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HOOFDSTUK 9

Conclusies

9.1 Inleiding

9.1.1 Doel richtlijn overgang van onderneming

De richtlijn overgang van onderneming van 1977 is gebaseerd op artikel 100 EEG-
Verdrag.1 Dit artikel bepaalde dat de Raad met eenparigheid van stemmen op voor-
stel van de commissie richtlijnen vaststelde ‘voor het nader tot elkaar brengen van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die rechtstreeks van
invloed zouden zijn op de instelling of de werking van de gemeenschappelijke markt’.
Artikel 100 EEG-Verdrag was in eerste instantie opgesteld teneinde economische inte-
gratie te bewerkstelligen.2 Met een veranderend beeld van een eveneens sociale
gemeenschap werd artikel 100 EEG-Verdrag steeds vaker gebruikt om ook sociale
richtlijnen te vervaardigen, zij het dat richtlijnen gebaseerd op artikel 100 EEG-Verdrag
nooit alleen vanuit sociale overwegingen waren ingegeven, maar ook interne-markt-
overwegingen hadden. Overigens zullen geïsoleerde sociaal-politieke richtlijnen zon-
der interne-marktoverwegingen in de EU bijna niet voorkomen. De economische en
sociale politiek zijn wederzijds afhankelijk, de economische unie is ook een sociale
unie en omgekeerd.3

Uit de preambule van de richtlijn overgang van onderneming uit 1977 kan mijns
inziens worden afgeleid dat het primaire doel van de richtlijn overgang van onder-
neming werknemersbescherming is. 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 harmoniseringsmaatregelen kun-
nen de concurrentievervalsende gevolgen van verschillende nationale sociale bepa-
lingen worden tegengegaan.4 De richtlijn overgang van onderneming is derhalve niet
alleen vanuit sociale overwegingen ingegeven, maar is tevens gebaseerd op interne-
marktoverwegingen.

1 Inmiddels artikel 115 VWEU.
2 von Alvensleben 1992, p. 58.
3 von Alvensleben 1992, p. 63.
4 von Alvensleben 1992, p. 64.
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9.1.2 Materiële-werkingssfeerbepaling

Teneinde dit tweeledige doel te bereiken adresseert de richtlijn overgang van onder-
neming de onderneming als geheel, anders gezegd: de overgang van onderneming is
een ondernemingsgerichte regeling.5 Grafisch weergegeven vindt bij overgang van
onderneming het navolgende plaats:

Artikel 1 lid 1a:

Artikel 1 lid 1b:

Ondernemer I Ondernemer II

Onderneming Onderneming

Overdracht krachtens
overeenkomst of fusie

Behoud van de rechten van werknemers

Economische
eenheid*

Overgang

Behoud van de rechten van werknemers

Identiteitsbehoud

*Inhoudende een georganiseerd geheel van middelen dat ten doel heeft een economische activiteit
na te streven, ongeacht of die activiteit belangrijk of bijkomstig is.

Zodra voldaan is aan de voorwaarden dat een onderneming (economische eenheid)
overgaat en daarbij haar identiteit behoudt, is sprake van een overgang van onder-
neming in de zin van de richtlijn.

De voorwaarde ‘onderneming’ omvat elke duurzaam georganiseerde economische
eenheid, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.6 Een
dergelijke eenheid wordt gevormd door elk geheel van personen en elementen
waarmee een economische activiteit met een eigen doelstelling kan worden uitge-
oefend en dat voldoende gestructureerd en zelfstandig is.

5 van Rijssen 2006, p. 161.
6 HvJ EU 6 september 2011, NJ 2011, 590 m.nt. M.R. Mok en JAR 2011/262 m.nt. I.A. Haanappel-van

der Burg (Scattolon).
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Voor de voorwaarde ‘overgang’ volstaat het dat in het kader van contractuele betrek-
kingen een wijziging plaatsvindt in de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoor-
delijk is voor de exploitatie van de onderneming en die als werkgever verplichtingen
aangaat ten opzichte van de werknemers van de onderneming.7

De voorwaarde ‘identiteitsbehoud’ moet worden beoordeeld aan de hand van alle
feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, zoals de aard van
de betrokken onderneming of vestiging, het al dan niet overdragen van materiële
activa zoals gebouwen en roerende goederen, de waarde van de immateriële activa
op het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overnemen van vrijwel al het per-
soneel door de nieuwe ondernemer, het al dan niet overdragen van de klantenkring,
de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar over-
eenkomen en de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.8 Al deze
zogeheten Spijkersfactoren zijn evenwel slechts deelaspecten van het te verrichten
globale onderzoek en mogen daarom niet elk afzonderlijk worden beoordeeld.

9.1.3 Grensoverschrijdende overgang van onderneming

Onder het begrip ‘grensoverschrijdende overgang van onderneming’ versta ik zowel
de internationale overgang van onderneming, waarbij de bij de overgang betrokken
partijen (vervreemder, verkrijger en werknemers) onderworpen zijn aan het recht
van verschillende landen (EU of derde land9) zonder verplaatsing van de onderne-
ming, als de grensoverschrijdende overgang van onderneming waarbij de onderne-
ming zelf van het ene naar het andere land wordt verplaatst.10

Het feit dat sprake is van een grensoverschrijdende overgang van onderneming heeft
mijns inziens geen invloed op de vraag of sprake is van een onderneming (econo-
mische eenheid) en overgang, maar kan van invloed zijn op de vraag naar identiteits-
behoud.11 Wanneer bij een grensoverschrijdende verplaatsing van de onderneming
een meerderheid van het personeel weigert over te gaan naar de buitenlandse verkrij-
ger, zou dit in arbeidsintensieve sectoren eerder kunnen leiden tot het oordeel dat
geen sprake is van grensoverschrijdende overgang van onderneming. In kapitaal-
intensieve sectoren is dit minder relevant. Wanneer in kapitaalintensieve sectoren
weinig tot geen materiële activa worden overgedragen aan de buitenlandse verkrij-
ger (bijvoorbeeld omdat deze in staat is deze materiële activa goedkoper ter beschik-
king te stellen) zou dit eerder kunnen leiden tot het oordeel dat geen sprake is van
grensoverschrijdende overgang van onderneming. Het spreekt voor zich dat dit in
arbeidsintensieve sectoren minder relevant is.

7 HvJ EG 7 maart 1996, JAR 1996/169 (Merckx en Neuhuys).
8 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
9 Derde landen zijn landen die geen lid zijn van de EU of de EER.
10 Bittner 2000, p. 458, die Junker 1992, p. 236 volgt.
11 Malmberg 2006, p. 387-388, de Jong 2009, p. 17-18, Laagland 2011, p. 6, Kania 2012, p. 41 en

paragraaf 2.1.5 van dit proefschrift.

Inleiding 9.1.3
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9.1.4 Behoud van de rechten van werknemers

Gevolg van de kwalificatie overgang van onderneming is onder andere12 dat de
rechten en verplichtingen die voor de vervreemder (degene die de hoedanigheid
van ondernemer verliest) voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang
bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking door de overgang op
de verkrijger (degene die de hoedanigheid van ondernemer verkrijgt) overgaan.13

De werknemers behouden derhalve hun rechten bij de verkrijger. Daarnaast bevat de
richtlijn overgang van onderneming een optionele hoofdelijke aansprakelijkheid van
vervreemder en verkrijger en een optionele informatieplicht van vervreemder jegens
verkrijger.14 Door de kwalificatie overgang van onderneming gaan tevens de in een
collectieve overeenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden over op de verkrijger.15 Dit
geldt niet voor rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen, invaliditeits-
uitkeringen of uitkeringen aan nagelaten betrekkingen, tenzij de lidstaten anders
bepalen.16 De overgang vormt op zichzelf geen reden tot ontslag, tenzij sprake is van
ontslag wegens economische, technische of organisatorische redenen (hierna: eto-
redenen) die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen.17 Als de arbeids-
overeenkomst of arbeidsbetrekking wordt verbroken omdat de overgang een aanmer-
kelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden ten nadele van de werknemer ten
gevolge heeft, wordt de arbeidsovereenkomst of de arbeidsbetrekking geacht te zijn
verbroken door toedoen van de werkgever.18

9.1.5 Partiële harmonisatie, keuzemogelijkheden en minimumrichtlijn

De richtlijn overgang van onderneming heeft slechts partiële harmonisatie beoogd,
met de richtlijn is niet beoogd een uniforme bescherming voor de gehele gemeen-
schap in te voeren op basis van gemeenschappelijke criteria.19

De richtlijn overgang van onderneming laat een aantal voor de werkingssfeer van de
richtlijn belangrijke definities over aan de nationale wetgeving van de lidstaten20 en
geeft de lidstaten ook verschillende keuzemogelijkheden.21

Daar komt bij dat de richtlijn overgang van onderneming krachtens artikel 8 als
minimumrichtlijn is te beschouwen, waarbij het de lidstaten is toegestaan bepalin-
gen in te voeren die gunstiger zijn voor de werknemers.

12 Informatie en consultatie maakten geen deel uit van dit proefschrift.
13 Artikel 3 lid 1 richtlijn overgang van onderneming.
14 Artikel 3 lid 1 tweede zin en artikel 3 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.
15 Artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming.
16 Artikel 3 lid 4 richtlijn overgang van onderneming.
17 Artikel 4 lid 1 richtlijn overgang van onderneming.
18 Artikel 4 lid 2 richtlijn overgang van onderneming.
19 HvJ EG 11 juli 1985, NJ 1988, 907 m.nt. P.A. Stein (Mikkelsen).
20 Zie artikel 2 lid 1 sub d voor de definitie van werknemer en artikel 2 lid 2 voor de definitie van

arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking.
21 Bijvoorbeeld artikel 3 lid 1 tweede zin, artikel 3 lid 2, artikel 3 lid 3 tweede zin, artikel 3 lid 4 en

artikel 4 lid 1 tweede zin richtlijn overgang van onderneming.
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Omdat sprake is van partiële harmonisatie, keuzemogelijkheden en een minimum-
richtlijn lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat de richtlijn overgang van onder-
neming in de lidstaten van de EU verschillend is geïmplementeerd. Ik heb daartoe
onderzocht hoe de richtlijn overgang van onderneming in Nederland, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland is geïmplementeerd.

9.2 Onderzoeksvraag 1

9.2.1 Significante verschillen en aanbevelingen

De eerste onderzoeksvraag luidt of er significante verschillen bestaan tussen de
nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming in
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en of naar aanleiding daarvan aan-
bevelingen zijn te formuleren.

In hoofdstuk 6 (Rechtsvergelijking materiële recht overgang van onderneming) heb
ik naar aanleiding van een rechtsvergelijking omtrent werkingssfeer en het behoud
van de rechten van werknemers bij overgang van onderneming in Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland geconcludeerd dat er tussen de nationale imple-
mentatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming in deze landen sig-
nificante verschillen bestaan voor wat betreft de materiële-werkingssfeerbepaling,
het werknemersbegrip, het verzetsrecht, de toerekening van werknemers aan een
onderdeel van een onderneming, wijziging wegens eto-redenen, de definitie van
vervreemder en verkrijger, hoofdelijke aansprakelijkheid, informatieplicht, collec-
tieve overeenkomsten, pensioen en ontslag wegens overgang van onderneming en
eto-redenen.

Alleen voor wat betreft de uit de arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking voort-
vloeiende rechten en verplichtingen, incorporatiebedingen en ontslag wegens een
aanmerkelijke wijziging van de arbeidsomstandigheden lijkt geen sprake te zijn van
significante verschillen.22

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

Naar aanleiding van de geconstateerde significante verschillen heb ik aanbevelin-
gen geformuleerd voor de toets of sprake is van identiteitsbehoud, voor de inbedding
van de implementatiewetgeving en de begrippen arbeidsbetrekking en werkgever,
voor de toerekening, wijziging wegens eto-redenen, samenloop van cao’s en ontslag
wegens overgang van onderneming en eto-redenen, waarover de navolgende para-
grafen.

22 Overigens komt de nationale implementatiewetgeving van Nederland en Duitsland vaak over-
een, terwijl die van het Verenigd Koninkrijk daarvan afwijkt.

Onderzoeksvraag 1 9.2.1
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9.2.2 Toets identiteitsbehoud

Alleen Nederlandse rechters lijken zich bij de vraag naar identiteitsbehoud te focussen
op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapitaalintensieve sector, in het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland is die focus er niet. De rechtspraak van het Hof van Justitie
bevat ook geen vereiste dat de aard van de betrokken onderneming of vestiging altijd
als arbeids- of kapitaalintensief moet worden gekwalificeerd, als twee elkaar uitslui-
tende grootheden. De zaken Süzen/Zehnacker23 en Oy Liikenne/Liskojärvi24 lijken veel
eerder de uitersten van een scala aan mogelijkheden te illustreren. Mijns inziens volgt
uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat de nationale rechter rekening moet
houden met alle Spijkersfactoren om vervolgens het respectieve belang van de Spij-
kersfactoren te beoordelen.25 Daartoe dient de rechter met name rekening te houden
met de bedrijfssector waarin de economische eenheid werkzaam is, waarbij de rechter
moet vaststellen welke elementen essentieel en onontbeerlijk zijn voor de werking
van de economische eenheid en nagaan of deze elementen door de verkrijger zijn
overgenomen.26 Bestaan dergelijke elementen niet dan zijn alle Spijkersfactoren van
gelijk belang.27

Ik zou de Nederlandse rechters daarom willen aanbevelen zich bij de vraag naar
identiteitsbehoud niet te focussen op de vraag of sprake is van een arbeids- of kapi-
taalintensieve sector, maar rekening te houden met alle Spijkersfactoren om vervol-
gens het respectieve belang van de Spijkersfactoren te beoordelen.

9.2.3 Inbedding en begrippen arbeidsbetrekking en werkgever

Door de formulering van artikel 7:663 BW en § 613a BGB en het feit dat de
Nederlandse en Duitse implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van
onderneming in de civiele regeling van de arbeidsovereenkomst is ingebed wor-
den de begrippen werknemer en arbeidsovereenkomst in Nederland en het begrip
arbeidsverhouding in Duitsland ten onrechte gekleurd. Voor deze begrippen zou het
wat mij betreft beter zijn als de implementatiewetgeving van de richtlijn overgang
van onderneming niet zou zijn ingebed in de civiele regeling van de arbeidsover-
eenkomst, maar zou ik een eigen Wet overgang van onderneming (‘Betriebsüber-
gangsgesetz’) aanbevelen. De richtlijn inzake collectief ontslag is in Nederland
immers ook geïmplementeerd door middel van een aparte Wet melding collectief
ontslag.28

23 HvJ EG 11 maart 1997, NJ 1998, 377 en JAR 1997/91 (Süzen/Zehnacker).
24 HvJ EG 25 januari 2001, JAR 2001/68 m.nt. R.M. Beltzer (Oy Liikenne/Liskojärvi).
25 HvJ EG 18 maart 1986, NJ 1987, 502 (Spijkers).
26 Conclusie AG Léger 12 oktober 2000 inz. Oy Liikenne.
27 Hof Leeuwarden 26 april 2011, JAR 2011/153 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Beenen/Klijnstra),

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

28 In Duitsland in het Kündigungsschutzgesetz.

9.2.2 Conclusies
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Bovendien zou in Nederland en Duitsland tevens het begrip arbeidsbetrekking in
de implementatiewetgeving moeten worden opgenomen, alsmede het begrip werk-
gever worden vervangen door vervreemder.

9.2.4 Toerekening

Uit de rechtsvergelijking blijkt dat ten aanzien van de vraag welke werknemers
kunnen worden toegerekend aan een onderdeel van een onderneming sprake is van
significante verschillen tussen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
In Nederland en Duitsland kan een permanent geschorste werkneemster niet
worden toegerekend aan (een onderdeel van) de onderneming,29 terwijl in het Ver-
enigd Koninkrijk een ten tijde van de overgang wegens vermeende misdragingen
geschorste werknemer wel moet worden toegerekend aan het overgedragen onder-
deel van de onderneming.30 Zieke werknemers lijken in het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland wel te moeten worden toegerekend aan het onderdeel van de onderne-
ming, in Nederland is dat soms wel en dan weer niet het geval.31

In dat kader is het de vraag hoe het Botzen-arrest over toerekening van de werk-
nemer moet worden uitgelegd.32 Daar waar de commissie in het Botzen-arrest voor
de overgang van rechten en verplichtingen van werknemers enkel beslissend acht
‘of de afdeling waarbij de werknemers waren aangesteld en die het organisatorisch
kader vormde waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ wordt
overgedragen heeft het Hof van Justitie de commissie in dit oordeel gevolgd met
de overweging dat een arbeidsverhouding immers in hoofdzaak wordt geken-
merkt door ‘de band tussen de werknemer en het onderdeel van de onderneming
of vestiging waarbij hij voor de uitoefening van zijn taak is aangesteld’. De ‘band’ van
het Hof van Justitie lijkt dus te slaan op het ‘organisatorisch kader waarbinnen de
arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ van de commissie. Het ‘organisatorisch
kader waarbinnen de arbeidsverhouding werd geconcretiseerd’ kan mijns inziens
worden omschreven als ‘de organisatorische gang van zaken waarbinnen de arbeids-
verhouding vorm kreeg’.33 Hiervoor kunnen mijns inziens relevant zijn de werktijd die
is besteed aan het onderdeel van de onderneming, de arbeidsovereenkomst die aan-
geeft waartoe de werknemer zich heeft verplicht, alsook de allocatie van loonkosten

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

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

Ward Abbotts Ltd v Botes Building Ltd [2004] EWCA Civ 83.
32 HvJ EG 7 februari 1985, NJ 1985, 902 m.nt. P.A. Stein (Botzen).
33 Ktr. Breda 29 september 2011, JAR 2011/286 m.nt. I.A. Haanappel-van der Burg (Heije/Wiba

& Benetra).
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tussen verschillende onderdelen van de onderneming. Het criterium of de werkne-
mer ook daadwerkelijk in staat is zijn arbeidsverhouding vorm te geven maakt hier-
van mijns inziens geen deel uit.34 Dit wordt in Nederland en Duitsland ten onrechte
in de beoordeling betrokken. Hiertoe biedt de richtlijn overgang van onderneming
of de rechtspraak van het Hof van Justitie geen enkel aanknopingspunt. Ik acht
het onthouden van de bescherming van de richtlijn overgang van onderneming
in Nederland en Duitsland aan geschorste werknemers en soms in Nederland aan
arbeidsongeschikte werknemers in strijd met het primaire doel van de richtlijn
overgang van onderneming: werknemersbescherming. Ik zou de Nederlandse en
Duitse rechters daarom willen aanbevelen het criterium of de werknemer daadwer-
kelijk in staat is zijn arbeidsverhouding vorm te geven niet langer in de beoordeling
te betrekken.

9.2.5 Wijziging wegens eto-redenen

Er bestaat een significant verschil ten aanzien van wijziging wegens eto-redenen:
het Verenigd Koninkrijk staat wijzigingen wegens eto-redenen onder voorwaarden
toe, terwijl dat in Nederland en Duitsland niet het geval is. Een probleem met de
wijziging wegens eto-redenen zoals toegestaan in het Verenigd Koninkrijk is dat
het Hof van Justitie deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk heeft geaccordeerd,
maar daar wel ruimte voor lijkt te bieden.35 Als de werknemers met behoud van
rechten en verplichtingen zijn overgegaan naar de verkrijger is de richtlijn overgang
van onderneming ‘uitgewerkt’ en zouden wijzigingen moeten worden toegestaan
voor zover het nationale recht van de verkrijger daarin voorziet.

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

9.2.6 Samenloop van cao’s

In Nederland leidt de samenloop van cao’s bij overgang van onderneming regelma-
tig tot onduidelijkheid, hetgeen voortvloeit uit onvoldoende afstemming tussen de
richtlijn overgang van onderneming en het Nederlandse cao-recht. De in Nederland
gesuggereerde oplossingen voor dit samenloopvraagstuk hebben gemeen dat de
oplossing steeds wordt gezocht in het aanpassen van de Wet Cao en de Wet Avv.

34 Zo ook Zwemmer 2012b met betrekking tot de arbeidsongeschikte werknemer, maar niet met
betrekking tot de situatie waarin de betrokken werknemer op het tijdstip van de overgang om
niet met de overgang van het ondernemingsonderdeel verband houdende redenen is geschorst
en geen uitzicht op terugkeer bestaat.

35 HvJ EG 9 maart 2006, JAR 2006/83 (Werhof/Freeway) en HvJ EU 18 juli 2013, JAR 2013/216 m.nt.
R.M. Beltzer (Alemo-Herron/Parkwood).
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Mijns inziens zou de oplossing niet moeten worden gezocht in het aanpassen van
de Wet Cao en de Wet Avv, maar door de overgang van de in een cao vastgelegde
arbeidsvoorwaarden te implementeren in een eigen Wet overgang van onderne-
ming. In de Wet overgang van onderneming zou – net zoals in Duitsland – voor de
verkrijger een handhavingsverplichting voor de cao van de vervreemder kunnen
worden opgenomen, welke handhavingsverplichting is gemaximeerd tot een jaar.
De handhavingsverplichting eindigt in ieder geval op het moment dat de cao van
de vervreemder wordt beëindigd of afloopt of waarop voor de vervreemder een
andere cao in werking treedt of wordt toegepast. De handhavingsverplichting bij
overgang van onderneming is een binding sui generis (van eigen aard), die los staat
van de Wet Cao en de Wet Avv. Een dergelijke bijzondere binding zou ook de nawer-
kingsproblematiek oplossen. In het arrest Österreichischer Gewerkschaftsbund heeft
het Hof van Justitie geoordeeld dat een dergelijke handhavingsverplichting onder
artikel 3 lid 3 richtlijn overgang van onderneming zou vallen.36

9.2.7 Ontslag wegens overgang van onderneming en eto-redenen

Een ontslag wegens overgang van onderneming is in Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en Duitsland niet toegestaan, maar de rechtsgevolgen van dit ontslag verschillen
aanzienlijk. Een ontslag wegens overgang van onderneming is in Nederland vernie-
tigbaar. In het Verenigd Koninkrijk is een ontslag wegens overgang van onderneming
niet nietig, maar houdt stand. Er is wel sprake van een automatisch unfair dismissal
in de zin van de Employment Rights Act 1996 (hierna: ERA 1996) wanneer de enige
of belangrijkste reden voor het ontslag is gelegen in de overgang zelf of een reden
verbonden met de overgang, niet zijnde een eto-reden die leidt tot wijzigingen in het
personeelsbestand (mits voldaan is aan de kwalificerende termijn van twee jaar). In
Duitsland is een ontslag wegens overgang van onderneming van rechtswege nietig.
Een ontslag wegens overgang van onderneming werd door het Hof van Justitie in het
Bork-arrest37 nietig geacht, waarmee de Nederlandse (artikel 7:670 lid 8 jo. 7:677 lid 5
BW) en Engelse (artikel 7(1) TUPE) implementatiewetgeving derhalve strijdt. Ik zou
de Nederlandse en Engelse wetgever dan ook willen aanbevelen dit richtlijnconform
te wijzigen.

Daarnaast bepaalt artikel 7(6) TUPE dat artikel 7(1) TUPE niet van toepassing is op
het ontslag van een werknemer die is uitgesloten van het recht een vordering wegens
unfair dismissal krachtens de ERA 1996 in te dienen. Artikel 7(1) TUPE zal derhalve niet
de persoon beschermen die geen werknemer is in de zin van artikel 230 ERA 1996,
noch degene die niet voldoet aan de kwalificerende termijn van twee jaar zoals opge-
nomen in artikel 108 ERA 1996.38 Het Verenigd Koninkrijk stelt zich vooralsnog op

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

37 HvJ EG 15 juni 1988, NJ 1990, 247 (Bork).
38 IDS 2011, p. 276.
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het standpunt dat artikel 4 lid 1 tweede alinea van de richtlijn overgang van
onderneming39 in deze mogelijkheid voorziet.40 Bovendien zou het niet het doel
van de richtlijn overgang van onderneming zijn om werknemers door de overgang
in een gunstiger positie te brengen. Mijns inziens is de kwalificerende termijn van
twee jaar in strijd met de richtlijn overgang van onderneming, reden waarom ik de
Engelse wetgever zou willen aanbevelen deze te schrappen.

Het ontslag wegens eto-redenen is in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland wel
geïmplementeerd, maar in Nederland niet. Nederlandse rechters verschillen van
mening over de vraag wanneer bij overgang van onderneming ontslag wegens eto-
redenen is toegestaan. Teneinde de onduidelijkheid die er in Nederland bestaat bij
overgang van onderneming en ontslag wegens eto-redenen weg te nemen zou ik de
Nederlandse wetgever willen aanbevelen uitdrukkelijk in de wet op te nemen dat bij
overgang van onderneming een ontslag wegens aanvullende eto-redenen die wijzi-
gingen voor de werkgelegenheid met zich brengen mogelijk is.

9.3 Onderzoeksvraag 2

9.3.1 Problemen door significante verschillen

De tweede onderzoeksvraag luidt welke problemen door de significante verschillen
tussen de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onder-
neming in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zouden kunnen ontstaan
in geval van een grensoverschrijdende overgang van onderneming.

Hiertoe heb ik onderscheid gemaakt tussen de internationale overgang van onder-
neming, waarbij de bij de overgang betrokken partijen (vervreemder, verkrijger en
werknemers) onderworpen zijn aan het recht van verschillende landen (EU of derde
land) zonder verplaatsing van de onderneming, en de grensoverschrijdende over-
gang van onderneming waarbij de onderneming zelf van het ene naar het andere
land wordt verplaatst.

De geconstateerde significante verschillen kunnen zowel bij een internationale als
een grensoverschrijdende overgang van onderneming tot problemen leiden, omdat
in het eerste geval onduidelijk kan zijn welk recht van toepassing is en in het tweede
geval onduidelijk kan zijn of het toepasselijke recht wijzigt door verplaatsing van de
onderneming.

39 Artikel 4 lid 1 tweede alinea bepaalt dat de lidstaten mogen bepalen dat het ontslagverbod
wegens overgang van onderneming niet van toepassing is op bepaalde welomschreven catego-
rieën werknemers waarop de wettelijke voorschriften of het gebruik van de lidstaten inzake
bescherming tegen ontslag geen betrekking hebben.

40 IDS 2011, p. 276, zie anders: McMullen 2014a, p. 370.
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9.4 Onderzoeksvraag 3

9.4.1 Oplossing of verergering door conflictenrecht?

Zoals gezegd maakt het, ondanks harmonisatie door de richtlijn overgang van
onderneming, voor het behoud van de materiële rechten wel degelijk uit welk recht
van toepassing is. Het is daarom van eminent belang dat bij een grensoverschrij-
dende overgang van onderneming het toepasselijke recht eenduidig kan worden
vastgesteld teneinde deze onduidelijkheden op te lossen. Het is vervolgens de vraag
of dat kan aan de hand van de richtlijn overgang van onderneming of de Rome I-Ver-
ordening en of dat leidt tot een oplossing of juist verergering van de geconstateerde
problematiek (onderzoeksvraag 3).

9.4.2 Richtlijn overgang van onderneming

Artikel 1 lid 2 richtlijn overgang van onderneming bevat de territoriale-werkings-
sfeerbepaling (ook wel scope rule of reikwijdteregel genoemd41) van de richtlijn
overgang van onderneming en bepaalt met betrekking tot de territoriale werkings-
sfeer:

‘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.’

42

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.43 De vestigingsplaats van de onderneming is dus maatgevend
voor de toepasselijkheid van de richtlijn overgang van onderneming. 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 onder-
neming wordt overgedragen binnen de EU of naar derde landen. De richtlijn over-
gang 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 terri-
toriale toepassing van de richtlijn overgang van onderneming is mijns inziens niet de
aanwezigheid van vervreemder en verkrijger in de EU vereist.

Nu de richtlijn overgang van onderneming blijkens de territoriale-werkingssfeer-
bepaling van toepassing kan zijn op een grensoverschrijdende overgang van onder-
neming vanuit de EU is het zaak dat in een dergelijk internationaal geval het

41 Strikwerda 2012, p. 27.
42 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.
43 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 Deci-
sion 57/1999; EEA Joint Committee Decision 159/2001).
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toepasselijke recht op de overgang van onderneming kan worden vastgesteld. Het
is de vraag welke conflictenrechtelijke betekenis moet worden gehecht aan de ter-
ritoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van onderneming. Uit de
rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat daarbij een onderscheid moet wor-
den gemaakt tussen de externe (richting derde landen) en interne (intra-EU) wer-
king van een richtlijn.

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 worden
afgeleid dat in intra-EU gevallen de richtlijnbescherming in beginsel deel uitmaakt
van het door de conflictregels aangewezen recht (de lex causae).44 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 in een nationale implementatiewetgeving opgenomen ‘natio-
nale kop’45 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 voorziet. Er bestaat derhalve
een fundamenteel verschil tussen de interne werking van de richtlijn overgang van
onderneming (deel van de lex causae, mits correct geïmplementeerd) en de externe
werking daarvan (zo nodig als voorrangsregel).46 De toepassing van dit type voorrangs-
regels 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.

44 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.

45 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.

46 van Hoek 2014, p. 474.
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9.4.3 Rome I-Verordening

Bij grensoverschrijdende overgang van onderneming zal in het algemeen worden
voldaan aan de materiële47, formele48 en temporele49 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).

9.4.4 Rechtsvergelijking

Naar aanleiding van een rechtsvergelijking naar de conflictenrechtelijke implemen-
tatie van de richtlijn overgang van onderneming in Nederland, het Verenigd Konink-
rijk en Duitsland heb ik geconstateerd dat er sprake is van verschillende kwalificaties
van de overgang van onderneming. In Nederland en Duitsland wordt de overgang van
onderneming ondergebracht bij de conflictregel voor individuele arbeidsovereenkom-
sten, terwijl in het Verenigd Koninkrijk sprake is van een voorrangsregel.

In dat kader heb ik ten aanzien van de conflictenrechtelijke toepassing van de richtlijn
overgang van onderneming de navolgende vragen beantwoord:
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)?

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.

47 Artikel 1 Rome I-Verordening.
48 Artikel 2 Rome I-Verordening.
49 Artikel 28 Rome I-Verordening.
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Het conflictenrecht verergert derhalve de eerder geconstateerde problemen bij grens-
overschrijdende overgang van onderneming.

9.5 Onderzoeksvraag 4

9.5.1 Oplossing

De vierde en laatste onderzoeksvraag luidt hoe het feit dat het conflictenrecht de
eerder geconstateerde problemen bij grensoverschrijdende overgang van onderne-
ming verergert zou kunnen worden opgelost.

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. Als wordt gekozen voor één conflictregel is
sowieso sprake van interne consistentie (Entscheidungsharmonie), maar is ook
sprake van externe dekking en vindt een Statutenwechsel plaats? Daarnaast moeten
bij de keuze voor een bepaalde conflictregel ook andere belangen worden afgewo-
gen. Het primaire doel van de richtlijn overgang van onderneming is werknemers-
bescherming, waarmee het belang voor dewerknemer is gegeven. Het subsidiaire doel
van de richtlijn overgang van onderneming is harmonisatie van nationale wetgevin-
gen, hetgeen van invloed kan zijn op de werking van de interne markt. Door harmo-
niseringsmaatregelen kunnen de concurrentievervalsende gevolgen van verschillende
nationale sociale bepalingen worden tegengegaan. De bijdrage van het internationaal
privaatrecht aan de interne markt is blijkens overweging 6 van de preambule van
de Rome I-Verordening voorspelbaarheid, rechtszekerheid en Entscheidungshar-
monie. De Entscheidungsharmonie heb ik al getoetst, maar de voorspelbaarheid en
rechtszekerheid vertalen zich met name in de belangen van vervreemder en verkrij-
ger. Het ligt daarom voor de hand de belangen van werknemers en vervreemder en
verkrijger tegen elkaar af te wegen.

9.5.2 Overnameovereenkomst

Als de overgang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregels voor de
overnameovereenkomst (artikel 3 en 4 Rome I-Verordening) valt intern het door de
objectieve conflictregel van artikel 4 Rome I-Verordening aangewezen recht meestal
samen met het recht van de vestigingsplaats van de onderneming, aanknoping bij de
gewone verblijfplaats van de vervreemder leidt in ieder geval niet tot een Statuten-
wechsel nu artikel 19 lid 3 Rome I-Verordening slechts het tijdstip van sluiten van de
overeenkomst hiervoor bepalend acht. Problemen kunnen ontstaan door de rechts-
keuzebevoegdheid van artikel 3 Rome I-Verordening, waarbij zowel de rechtskeuze
voor het recht van een andere lidstaat 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
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waar zij geen deel aan hebben, 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 onder-
neming, in welk geval een belangenafweging dient plaats te vinden.

In het kader van de belangenafweging vind ik dat vanwege het feit dat de overgang
van onderneming primair werknemersbescherming ten doel heeft en de rechtskeu-
zevrijheid van vervreemder en verkrijger kan leiden tot onvoorzienbaarheid en rechts-
onzekerheid voor dewerknemershet onderbrengenvandeovergang vanonderneming
bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst moet worden afgewezen.50 In de
relevante literatuur pleit niemand voor het onderbrengen van de overgang van onder-
neming bij de conflictregels voor de overnameovereenkomst.

9.5.3 Individuele arbeidsovereenkomst

Door het onderbrengen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor
individuele arbeidsovereenkomsten is het mogelijk dat het door de subjectieve con-
flictregel van artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening en door de objectieve 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 waar-
door de externe dekking is gegarandeerd.51 Aanknoping bij de gewone werkplek kan
leiden tot een Statutenwechsel. Door aan te knopen bij de vestiging van indienstne-
ming vindt geen Statutenwechsel plaats (immers indienstnemen 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 onderneming is het
recht van deze andere EU-lidstaat van toepassing. Op het moment 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 vestigings-
plaats 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 dekking is gegaran-
deerd. Het subjectief en objectief toepasselijke recht hoeft niet samen te vallen met
de vestigingsplaats van de onderneming, in welk geval een belangenafweging dient
plaats te vinden.

50 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.

51 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
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In het kader van de belangenafweging vind ik dat vanwege het feit dat de overgang
van onderneming een ondernemingsgerichte regeling is die zich richt tot het collec-
tief van de onderneming en de overgang van onderneming naast het behoud van
individuele rechten ook het behoud van collectieve rechten beoogt, het onderbren-
gen van de overgang van onderneming bij de conflictregel voor individuele arbeids-
overeenkomstenmoet worden afgewezen. Bovendien kan deze conflictregel leiden tot
een versplintering van rechtsgevolgen, omdat de individuele arbeidsovereenkomsten
in een onderneming aan verschillend recht onderworpen kunnen zijn door rechts-
keuze, gewone werkplek, 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, het-
geen leidt tot onvoorspelbaarheid en rechtsonzekerheid (interne-marktoverwegin-
gen).

9.5.4 Deels overnameovereenkomst deels arbeidsovereenkomst

De kantonrechter te Eindhoven heeft de vraag of sprake is van een overgang van
onderneming ondergebracht 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 de conflictregel voor indivi-
duele arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening).52 De kantonrechter
koppelde de overgang van onderneming derhalve los van de gevolgen daarvan. Hier-
door cumuleren de nadelen van beide oplossingen, waardoor deze oplossing even-
eens moet worden afgewezen.

9.5.5 Voorrangsregels

Als alle lidstaten van de EU de nationale implementatiewetgeving van de richt-
lijn overgang van onderneming zouden kwalificeren als voorrangsregel en deze zou-
den 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. Aanknopen bij
de vestiging van de onderneming kan intern evenwel leiden tot een Statutenwechsel,
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.

Alles afwegende vind ik dat de nationale implementatiewetgeving van de richt-
lijn overgang van onderneming in intra-EU gevallen slechts bij uitzondering als
voorrangsregel 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

52 Ktr. Eindhoven 25 juni 2009, LJN: BJ9652.
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kwalificatie als voorrangsregel mogelijk problemen op als de bescherming van de
richtlijn overgang van onderneming moet worden ontleend aan buitenlands recht
(ex artikel 9 lid 3 Rome I-Verordening). Kwalificatie van de nationale implementa-
tiewetgeving van de richtlijn overgang van onderneming als voorrangsregel dient
daarom te worden afgewezen.

9.5.6 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 heb ik opgelost
met het Bündelungsmodell.

9.5.7 Bündelungsmodell

De vraag bij welke conflictregel de overgang van onderneming moet worden
ondergebracht kan mijns inziens het beste worden beantwoord aan de hand van
het in 1976/1977 door Klaus Schurig ontwikkelde Bündelungsmodell – te vertalen als
‘bundelingsmodel’.53 De ‘elementaire deeltjes’ van het Bündelungsmodell worden
gevormd door zogeheten Element-Kollissionsnormen.54 Bij iedere materiële norm van
ieder recht behoort een Element-Kollissionsnorm, die zich op deze concrete mate-
riële norm beroept. Deze Element-Kollissionsnorm is noodzakelijkerwijs eenzijdig,
omdat zij zich volgens de definitie slechts op één enkele materiële rechtsnorm van
één enkel recht kan beroepen.

Wanneer deze Element-Kollissionsnormen verticaal (dus nationaal) gebundeld kun-
nen worden zien zij op vergelijkbare conflictenrechtelijke belangen van systema-
tisch-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.’

55

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

53 Schurig 1981, p. 89-108.
54 Mankowski 2012, p. 159.
55 Schurig 1981, p. 103.
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Gesloten eenzijdige conflictregels zijn Element-Kollissionsnormen die slechts zien
op één rechtsnorm van één rechtsorde en die niet verticaal (dus nationaal) gebun-
deld kunnenworden met regels die zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke belan-
gen van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van één nationale
rechtsorde. Open eenzijdige conflictregels zijn ook Element-Kollissionsnormen die
slechts zien op één rechtsnorm van één rechtsorde, die wel verticaal (dus nationaal)
gebundeld kunnen worden met regels die zien op vergelijkbare conflictenrechtelijke
belangen van systematisch-materieel samenhangende bepalingen van één nationale
rechtsorde, maar niet horizontaal (dus Europees of internationaal).

Daar waar de verticale bundeling van Element-Kollissionsnormen ertoe leidt dat
bepaalde theoretisch gekarakteriseerde, zakelijk samenhangende materiële normen
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 intern-
ationale) bundeling maakt de conflictregel meerzijdig.

‘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” gebundelten
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.’

56

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 conflictenrechte-
lijke belangen, waarop men bij twijfelgevallen moet terugvallen.

Volgens het Bündelungsmodell is de klassieke meerzijdige 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.

In het Bündelungsmodell betekent kwalificatie het onderzoek of een Element-
Kollissionsnorm die behoort bij een bepaalde materiële norm wegens gelijke con-
flictenrechtelijke belangen (die ook door het doel van de materiële norm worden
beïnvloed) deel uitmaakt van een bundel of buiten de gevestigde bundels valt.57

Gelijke conflictenrechtelijke belangen worden in dezelfde bundel ingesnoerd.58 De

56 Schurig 1981, p. 105.
57 Kuckein 2008, p. 39.
58 Mankowski 2012, p. 161.
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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.’

9.5.8 Bündelungsmodell en overgang van onderneming

Tot op heden is voor de kwalificatie van de overgang van onderneming met name
aansluiting gezocht bij het doel van de richtlijn overgang van onderneming. De over-
gang van onderneming wordt ondergebracht bij de conflictregel voor individuele
arbeidsovereenkomsten (artikel 8 Rome I-Verordening) omdat de richtlijn een
gelijkwaardige bescherming van de rechten van werknemers wil waarborgen in de
verschillende lidstaten, terwijl de kwalificatie als voorrangsregel (artikel 9 Rome
I-Verordening) is gebaseerd op de interne-marktdoelstellingen van de richtlijn. De
richtlijn overgang van onderneming heeft evenwel een tweeledig doel: zowel werk-
nemersbescherming als interne-marktdoelstellingen. De overgang van onderne-
ming 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
begrippen slechts als taalkundig hulpmiddel ter identificatie van de bundeling. De
eigenlijke bundelingscriteria zijn gelegen in de overeenstemmende conflictenrechte-
lijke belangen, waarop men bij twijfelgevallen moet terugvallen.

Teneinde het tweeledige doel (werknemersbescherming en interne-marktdoelstel-
lingen) te bereiken richt de richtlijn overgang van onderneming zich tot de onder-
neming en bevat de richtlijn in artikel 1 lid 2 een territoriale-werkingssfeerbepaling
die daarbij aansluit, door te bepalen dat de richtlijn overgang van onderneming van
toepassing is zodra de onderneming binnen de EU is gevestigd.

Mijns inziens komt de overgang van onderneming conflictenrechtelijk zelfstandig-
heid toe. Het zou daarom mogelijk moeten zijn voor deze bijzondere verwijzings-
categorie die de overgang van onderneming is het coördinatieprobleem in de EU op
te lossen door in de richtlijn overgang van onderneming voor die regels een eigen
conflictregel vast te stellen.

9.5.9 Eigen conflictregel

Als de overgang van onderneming objectief wordt aangeknoopt wordt uitgekomen
bij de vestigingsplaats van de onderneming of het onderdeel van de onderneming,
nu de spil bij de overgang van onderneming de onderneming of het onderdeel van
de onderneming is. De vestigingsplaats van de onderneming of het onderdeel van
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de onderneming vormt de natuurlijke aanknoping van de overgang van onderne-
ming (de Sitz). De territoriale-werkingssfeerbepaling van de richtlijn overgang van
onderneming, die de richtlijn van toepassing acht wanneer de onderneming welke
overgaat gevestigd is binnen de EU, sluit hierbij aan.

Partijautonomie is weliswaar de hoeksteen van de Rome I-Verordening, maar er zijn
in de Rome I-Verordening diverse voorzieningen getroffen voor rechten van derden
(bijvoorbeeld in artikel 3 lid 2 tweede zin Rome I-Verordening) en zwakkere
contractspartijen (bijvoorbeeld voor werknemers in artikel 8 Rome I-Verordening).
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
aanknoping van de overgang van onderneming bij de vestigingsplaats van de onder-
neming 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
onderneming moet daarom worden afgewezen.

9.5.10 Eenzijdige of meerzijdige eigen conflictregel?

Als voor overgang van onderneming een eigen conflictregel moet worden opgesteld
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
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 meer-
zijdig.

Binnen de EU is de richtlijn overgang van onderneming in nationale implementatie-
wetgeving 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 onder-
ling 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 Bündelungs-
modell 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.
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De richtlijn overgang van onderneming ziet echter ook op ‘uitgaand’ verkeer van-
uit de EU naar derde landen. Analoog aan het Ingmar-arrest59 zou gesteld kunnen
worden dat in verhouding tot derde landen de nationale implementatiewetgeving
van de richtlijn overgang van onderneming meestal slechts verticaal (nationaal) en
niet horizontaal (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 regeling. Aldus is richting derde landen sprake van een voorrangsregel.

De arresten Ingmar60 en Unamar61 passen derhalve in het Bündelungsmodell.

Moet de nationale implementatiewetgeving van de richtlijn overgang van onderne-
ming 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 onder-
neming van fundamenteel belang hebben gevonden de werknemers werkzaam in
ondernemingen die gevestigd zijn in de betrokken rechtsorde een ruimere bescher-
ming te bieden dan die waarin de richtlijn overgang van onderneming voorziet. Eerst
dan kan de nationale implementatiewetgeving slechts verticaal (nationaal) en niet
horizontaal (Europees) worden gebundeld en is sprake van een voorrangsregel in de
zin van artikel 9 Rome I-Verordening.62

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.

9.5.11 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. Meestal
zal de verplaatsing van de onderneming plaatsvinden nadat de overgang van onderne-
ming heeft plaatsgevonden. In dat geval geldt voor de overgang van onderneming tot
de verplaatsing het recht van de vestigingsplaats van de onderneming van de ver-
vreemder, daarna leidt verplaatsing van de relevante aanknopingsfactor (de onderne-
ming) tot een Statutenwechsel. Vervolgens ontstaat de vraag welk rechtsstelsel van

59 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
60 HvJ EG 9 november 2000, NJ 2005, 332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar).
61 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
62 HvJ EU 17 oktober 2013, JAR 2013/302 m.nt. E.J.A. Franssen (Unamar).
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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.

9.5.12 Overgangsrecht

Het overgangsrecht reguleert de gelding van het recht niet.63 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.64 Hierbij kan men drie hoofdgroepen onderscheiden: terugwerkende kracht
(ex tunc), nawerking/eerbiediging en onmiddellijke/exclusieve werking (ex nunc).65

Bij de toepassing van het overgangsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen
gesloten, open en gemengde rechtsfeiten.66 Concreet moet daarbij worden onderzocht
of de laatste deelhandeling, die tot voltooiing van dematerieelrechtelijke rechtspositie
en die voor verandering van de rechtstoestand vereist is, reeds ingetreden is (positief
afgesloten), definitief niet ingetreden is (negatief afgesloten), nog open staat of een
combinatie van beide. Van een gesloten rechtsfeit (zowel positief als negatief) is sprake
als een recht of rechtsverhouding voor de Statutenwechsel ontstaan, verdwenen of
inhoudelijk gewijzigd is.67 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, verdwij-
nen of inhoudelijke wijziging van een recht of rechtsverhouding zijn vervuld. Het
nieuwe recht beslist er over of een rechtsfeit of rechtsverhouding ontstaat, verdwijnt 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
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.

9.5.13 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 rechts-
gevolgen die onder de oude aanknoping tot stand gekomen zijn staat bekend als de

63 Haazen 2001, p. 386.
64 Haazen 2001, p. 387.
65 Haazen 2001, p. 385-404. Asser & Vonken 2013, p. 138, Vonken stelt dat slechts sprake kan zijn

van eerbiedigende en exclusieve werking, alsmede een combinatie van beide.
66 Junker 1998, p. 199-200, Kropholler 2004, p. 186-191 en Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-219.
67 Junker 1998, p. 200-201 en Von Hoffmann & Thorn 2005, p. 217-218.
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eerbiediging van verkregen rechten. Bij een Statutenwechsel bij overgang van onder-
neming 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 sta-
tuut. Bij overgang van onderneming bestaat duidelijk frictie tussen de eerbiediging
van verkregen rechten van werknemers enerzijds en een snelle integratie met 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? Het
verzetsrecht, de hoofdelijke aansprakelijkheid, de informatieplicht en het pensioen
zijn mijns inziens gesloten rechtsfeiten en onderworpen aan het oude recht, terwijl
de collectieve overeenkomsten en het ontslag open rechtsfeiten zijn en zijn onder-
worpen aan het nieuwe recht. Uit mijn proeve van een oplossing 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 onderne-
ming wel een Statutenwechsel plaats.

Gelet op deze algemene regels met betrekking tot de temporele dimensie van
overgang van onderneming is het mijns inziens niet logisch dat de verwijzing naar
het recht van de vestigingsplaats van de onderneming een in tijd begrensde verwij-
zing is.68 Een aanvulling van de eigen conflictregel, waarin wordt vastgesteld op welk
tijdstip het betreffende aanknopingspunt moet worden vastgepind (de zogeheten
‘peildatum’), dient daarom te worden afgewezen.69

68 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.

69 Asser & Vonken 2013, p. 111-114.
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