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HOOFDSTUK 8

Proeve van oplossing

8.1 Inleiding

De overgang van onderneming kan in de Rome I-Verordening worden onderge-
bracht bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst, de individuele arbeids-
overeenkomsten of de voorrangsregels. In dit hoofdstuk zal ik onderzoeken waartoe
het onderbrengen van de overgang van onderneming bij deze conflictregels leidt en
welke argumenten er bestaan om voor of juist tegen een bepaalde conflictregel te
kiezen.

Als wordt gekozen voor één conflictregel is sowieso sprake van interne consistentie
(Entscheidungsharmonie). Dit aspect, dat bij de rechtsvergelijking wel een rol speelde,
is voor de zoektocht naar de beste conflictenrechtelijke oplossing dan ook niet rele-
vant.

Ik zal onderzoeken of het onderbrengen van de overgang van onderneming bij voor-
noemde conflictregels leidt tot externe dekking en of een Statutenwechsel plaatsvindt.
Immers, als deze Statutenwechsel doorwerkt ten aanzien van de rechten die samen-
hangen met de overgang ontstaan er problemen.

Bij de keuze voor een bepaalde conflictregel speelt echter niet alleen de externe
dekking een rol, maar moeten ook andere belangenworden afgewogen. Het primaire
doel van de richtlijn overgang van onderneming is werknemersbescherming, waar-
mee het belang voor de werknemer is gegeven. Het subsidiaire doel van de richtlijn
overgang van onderneming is harmonisatie van nationale wetgevingen, hetgeen van
invloed kan zijn op de werking van de interne markt. Door harmoniseringsmaatre-
gelen kunnen de concurrentievervalsende gevolgen van verschillende nationale
sociale bepalingen worden tegengegaan. De bijdrage van het internationaal privaat-
recht aan de interne markt is blijkens overweging 6 van de preambule van de Rome
I-Verordening voorspelbaarheid, rechtszekerheid en Entscheidungsharmonie. De
Entscheidungsharmonie heb ik al getoetst, maar de voorspelbaarheid en rechtszeker-
heid vertalen zich met name in de belangen van vervreemder en verkrijger. Het ligt
daarom voor de hand de belangen van werknemers en vervreemder en verkrijger
tegen elkaar af te wegen.
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8.2 Overnameovereenkomst

8.2.1 Artikel 3 en 4 Rome I-Verordening

Als de overgang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregels voor
de overnameovereenkomst wordt het toepasselijke recht op de overgang van onder-
neming bepaald aan de hand van artikel 3 en 4 Rome I-Verordening.

De overnameovereenkomst wordt krachtens artikel 3 lid 1 Rome I-Verordening
primair beheerst door het recht dat vervreemder en verkrijger hebben gekozen. Stel
dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
Duitsland en vervreemder en verkrijger nemen in de overnameovereenkomst een
rechtskeuze op voor Duits recht. Vervreemder en verkrijger kunnen door de rechts-
keuze de volledige overname aan Duits recht onderwerpen en zo een versplintering
van rechtsgevolgen vermijden. Voor de werknemers van de in Nederland geves-
tigde onderneming zou dit evenwel betekenen dat de kwalificatie of sprake is van
een overgang van onderneming en het daaruit voortvloeiende behoud van hun
rechten aan de hand van Duits recht moet worden beoordeeld.1 Hun rechtsposi-
tie wordt dan beïnvloed door een rechtskeuze waar zij geen deel aan hebben. Een
dergelijk extern effect van de rechtskeuze past slecht in het systeem van de Rome
I-Verordening. Artikel 3 lid 2 Rome I-Verordening bepaalt bijvoorbeeld dat een wij-
ziging in de rechtskeuze door de partijen na de sluiting van de overeenkomst geen
afbreuk doet aan rechten van derden. Dit voorbehoud is ingegeven door de gedachte
dat het onwenselijk is indien de contractspartijen, nadat derden aan de overeenkomst
rechten hebben ontleend, door de (wijziging van de) rechtskeuze deze rechten zou-
den kunnen aantasten.2 Analoog zou een latere rechtskeuze in de overnameovereen-
komst niet kunnen afdoen aan de rechten ontleend aan de arbeidsovereenkomst.3

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar Duitsland en vervreemder en verkrijger nemen in de overnameovereenkomst
een rechtskeuze op voor het recht van een derde land, dat geen vergelijkbare rege-
ling omtrent het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van onder-
neming kent. Bij een overgang binnen de EU zou artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening
ertoe kunnen leiden dat de keuze voor het recht van het derde land terzijde wordt
gesteld daar waar het de bepalingen van het EU-recht betreft waarvan niet bij over-
eenkomst kan worden afgeweken, in voorkomend geval zoals deze in de lidstaat
van de rechter zijn geïmplementeerd.4 Artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening grijpt
echter alleen in als alle aanknopingspunten zich in een of meer lidstaten bevinden,

1 Artikel 3 lid 3 Rome I-Verordening (internationaliteitsvereiste) zal bij een grensoverschrijdende
overgang van onderneming veelal niet ingrijpen, omdat in dergelijke situaties niet alle overige
op het tijdstip van de rechtskeuze bestaande aanknopingspunten zich bevinden in een ander
land dan het land waarvan het recht is gekozen.

2 Strikwerda 2010, p. 114-115.
3 Vergelijk van Hoek 2008, p. 454.
4 Het is de vraag bij welk recht wordt uitgekomen, omdat artikel 3 lid 4 Rome I-Verordening

verwijst naar het recht van de lidstaat van de rechter.
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zodra bijvoorbeeld de verkrijger in een derde land is gevestigd grijpt artikel 3 lid 4
Rome I-Verordening niet in. Voor deze situatie geldt evenwel het Ingmar-arrest, als
gevolg waarvan de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe
band met de gemeenschap.5 De externe dekking moet dus in deze gevallen gegaran-
deerd worden door bijzondere aanknopingsregels.

Zowel de rechtskeuze voor het recht van een andere lidstaat als een rechtskeuze
voor het recht van een derde land zijn derhalve problematisch. Bij een rechtskeuze
voor het recht van een andere lidstaat omdat de rechtspositie van de werknemers
wordt beïnvloed door een rechtskeuze waar zij geen deel aan hebben, terwijl bij een
rechtskeuze voor het recht van een derde land externe dekking moet worden gega-
randeerd door bijzondere aanknopingsregels.

Bij gebreke van een rechtskeuze wordt het recht op de overnameovereenkomst vast-
gesteld aan de hand van de conflictregel van artikel 4 Rome I-Verordening. De over-
nameovereenkomst valt niet onder één van de in artikel 4 lid 1 Rome I-Verordening
genoemde categorieën en daarom geldt de leer van de kenmerkende prestatie van
artikel 4 lid 2 Rome I-Verordening, hetgeen inhoudt dat de overeenkomst wordt
beheerst door het recht van het land waar de partij die de kenmerkende prestatie
van de overeenkomst moet verrichten haar gewone verblijfplaats heeft. Bij tweezij-
dige (wederkerige) overeenkomsten, waarbij de partijen zich over en weer tot een
prestatie verbinden, bestaat de tegenprestatie van één der partijen in het huidige
economische verkeer in de regel uit de betaling van een geldsom. Deze prestatie is
derhalve niet kenmerkend voor een overeenkomst. De prestatie waarvoor de beta-
ling verschuldigd is, is bepalend voor het zwaartepunt en de sociaal-economische
functie van de overeenkomst.6 Bij een overnameovereenkomst tussen vervreemder
en verkrijger bestaat de tegenprestatie van de verkrijger met name uit de betaling
van een geldsom. De prestatie waarvoor betaling verschuldigd is, namelijk de ver-
plichtingen van de vervreemder, lijkt daarmee de kenmerkende prestatie. Krachtens
artikel 4 lid 2 Rome I-Verordening wordt de overnameovereenkomst beheerst door
het recht van het land waar de vervreemder de gewone verblijfplaats heeft. Op grond
van artikel 19 lid 1 Rome I-Verordening is de gewone verblijfplaats van betaling, ver-
enigingen of rechtspersonen de plaats van hun hoofdbestuur.7 Niet de vestigingsplaats
van de onderneming vormt dus de relevante aanknoping, maar de vestigingsplaats
van het hoofdbestuur. Daarnaast geldt krachtens artikel 19 lid 2 Rome I-Verordening
dat als de overeenkomst is gesloten in het kader van de uitoefening van de activitei-
ten van een filiaal, agentschap of andere vestiging en deze (secundaire) vestiging ook
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, de lokalisatie van het
filiaal, agentschap of vestiging doorslaggevend is voor het toepasselijke recht.8 Een

5 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
6 Giuliano & Lagarde 1980, p. 20-21 en Clarkson & Hill 2011, p. 221-222.
7 Krachtens artikel 19 lid 1 tweede zin Rome I-Verordening is de gewone verblijfplaats van een

natuurlijk persoon bij de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit de hoofdvestiging.
8 Beekhoven van den Boezem & van Hoek 2014, p. 69.
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overnameovereenkomst zal meestal niet gesloten zijn in het kader van de uitoefe-
ning van de activiteiten van een filiaal, agentschap of andere vestiging, noch zal deze
(secundaire) vestiging verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de overnameover-
eenkomst, zodat ik artikel 19 lid 2 Rome I-Verordening in het hiernavolgende verder
buiten beschouwing laat. Artikel 19 lid 3 Rome I-Verordening bepaalt dat het tijdstip
van sluiting van de overeenkomst bepalend is voor de vaststelling van de gewone ver-
blijfplaats.

Meestal zal de vestigingsplaats van de onderneming samenvallen met de vesti-
gingsplaats van het hoofdbestuur, maar dat hoeft niet. Bij de overgang van een
in Nederland gevestigde onderneming naar Duitsland, waarbij de belangrijkste
bedrijfsvoering tevens plaatsvindt in Duitsland zou de vestigingsplaats van de ver-
vreemder krachtens artikel 19 lid 1 Rome I-Verordening in Duitsland gelegen zijn.9

Het behoud van de rechten van de werknemers van de in Nederland gevestigde
onderneming wordt dan beoordeeld aan de hand van Duits recht. Aanknoping bij
de gewone verblijfplaats van de vervreemder leidt in ieder geval niet tot een Statu-
tenwechsel, omdat artikel 19 lid 3 Rome I-Verordening het tijdstip van sluiting van
de overeenkomst hiervoor bepalend acht.

Stel nu dat bij de overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
Duitsland de belangrijkste bedrijfsvoering plaatsvindt in een derde land, waardoor
de vestigingsplaats van de onderneming krachtens artikel 19 lid 1 Rome I-Veror-
dening in het derde land gelegen is en het derde land geen vergelijkbare regeling
omtrent het behoud van de rechten van werknemers bij overgang van onderneming
kent. Voor deze situatie geldt het Ingmar-arrest, als gevolg waarvan de nationale
implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming als voorrangs-
regel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe band met de gemeen-
schap.10 De externe dekking moet dus in deze gevallen gegarandeerd worden door
bijzondere aanknopingsregels.

Als door de conflictregel van artikel 4 lid 2 Rome I-Verordening bij een ander land
wordt uitgekomen dan het land van de vestiging van de onderneming zal artikel 4
lid 3 Rome I-Verordening ingrijpen. Dit artikel bepaalt dat als uit alle omstandighe-
den blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander
land dan het in artikel 4 lid 2 Rome I-Verordening bedoelde land, het recht van dat
andere land van toepassing is. De kennelijk nauwere band van artikel 4 lid 3 Rome
I-Verordening zal bij grensoverschrijdende overgang van onderneming wijzen op
het land van de vestigingsplaats van de onderneming, omdat de overgang van
onderneming het nauwst verbonden is met de ligging van de onderneming. Op die
manier wordt dan weer uitgekomen bij het recht van het land van vestiging van de
onderneming.

9 Clarkson & Hill 2011, p. 229.
10 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
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Resumerend: intern valt het door de objectieve conflictregel van artikel 4 Rome
I-Verordening aangewezen recht meestal samen met het recht van de vestigings-
plaats van de onderneming, aanknoping bij de gewone verblijfplaats van de ver-
vreemder leidt in ieder geval niet tot een Statutenwechsel nu artikel 19 lid 3 Rome
I-Verordening slechts het tijdstip van sluiten van de overeenkomst hiervoor bepa-
lend acht. Problemen kunnen ontstaan door de rechtskeuzebevoegdheid van artikel 3
Rome I-Verordening, waarbij zowel de rechtskeuze voor het recht van een andere lid-
staat als een rechtskeuze voor het recht van een derde land problematisch is. Bij een
rechtskeuze voor het recht van een andere lidstaat omdat de rechtspositie van de
werknemers wordt beïnvloed door een rechtskeuze waar zij geen deel aan heb-
ben, terwijl bij een rechtskeuze voor het recht van een derde land externe dekking
moet worden gegarandeerd door bijzondere aanknopingsregels. Het gekozen recht
hoeft niet samen te vallen met de vestigingsplaats van de onderneming, in welk geval
een belangenafweging dient plaats te vinden.

8.2.2 Belangenafweging

Voor het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregels voor
de overnameovereenkomst pleit dat door de rechtskeuzebevoegdheid van artikel 3
Rome I-Verordening vervreemder en verkrijger de hele overname aan één rechts-
stelsel kunnen onderwerpen teneinde een versplintering van rechtsgevolgen te ver-
mijden.11 Door de rechtskeuze is de eenheid van de overgang (of niet overgang) van
de arbeidsovereenkomsten gewaarborgd, omdat op alle arbeidsovereenkomsten het-
zelfde recht van toepassing is.12 Dit leidt tot voorspelbaarheid en rechtszekerheid voor
vervreemder en verkrijger.

Daar komt bij dat bij een overgang van onderneming de onderliggende rechtshan-
deling gericht is op de overgang van een onderneming.

Bovendien leidt het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regels voor de overnameovereenkomst niet tot een Statutenwechsel.

Tegen het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregels voor
de overnameovereenkomst pleit dat door de rechtskeuzebevoegdheid van artikel 3
Rome I-Verordening het toepasselijke recht op de overgang van onderneming (en
het daaruit voortvloeiende behoud van rechten) voor werknemers onvoorzienbaar
is en leidt tot rechtsonzekerheid, terwijl de overgang van onderneming juist primair
werknemersbescherming ten doel heeft.

Alles afwegende vind ik dat vanwege het feit dat de overgang van onderneming
primair werknemersbescherming ten doel heeft en de rechtskeuzevrijheid van ver-
vreemder en verkrijger kan leiden tot onvoorzienbaarheid en rechtsonzekerheid voor

11 Gamillscheg 1959, p. 237, Pietzko 1988, p. 215 en Mankowski 1994, p. 96.
12 Gamillscheg 1959, p. 237 en BAG 29 oktober 1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31.
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de werknemers het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regels voor de overnameovereenkomst moet worden afgewezen.13 In de relevante lite-
ratuur pleit niemand voor het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de
conflictregels voor de overnameovereenkomst.

8.3 Individuele arbeidsovereenkomsten

8.3.1 Artikel 8 Rome I-Verordening

Als de overgang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor de
individuele arbeidsovereenkomsten wordt het toepasselijke recht op de overgang
van onderneming bepaald aan de hand van artikel 8 Rome I-Verordening.

De individuele arbeidsovereenkomst wordt krachtens artikel 8 lid 1 eerste zin
Rome I-Verordening primair beheerst door het recht dat de partijen overeenkom-
stig artikel 3 Rome I-Verordening hebben gekozen. Een dergelijke rechtskeuze kan
er evenwel niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest van de gun-
stiger dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht, zoals vastgelegd
in artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening.

Volgens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening wordt de individuele arbeidsovereen-
komst beheerst door het recht van het land van de gewone werkplek van de werk-
nemer. Voor nationale arbeidsovereenkomsten levert dit zelden problemen op,
omdat in de meeste gevallen de gewone werkplek van de werknemer zal samen-
vallen met de vestigingsplaats van de onderneming (denk aan werkzaamheden in
kantoren en fabrieken). Bij internationale arbeidsovereenkomsten (denk aan agenten
en vertegenwoordigers) bestaat evenwel vaak onzekerheid over de uitkomst.14 Stel
dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
Duitsland en werkgever en werknemer hebben in de individuele arbeidsovereen-
komst een rechtskeuze voor Duits recht opgenomen. De kwalificatie of sprake is van
een overgang van onderneming en het daaruit voortvloeiende behoud van de rech-
ten van werknemers van de in Nederland gevestigde onderneming wordt dan pri-
mair beoordeeld aan de hand van Duits recht. De rechtskeuze kan er echter niet
toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest van de gunstiger dwingende
bepalingen van het objectief toepasselijke recht. Stel nu dat voor de onderneming
zowel werknemers in Nederland werkzaam zijn, als agenten en vertegenwoordigers
in Duitsland. Het behoud van de rechten van de werknemers die hun gewone werk-
plek in Nederland hebben moet worden beoordeeld aan de hand van Duits (subjec-
tief toepasselijk recht) en Nederlands recht (objectief toepasselijk recht, waardoor

13 Zo ook: Kronke 1981, p. 159, Kronke 1989, p. 9, Pietzko 1988, p. 215-216, Drobnig & Puttfarken
1989, p. 80-81, Junker 1992, p. 233, Franzen 1994, p. 70-71, Mankowski 1994, p. 96, Feudner 1999,
p. 1186, Bittner 2000, p. 460-461 noot 20, en Deinert 2013, p. 338.

14 van Hoek 2003, p. 370 en HvJ EU 15 maart 2011, NJ 2011, 246 m.nt. M.V. Polak en JAR 2011/114
(Koelzsch).
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een normencumulatie (Normenhäufung) plaatsvindt. Het behoud van de rechten van
de agenten en vertegenwoordigers moet worden beoordeeld aan de hand van Duits
recht (subjectief en objectief toepasselijk recht).

Stel nu dat in de individuele arbeidsovereenkomst een rechtskeuze is opgenomen
voor het recht van een derde land dat geen regeling omtrent het behoud van de
rechten van werknemers bij overgang van onderneming kent. De rechtskeuze kan
er echter niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest van de gun-
stiger dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht. Als de gewone
werkplek binnen de EU is gelegen is de externe dekking gegarandeerd, maar volgt
een normencumulatie tussen het subjectief en objectief toepasselijke recht. Als de
gewone werkplek in een derde land is gelegen geldt het Ingmar-arrest, als gevolg
waarvan de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe band
met de gemeenschap.15 De externe dekking is in dat geval gegarandeerd.

Daarnaast kan aanknoping bij de gewone werkplek leiden tot een Statutenwechsel.
Als deze Statutenwechsel doorwerkt ten aanzien van de rechten die samenhangen
met de overgang ontstaan er problemen. Bij een overgang van een in Nederland geves-
tigde onderneming naar Duitsland kunnen de werknemer na werkhervatting in
Duitsland niet langer rechten ontlenen aan artikel 7:662 e.v. BW, omdat Nederlands
recht niet langer op de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing is, maar
Duits recht. In verband met deze Statutenwechsel zijn in Duitsland varianten op het
onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor indivi-
duele arbeidsovereenkomsten ontstaan, bijvoorbeeld door als gewone werkplek
de vestigingsplaats van de onderneming vóór voltrekking van de overgang te hante-
ren16, door de arbeidsovereenkomsten krachtens § 613a BGB pas over te laten gaan
als zowel het oude recht als het nieuwe recht in deze overgang voorzien17, door de
Statutenwechsel in geval van overgang van onderneming voor een jaar uit te slui-
ten18, door het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht te beschouwen als een
recht dat krachtens § 613a BGB mee overgaat van vervreemder naar verkrijger
(waardoor geen Statutenwechsel plaatsvindt)19 of door middel van substitutie het
nieuwe recht een onder het oude recht ontstane overgang van onderneming te laten
erkennen, voor zover de wet deze niet toch al erkent.20

Als het toepasselijke recht niet krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening kan
worden vastgesteld wordt de overgang van onderneming krachtens artikel 8 lid 3
Rome I-Verordening beheerst door het recht van het land waar zich de vestiging
van indienstneming bevindt. Er mag niet te snel geconcludeerd worden dat het land
waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht niet kan worden vastgesteld

15 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
16 Pietzko 1988, p. 223-225.
17 Drobnig & Puttfarken 1989, p. 81.
18 Däubler 1994, p. 125.
19 Feudner 1999, p. 1187.
20 Deinert 2013, p. 345.
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en dat het toepasselijke recht moet worden bepaald aan de hand van de vestigings-
plaats van de werkgever.21 Juist deze ruime uitleg kan in geval van ondernemings-
gerichte regelingen (zoals bij overgang van onderneming) leiden tot ongerijmde
uitkomsten. Door aan te knopen bij de vestiging van indienstneming vindt geen Sta-
tutenwechsel plaats, immers indienstnemen doe je maar één keer.22 Zolang de ves-
tiging van indienstneming samenvalt met de vestigingsplaats van de onderneming
is er geen probleem, maar op het moment dat de vestiging van indienstneming zich
in een andere EU-lidstaat land bevindt is het recht van deze lidstaat van toepassing.
Op het moment dat de vestiging van indienstneming in een derde land is gelegen en
dat land geen vergelijkbare regeling omtrent het behoud van de rechten van werkne-
mers bij overgang van onderneming kent geldt wederom het Ingmar-arrest, als gevolg
waarvan de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe band
met de gemeenschap.23 De externe dekking is in dat geval gegarandeerd.

Dit alles, tenzij krachtens artikel 8 lid 4 Rome I-Verordening uit het geheel der
omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst een nauwere band heeft met
een ander land. Een ruimhartige interpretatie van de nauwere band-exceptie, zoals
in het arrest Schlecker/Boedeker,24 kan ertoe leiden dat ondanks een gewone werk-
plekin het land van de vestigingsplaats van de onderneming de arbeidsovereen-
komst krachtens artikel 8 lid 4 Rome I-Verordening een nauwere band heeft met
een ander land, waardoor het recht van dat andere land van toepassing is. Uit het
arrest Schlecker/Boedeker kan tevens worden afgeleid dat 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 de werknemer is verbonden.25 Dit is
niet per definitie de vestigingsplaats van de onderneming. Zolang de nauwere band-
exceptie wijst op de vestigingsplaats van de onderneming is er geen probleem, maar
op het moment dat de nauwere band-exceptie wijst op een nauwere band met een
andere lidstaat is het recht van deze lidstaat van toepassing. Op het moment dat
de nauwere band-exceptie wijst op een nauwere band met een derde land, dat geen
vergelijkbare regeling omtrent het behoud van de rechten van werknemers bij over-
gang van onderneming kent geldt inmiddels het Ingmar-arrest, als gevolg waarvan
de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is van een nauwe band met de
gemeenschap.26 De externe dekking is in dat geval gegarandeerd.

Resumerend: door het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de con-
flictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten is het mogelijk dat het door de
subjectieve conflictregel van artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening en door de objectieve

21 Derks 2011, p. 11.
22 Deinert 2013, p. 153.
23 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
24 HvJ EU 12 september 2013, JAR 2013/250 m.nt. F.G. Laagland (Schlecker/Boedeker).
25 Verschueren 2009, p. 18.
26 Zie voor een andere uitkomst: BAG 29 oktober 1992 AP Internat. Privatrecht, Arbeitsrecht Nr. 31
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conflictregel van artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening aangewezen recht leidt
tot normencumulatie (Normenhäufung). Als is gekozen voor het recht van een derde
land en de objectieve conflictregel van artikel 8 lid 2 t/m 4 Rome I-Verordening wijst
naar het recht van een EU-lidstaat is de externe dekking gegarandeerd, maar als de
objectieve conflictregel ook naar het recht van een derde land verwijst, dan grijpt het
Ingmar-arrest in waardoor de externe dekking is gegarandeerd.27 Aanknoping bij de
gewone werkplek kan leiden tot een Statutenwechsel. Door aan te knopen bij de ves-
tiging van indienstneming vindt geen Statutenwechsel plaats (immers indienstne-
men doe je maar één keer). Op het moment dat de vestiging van indienstneming zich
in een andere EU-lidstaat bevindt dan de lidstaat van de vestigingsplaats van de onder-
neming is het recht van deze andere EU-lidstaat van toepassing. Op hetmoment dat de
vestiging van indienstneming in een derde land is gelegen grijpt het Ingmar-arrest in
waardoor de externe dekking is gegarandeerd. Op het moment dat de nauwere band-
exceptie wijst op een nauwere band met een andere EU-lidstaat dan de lidstaat van
de vestigingsplaats van de onderneming is het recht van deze andere EU-lidstaat van
toepassing. Op het moment dat de nauwere band-exceptie wijst op een nauwere band
met een derde land grijpt eveneens het Ingmar-arrest in waardoor de externe dek-
king is gegarandeerd. Het subjectief en objectief toepasselijke recht hoeft niet samen
te vallen met de vestigingsplaats van de onderneming, in welk geval een belangen-
afweging dient plaats te vinden.

8.3.2 Belangenafweging

Voor het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor
individuele arbeidsovereenkomsten pleit allereerst dat de richtlijn overgang van
onderneming primair werknemersbescherming ten doel heeft.28 Door een overgang
van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voort-
vloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of
arbeidsbetrekking op de verkrijger over. Het is dit verbandmet de individuele arbeids-
overeenkomst dat het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de con-
flictregel voor individuele arbeidsovereenkomst zou rechtvaardigen. De collectieve
gevolgen van de overgang van onderneming zouden daarbij van ondergeschikt belang
zijn.

Daar komt bij dat de werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst met
de vervreemder erop vertrouwt dat het voortbestaan van zijn arbeidsovereenkomst
wordt beheerst door het recht dat op dat moment (al dan niet door rechtskeuze) op
zijn arbeidsovereenkomst van toepassing is.29 De arbeidsovereenkomst geeft de werk-
nemer een bepaalde juridische positie, waaruit ook het recht volgt over te gaan naar
de verkrijger in geval van overgang van onderneming.30

27 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
28 Junker 1992, p. 233-234 en Däubler 1994, p. 119 en 124.
29 Kronke 1981, p. 159 en Franzen 1994, p. 76.
30 Gamillscheg 1959, p. 237 en Henckel 2012, p. 383.
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Tegen het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor
individuele arbeidsovereenkomsten pleit dat bij een overgang van onderneming
de onderliggende rechtshandeling niet is gericht op de overgang van de arbeidsover-
eenkomst, maar op de overgang van de onderneming. Anders gezegd: er is sprake van
een ondernemingsgerichte regeling die zich richt tot het collectief van de onderne-
ming. De conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten is ongeschikt voor der-
gelijke collectieve regelingen.

Daar komt bij dat bij overgang van onderneming niet slechts het behoud van indi-
viduele rechten mag worden bezien, maar ook het behoud van collectieve rechten
(zoals collectieve overeenkomsten). De conflictregel voor individuele arbeidsover-
eenkomst is eveneens ongeschikt voor deze collectieve rechten.

De conflictregel van artikel 8 Rome I-Verordening kan in ieder geval leiden tot ver-
splintering van rechtsgevolgen, omdat de individuele arbeidsovereenkomsten in een
onderneming aan verschillend recht onderworpen kunnen zijn door rechtskeuze,
gewone werkplek, vestiging indienstneming of nauwere band. Bovendien kan aan-
knoping bij de gewone werkplek leiden tot een Statutenwechsel. De overgang van
onderneming kan derhalve aan verschillende rechtsstelsels onderworpen zijn, het-
geen leidt tot onvoorspelbaarheid en rechtsonzekerheid (interne-marktoverwegin-
gen).

Alles afwegende vind ik dat vanwege het feit dat de overgang van onderneming
een ondernemingsgerichte regeling is die zich richt tot het collectief van de onder-
neming en de overgang van onderneming naast het behoud van individuele rechten
ook het behoud van collectieve rechten beoogt, het onderbrengen van de overgang
van onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten moet
worden afgewezen. Bovendien kan deze conflictregel leiden tot een versplintering
van rechtsgevolgen, omdat de individuele arbeidsovereenkomsten in een onderne-
ming aan verschillend recht onderworpen kunnen zijn door rechtskeuze, gewone
werkplek, vestiging indienstneming of nauwere band. Daarnaast kan aanknoping
bij de gewone werkplek leiden tot een Statutenwechsel. De overgang van onderne-
ming kan derhalve aan verschillende rechtsstelsels onderworpen zijn, hetgeen leidt
tot onvoorspelbaarheid en rechtsonzekerheid (interne-marktoverwegingen).

8.3.3 Deels overnameovereenkomst, deels arbeidsovereenkomst

In § 7.4.3 besprak ik een uitspraak over grensoverschrijdende overgang van onder-
neming van de kantonrechter te Eindhoven.31 De kantonrechter bracht de vraag of
sprake is van een overgang van onderneming onder bij de conflictregels voor de
overnameovereenkomst (inmiddels artikel 3 en 4 Rome I-Verordening), terwijl de
gevolgen daarvan volgens de kantonrechter moesten worden beoordeeld volgens

31 Ktr. Eindhoven 25 juni 2009, LJN: BJ9652.
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de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verorde-
ning). De kantonrechter koppelde de overgang van onderneming derhalve los van de
gevolgen daarvan.

Het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregels voor de
overnameovereenkomst roept intern, zoals reeds aangegeven, met name vragen op
over de rechtskeuzebevoegdheid in de overnameovereenkomst. De kwalificatie of
sprake is van een overgang van onderneming zou eenvoudig kunnen worden onder-
worpen aan het recht van een andere lidstaat dan de vestiging van de onderneming,
hetgeen strijdt met de rechtszekerheid en voorzienbaarheid van werknemers.

Het onderbrengen van de gevolgen van de overgang van onderneming bij de conflict-
regel voor individuele arbeidsovereenkomst kan leiden tot een versplintering van
rechtsgevolgen, omdat de individuele arbeidsovereenkomsten in een onderneming
aan verschillend recht onderworpen kunnen zijn door rechtskeuze, gewone werk-
plek, vestiging indienstneming of nauwere band. Daarnaast kan aanknoping bij de
gewone werkplek leiden tot een Statutenwechsel. De overgang van onderneming kan
derhalve aan verschillende rechtsstelsels onderworpen zijn, hetgeen leidt tot onvoor-
spelbaarheid en rechtsonzekerheid (interne-marktoverwegingen).

Door de vraag of sprake is van een overgang van onderneming onder te brengen bij
de conflictregels voor de overnameovereenkomst (inmiddels artikel 3 en 4 Rome
I-Verordening) en de gevolgen daarvan bij de conflictregel voor individuele arbeids-
overeenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) cumuleren de nadelen van beide
oplossingen, waardoor deze oplossing eveneens moet worden afgewezen.

8.4 Voorrangsregel

8.4.1 Artikel 9 Rome I-Verordening

Het voorrangsregelprocedé zoals dat meestal wordt begrepen is een eenzijdige
methode waarin staten de werkingssfeer van hun regels eenzijdig afbakenen. Als
alle lidstaten van de EU de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn over-
gang van onderneming zouden kwalificeren als voorrangsregel en deze zouden
afstemmen op de territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van
onderneming zou er noch intern, noch extern een conflict ontstaan. De scope rule
zou dan moeten bepalen dat zodra de onderneming in een EU-lidstaat is gelegen
de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming
die geldt in het land van vestiging van de onderneming moet worden toegepast. Dit
is dus in feite – in interne gevallen – een bijzondere meerzijdige conflictregel. Aan-
knopen bij de vestiging van de onderneming kan intern evenwel leiden tot een Statu-
tenwechsel, tenzij (zoals in de richtlijn overgang van onderneming en het Verenigd
Koninkrijk) uitsluitend wordt afgestemd op de ligging van de onderneming op het
moment van de overgang.
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8.4.2 Argumenten voor en tegen kwalificatie als voorrangsregel

Voor kwalificatie van de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn over-
gang van onderneming als voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verorde-
ning pleit dat de richtlijn overgang van onderneming naast werknemersbescherming
een sociaal-politiek openbaar belang kent.32 Immers, de richtlijn overgang van onder-
neming ziet primair op werknemersbescherming, maar heeft ook de werking van de
interne markt willen bevorderen. De richtlijn overgang van onderneming wordt op
grond van deze doelstelling extern als voorrangsregel beschouwd.

Daarnaast bevat de richtlijn overgang van onderneming in artikel 1 lid 2 een expli-
ciete territoriale-werkingssfeerbepaling die bepaalt dat de richtlijn altijd moet wor-
den toegepast wanneer de onderneming welke overgaat binnen de EU is gelegen. De
nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming wordt
op grond van deze scope rule extern als voorrangsregel beschouwd.

Tegen kwalificatie als voorrangsregel pleit dat uit het Ingmar-arrest33 volgt dat in
verhouding tot derde landen de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn
overgang van onderneming als voorrangsregel toepassing claimt wanneer sprake is
van een nauwe band met de gemeenschap, terwijl uit het Unamar-arrest34 volgt dat
in intra-EU gevallen de richtlijnbescherming in beginsel deel uitmaakt van het door
de conflictregels aangewezen recht (de lex causae). Wanneer 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 nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming slechts als voorrangsregel te beschouwen als de wetgever van de lid-
staat het bij omzetting van de richtlijn van fundamenteel belang heeft geacht de
werknemer een ruimere bescherming te bieden dan die waarin de richtlijn voorziet.

Daarnaast levert de kwalificatie als voorrangsregel mogelijk problemen op als de
bescherming van de richtlijn overgang van onderneming moet worden ontleend
aan buitenlands recht. Krachtens artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening kan de rechter
namelijk alleen gevolg toekennen aan buitenlandse voorrangsregels als sprake is
van en voorrangsregel in de zin van artikel 9 lid 1 Rome I-Verordening, die geldt op
de plaats van nakoming van de contractuele verbintenissen en deze voorrangsre-
gel de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maakt.35 Bij de beslissing of
aan de buitenlandse voorrangsregels gevolg moet worden toegekend moet tevens
rekening worden gehouden met hun aard en doel alsmede met de gevolgen die de
toepassing of niet-toepassing van de bepalingen zou kunnen hebben. Stel nu dat
sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
Duitsland en de Nederlandse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van

32 Jayme & Kohler 1993, p. 370, Krebber 1998, p. 139-141, Kania 2012, p. 223-224 en Deinert 2013,
p. 345.

33 HvJ EG 9 november 2000, C-381/98 (Ingmar).
34 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 (Unamar).
35 Hauser 2012, p. 70.
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onderneming zou als voorrangsregel worden beschouwd. Als voor de onderneming
een werknemer in Duitsland werkzaam is en deze roept de onderneming op voor
een Duitse rechter, dan moet de Duitse rechter de Nederlandse implementatiewet-
geving van de richtlijn overgang van onderneming als buitenlandse voorrangsregel
in de zin van artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening gaan toepassen, hetgeen problemen
kan opleveren.

Alles afwegende vind ik dat de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn
overgang van onderneming in intra-EU gevallen slechts bij uitzondering als voor-
rangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening te beschouwen is, terwijl dat
in externe gevallen (richting derde landen) eerder regel is. Daarnaast levert de kwa-
lificatie als voorrangsregel mogelijk problemen op als de bescherming van de richt-
lijn overgang van onderneming moet worden ontleend aan buitenlands recht (ex
artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening). Kwalificatie van de nationale implementatie-
wetgeving van de richtlijn overgang van onderneming als voorrangsregel dient
daarom te worden afgewezen.

8.4.3 Tussenconclusie

Ik heb aangetoond dat het onderbrengen van de overgang van onderneming bij
de conflictregels voor de overnameovereenkomst en de individuele arbeidsovereen-
komsten, alsmede de kwalificatie als voorrangsregel moeten worden afgewezen. De
richtlijn overgang van onderneming bevat derhalve een van de Rome I-Verordening
afwijkend toepassingsbereik, hetgeen kan leiden tot conflicten met de verwijzings-
categorieën waarin de Rome I-Verordening voorziet. Dit probleem ga ik oplossen met
het Bündelungsmodell.

8.5 Bündelungsmodell

8.5.1 Inleiding

De vraag bij welke conflictregel de overgang van onderneming moet worden onder-
gebracht kan mijns inziens het beste worden beantwoord aan de hand van het in
1976/1977 door Klaus Schurig ontwikkelde Bündelungsmodell – te vertalen als ‘bun-
delingsmodel’.36 Helaas is het Bündelungsmodell in het internationale privaatrecht
nog geen algemeen geaccepteerd gedachtegoed:

‘(…) Schurig macht es seinen Lesern nicht immer leicht. Er prägt neue Begriffe. Er schafft sich über
weite Strecken sein eigenes terminologisches Gerüst. Darauf muss man sich einlassen, will man ihm
folgen. Es lohnt sich. Aber es fordert einige Investition.’

37

36 Schurig 1981, p. 89-108.
37 Mankowski 2012, p. 174.
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De ‘elementaire deeltjes’ van het Bündelungsmodell worden gevormd door zogehe-
ten Element-Kollissionsnormen.38 Bij iedere materiële norm van ieder recht behoort
een Element-Kollissionsnorm, die zich op deze concrete materiële norm beroept.
Deze Element-Kollissionsnorm is noodzakelijkerwijs eenzijdig, omdat zij zich vol-
gens de definitie slechts op één enkele materiële rechtsnorm van één enkel recht
kan beroepen.

8.5.2 Verticale (nationale) bundeling

Wanneer deze Element-Kollissionsnormen verticaal (dus nationaal) gebundeld kun-
nen worden zien zij op vergelijkbare conflictenrechtelijke belangen van systematisch-
materieel samenhangende bepalingen van één nationale rechtsorde:

‘Das allein entscheidende Kriterium ist vielmehr, daß sie auf einer vergleichbaren kollisionsrechtlichen
Interessenabwägung beruhen, welche stets zu demselben Ergebnis (zu derselben abstrakten Anknüp-
fung) führt.’

39

De aan het materiële recht ontleende begrippen dienen slechts ter karakterisering
van de bundeling, echter bij twijfelgevallen moet men op de conflictenrechtelijke
belangen terugvallen.

Gesloten eenzijdige conflictregels zijn Element-Kollissionsnormen die slechts zien op
één rechtsnorm van één rechtsorde en die niet verticaal (dus nationaal) gebundeld
kunnen worden met regels die zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke belangen
van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van één nationale rechts-
orde. Open eenzijdige conflictregels zijn ook Element-Kollissionsnormen die slechts
zien op één rechtsnorm van één rechtsorde, die wel verticaal (dus nationaal) gebun-
deld kunnen worden met regels die zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke belan-
gen van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van één nationale
rechtsorde, maar niet horizontaal (dus Europees of internationaal).

8.5.3 Horizontale (Europese of internationale) bundeling

Daar waar de verticale bundeling van Element-Kollissionsnormen ertoe leidt dat
bepaalde theoretisch gekarakteriseerde, zakelijk samenhangende materiële nor-
men van één en dezelfde rechtsorde worden samengenomen, zo neemt de horizontale
(dus Europese of internationale) bundeling die Element-Kollissionsnormen samen
die – bij dezelfde abstracte aanknoping – zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke
belangen van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van verschillende
rechtsordes binnen de EU of internationaal. Eerst de horizontale (dus Europese of interna-
tionale) bundeling maakt de conflictregel meerzijdig.

38 Mankowski 2012, p. 159.
39 Schurig 1981, p. 103.
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‘Das eigentliche, letztlich ausschlaggebende Kriterium ist auch hier wieder, daß die Element-Kollisions-
normen, die zu den einzelnen national verschiedenen Sachnormen führen (bzw. die “vertikal” gebun-
delten Kollisionsnormen, die zu den national verschieden Sachnormgruppen, den “Statuten” führen) auf
vergleichbarer kollisionsrechtlicher Interessenabwägung beruhen, die stets zu demselben Ergebnis (zu
derselben abstrakten Anknüpfung) führt.’

40

De aan het materiële recht ontleende begrippen dienen bij horizontale (dus Euro-
pese of internationale) bundeling nog duidelijker dan bij de verticale (dus nationale)
bundeling slechts als taalkundig hulpmiddel ter identificatie van de bundeling. De
eigenlijke bundelingscriteria zijn gelegen in de overeenstemmende conflictenrech-
telijke belangen, waarop men bij twijfelgevallen moet terugvallen.

Volgens het Bündelungsmodell is de klassiekemeerzijdige conflictregel (zoals artikel 8
Rome I-Verordening) het resultaat van een verticale en horizontale bundeling, mijns
inziens beter ‘nationale’ en ‘Europese of internationale’ bundeling genoemd.

8.5.4 Kwalificatie

In het Bündelungsmodell betekent kwalificatie het onderzoek of een Element-Kollis-
sionsnorm die behoort bij een bepaalde materiële norm wegens gelijke conflicten-
rechtelijke belangen (die ook door het doel van de materiële normworden beïnvloed)
deel uitmaakt van een bundel of buiten de gevestigde bundels valt.41 Gelijke conflic-
tenrechtelijke belangen worden in dezelfde bundel ingesnoerd.42 De kwalificatie ziet
derhalve op de vraag of een Element-Kollissionsnorm die naar een bepaalde materiële
norm leidt, tot een bundel behoort of niet. Omgekeerd geldt: een bundel heeft een
precieze inhoud.Wat hier niet onder valt, omdat het een ander belangenconflict regelt,
behoort in ieder geval niet in deze bundel, wellicht tot een andere bundel:

‘Normen, die verschiedene Interessen verfolgen, gehören verschiedenen Bündeln an. Normen, die
gleiche Interessen verfolgen, gehören demselben Bündel an.’

8.5.5 Voorrangsregels

Het Bündelungsmodell geeft niet alleen een verklaring voor de gewone kwalifica-
tie, maar juist ook voor de bijzondere conflictenrechtelijke positie van de voorrangs-
regels (zijnde eenzijdige conflictregels).43 Voorrangsregels moeten op grond van het
Bündelungsmodell als de uitkomst van een andere kwalificatie worden beschouwd.

Bepaalde materiële normen onderscheiden zich met het oog op overeenkomende
belangen zo sterk van andere materiële normen, dat een bundeling in een conflictre-
gel is uitgesloten. Krachtens het Bündelungsmodell zijn andere conflictenrechtelijke
belangen daartoe doorslaggevend (hetgeen uiteraard door het doel van de materiële
norm wordt beïnvloed). Voorrangsregels kunnen het best worden omschreven als

40 Schurig 1981, p. 105.
41 Kuckein 2008, p. 39.
42 Mankowski 2012, p. 161.
43 Kuckein 2008, p. 39-40.

Bündelungsmodell 8.5.5

259



materiële normen waarvoor de aanknopingscriteria van de bestaande conflictregels
ongeschikt zijn.44 Zulke normen diskwalificeren zich daardoor in zekere zin als onder-
werp van een reguliere aanknoping. De eerste karakteristiek van voorrangsregels is
derhalve dat zij een andere conflictenrechtelijke ratio hebben dan de rechtsverhou-
ding waarop zij betrekking hebben.45

De tweede karakteristiek van voorrangsregels is gelegen in de ‘bundelingstoestand’
en daarmee in de vooruitgang van de normvorming.46 Bij voorrangsregels ontbreekt
in het algemeen de uitwisselbaarheid die ten grondslag ligt aan het meerzijdige ver-
wijzingssysteem.47 Voorrangsregels kunnen in een tussenstadium zijn in het rijpings-
proces naar een meerzijdige conflictregel.48 Voorrangsregels kunnen (maar moeten
niet) ‘kiemcellen’ vormen voor latere meerzijdige bundelingen.49 Zo kunnen gesloten
eenzijdige conflictregels in de loop der tijd wellicht verticaal (dus nationaal) gebun-
deld worden met regels die vergelijkbare conflictenrechtelijke belangen nastreven
(en open eenzijdige conflictregels worden) en bij Europese of internationale voor-
uitgang van de normvorming wellicht horizontaal (dus Europees of internationaal)
gebundeld worden tot echte meerzijdige conflictregels.50 Het conflictenrecht is daar-
mee niet statisch, maar dynamisch.

Een meerzijdig systeem van conflictenrecht vereist niet dat alle conflictregels meer-
zijdig zijn, dat is slechts de ideale situatie.51 Een volledig meerzijdige bundeling is
geen noodzakelijk vereiste voor het behoren van een conflictregel tot het klassieke
verwijzingssysteem. Het onderscheidt zich veeleer daardoor dat een bundeling van
eenzijdige conflictregels mogelijk is. Het onderscheidende kenmerk is de potentiële
meerzijdigheid van eenzijdige conflictregels. De bundels van conflictregels zijn ver-
anderlijk. Regels die eenzijdig het toepassingsbereik van wetten van één rechtsorde
vastleggen zijn potentieel meerzijdig als de daaraan ten grondslag liggende conflic-
tenrechtelijke belangen ook op andere rechtsordes overdraagbaar zijn.

8.5.6 Bündelungsmodell en overgang van onderneming

Tot op heden is voor de kwalificatie van de overgang van onderneming met name aan-
sluiting gezocht bij het doel van de richtlijn overgang van onderneming. De overgang
van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeids-
overeenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) omdat de richtlijn een gelijkwaardige
bescherming van de rechten van werknemers wil waarborgen in de verschillende lid-
staten (werknemersbescherming). De overgang van onderneming wordt gekwalifi-
ceerd als voorrangsregel (artikel 9 Rome I-Verordening) omdat de richtlijn wil zorgen

44 Kuckein 2008, p. 41.
45 van Hoek 2004b, p. 9.
46 Schurig 1981, p. 93.
47 van Hoek 2004b, p. 10.
48 Kegel & Schurig 2004, p. 324.
49 Schurig 1985, p. 63.
50 Schurig 1981, p. 168.
51 Kuckein 2008, p. 142.

8.5.6 Proeve van oplossing

260



voor de onderlinge afstemming van de uit de beschermingsregels voortvloeiende ver-
plichtingen voor de ondernemingen in de Gemeenschap (interne-marktdoelstelling).
De richtlijn overgang van onderneming heeft evenwel een tweeledig doel: zowelwerk-
nemersbescherming als interne-marktdoelstellingen. De overgang van onderneming
zou qua doel dus zowel onder artikel 8 Rome I-Verordening als onder artikel 9 Rome
I-Verordening kunnen vallen.

Krachtens het Bündelungsmodell dienen de aan het materiële recht ontleende begrip-
pen slechts als taalkundig hulpmiddel ter identificatie van de bundeling. De eigenlijke
bundelingscriteria zijn gelegen in de overeenstemmende conflictenrechtelijke belangen,
waarop men bij twijfelgevallen moet terugvallen.

Teneinde het tweeledige doel (werknemersbescherming en interne-marktdoel-
stellingen) te bereiken richt de richtlijn overgang van onderneming zich tot het
collectief van de onderneming en bevat de richtlijn in artikel 1 lid 2 een territori-
ale-werkingssfeerbepaling die daarbij aansluit, door te bepalen dat de richtlijn over-
gang van onderneming van toepassing is zodra de onderneming binnen de EU is
gevestigd.

Ik heb aangetoond dat de conflictenrechtelijke belangen van de richtlijn overgang
van onderneming niet worden gediend door de overgang van onderneming onder te
brengen bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst, de individuele arbeids-
overeenkomsten of door kwalificatie als voorrangsregel. De richtlijn overgang van
onderneming bevat derhalve een van de Rome I-Verordening afwijkend toepassings-
bereik, hetgeen kan leiden tot conflicten met de verwijzingscategorieën waarin de
Rome I-Verordening voorziet. Mijns inziens komt de overgang van onderneming con-
flictenrechtelijk zelfstandigheid toe. Het zou daarom mogelijk moeten zijn voor deze
bijzondere verwijzingscategorie die de overgang van onderneming is het coördinatie-
probleem in de EU op te lossen door in de richtlijn overgang van onderneming voor die
regels een eigen conflictregel vast te stellen.

8.6 Eigen conflictregel

8.6.1 Objectieve en subjectieve aanknopingsfactor?

Als voor overgang van onderneming een eigen conflictregel moet worden opgesteld
ontstaat allereerst de vraag naar de aanknopingsfactor, de spil van de conflictregel.52

Bestaat de aanknopingsfactor uit een feitelijk-geografisch gegeven dan is sprake van
een objectieve aanknopingsfactor en heet de conflictregel een objectieve conflictre-
gel. Er is sprake van een subjectieve aanknopingsfactor als de aanwijzing van het toe-
passelijke recht geheel of gedeeltelijk aan de betrokken partijen wordt overgelaten.
De conflictregel die partijen rechtskeuzebevoegdheid verleent noemt men een sub-
jectieve conflictregel.

52 Strikwerda 2012, p. 30-32.
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De spil bij de overgang van onderneming is de onderneming of het onderdeel van
de onderneming. De vestigingsplaats van de onderneming of het onderdeel van de
onderneming vormt de natuurlijke aanknoping van de overgang van onderneming
(de Sitz). De territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onder-
neming, die de richtlijn van toepassing acht wanneer de onderneming welke over-
gaat gevestigd is binnen de EU, sluit hierbij aan.

Waar de vestigingsplaats van de onderneming of het onderdeel van de onderneming
is gelegen moet worden beantwoord aan de hand van de voorwaarde ‘onderneming’
(economische eenheid), zoals gedefinieerd door het Hof van Justitie. De voorwaarde
onderneming (economische eenheid) verwijst naar een georganiseerd geheel van
personen en elementen, waarmee een economische activiteit met een eigen doelstel-
ling kan worden uitgeoefend.53 Daar waar het georganiseerd geheel van personen en
elementen een economische activiteit met een eigen doelstelling uitoefent is de ves-
tigingsplaats van de onderneming.

Is bij aanknoping van de overgang van onderneming bij de vestigingsplaats van (het
onderdeel van) de onderneming nog ruimte voor partijautonomie? Anders gezegd:
past de overgang van onderneming binnen het model van de vrije rechtskeuze?

Als de overgang van onderneming subjectief wordt aangeknoopt wordt de aanwij-
zing van het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk aan vervreemder en verkrijger
overgelaten. Partijautonomie is weliswaar de hoeksteen van de Rome I-Verordening,
maar er zijn in de Rome I-Verordening diverse voorzieningen getroffen voor rech-
ten van derden (bijvoorbeeld in artikel 3 lid 2 tweede zin Rome I-Verordening) en
zwakkere contractspartijen (bijvoorbeeld voor werknemers in artikel 8 Rome I-Ver-
ordening). Mijns inziens past de overgang van onderneming, die primair het behoud
van verkregen rechten van werknemers als doel heeft, niet binnen het model van de
vrije rechtskeuze. Het gaat bij overgang van onderneming om verkregen rechten van
derden, welke derden ook nog eens beschermenswaardige werknemers zijn. Bij aan-
knoping van de overgang van onderneming bij de vestigingsplaats van de onderne-
ming moet het daarom niet mogelijk zijn dat vervreemder en verkrijger krachtens een
rechtskeuze het toepasselijke recht aanwijzen en daarmee mogelijk verkregen rechten
van werknemers ontnemen. Subjectieve aanknoping van de overgang van onderne-
ming moet daarom worden afgewezen.

8.6.2 Eenzijdige of meerzijdige eigen conflictregel?

Als voor overgang van onderneming een eigen conflictregel moet worden opge-
steld die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming ontstaat vervolgens
de vraag of een eenzijdige of meerzijdige conflictregel geïndiceerd is. Volgens het
Bündelungsmodell leidt de verticale (dus nationale) bundeling van Element-Kollis-
sionsnormen ertoe dat bepaalde theoretisch gekarakteriseerde, zakelijk samenhan-
gende materiële normen van één en dezelfde rechtsorde worden samengenomen en

53 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
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neemt de horizontale (dus Europese of internationale) bundeling die Element-
Kollissionsnormen samen die – bij dezelfde abstracte aanknoping – zien op verge-
lijkbare conflictenrechtelijke belangen van systematisch-materieel samenhangende
bepalingen van verschillende rechtsordes binnen de EU of internationaal. Eerst de
horizontale (dus Europese of internationale) bundeling maakt de conflictregel
meerzijdig.

Binnen de EU is de richtlijn overgang van onderneming in nationale implemen-
tatiewetgeving vastgelegd. De rechtsstelsels binnen de EU hebben daarmee voor
wat de overgang van onderneming betreft als gelijkwaardig te gelden, zelfs wanneer
slechts een minimumniveau van bescherming wordt voorgeschreven. Anders gezegd:
de rechtsstelsels binnen de EU zijn voor wat betreft de overgang van onderneming
onderling uitwisselbaar. Binnen de EU volstaat het derhalve het recht van een lidstaat
van toepassing te verklaren, hierdoor wordt het minimumniveau van bescherming
bereikt dat de richtlijn overgang van onderneming voorschrijft. Krachtens het Bünde-
lungsmodell moet geconcludeerd worden dat de overgang van onderneming binnen
de EU zowel verticaal (nationaal) als horizontaal (Europees in dit geval) gebundeld
kan worden en aldus binnen de EU sprake is van een meerzijdige conflictregel.

De richtlijn overgang van onderneming ziet echter ook op ‘uitgaand’ verkeer vanuit
de EU naar derde landen. Analoog aan het Ingmar-arrest54 zou gesteld kunnen wor-
den dat in verhouding tot derde landen de nationale implementatiewetgeving van de
richtlijn overgang van onderneming meestal slechts verticaal (nationaal) en niet hori-
zontaal (internationaal in dit geval) kan worden gebundeld en dat sprake is van een
voorrangsregel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening. Er bestaat in het derde land
immers meestal geen met de richtlijn overgang van onderneming vergelijkbare rege-
ling. Aldus is richting derde landen sprake van een voorrangsregel.

De arresten Ingmar55 en Unamar56 passen derhalve in het Bündelungsmodell.

Moet de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming binnen de EU de status van voorrangsregel krijgen? Niet als zij de minimum-
bescherming van de richtlijn overgang van onderneming biedt. Alleen wanneer
lidstaten meer bescherming bieden dan door de richtlijn overgang van onderneming
is voorgeschreven (een zogeheten ‘nationale kop’) ontstaat een andere situatie.
De wetgever moet het in het kader van de omzetting van de richtlijn overgang van
onderneming van fundamenteel belang hebben gevonden de werknemers werk-
zaam in ondernemingen die gevestigd zijn in de betrokken rechtsorde een ruimere

54 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
55 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
56 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
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bescherming te bieden dan die waarin de richtlijn overgang van onderneming voor-
ziet. Eerst dan kan de nationale implementatiewetgeving slechts verticaal (nationaal)
en niet horizontaal (Europees) worden gebundeld en is sprake van een voorrangsre-
gel in de zin van artikel 9 Rome I-Verordening.57

Door de overgang van onderneming krachtens het Bündelungsmodell binnen de EU
als meerzijdige conflictregel te beschouwen en richting derde landen als voorrangs-
regel wordt een belangrijke breuk gecreëerd met het dogma dat er een strikte twee-
sporigheid zou bestaan tussen meerzijdige conflictregels en voorrangsregels.

8.6.3 Statutenwechsel

Als voor overgang van onderneming een eigen conflictregel moet worden opgesteld
die aanknoopt bij de vestigingsplaats van de onderneming kan door de verplaatsing
van de onderneming naar een ander land een Statutenwechsel plaatsvinden.

In theorie kan de verplaatsing van de onderneming plaatsvinden voordat de over-
gang van onderneming plaatsvindt.58 Op de overgang van onderneming is dan het
recht van de nieuwe vestigingsplaats van de onderneming van toepassing. Meestal
zal de verplaatsing van de onderneming echter plaatsvinden nadat de overgang van
onderneming heeft plaatsgevonden. In dat geval geldt voor de overgang van onder-
neming tot de verplaatsing het recht van de vestigingsplaats van de onderneming
van de vervreemder, daarna leidt verplaatsing van de relevante aanknopingsfactor
(de onderneming) tot een Statutenwechsel. Vervolgens ontstaat de vraag welk rechts-
stelsel van toepassing is: het oude of het nieuwe rechtsstelsel? Als dat laatste het geval
is, moet worden bepaald welke rechten en verplichtingen onder het oude en welke
onder het nieuwe recht vallen – overgangsrecht dus.

8.6.4 Overgangsrecht

Het overgangsrecht reguleert de gelding van het recht niet.59 Na verplaatsing van de
onderneming geldt het nieuwe recht. Het overgangsrecht onderscheidt slechts ver-
schillende werkingen, waarmee men de toepassing van het geldende recht variabel
maakt.60 Hierbij kan men drie hoofdgroepen onderscheiden: terugwerkende kracht
(ex tunc), nawerking/eerbiediging en onmiddellijke/exclusieve werking (ex nunc).61

De toepasselijke nieuwe wet heeft terugwerkende kracht ten aanzien van de toepas-
selijke oude wet als de nieuwe wet toepasselijk wordt op de geldigheid en de gevol-
gen van rechtsfeiten of rechtsverhoudingen die onder de oude, oorspronkelijke wet –
dus voor de verandering van de feitelijke situatie – tot stand zijn gekomen.

57 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
58 Franzen 1994, p. 110, Däubler 1994, p. 119, Kania 2012, p. 68-69 en Deinert 2013, p. 341.
59 Haazen 2001, p. 386.
60 Haazen 2001, p. 387.
61 Haazen 2001, p. 385-404. Asser & Vonken 2013, p. 138, Vonken stelt dat slechts sprake kan zijn
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De toepasselijke nieuwe wet heeft eerbiedigende werking ten aanzien van de toe-
passelijke oude wet als ook nadat zich een wijziging in de feitelijke situatie – het
aanknopingspunt – heeft voorgedaan, de oude wet toepasselijk blijft. Anders gezegd:
de oude wet heeft nawerking.

Aan de toepasselijke nieuwe wet kan ook onmiddellijke/exclusieve werking wor-
den toegekend: vanaf het moment dat de feitelijke situatie – het aanknopingspunt –
verandert wordt de nieuwe wet toepasselijk.62 De nieuwe wet wordt toepasselijk
op de geldigheid en de gevolgen van rechtsfeiten of rechtsverhoudingen die onder
de oude, oorspronkelijke wet – dus voor de verandering van de feitelijke situatie –

tot stand zijn gekomen vanaf het moment dat deze feiten zich hebben gewijzigd.

8.6.5 Gesloten, open en gemengde rechtsfeiten

Bij de toepassing van het overgangsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen
gesloten, open en gemengde rechtsfeiten.63 Concreet moet daarbij worden onderzocht
of de laatste deelhandeling, die tot voltooiing van de materieelrechtelijke rechtsposi-
tie en die voor verandering van de rechtstoestand vereist is, reeds ingetreden is (posi-
tief afgesloten), definitief niet ingetreden is (negatief afgesloten), nog open staat of een
combinatie van beide:

‘Leicht identifizieren lassen sich allein positiv abgeschlossene Tatbestände, weil sie durch den Eintritt
der betreffenden Rechtsfolge im Sinne einer Änderung der dinglichen Rechtslage gekennzeichnet sind.
Schwierig ist dagegen gelegentlich die Differenzierung zwischen negativ abgeschlossenen und noch
offenen Tatbeständen, weil viele zu einer Rechtsänderung erforderliche Teilakte aus materiellrechtlicher
Sicht nachholbar sind. (...) Im Ergebnis muss aus dem Blickwinkel des anwendbaren Rechts heraus
beurteilt werden, ob zur Herbeiführung der konkreten Rechtsfolge mindestens ein sachenrechtlich
relevanter Teilakt weiterhin verwertbar ist (offener Tatbestand) oder ob alle Teilakte wiederholt werden
müssen bzw. die Herbeiführung der Rechtsfolge inzwischen unmöglich ist (negativ abgeschlossener
Tatbestand).’

64

Van een gesloten rechtsfeit (zowel positief als negatief) is derhalve sprake als een
recht of rechtsverhouding voor de Statutenwechsel ontstaan, verdwenen of inhou-
delijk gewijzigd is.65 Op gesloten rechtsfeiten blijft het oude recht van toepassing, de
Statutenwechsel heeft daarop geen invloed. Van een open rechtsfeit is sprake als op
het tijdstip van de Statutenwechsel nog niet alle vereisten voor het ontstaan, ver-
dwijnen of inhoudelijke wijziging van een recht of rechtsverhouding zijn vervuld.
Het nieuwe recht beslist er over of een rechtsfeit of rechtsverhouding ontstaat, ver-
dwijnt of inhoudelijk wijzigt en in hoeverre het reeds verkregen rechten erkent. Van
een gemengd rechtsfeit is sprake als een recht of rechtsverhouding weliswaar voor
de Statutenwechsel is ontstaan, maar de specifieke werking na de Statutenwechsel

62 Asser & Vonken 2013, p. 139.
63 Junker 1998, p. 199-200, Kropholler 2004, p. 186-191 en Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-219.
64 Wendehorst 2010, p. 134-135.
65 Junker 1998, p. 200-201 en Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-218.
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plaatsvindt. Bij gemengde rechtsfeiten gelden twee principes: een rechtsfeit dat
krachtens het oude recht is ontstaan blijft onder het nieuwe recht bestaan, het
nieuwe recht aanvaardt het bestaande recht. Het nieuwe recht bepaalt evenwel
hoe het reeds ontstane recht onder het nieuwe recht kan worden uitgeoefend, het
moet in het nieuwe recht worden omgezet.

8.6.6 Temporele dimensie overgang van onderneming

Het is twijfelachtig hoe de overgang van onderneming overgangsrechtelijk moet
worden behandeld. Door de overgang van onderneming wordt onder andere het
behoud van de rechten van werknemers gecreëerd. Het voortleven van de rechtsge-
volgen die onder de oude aanknoping tot stand gekomen zijn staat bekend als de
eerbiediging van verkregen rechten. In geval van een Statutenwechsel bij overgang
van onderneming kan het nieuwe recht daarom niet zonder meer van toepassing
zijn. Aan de andere kant is het rechtsverkeer gediend met de toepassing van een
eenduidig statuut. Bij overgang van onderneming bestaat duidelijk frictie tussen de
eerbiediging van verkregen rechten van werknemers enerzijds en een snelle inte-
gratie in de rechtsorde waarnaar de onderneming is verplaatst anderzijds.

De overgang van onderneming laat zich niet eenduidig in de categorie gesloten of
open rechtsfeiten onderbrengen. Met betrekking tot het ontstaan van de overgang
van onderneming is uiteraard reeds sprake van een (positief of negatief) afgesloten
rechtsfeit, maar wat is rechtens met betrekking tot de gevolgen van de overgang van
onderneming, meer specifiek: het behoud van de rechten van werknemers? Op het
moment van de overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die
voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang bestaande
arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking op de verkrijger over. Door de overgang
van onderneming ontstaat dus de overgang van de rechten en verplichtingen van
vervreemder op verkrijger en is sprake van een positief gesloten rechtsfeit waarop
een Statutenwechsel geen invloed meer heeft.66 Stel dat sprake is van een overgang
van een in Nederland gevestigde onderneming naar een verkrijger in Duitsland. Op
het moment dat de hoedanigheid van ondernemer van vervreemder op verkrijger
overgaat gaan de rechten en verplichtingen uit de bestaande arbeidsovereenkom-
sten krachtens artikel 7:663 BW van vervreemder op verkrijger over. Ik ga ervan uit
dat de individuele arbeidsovereenkomsten krachtens artikel 8 lid 2 Rome I-Veror-
dening worden beheerst door Nederlands recht, zijnde het recht van de gewone
werkplek. Als de verkrijger vervolgens de onderneming naar Duitsland verplaatst
doet hij dat met de inmiddels krachtens Nederlands recht overgegane arbeidsover-
eenkomsten. Op het moment dat de werknemers hun werk in Duitsland hervat-
ten wijzigt het toepasselijke recht op hun individuele arbeidsovereenkomsten van
Nederlands naar Duits recht. De inhoud van de arbeidsovereenkomsten wordt der-
halve na verplaatsing van de onderneming door Duits recht bepaald. Aldus vindt een

66 Zo ook: Kania 2012, p. 105.
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Statutenwechsel plaats. Er moeten derhalve twee hoofdvragen onderscheiden wor-
den:allereerst de overgang van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de arbeids-
overeenkomsten of arbeidsbetrekkingen op de verkrijger en ten tweede de gevolgen
daarvan. Ten aanzien van de gevolgen vindt een wijziging van het op de arbeidsover-
eenkomsten of arbeidsbetrekkingen toepasselijke recht plaats door verplaatsing van
de onderneming en werkhervatting aldaar. Dit geldt ook voor geïncorporeerde cao’s.

Een werknemer die op de datum van de overgang van onderneming in dienst is van
de vervreemder kan zich evenwel verzetten tegen de overgang van zijn arbeidsover-
eenkomst of arbeidsbetrekking op de verkrijger en het is aan de lidstaten te bepa-
len wat er met de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking moet gebeuren.67 Een
eventueel verzetsrecht ontstaat derhalve krachtens het recht van de lidstaat van de
vestigingsplaats van de onderneming van de vervreemder op het moment van de
overgang van onderneming en niet op een later moment. In Nederland en het Ver-
enigd Koninkrijk wordt ervan uitgegaan dat het verzetsrecht in de tijd alleen vóór de
overgang kan worden uitgeoefend, maar in Duitsland gaat de verzetstermijn eerst
lopen als voldaan is aan de informatieplicht, hetgeen ook na de overgang van onder-
neming kan zijn. In Duitsland is het rechtsgevolg van een beroep op het verzetsrecht
(ex nunc of ex tunc) na de overgang van onderneming omstreden, de meeste schrij-
vers gaan ervan uit dat het verzetsrecht terugwerkende kracht heeft.68 De arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking is in dat geval nooit op de verkrijger overgegaan.
Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar een verkrijger in Duitsland. In Nederland eindigt bij verzet de arbeidsovereen-
komst van rechtswege, maar in Duitsland blijft de arbeidsovereenkomst met de ver-
vreemder in stand. In mijn optiek kan het niet zo zijn dat een bij een in Nederland
gevestigde onderneming werkzame werknemer door de overgang van onderneming
en verplaatsing naar Duitsland het Widerspruchsrecht van § 613a lid 6 BGB ver-
krijgt, waardoor hij bij uitoefening daarvan met terugwerkende kracht zijn arbeids-
overeenkomst met de Nederlandse vervreemder behoudt. Omgekeerd kan het ook
niet zo zijn dat een bij een in Duitsland gevestigde onderneming werkzame werk-
nemer door de overgang van onderneming en de verplaatsing naar Nederland zijn
Widerspruchsrecht verliest. Het ontstaan van een verzetsrecht en de inhoud daarvan is
mijns inziens te beschouwen als een gesloten rechtsfeit waarop de oude wet van
toepassing is en blijft.69

In principe is na de overgang van onderneming alleen de verkrijger aansprakelijk,
echter de lidstaten kunnen bepalen dat de vervreemder en de verkrijger na het tijd-
stip van de overgang hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen welke vóór
het tijdstip van de overgang voortvloeien uit een op het tijdstip van de overgang

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

68 Dörner & Luczak & Wildschütz 2009, p. 1020.
69 Zie ook: Franzen 1994, p. 153-154, zie anders: Kania 2012, p. 106-108. Kania stelt ongemotiveerd

dat het verzetsrecht krachtens § 613a lid 6 BGB vervalt omdat § 613a BGB na de Statutenwechsel
niet meer van toepassing is. Kania vindt dat voor zijn proefschrift verder niet relevant, omdat het
verzetsrecht niet op de richtlijn overgang van onderneming berust.
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bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking. In de Nederlandse en Duitse
implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming is vastgelegd dat
de vervreemder nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk
verbonden is voor nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die
zijn ontstaan vóór het tijdstip van overgang van onderneming. In Duitsland is de ver-
vreemder alleen volledig aansprakelijk voor verplichtingen die opeisbaar zijn gewor-
den vóór het tijdstip van de overgang.70 Voor verplichtingen die vóór het tijdstip van de
overgang zijn ontstaan, maar pas na het tijdstip van de overgang opeisbaar worden is
de vervreemder aansprakelijk naar rato van het op het tijdstip van de overgang ver-
streken tijdvak. In het Verenigd Koninkrijk is de hoofdelijke aansprakelijkheid niet
in algemene zin geïmplementeerd, de verkrijger is vanaf het moment van de over-
gang van onderneming volledig en alleen aansprakelijk, ook voor verplichtingen ont-
staan vóór de overgang van onderneming.71 De hoofdelijke aansprakelijkheid van de
vervreemder in de door mij onderzochte landen ziet dus op verplichtingen die zijn
ontstaan vóór het tijdstip van de overgang van onderneming. Stel dat sprake is van een
overgang van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming naar een ver-
krijger in Nederland. De Engelse vervreemder is na de overgang van onderneming
niet langer aansprakelijk voor verplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van
de overgang. Is het dan redelijk na verplaatsing van de onderneming naar Nederland
de Engelse vervreemder alsnog krachtens artikel 7:663 tweede zin BW aansprakelijk
te achten voor de nakoming van verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst voor de
overgang van onderneming? Of in het omgekeerde geval van een overgang van een
in Nederland gevestigde onderneming naar een verkrijger in het Verenigd Koninkrijk
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Nederlandse vervreemder krachtens artikel
7:663 BW te zien vervallen? De gevolgen van een overgang van onderneming worden
hierdoor voor alle partijen onvoorspelbaar. Een eventuele hoofdelijke aansprakelijk-
heid ontstaat op het moment dat de overgang van onderneming plaatsvindt krach-
tens het recht van de vestigingsplaats van de vervreemder en kan mijns inziens niet
ontstaan of vervallen na het tijdstip van de overgang. Een latere verplaatsing van de
onderneming heeft derhalve geen invloed op het al dan niet ontstaan van de hoofde-
lijke aansprakelijkheid, noch op de inhoud daarvan. Het ontstaan van de hoofdelijke
aansprakelijkheid en de inhoud daarvan is dan ook te beschouwen als een gesloten
rechtsfeit waarop de oude wet van toepassing is en blijft.72

Krachtens de optionele informatieplicht kunnen lidstaten maatregelen nemen om
ervoor te zorgen dat de vervreemder de verkrijger in kennis stelt van alle rechten en
verplichtingen die op de verkrijger zullen overgaan, voor zover deze rechten en ver-
plichtingen de vervreemder op de datum van overgang bekend zijn of hadden moeten
zijn. In de Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang
van onderneming is de facultatieve informatieplicht van de vervreemder jegens de
verkrijger niet geïmplementeerd, in het Verenigd Koninkrijk wel. Wanneer niet wordt

70 Müller-Glöge 2012, p. 432.
71 Allan v Sterling BC [1995] IRLR 301.
72 Zo ook Franzen 1994, p. 160-162 en Kania 2012, p. 109-111.
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voldaan aan de informatieplicht van artikel 11 TUPE kan de verkrijger krachtens
artikel 12(1) en (2) TUPE binnen drie maanden na de overgang van onderneming
een vordering tot schadevergoeding indienen bij een Employment Tribunal. Stel
dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar
een verkrijger in het Verenigd Koninkrijk. Krachtens Nederlands recht hoeft de
Nederlandse vervreemder de Engelse verkrijger niet te informeren. Zou het mogelijk
moeten zijn dat na verplaatsing van de onderneming naar het Verenigd Koninkrijk
de Engelse verkrijger van de Nederlandse vervreemder een schadevergoeding claimt
wegens het niet voldoen aan de informatieplicht van artikel 11 TUPE? Of in het omge-
keerde geval van een overgang van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland de infor-
matieplicht van de Engelse vervreemder verdwijnt? De verkrijger beslist over de
verplaatsing van de onderneming, het zou niet redelijk zijn als de informatieplicht
van de vervreemder daardoor drastisch zou wijzigen. Als er een optionele informa-
tieplicht is opgenomen ontstaat deze krachtens het recht van de vestigingsplaats
van de vervreemder. Mijns inziens is de optionele informatieplicht van vervreem-
der jegens verkrijger eveneens als een gesloten rechtsfeit te beschouwen, zodat na
verplaatsing van de onderneming geen Statutenwechsel plaatsvindt: op de informa-
tieplicht en de inhoud daarvan blijft daarom het recht van de vervreemder van
toepassing.73

Na de overgang handhaaft de verkrijger de in een collectieve overeenkomst vast-
gelegde arbeidsvoorwaarden in dezelfde mate als in deze overeenkomst vastgesteld
voor de vervreemder. Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland
gevestigde onderneming naar een verkrijger in het Verenigd Koninkrijk. Krachtens
artikel 14a Wet Cao gaan de rechten en verplichtingen uit hoofde van de geldende
Nederlandse cao over op de Engelse verkrijger. Is het logisch deze rechten en ver-
plichtingen uit hoofde van de Nederlandse cao na verplaatsing van de onderne-
ming naar het Verenigd Koninkrijk te laten vervallen omdat een cao in het Verenigd
Koninkrijk meestal geen wettelijk bindend contract is? Omgekeerd: is het logisch
bij een overgang vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland de niet wettelijk
bindende cao alsnog krachtens artikel 14a Wet Cao te laten overgaan? De verkrijger
beslist over de verplaatsing van de onderneming. Hierdoor zou het primaire doel van
de richtlijn overgang van onderneming, namelijk werknemersbescherming, kunnen
worden ondergraven als door de verplaatsing de in een collectieve overeenkomst vast-
gelegde arbeidsvoorwaarden zouden komen te vervallen of drastisch zouden wijzi-
gen. Mijns inziens is de overgang van de in een collectieve overeenkomst vastgelegde
arbeidsvoorwaarden derhalve als gesloten rechtsfeit te beschouwen, waarop het oude
recht van toepassing is en blijft.

De verkrijger moet de in een collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoor-
waarden handhaven totdat de collectieve overeenkomst wordt beëindigd of afloopt
of waarop een andere collectieve overeenkomst in werking treedt of wordt toegepast.
De eindigingsgronden zijn in Nederland en Duitsland wel geïmplementeerd, maar in

73 Zie anders: Kania 2012, p. 106, die van mening is dat de informatieplicht en het verzetsrecht als
gevolg van een conflit mobile kunnen ‘oplossen’ als het nieuwe recht daar niet in voorziet.
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het Verenigd Koninkrijk niet. Worden de eindigingsgronden beheerst door het oude
of het nieuwe recht? Krachtens artikel 14a lid 2 Wet Cao eindigen de uit een cao
overgegane rechten en verplichtingen onder andere op het moment dat de verkrijger
gebonden wordt aan een nieuwe cao. Een dergelijke eindigingsgrond is in het Engelse
recht niet opgenomen. Moet bij verplaatsing van de onderneming van Nederland
naar het Verenigd Koninkrijk artikel 14a lid 2 Wet Cao van toepassing blijven of wor-
den de gevolgen gereguleerd (of eerder niet gereguleerd) door het Engelse recht?
De eindigingsgronden richten zich uitdrukkelijk tot de verkrijger, zodat daar mijns
inziens sprake is van een open rechtsfeit waarop het nieuwe recht van toepassing is.
Na verplaatsing kan derhalve een Statutenwechsel plaatsvinden en zou bijvoorbeeld
de looptijd van de cao kunnen worden ingekort door een nieuwe cao.74

Tenzij de lidstaten anders bepalen is de overgang van rechten en verplichtingen
niet van toepassing op de rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen, invali-
diteitsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen, tenzij de lidstaten anders bepalen.
Nederland en Duitsland gaan ervan uit dat pensioen wel overgaat, tenzij sprake is van
bepaalde uitzonderingen. In het Verenigd Koninkrijk gaat men ervan uit dat pensi-
oen niet overgaat, tenzij sprake is van bepaalde uitzonderingen. Stel dat sprake is van
een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming naar een verkrijger in het
Verenigd Koninkrijk. Krachtens Nederlands recht gaat pensioen wel mee over, maar
krachtens Engels recht niet. Zou het redelijk zijn als na verplaatsing van de onderne-
ming naar het Verenigd Koninkrijk de Engelse verkrijger de overgang van pensioen75

weerspreekt omdat pensioen in het Verenigd Koninkrijk niet mee overgaat? Of in het
omgekeerde geval van een overgang van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland de
Nederlandse verkrijger stelt dat pensioen mee over is gegaan? Dit komt mij niet rede-
lijk voor. Als de lidstaten hebben bepaald dat de overgang al dan niet van toepassing
is op de rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen
en nabestaandenuitkeringen ontstaan deze rechtenwel of niet krachtens het recht van
de vestigingsplaats van de vervreemder. Als dit type rechten krachtens het oude recht
wel of niet meegaan, dan kan een latere verplaatsing daar niets aan veranderen. Een
Statutenwechsel is derhalve uitgesloten, er is sprake van een gesloten rechtsfeit.

De overgang van de onderneming vormt op zichzelf voor de vervreemder of de
verkrijger geen reden tot ontslag. Deze bepaling vormt geen beletsel voor ontslagen
om economische, technische of organisatorische redenen die wijzigingen voor de
werkgelegenheid met zich brengen. Het ontslag is bij uitstek als open rechtsfeit te
beschouwen, omdat de laatste deelhandeling die tot voltooiing van de materieelrech-
telijke rechtspositie en die voor verandering van de rechtstoestand vereist is (namelijk
het ontslag zelf) nog open staat. Ontslaat de vervreemder, dan geldt het oude recht,
terwijl als de verkrijger ontslaat geldt het nieuwe recht. Na verplaatsing van de onder-
neming kan op dit punt een Statutenwechsel plaatsvinden.76

74 Zo ook Franzen 1994, p. 171-182 en Kania 2012, p. 122-123.
75 Waarbij ik de vraag of dit technisch wel kan gezien de grote verschillen tussen de nationale

pensioenstelsels gemakshalve buiten beschouwing laat.
76 Zo ook Kania 2012, p. 105-106.
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Uit het voorgaande kan een aantal algemene regels met betrekking tot de temporele
dimensie van overgang van onderneming worden afgeleid:
– de inhoud van de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking wordt na verplaat-

sing van de onderneming en wijziging van de gewone werkplek beheerst door
het nieuwe recht, er vindt een Statutenwechsel plaats;

– de verplichtingen van de vervreemder zijn als gesloten rechtsfeiten te beschou-
wen en worden beheerst door het oude recht, er vindt na verplaatsing van de
onderneming geen Statutenwechsel plaats;

– de verplichtingen van de verkrijger zijn als open rechtsfeiten te beschouwen en
worden beheerst door het nieuwe recht, er vindt na verplaatsing van de onder-
neming wel een Statutenwechsel plaats.

Gelet op deze algemene regels met betrekking tot de temporele dimensie van over-
gang van onderneming is het mijns inziens niet logisch dat de verwijzing naar het
recht van de vestigingsplaats van de onderneming een in tijd begrensde verwijzing
is.77 Een aanvulling van de eigen conflictregel, waarin wordt vastgesteld op welk tijd-
stip het betreffende aanknopingspunt moet worden vastgepind (de zogeheten ‘peil-
datum’), dient daarom te worden afgewezen.78

8.6.7 Toerekening werknemers

De overgang van onderneming wordt derhalve beheerst door het recht van de lid-
staat waar de onderneming is gevestigd. Vervolgens wacht een materiële vervolg-
vraag: welke werknemers kunnen aan de onderneming worden toegerekend? Deze
vraag zou kunnen worden beantwoord analoog aan de toerekening van werknemers
in het cao-recht of het medezeggenschapsrecht.

In het cao-recht wordt voor de toerekening van werknemers het recht op de
individuele arbeidsovereenkomst van belang geacht.79 In een uitspraak van het Hof
’s-Hertogenbosch ging het over de toepassing van een algemeen verbindend ver-
klaarde Nederlandse cao op de arbeidsovereenkomsten van Turkse chauffeurs in
dienst van een Nederlands transportbedrijf.80 Het Hof oordeelde dat de Nederlandse
avv-cao van toepassing was op de Turkse chauffeurs, omdat op hun individuele
arbeidsovereenkomsten Nederlands recht van toepassing was. Kennelijk waren de
Turkse chauffeurs door het toepasselijke recht op hun individuele arbeidsovereen-
komst op een relevante manier met de onderneming verbonden.

De toepassing van het medezeggenschapsrecht is niet afhankelijk van de vraag welk
recht op de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing is, maar wordt bepaald
door de werkingssfeer van de wetgeving waarin de medezeggenschap is geregeld.81

77 Het systeem van het Verenigd Koninkrijk, waarbij uitsluitend wordt afgestemd op de ligging van
de onderneming op het moment van de overgang, komt mij dan ook niet logisch voor.

78 Asser & Vonken 2013, p. 111-114.
79 Deinert 2013, p. 419.
80 Hof ’s-Hertogenbosch 10 april 2007, LJN BB2826.
81 van Hoek 2011, p. 657.
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Zo is in Duitsland het Betriebsverfassungsgesetz van toepassing op alle binnen
Duitsland gelegen ondernemingen en niet op buiten Duitsland gelegen ondernemin-
gen.82 Het op de individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke arbeidsrecht speelt
geen rol voor toepasselijkheid van het Betriebsverfassungsgesetz.83 In het buitenland
werkzame werknemers kunnen door Ausstrahlung onder het Betriebsverfassungsge-
setz vallen.84 Ausstrahlung vereist een arbeidsverhouding met de werkgever en de
Eingliederung in de onderneming van de werkgever. Doorslaggevend voor Eingliede-
rung is of de werknemer aan de binnenlandse onderneming kanworden toegerekend.
Hiervoor kan een terugroeprecht van de werkgever van belang zijn of het uitoefenen
van instructierecht vanuit de binnenlandse onderneming.

Vanwege het feit dat de overgang van onderneming, net als het medezeggenschaps-
recht, als ondernemingsgerichte regeling moet worden beschouwd zou ik voor de
toerekening van werknemers bij overgang van onderneming een parallel willen trek-
ken met het medezeggenschapsrecht. Dat houdt in dat het recht dat van toepassing
is op de individuele arbeidsovereenkomst niet relevant is voor toerekening, maar
de Eingliederung wel. Wanneer de overgang van onderneming bij de vestigingsplaats
van de onderneming aanknoopt dan wordt de onderneming niet alleen bepaald aan
de hand van de ruimtelijke eenheid, maar ook aan de hand van leiding en doel van de
onderneming.85 Als het ruimtelijke criterium tekortschiet (bijvoorbeeld bij mobiele
werknemers, zoals een buitendienstmedewerker of handelsvertegenwoordiger), dan
kunnen de volgende (niet limitatieve) omstandigheden relevant zijn voor toerekening
van een werknemer aan de onderneming:
– of er een arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking met de onderneming

bestaat;
– of vanuit de onderneming aanwijzingen en instructies kunnen worden gegeven;
– of de revenuen van de werkzaamheden ten goede komen aan het doel van de

onderneming;
– of er een terugroepmogelijkheid bestaat;
– of de overgang van onderneming direct gevolgen heeft voor het voortbestaan van

de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking;
– of de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking bestaansrecht heeft los van de

onderneming.

Ik realiseer me dat met deze oplossing er altijd individuele situaties zullen blijven
bestaan waarbij de toerekening van de werknemer leidt tot voor de individuele werk-
nemer ongunstige uitkomsten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van een in Nederland
gevestigde onderneming die een in Duitsland woonachtige werknemer in dienst
neemt teneinde als agent in Duitsland werkzaam te zijn. Als de onderneming ver-
volgens wordt overgedragen behoort deze agent bij de Nederlandse onderneming
en dient het behoud van zijn individuele rechten te worden beoordeeld krachtens

82 Deinert 2013, p. 482-483.
83 Deinert 2013, p. 486.
84 Deinert 2013, p. 488-492.
85 Junker 1992, p. 384-385.
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Nederlands recht. De agent kan bijvoorbeeld geen beroep doen op het Duitse
Widerspruchsrecht. De toerekening analoog aan het medezeggenschapsrecht leidt
bij de ondernemingsgerichte regeling die de overgang van onderneming is in mijn
optiek tot de meest billijke uitkomsten.

8.6.8 Casusposities

Als de Uniewetgever mijn advies om een eigen conflictregel in de richtlijn overgang
van onderneming op te nemen ter harte neemt, leidt dit dan tot acceptabele uitkoms-
ten bij de in hoofdstuk 6, paragraaf 6.16 besproken casusposities?

Stel dat sprake is van een in Nederland gevestigde onderneming die overgaat naar
een Nederlandse verkrijger, zonder verplaatsing van de onderneming. Voor de onder-
neming is een buitendienstmedewerker in Duitsland werkzaam. De in Nederland
werkzame werknemers vallen onder Nederlands recht, maar dat geldt niet voor
de buitendienstmedewerker, die onder Duits recht valt. Welk recht bepaalt nu de
rechtsgevolgen van verzet door de buitendienstmedewerker tegen de overgang: het
Nederlandse recht of het Duitse recht? Naar Nederlands recht leidt verzet van de bui-
tendienstmedewerker tegen de overgang van de arbeidsovereenkomst op de verkrij-
ger tot een automatisch einde van de arbeidsovereenkomst, maar naar Duits recht
leidt verzet van de buitendienstmedewerker tot behoud van zijn arbeidsovereenkomst
met de vervreemder.

Stel dat sprake is van een overgang van een in Nederland gevestigde onderneming
naar een Duitse verkrijger met verplaatsing van de onderneming naar Duitsland. Wat
is rechtens als niet alle werknemers mee over willen gaan? Moet het verzet van de
werknemers dan worden beoordeeld naar Nederlands of naar Duits recht? Zouden
de Nederlandse werknemers mee over kunnen gaan naar de Duitse verkrijger en
zich vervolgens krachtens Duits recht kunnen verzetten tegen de overgang, zodat
de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse vervreemder behouden blijft? Op het
moment van de overgang is de onderneming gevestigd in Nederland en krachtens
Nederlands recht leidt verzet tot een automatisch einde van de arbeidsovereenkomst.
Het ontstaan van een verzetsrecht en de inhoud daarvan is te beschouwen als een
gesloten rechtsfeit waarop Nederlands recht van toepassing is en blijft. De werkne-
mers kunnen zich na de overgang niet op het Duitse verzetsrecht beroepen en daar-
door de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse vervreemder behouden.

Stel nu dat voor de onderneming in Nederland een ondernemingscao geldt, terwijl
voor de onderneming in Duitsland een algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-
cao geldt. Krachtens artikel 14a Wet Cao geldt na de overgang van onderneming de
ondernemingscao van de onderneming in Nederland, echter krachtens § 613a lid 1
derde zin BGB gaat de algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao van de onder-
neming in Duitsland gelden. Welke cao geldt, de Nederlandse ondernemingscao of de
Duitse algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao? Krachtens artikel 14a Wet
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Cao geldt na de overgang van onderneming de ondernemingscao van de onderne-
ming in Nederland, echter krachtens § 613a lid 1 derde zin BGB gaat de algemeen
verbindend verklaarde bedrijfstak-cao van de onderneming in Duitsland gelden. Op
het moment van de overgang is de onderneming gevestigd in Nederland en krach-
tens artikel 14a Wet Cao geldt dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de
ondernemingscao op de Duitse verkrijger overgaan. Na verplaatsing van de onderne-
ming gelden evenwel de Duitse eindigingsgronden, zodat krachtens § 613a lid 1 derde
zin BGB vervolgens de algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao van de
onderneming in Duitsland gaat gelden.

Uit de casusposities blijkt dat als de Uniewetgever mijn advies om een eigen con-
flictregel in de richtlijn overgang van onderneming op te nemen ter harte neemt, dit
leidt tot alleszins acceptabele uitkomsten.
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