dat van toepassing is op de individuele
arbeidsovereenkomst. Als deze Statutenwechsel doorwerkt ten aanzien van de
rechten die samenhangen met de overgang ontstaan er problemen: de werknemer
kunnen dan namelijk noch aan § 613a BGB, noch aan TUPE rechten ontlenen. Niet
aan § 613a BGB omdat het Duitse recht niet langer op de individuele arbeidsover-
eenkomst van toepassing is en niet aan TUPE, omdat de onderneming niet voor de
overgang in het Verenigd Koninkrijk was gevestigd. Hierdoor ontstaat een normen-
lacune, er is geen enkele nationale implementatiewetgeving van de richtlijn over-
gang van onderneming van toepassing op de in het Verenigd Koninkrijk werkzame
werknemers. Er vindt overigens een onechte Statutenwechsel plaats als in de arbeids-
overeenkomstenmet de vervreemder een rechtskeuze voor Duits recht is opgenomen.

168 Asser & Vonken 2013, p. 137 en Asser & Kramer & Verhagen 2014, p. 481.
169 Asser & Kramer & Verhagen 2014, p. 481.
170 Deinert 2013, p. 163-164.
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Stel dat sprake is van een overgang van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde
onderneming naar Duitsland en in de arbeidsovereenkomsten met de werknemers
is geen rechtskeuze opgenomen. Bij grensoverschrijdende overgang van onderne-
ming is de door TUPE geboden bescherming altijd en uitsluitend van toepassing
als de onderneming vóór de overgang in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd. Zodra
de onderneming naar Duitsland wordt verplaatst en de werknemers hervatten daar
hun werkzaamheden is krachtens artikel 3(3)(4)(b)(i en ii) TUPE nog steeds van
toepassing, ongeacht het recht dat de overgang beheerst en ongeacht het recht dat
van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomsten. De werknemers kunnen
nog steeds een beroep doen op TUPE, er ontstaat geen Statutenwechsel omdat de
peildatum op het moment voor de overgang is vastgepind.

7.7.5 Conclusie

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat door het onderbrengen van de overgang van
onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten (zoals in
Nederland en Duitsland) geen sprake is van externe dekking en wel van een Statu-
tenwechsel (een onechte Statutenwechsel bij een rechtskeuze), terwijl de kwalificatie
als voorrangsregel (zoals in het Verenigd Koninkrijk) juist wel tot externe dekking en
geen Statutenwechsel leidt, omdat de peildatum op het moment voor de overgang is
vastgepind. De verschillende kwalificatie van de overgang van onderneming heeft
derhalve een ander effect op de externe werking en de Statutenwechsel. Door een
afstemmingsprobleem is in ieder geval geen sprake van interne consistentie.

In het volgende hoofdstuk zal ik onderzoeken bij welke verwijzingscategorie de
overgang van onderneming idealiter zou moeten worden ondergebracht.
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