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Verdieping

Mn M.A. de Blêcourf

Overgang van onderneming vaststellen volgens een
vast patroon in de Spfikers-criteria
TRA2016ls2

overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking door de overgang overgaan op de verkrijger.

Bij een overgang van ondernemlng geef ik de Nederlandse rechterllike macht in overweging om eerst te
toetsen aan de vraag of er sprake is van een arbeidsintensieve of kapitaalintensieve onderneming. Daarna kunnen de overige Spiikers-criteria aan de orde

De Richtlijn is in ons nationale recht geïmplementeerd in de

artikelen 7:662-7:666 Burgerlijk Wetboek (BW). Art. 7:663
BW bepaalt dat door de overgang van een onderneming de
rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsover-

komen om het antwoord te bevestigen. Indien er

eenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer

sprake is van een zogenaamd griis gebied kunnen de

van rechtswege over gaan op de verkrijger. Onder overganf

overige Sp[ikers-factoren dienen om het antwoord

wordt verstaan, de overgang ten gevolge van een over-

op de vraag te geven.
Zo'n eenduidige aanpak zou de overzichtel[ikheid en
daarmee de rechtszekerheid en proces economie ten

eenkomst, een fusie of een splitsing van een economische
eenheid die haar identiteit behoudt. Onder economische
eenheids wordt verstaan een geheel van georganiseerde
middelen bestemd tot het ten uitvoer brengen van een al
dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.

goede komen.

1.

Inleiding

2.1

Het recente arrest van het Gerechtshof Arnhem, Demarol2,
laat zien dat het antwoord op de vraag of een economische eenheid haar identiteit behoudt na een overgang van
onderneming zich nog altijd niet eenvoudig laat voorspellen. In deze bijdrage onderzoek ik ofer aan de hand van de
jurisprudentie, in plaats van het 'holistisch wegen' van de
Spijkers-factoren, een bepaalde technische volgorde valt te
ontdekken, waardoor de weging gestructureerd kan worden. Bovendien onderzoek ik of er aan de hand van de jurisprudentie handvatten te geven zijn om vast te stellen of
een onderneming arbeids- of kapitaalintensief is. Rechters
zouden dan bij de behandeling van de Spijkers-criteria een
bepaalde volgorde aan kunnen houden en de handvatten
gebruiken, waardoor gemakkelijker en volgens een eenduidig stappenplan een standpunt over overgang van onderneming kan worden ingenomen. Op termijn zou mogelijk
meer rechtszekerheid, maar in ieder geval meer duidelijkheid moeten ontstaan over hoe een feitencomplex wordt
beoordeeld waar het de kwalificatie van een overgang van
onderneming betreft.

2.

Beoordeling of er sprake is van een overgang vsn
onderneming
Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van een
overgang van onderneming zijn, gezien het voorgaande,
dan ook steeds drie vragen van belang: (1) is er sprake van
een economische eenheid; (2) kan er gesproken worden van
een overeenkomst ten gevolge waarvan die eenheid is overgegaan; en (3) heeft de bedoelde eenheid (na de overgang)
haar identiteit behouden.

Om die vragen te beantwoorden is de jurisprudentie van
belang. Allereerst de uitspraken van het Hof van Justitie
van de EU ('HvJ'). Omdat de nationale wettelijke regeling de
Richtliln implementeert, dient die regeling zoveel mogelijk
in overeenstemming met de inhoud en de strekking van de
Richtlijn te worden uitgelegd.6 De nationale rechter moet de
nationale regeling bovendien zoveel als mogelijk uitleggen
in het licht van de bewoordingen en doel van de betrokken
Richtliin ten einde het beoogde resultaat te bereiken.T
Deze bijdrage richt zich op de derde vraag: heeft de economische eenheid na de overgang haar identiteit behouden.

3.

Rechtspraak over behoud van identiteit

Richtl[in overgang van onderneming

De Richtlijn overgang van onderneming (hierna: RichtlUn)
heeft tot doel om ook bij verandering van eigenaar de continuiteit van de - in het kader van een economische eenheid - bestaande arbeidsverhoudingen te waarborgen.3 Art.
3 Richtlijn bepaalt dat de rechten en verplichtingen die voor
de vervreemder voortvloeien

uit

Het HvJ heeft in het Spijkers-arrest handvatten gegeven aan
de hand waarvan een antwoord op die vraag moet worden
gevonden, de zogeheten Spijkers-criteria.8

de op het tijdstip van de

ffir,uu,
I

Mr. M.A. de Blécourt (v) is advocaat arbeidsrecht en partner bU Baker &

5
6

McKenzie.

2
3

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zie biivoorbeeld cerechtshof 's-Hertogenbosch 29 november
ECLI:NL:GHSHE:2011:8U6554, Í.o. 4.11.1; HvJ EG 4

I

juli

2006,

2011,

C-2121O4,

februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:906.

Richtlijn 2001/23lEG van de Raad van 12 maart 2001 (PB L 82, p. 16), oorspronkelijk Richtlijn 7f18!EEG van de Raad van 14 februari 1977 (PB L 61,
p. 26), gewijzigd door Richtlijn 98/50 EG van de Raad van 29 juni 1998 (PB
210, p.88).

TPi/.20',t6l92

,,0 2 onder a BW.

Art. 7:662 lid 2 onder b BW.

r.o. 111 en HvJ EU 19 januari 2010,
C-555/02 ECLI:EU:C:2010i21 (Kilcilkdeteci), t.o. 45.
HvJ EU 24 januari 2012, C-282 I 10, ECLI:EU:C:201 2: 33 (D ominguez), r.o. 24.
HvJ Ec 18 maart 1986, C-24l85, ECLI:EU:C:1986:127 (Spfy'kers), r.o. 13,

C-403/01, ECLI:EU:C:2O04I584(PÍeWr),

7
8
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3.1

Spijkers-arrest
Het HvJ overweegt dat uit de opzet van de Richtlijn en de
bewoording van aÍt. 1 lid 1 Richtlijn blijkt dat deze ten doel
heeft, ook bij verandering van ondernemer, de continuiteit
van de in het kader van een bedrijf bestaande arbeidsverhoudingen te waarborgen. Het beslissende criterium voor
een overgang in de zin van de Richtlijn is dan ook ofde identiteit van het bedrijf bewaard blijft. Er moet worden onderzocht of het gaat om de vervreemding van een lopend bedrijf, wat met name kan blijken uit het feit dat de exploitatie
ervan in feite door de nieuwe ondernemer wordt voortgezet
of hervat met dezelfde of soortgelijke bedrijfsactiviteiten.
Bij het vaststellen daarvan moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden, zoals: (i) de aard
van de betrokken onderneming ofvestiging; (ii) het al dan
niet overdragen van de materiële activa zoals gebouwen en
roerende goederen; (iii) de waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht; (iv) het al dan niet
overnemen van vrijwel al het personeel; (v) het al dan niet
overdragen van de klantenkring; (vi) de mate waarin de
voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar
overeenkomen; en (vii) de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.
Het HvJ geeft aan dat al deze flactoren slechts deelaspecten
van het te verrichten globale onderzoek zijn en daarom niet
elk afzonderlijk mogen worden beoordeeld.s In zijn conclusie bij het arrest stelt A-G Slynn dat de kernvraag is o[ de
overnemer een onderneming, vestiging of onderdeel heeft
verkregen waarvan hij de werkzaamheden kan vooÍtzetten,
Verder merkt hij op dat het niet in alle gevallen noodzakelijk
is dat aan alle Spijkers-voorwaarden is voldaan en dat alle
omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen.
Hij is van mening dat zuiver technische regels moeten worden vermeden. Hij is echter wel van oordeel dat men een
realistisch en stevig standpunt moet innemen. Ik onderzoek
of er toch technische'regels' in de jurisprudentie te vinden
zijn die kunnen helpen bij het innemen van een gewenst realistisch en stevig standpunt.l0 Beltzer brengt naarvoren dat
de weging van de verschillende factoren die bepalen of een
onderneming is overgegaan een hoog subjectief karakter
heeft. Bovendien, zo stelt hij, maken rechters hun weging
ook niet altijd expliciet. Hij betoogt dat justitiabelen geholpen zouden worden, indien toch vooral alle factoren uit
het Spilkers-arrest zichtbaar worden gewogen.tt Ik ben het
daarmee eens, maar geef de rechterlijke macht in Nederland
in overweging om daar een volgorde van behandeling aan

een nevenwerkzaamheid betreft, niet tot gevolg kan hebben dat de overdracht ervan buiten de werkingssfeer van de
Richtlijn valt. Dit arrest is van groot belang, omdat daarin
ook wordt geoordeeld dat een overdracht waarbij geen activa zijn betrokken niet zonder meer geen overgang van onderneming zou kunnen opleveren. Het HvJ onderbouwt dat
oordeel met een verwijzing naar het doel van de Richtlijn,
te weten het behoud van de rechten van de werknemers.
Bovendien overweegt het HvJ dat dit behoud van rechten
niet afhankelijk kan zijn van het in aanmerking nemen van
één enkele factor.

3.3

Siizen-urrest

In het Stizen-arrestl3 is uitgemaakt dat het belang dat moet
worden gehecht aan de diverse Spijkers-criteria noodzakelijkerwijs verschilt naargelang van de uitgeoefende activiteit en de productiewijze of de bedrijfsvoering in de betrokken onderneming, vestiging ofeen onderdeel daarvan. Het
HvJ overweegt dat waar in het bijzonder een economische
entiteit (eenheid) in bepaalde sectoren zonder materiêle of
immateriële activa van betekenis kan functioneren, het behoud van de identiteit van een dergelijke entiteit (eenheid)
per definitie niet kan afhangen van de overdracht van dergelijke activa. Het Hvl is van oordeel dat voor zover in bepaalde sectoren, waarin de arbeidskrachten de voornaamste factor zijn bij de activiteit, een groep werknemers die
duurzaam een gemeenschappelijke activiteit verricht, een
economische entiteit kan vormen, evenwel erkend moet
worden dat een dergelijke entiteit haar identiteit ook na de
overdracht kan behouden, wanneer de nieuwe ondernemer
niet alleen de betrokken activiteit voortzet, maar ook een
wezenlijk deel - qua aantal en deskundigheid - van het personeel overneemt dat zijn voorganger speciaal voor die taak
had ingezet. In dat geval verwerft de nieuwe ondernemer
namelijk het georganiseerde geheel van elementen waarmee de activiteiten of bepaalde activiteiten van de overdragende onderneming duurzaam kunnen worden voortgezet.14 In de noot bij het Stizen-arrest stelt Beltzer - naar mijn
mening terecht - dat in arbeidsintensieve sectoren - zo
blijkt uit arresten van het HvJls en uit de Nederlandse rechtspraakto - het al dan niet overnemen van een wezenlijk deel
van het personeel de belangrijkste onderzoeksvraag is om
te kunnen vaststellen of een overgang van onderneming
heeft plaatsgevonden.r' ln Arb eidsr e chtelij ke thematc wordt
opgemerkt dat het Hvl'niet gelukkig heeft gekozen' met de

toe te voegen.

3.2

Schmidt-arrest
In het Schmidt-arrestl2 is in 1994 door het HvJ uitgemaakt
dat het [eit dat het werk dat wordt overgedragen slechts

13
74

HvJ EC 11 maart 1992 C-13/95, ECLI:EU:C:1997:14'|

ECLI:EU:C:1995:29O

15

(Siizen).

HvJ EG 11 maart 1997, Cl3/95, ECLI:EU:Ci1997:141, JÁR 1997/91, m.nt.
R.M. Beltzer (Siizen), Í.o. 21 en HvJ EG 19 september 1955, C-48194,
HvJ EC

(Rygaatd), Í.o, 21.

24januari 2002, C-5U00,

ECLÍ:EViC:2OO2:48,1AR2002147

(Temco),

r.o. 26 en HvJ EC 20 november 2003, C-340/01, ECLI:EU:C:2003:629, JÁR
2oo3 1298 (Sodexho), Í.o. 32.

9
10
11
12

HvJ EC 18 maart 1986, C-24l85, ECLI:EU:C:1986:127

HvJ EG 14 april 1994, C-392192, ECLI:EU:C:1994:134, JAR
(Schmidt).

12

(Spijkers),r.o.13.

conclusie A-C slynn 22 januari 1986, C-24l58, ECLI:EU:c:1986:127, p. 1 12.1.
R.M. Beltzer, 'Overgang van onderneming; de weging van de Spijkers-factoren', ArA 2005 12, p. 50.
19941107

16

cerechtshof's-Hertogenbosch 7 september 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AR4686,
| 27 5, Í.o. 4.3.4.

I AR 2oo4

'17 R.M. Beltzer, annotatie bij: HvJ EG 11 maart 1997,

C-13/95,

ECLI:EU:C:I997:141 (Sizen) en r.o. 21 en R.M. Beltzer en J.P.H. Zwemmer,
'De uitleg van artikel 43 van de schoonmaak-cao: geen misbruik, geen
overgang van onderneming?'ÁrÁ 2008/1, p. 108.
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term 'sectoren', omdat het om ondernemingen gaat.t8

Er

zou dan ook moeten worden nagaan of er sprake is van een
arbeidsintensieve dan wel van een kapitaal intensieve onderneming. Dat vind ik een goede observatie en toevoeging.

In dezelfde sectoren kunnen verschillende ondernemingen
actief zijn. Echter vervolgens wordt in Arbeidsrechteliike
thematabetoogd dat er geen reden zou zijn om in elke zaak
de nadruk te leggen op het arbeidsintensieve of kapitaalintensieve karakter van een onderneming. Hetzelfde lijkt
Haanappel te betogen in de aflevering van deze TRA.19 In
haar proeíschrift doet zij'een aanbeveling aan de Neder'
landse rechters om zich bij de vraag naar identiteitsbehoud,
niet te focussen op de vraag of sprake is van een arbeids- of
kapitaalintensieve sector, maar rekening te houden met slle
Spijkersfactoren om vervolgens het respectieve belang van
de Spijkersfactoren te beoordelen'.2o Anders dan Haanappel
pleit ikjuist voor het benadrukken van deze twee criteria,
althans te starten met het onderzoeken van deze twee criteria. Immers, indien het de belangrijkste onderzoeksvraag
is of er sprake is van een arbeidsintensieve of kapitaalintensieve onderneming, dan zou het - mijns inziens - de
rechtszekerheid en in ieder geval de duidelijkheid ten goede
komen om in iedere zaak met het beantwoorden van die
vraag te beginnen. Ik kom daar later, in paragraaf4 van deze

3.5

Verdere jurisprudentie gewicht vsn de Splikers'

criteria
In de verdere jurisprudentie is vast komen te staan dat er
factoren zijn waaraan meer gewicht kan worden toegekend dan aan andere, afhankelijk van de aard van de onderneming. In zijn annotatie bij het l(larenberg-arrest
blijft Beltzer bij zijn standpunt dat hij eerder innam bij het
SËzen-arrest.22 Hii stelt dat de rechtspraak van het HvJ over

het belang van de verschillende Spijkers-factoren nog rechtovereind staat:
"Neemt de verkrijger, bijvoorbeeld, noch materiële activa
van betekenis over, noch een qua aantal en deskundigheid wezenlijk deel van het personeel, dan zal de onderneming niet haar identiteit behouden."23

Grappelhaus is in zijn annotatie bij hetzelfde arrest stelliger, in die zin dat hij van mening is dat in wezen voor de
toetsing aan het criterium in de eerste plaats moet worden
nagegaan of er sprake is van een onderneming waaÍ de factor arbeid bepalend is, dan wel een onderneming waar de
factor kapitaal bepalend is. Hij stelt vervolgens vast dat het
daarbij uiteraard ook mogelijk is dat er sprake is van een
mengvorm.2a

bijdrage, op terug.

Rechtspraakanalyse: volgorde van de
Spiikers criteria

4.

3.4

Oy Liikenne-arrest

ln het Oy Liikenne-arrest21 bepaalde het HvJ dat voor de toepasselijkheid van de Richtlijn een contractuele band tussen
overdrager en verkrijger niet vereist is. In r.o. 42 overweegt
het HvJ:

"ln een sector als het geregeld openbaar vervoer per autobus, waarin materiële activa in belangrijke mate bijdragen aan de activiteit, moet het feit dat geen overgang
van enig belang van dergelijke, voor de goede werking
van de eenheid onontbeerlijke activa van de vorige naar
de huidige opdrachtnemer heeít plaatsgevonden, evenwel tot de conclusie leiden, dat de eenheid haar identiteit
niet heeft behouden."

In het kader van deze bijdrage heb ik onderzocht of in de jurisprudentie een bepaalde volgorde bij het behandelen van
de Spijkers-criteria wordt gehanteerd. Daarbii heb ik eerst
de uitspraken van het HvJ onderzocht. Daarna heb ik de Ne-

derlandse rechtspraak onderzocht. Het onderzoek betreft
de periode 1995 tot 1 juni 2016.

4.1

Houdt het HuJ een bepaalde volgorde aan?
jurisprudentie
van het HvJ wordt inderdaad gestart
In de
met het behandelen van de íactoren waaraan het meeste
gewicht wordt toegekend, te weten de factor kapitaal (ii)25
of factor arbeid (iv)26, terwijl, zoals hierna uiteengezet
wordt, dat in de Nederlandse rechtspraak lang niet altijd

Bovengenoemde vier HvJ-uitspraken zijn de belangrijkste
bouwstenen geweest voor de verdere jurisprudentie over
de vraag ofde eenheid haar identiteit na de overgang heeft

zo is.

behouden.

aan de orde zijn
In het l(larenberg-arrest bepaalt het HvJ dat na de overgang
de functionele band die de onderling samenhangende, el-

18

19

A.R. Houweling (red.), G,W. van der Voet, J.H. Even & E' van Vliet, loonsfrd
en Zondag, Arbeidsrechteliike themata, Den Haag: BJU 2015' hfst' 9' p. 454.

Daarin wordt gesteld dat wanneer iets arbeidsintensief of kapitaalintensief
is niet helder volgt uit de jurisprudentie, p. 455.
I.A. Haanappel, annotatie bij: Rb. Midden Nederland 6 februari 2013'
013i822319, IAR 2013 | I 4 (Ordina).
l.A. Haanappel-van der Burg, Crensolerschriidende ovetgang van ondet
neming vonuit rechtsirergelljkend en conÍIictenrechteli'k perspectiel (diss.
UvA), Deventer: Kluwer 2015, p. 167-168.
EcLI :NL: RBMNE:2

20

z1

HvJ Ec 25 januari 2001, C-'t72199, ECLITEU:C:2001:59,./ÁR
Liikenne).

rRA2016192

2001/68 (Oy

4.7.7

IJitspraken HvJ waarin meerdere Spijkers'factoren

kaar aanvullende factoren verenigt, moet worden behouden. Het HvJ vervolgt dat de handhaving van die functionele
band tussen de verschillende overgegane factoren de verkrijger immers de mogelijkheid biedt om deze zelí na hun

ffir"
23

24
25
26

11 maart 1997, c-13/95, ECLI:EU:G:I9 g7i141(silzen).
R,M. Beltzer, 'Verlies van eenheid en overgang van onderneming', ÁrÁ
2009/2, p. s8.
F.BJ, Grapperhaus, annotatie bij: HvJ Ec 12 februari 2009, C-466107'
ECLI:EU:c:2009:85 (Klarenberg), Ondernemingsrecht 2009 163' p, 4'

Paragraaf3.l van deze bijdrage.
Paragraaf3.l van deze bijdrage.
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integratie in een nieuwe, verschillende organisatorische

criteria toetst het HvJ in de arresten Ferreira da Silva3t en

structuur, te gebruiken om dezelfde of een soortgelijke economische activiteit voort te zetten.27 Het HvJ legt nadruk op
de vraag of een w ezenlijk deel v an het pelsoneel of materiële
activa zijn overgegaan indien het respectievelijk arbeids- of
kapitaalintensieve sectoren betreft. Dat doet het HvJ eveneens in het Clece-arrest:

Sodexho32. Interessant is dat het HvJ

"ln het bijzonder kan de identiteit van een economische
eenheid als in het hoofgeding die in wezen op handarbeid rust, niet worden behouden indien de verkrijger niet
het wezenlijke deel van het personeel overneemt."28
De overige Spijkers-flactoren worden in dit arrest niet eens
meer behandeld. Nu kan het zo zijn dat het HvJ aan de overige factoren geen aandacht besteedt op het moment dat de
prejudiciële vraag daar geen aanleiding toe geeft. Toch blijft
overeind dat het HvJ zich krachtig uitspreekt en veel nadruk

op de íactor kapitaal- of arbeidsintensiefl legt. Een ander
mooi voorbeeld daarvan is het Sodexho-arrest2s:
"De overdracht van de door het ziekenhuis ter beschikking gestelde ruimten en uitrusting, die absoluut nood-

zakelijk is voor de bereiding en verstrekking van

de

maaltijden aan de patiënten en personeelsleden van het
ziekenhuis, is in die omstandigheden voldoende om van
een overgang van economische eenheid te spreken."

Het Hvj stelt in zijn uitspraak van 9 september 201530 vast
dat de luchtvaartsector een kapitaalintensieve sector betreft, waarna het HvJ vervolgt: '... dus wordt aan de factor
materiële activa b|zondere betekenis toegekend'. Vervolgens
concludeert het HvJ, aangezien de materiële activa van betekenis zijn overgenomen, dat de andere elementen bevesfígen dat er sprake is van een overgang van onderneming. De
waarde die het hofhecht aan de overdracht van de materiêle
activa bij een kapitaalintensieve sector blijken uit het woord
'bevestigen'. Het HvJ bevestigt de uitkomst van zijn onderzoek via de overige Spijkers-factoren.
Het HvJ gaat nog een stap verder in de zaak Aira Pascual,
waarin wordt geconcludeerd 'dat in een sector waarin de sctivíteit in wezen op handsrbeid berust, de identiteit van een
economische eenheid niet ksn worden behouden indien de
v ermeende v erkrij ger níet vrijw el al het pers oneel ov erne emt'.

Hier lijkt het HvJ aan te nemen dat het niet overnemen van
het personeel zelís doorslaggevend is.
Voor het antwoord op de vraag of het HvJ een bepaalde
volgorde aanhoudt bij het toetsen van de Spijkers-criteria
zijn slechts die uitspraken van het HvJ van belang waarin
meerdere Spijkers-factoren worden getoetst. Zie voor een
overzicht van de onderzochte uitspraken Tabel I. Meerdere

27

HvJ EG 12 febÍuari 2009, C-466107, ECLI:EU:C:2009:85, JAR 2oo9l92
(Klarenberg), Í,o, 47 - 48,

28
29
30

Het HvJ vindt derhalve de vraag oí een sector arbeidsintensief of kapitaalintensief is bij de beoordeling of de economische eenheid haar identiteit behouden heeft uiterst belangrijk. Wat interessanter is dat zodra het HvJ meerdere
Spijkers-íactoren aíloopt, het begint met de voorgaande
vraag. In de overige gevallen kiest het HvJ er steeds voor om
veel waarde te hechten aan de factoren personeel ofactiva,
afhankelijk van de betreffende kwalificering.
Deze aanpak komt mij consistent voor. Er kan bovendien,
qua volgorde van toetsing van de Spijkers-criteria, een technische lijn in worden ontdekt. Deze structuur vergemakke-

lijkt naar mijn mening het innemen van een stevig standpunt en maakt de kans op íouten aanzienlijk kleiner. Echter
in de Nederlandse rechtspraak - ik verwijs naar Tabel II ontbreekt deze eenduidige lijn, in ieder geval in de jurisprudentie die ik vanaf 1995 heb bestudeerd. De Nederlandse
rechtspraak geeft een onoverzichtelijk beeld, werkt fouten
in de hand en wekt al snel de schijn van een doelredenering,
zoals ik hierna zal uitwerken.

31

HvJ EU 20 januari 20 1 1, C-463/09, ECLIiEU:C'.2O11 i24 (CIec e) Lo. 41.
HvJ EG 20 november 2003, C-340/01, ECLI:EU:C:2003:629, JAR 20031298
(Sodexho), r.o.36.

HvJ EU 9 september 2015, C-l 60/14, ECLI:EU:C:201 5:565 (Ferreira da Silvo),

r.o.29-31.

32
33

Hvj EU 9 september 201 5, Cl60/14, ECLI: EU:C:201 5:565 (Ferreira da Silva),

r.o.29-31.
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in beide zaken begint
met de vraag of vastgesteld kan worden of de onderneming
arbeidsintensief, of kapitaalintensief is. Daarna kijkt het HvJ
pas naar de overige factoren. In het arrest Merckx33 stelt het
HvJ vast dat de onderneming nief kapitaalintensieí is, dus
dat het niet overdragen van de materiële en immateriële activa niet in de weg staat aan behoud van identiteit. Daarna
stipt het HvJ aan dat de activiteiten voor en na de eventuele overgang overeenkomen en dat de aard van de onderneming hetzelfde is gebleven (r.o. 21). Ook hier begint het
HvJ met aandacht voor het karakter van de onderneming,
alvorens aandacht te besteden aan overige factoren. In mijn
onderzoek ben ik geen uitspraken tegengekomen waarin
het HvJ niet met deze vraag begint.
Ook A-G Bot geeft in zijn conclusie bU het arrest Scattolon3a
antwoord op de vraag ofer behoud van identiteit is en begint daarbij met de vaststelling dat arbeid de voornaamste
factor is. Het personeel is in zijn geheel overgenomen en
hieruit trekt de A-G reeds de conclusie dat de economische
eenheid haar identiteit behouden heeft. Daarna lUkt hU dit
voor zichzelfte bevestigen door nog te noemen dat de activiteiten voor en na de overgang hetzelfde zijn gebleven en
dat het werk zonder enige onderbreking op dezelíde plaats
is voortgezet.
In uitspraken waarin het HvJ de factoren niet afloopt, maar
wel aandacht besteedt aan het kapitaal- dan wel arbeidsintensieve karakter van de onderneming, legt het HvJ wel veel
nadruk op deze waardering.

34

HvJ EC 20 november 2003, C-340/01, ECLI:EU:C:2003:629 (Sodexho), r.o.36,
HvJ EG 7 maart 1996, C-.17.1/94 en C-172l94,ECLI:EU:Ct'1996:87 (Merckx en

Neuhuys), r.o.21.
Conclusie A-c Bot 5 april 2011,
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of er sprake is van een kapitaal- of arbeidsintensieve sector.
Overigens heeft de rechter het in de uitspraken over sector,

l: Uitspraken Hvl EU

Tabel

ECLI:EU:C:2015:781 (Aira

1.

activiteit oí karakter, bijna nergens spreekt hil van onder-

Start kapitaal/
arbeidsintensief

Rechtspraak

Ja

Pascual)

)

ECLI:EU:C:2015:565 (Ferreira
da Silva)

Ja*

3.

ECLI:EU:C:201 1 :24 (CLECE)

Ja

4.

ECLI:EU:C:201 1 :542 (Scattolon)+
ECLI:EU:C:2011:21 1 (Conclusie

Ja

A-G*)
5.

ECLI;EU:C:2003:629 (Abler)
(Sodexho)

Ja*

6.

ECLI:EU:C:2002:48 (Temco)

Ja

7.

ECLI:EU:C:2001 :59 (Liikenne)

ja

8.

ECLI:EU:

9.

ECLI:EU:C:1999:595

Ja

10.

ECLI:EU:C:1996:87 (Merckx)

Ja*

C

:2007 :512 (?) fl

ouini)

Ja

* In deze zaken behandelt het hofmeerdere Spijkers-factoren

4.2

Nederlsndserechtspraakwaarinmeerdere
Spijkers-factoren ssn de orde zijn

neming. In de overige viet'7 uitspraken komt deze vraag pas
na het behandelen van (een deel van) de overige Spijkersíactoren aan de orde.
Interessant is de vraag of de uitkomst in de Nederlandse
rechtspraak anders zou zijn geweest, indien allereerst zou
zijn gekeken naar de factor personeel (bij een arbeidsintensieve onderneming) of naar de factor materiële activa
(bij een kapitaalintensieve onderneming), alvorens naar de
overige factoren te kijken. De overige factoren kunnen dan
dienen om het beeld te bevestigen of, indien er sprake is van
een'grijs'gebied, vast te stellen oíer sprake is van een overgang van onderneming. De uitkomst zou - voor zover ik heb
na kunnen gaan - niet anders zijn geweest. Een voorbeeld.
In ECLI:NL:RBMNE:2016:3092 stelt de kantonrechter vast
dat een supermarkt een kapitaalintensieve soort onderneming is en dat geen materiële activa overgenomen zijn.
Na het aflopen van verscheidene Spijkers-factoren komt de
rechter tot de conclusie dat geen sprake is van een overgang
van onderneming, omdat de identiteit niet behouden is. Als
de rechter eerst - en in 'niet grijze gebieden' alleen - naar
de factor 'materiële activa' had gekeken, was de uitkomst
niet anders geweest. Ik verwijs naar Tabel ll laatste kolom.
Tabel ll: Nederlandse rechtspraak

Tabel ll geeft een overzicht van de Nederlandse rechtspraak,

waarin meerdere Spijkers-criteria zijn getoetst. In acht-

Start

Rechtspraak

ï!pering uit

tien3s van de eenendertig uitspraken bepaalt de rechter de

kapitaaI sector

komst

aard van de sector waar de activiteiten zich in bevinden helemaal niet, laat staan dat hij zijn toetsing daarmee begint.

arbeids-

zelfde

intensief

kapitaal/
af-

In slechts dertien van de eenendertig uitspraken besteedt
de rechter weliswaar aandacht aan de vraag of het een ka-

beids-

pitaal- of arbeidsintensieve sector betreft, maar slechts in
negen36 van die uitspraken wordt eerst de vraag behandeld

intenslef
1

35

Gerechtshof AmsteÍdam 21 juli 2015, ECLI:NL:CHAMS:2015:3003; Gerechtshof Amsterdam
21 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3004| Rb. Oost-Brabant 23 november

ECLI:NL:GHARL:2016:906

Nee

2.

ECLI:NL:RBMNE:2016:3092

Nee

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3773; Gerechtshof Amsterdam 26 mei 2015,
ECLI:NL:cFLAMS:2015:2039; HR4april 2014 ECLI:NL:HR:2014:830; GerechtsRb.

hof 's-Hertogenbosch 29 november 2011,

ECLI:NL:GHSHE:2011:8U6554;

Rb. Arnhem 22 september 2010, ECLI:NL:RBARN:20'10:8N8299; Gerechtshof 's-Gravenhage 20 april 2010, ECLI:NL:GHSGR:2010:8M1882;
Rb. Amsterdam 12 november 2010, ECLI:NL:RBAMS:2010:8R2999; Rb.
Leeuwarden 10 maaÍt 2009, ECLI:NL:RBLEE:2009:8I6268; Rb. Utrecht 22
oktober 2008, ECLI:NL:RBUTR:2008:BGI311; Rb. Dordrecht 20 augustus
1997, ECLI:NL:RBDOR:1997:4G1577;
ECLI :NL:

36

en Ktr. Amsterdam 17 februari 1995,

KTGAMS: 1995 :4M1903.

Rb. Noord-Holland 29 augustus 2014, ECLI:NL:RBNHO:2014:9344, r.o.6; Rb.
Oost-Brabant 7 mei 2014, ECLI:NL:RBoBR:2014:3164, r.o. 3.2; Gerechtshof

Arnhem-Leeuwarden

4.5i Rb. Breda 4 november 2010, ECLI:NL:RBBRE;2010:803377,r,o.2.22i en
cerechtshof L€euwarden 30 augustus 2006, ECLI:NL:CHLEE:2006:AY8003,

TRA2016192

Ja

ondernemine)
3.

ECLI:NL:RBLIM:2016:1315

Nee*

n.v.t.

4.

ECLI:NL:RBNHO:2016:3845

Nee

Nee (acti- Ja

n.v.t.

5.

ECLI:NL:GHAMS:201 5:3003

Nee*

n.v.t.

n.v.t.

6.

ECLI:NL:GHAMS:201 5:3004

Nee*

n.v.t,

n.v,t.

7

ECLI : NL: GHAMS t2O7 5t2O39

Nee*

n.v,t,

n.v.t.

8.

ECLI:NL:GHSHE i2075i37

3

Nee*

n.v.t.

n,v.t.

9.

ECLI : NL: RB OBR: 2075:67 87

Nee*

n.v.t.

n,v.t.

10.

ECLI:NL:HR:2014:830

Nee*

n,v.t.

n.v.t.

11

ECLt:NL:GHARL:2014:3588

Ja

Nee

Ja

viteit)

7

(werk)

29 april 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3588, r,o, 5,6; Rb.

Midden-Nederland 6 februa!i 2013, EcLl:NL:RBMNE:2013:872319, r.o. 4.9;
Rb. Midden-Nederland 6 maart 2013, EcLl:NL:RBMNE:2013:823660, r.o.
4.9; Rb. Noord-Holland 20 december' 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:14082,
r.o. 5: Rb. Almelo 20 december 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:820651, r.o.

r.o.6.

Nee

(soort

2015, ECLI:NL:RBoBR:2015:6787;

Midden-Nederland 16 augustus 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:3598; Gerechtshof Amsterdam 18 dêcember 2012, ECLI:NL:GHAMSi2O12;4029| Cerechts-

Ja

rakter)

Rb. Limburg 16 februari 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:1315;

hof Amhem-Lêeuwarden 23 april 2013, ECIÍ:NL:GHARL:2013:828646|

Nee (ka-

37

Midden-Nederland 1 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3092, r,o.4,6; Rb,
Noord-Holland 10 mei 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:3845, r,o, 5.9; Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden 9 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:906, r,o. 3.21 ;
Rb.

en Rb. Midden-Nederland 25 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4684,
r.o.4.11.
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12

ECLI:NL:RBNHO i2O1419344

Ja

Ja

13

ECLI : NL: RBOBR :2O74i316

4

Ja

Nee (acti- Ja

74.

ECLI:NL:GHARL'.2073:828646

Nee*

n.v.t.

n.v.t.

15.

ECLI:NL: RBMNE:-2O13:822319

Ja

Nee (ka-

Ja

Ja

viteit)

rakter)
ECLI:NL:RBMNE:2013:3598

16.

:2073:468 4

n.v.t.

Nee*

n-v-t-

77

ECLI: N L: RBM NE

Nee

Ja

Ja

18

ECLI:NL:RBMNE12073IB23660

la

la

la

19.

ECLI: NL: RBNHO :2O13:74O82

.la

20.

ECLI: NL: GHAMS

:2O72:4029

Nee*

la
n.v.t.

n.v.t.

(Hof in Welkoop

't Riipie)

Ia

ECLI:NL:RBALM :2O72:B2O651

Ja

.la

la

22.

ECLI:NL:GHSHE:2011:8U6554

Nee*

n,v.t.

n.v.t.

23.

ECLI:NL:GHSGR:2010:BM1882

Nee*

n.v.t.

n.v.t.

24.

ECLI:

Nee*

n.v.t.

n.v.t.

25.

ECLI:NL:RBBRE:2010:8O3317

Ja

Ja

Ja

26.

ECLI:NL:RBAMS:2010:8R2999

Nee*

n,v.t.

n.v.t.

27.

ECLI:NL:RBLEE:2009:8I6268

Nee*

n.v.t.

n.v.t.

28.

ECLI:NL:RBUTR:2008:8G1311

Nee*

n.v.t.

n.v.t.

29.

ECLI:NL:GHLEE:2006:4Y8003

Ja

Nee

Ja

(branche)
30.

ECLI: NL : RBD OR 17997 i AG7 57 7

Nee*

n.v.t.

n.v.t.

31.

ECLI:NL:KTGAMS:1995:AM1903

Nee*

n.v.t.

n.v.t.

* In deze zaken wordt geen aandacht besteed aan het arbeids- dan wel kapitaalintensieve karakter
Een eenduidige aanpak zou de overzichtelijkheid, rechtsze-

kerheid en proces-economie ten goede komen. Daarom zouden Nederlandse rechters er goed aan doen dezellde stappen te nemen als het HvJ. Ook de Nederlandse rechtspraak
moet naar mijn mening beginnen met de vraag o[ het een
arbeidsintensieve sector of kapitaalintensieve sector betreft
en pas daarna de overige Spijkers-factoren beoordelen. Het
beoordelen van de overige Spijkers-factoren zou ofwel moeten dienen om het antwoord te bevestigen, dan wel om, in
geval van'een grijs gebied', aan de hand van de overige factoren vast te stellen of er sprake is van identiteitsbehoud na
overgang van onderneming.

Handvatten om arbeidsintensieve
of kapitaalintensieve activiteit te

5.

HuJuitspralcensrbeids-ofkapítaalintensief

deel gegeven over de aard van de sector:

Arbeidsintensief:

-

deschoonmaakbranche38;

thuishulpaanhulpbehoevenden3e;
de bewaking van enkele lokalenao; en tot slot
de uitzendbranchear-

I(apitaalintensief:

21.

NL:RBARN:2010:8N8299

5.1

Ten aanzien van de volgende sectoren heeft het HvJ zijn oor-

-

cateringl2;
het boren van mijnschachtena3;

exploitatie van streekbuslUnenot;
het overladen van internationale transporteenhedenas;

de

en

-

deluchtvaartsector4G.

A-C Van Peursem zet in zijn conclusie voor het arrest van
de Hoge Raad van lTjanuari 2O14êên en ander mooi op een
rij. Hij kan er geen consistente lijn in ontdekken.aT In zijn opsomming noemt hij overigens catering (met een verwijzing
naar het Sodexho-arrest) arbeidsintensief, daar waar hij
naar alle waarschijnlijkheid bedoelt nief-arbeidsintensieí.
Ik heb toch geprobeerd om een lijn te ontdekken door - in
lijn met het Oy Liikenne-arrest - te starten met de vraag of
de materiële activa in belangrijke mate bijdragen aan de ac-

tiviteit. Dan lijkt

de vraag of er sprake is van een kapitaalintensieve activiteit in de HvJ-uitspraken niet al te lastig te be-

antwoorden. Als men vervolgens de vraag beantwoordt of
de activiteit te verrichten is zonder een wezenl|k deel van
het personeel, lfkt de vraag of sprake is van een arbeidsintensieve activiteit in de HvJ uitspraken ook niet lastig te
beantwoorden.

5.2

Nederlandseuitsprskenarbeidsintensiefof
kapitaalintensief

In de Nederlandse rechtspraak hebben kantonrechters zich
meerdere malen uitgesproken of een sector (of activiteit)
arbeids- of kapitaalintensief is. Zo is van parkeerbeheer

ondefsteunen
gezien het voorgaande - een vaste volgorde van het
behandelen van de Spijkers-factoren tot een meer eenduidige aanpak kan leiden, heb ik onderzocht of er aan de
jurisprudentie handvatten zijn te ontlenen die kunnen ondersteunen bij het innemen van een stevig standpunt over
de vraag, of een economische eenheid een arbeids- of kapitaalintensieve activiteit betreft. Nu - gezien het voorgaande
- een vaste volgorde van het behandelen van de Spijkersíactoren tot een meer eenduidige aanpak kan leiden, heb ik
onderzocht of er aan de jurisprudentie handvatten zijn te
ontlenen die kunnen ondersteunen bij het innemen van een
stevig standpunt over de vraag, of,een economische eenheid
een arbeids- ofkapitaalintensieve activiteit betreft.

Nu

-

38

3e
40
41

en HvJ EU 20januari 201.1, C-463i09, ECLI:EU:C:2011:2 (Clece),r,o,39 en41,
HvJ EC 10 december 1998, Cl73196 enC-247196,ECL|:EU:C:I998:595 (Ge-

voegde zaken Hidalgo en Ziemann), r.o. 26.
HvJ EG 10 december 1998, Cl73/96 enC-247196,ECLIiEU:C:1998:595 (Gevoegde zaken Hidalgo en Ziemann), r.o. 26.
HvJ Ec 13 september 2007, C-485/05, ECLI:EU:C:2007:51 2 (Jouíni),
37.

Í.o.32-

44

20 november 2003, C-340/01, ECLI:EU:C:2003:629 (Sodexiro), r.o. 36.
-1999,
C-234l98,ECLl:EU:C:1999:594 (Allen e.a.), r.o.30.
HvJ EG 25 januari 2001, C-'172199, IAR 2001168, ECLI:EU:C:2001:59 (Oy

4s

HvJ EU 26

46

HvJ EU 9 september 201 5,

42
43

HvJ EC

HvJ EC 2 decembeÍ

Liikenne), Lo.39.
november 2015, C-509/14, ECLI:EU:C:2015:781

(Airapascual),r.o.

Cl 60/14, ECLI:EU:C:201 5:565 (Ferreirs ds

Silva),

Í.o.29.
47
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Hvj EC 11 maart 1997, C-13/95, ECLI:EU:C:1997:147 (Silzen), r.o. 2'1, HvJ EC
10 decembeÍ 1998, Cl27/96, ECLI:EU:C:1998:594 (Vidal e.a.), Í.o. 27,HvJ Ec
24 januari 2OO2, C-5'll0O, ECLI:EU:C:2002;48 , JAR 2OO2l47 (Temco), r.o.26

Conclusie A-C Van Peursem voor HR lTjanuaÍi 2014, ECLÍ:NL:pHR:2014:18,
2.1't.
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"lmmers, de aanwezigheid van relatief kostbare en grotendeels ondergrondse tankinstallaties met daarboven
een tankeiland met luifel en een shop alsmede in dit geval een wasstraat zijn noodzakelijk voor het exploiteren

vastgesteld dat dat een arbeidsintensieve activiteit is.o8 Van

warehouse-activiteiten is vastgesteld dat zij arbeidsintensief zijn.as Welzijnswerk wordt gezien als nief-arbeidsintensief.so Het schoonmaken van toiletten op een station is
arbeidsintensiefr en de exploitatie van een supermarkt is
kapitaalintensieF'?. ICT wordt gezien als arbeidsintensieF3
en een school is arbeidsintensiefsa. De Kantonrechter Haar-

lem oordeelt dat het verrichten van verkoopdiensten ten
behoeve van derden arbeidsintensieí is.ss Sociaal cultureel
werk, maatschappelijke hulp- en dienstverlening zijn arbeidsintensief.su Het Hof Arnhem-Leeuwarden stelde vast
dat een koeriersdienst kapitaalintensief is.57 Recent oordeelde hetzelfde hof in de Demarol-zaak dat een tankstation kapitaalintensief is.58
Toepassing van bovengenoemde vragen op de nationale

ju-

risprudentie toont aan dat zich vrij gemakkelijk laat vaststellen of er sprake is van een kapitaalintensieve activiteit.
Immers een supermarkt is zonder de schappen, kassa's en
het gebouw geen supermarkt. Hetzelfde geldt ten aanzien
van een koeriersdienst. Zonder de auto's is er geen sprake
van een koeriersdienst.
Echter, het antwoord op de vraag of er sprake is van een arbeidsintensieve activiteit kan in sommige gevallen tot een
andere uitkomst leiden. In de volgende gevallen gaat het
goed. Parkeerbeheer kan geschieden zonder aanzienlijk
deel van de activa. De werknemers zijn in dit geval onontbeerlijk. Het schoonmaken van wc's op een station kan zonder emmers geschieden en is in lijn met het Stizen-arrest
arbeidsintensief. Verkoopdiensten verrichten ten behoeve
van derden vereist met name bepaalde kwaliteiten van
verkopers, zoals overtuigingskracht en handelsgeest. De ITbranche leidt tot hetzelfde beeld, immers er worden IT-oplossingen verkocht, waarbij het aankomt op de kennis van
het personeel.se Maatschappelijke hulp- en dienstverlening
kan zonder activa worden uitgevoerd. Schoolactiviteiten
kunnen niet zonder leerkrachten maar wel zonder stoelen
en banken worden verricht. In de Demarol-zaak verwoordt
het Hof het inderdaad aan de hand van het beantwoorden
van dezelfde vraag:
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van de onderneming..."

lijkt het logisch.
Waar de vragen - mijns inziens - tot een andere uitkomst
leiden dan in de uitspraken, zijn welzljnswerk- en warehouse activiteiten. Welzijnswerk kan niet worden verricht
zonder de welzijnswerkers en warehouse-activiteiten kunnen niet zonder warehouse, stellingen en karretjes worden
verricht.
Tot zover

5.3

Spijkers criterium vi - komen sctiviteiten voor en
na de overgang overeen - sls toetsvraag?
Als Spijkers-criterium ii en iv, materiële activa en personeel

- in het vervolg - als eerste worden behandeld, dan kan
Spijkers-criterium vi, de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen, als
belangrijkste vervolgvraag dienen. Ofwel om vast te stellen
dat het antwoord op de eerste vraag klopt ofwel om ingeval van het vaststellen van een grijs gebied te bepalen oí er
sprake is van overgang van onderneming.
Dejurisprudentie ten aanzien van Spijkers-criterium vi lijkt
op het eerste gezicht wat grillig. I(ort samengevat komt het
neer op het volgende: een tankstation is een tankstation,
maar een supermarkt is geen supermarkt, een beddenwinkel is geen beddenwinkel en een restaurant is soms een restaurant.
In het Demarol-arrestoo bepaalde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat de economische eenheid haar identiteit niet heeft
verloren, waar Shell een tankstation startte op de plaats
waar eerder een Gulf-tankstation stond. Het hofoverwoog
dat een tankstation nu eenmaal een tankstation is. Dat lijkt
op het eerste gezicht tegenstrijdig met het de Jumbo-uit-

In deze zaak werd het personeel van sryermarkt
gevolgd
in zijn standpunt dat een supermarkt nu
Á niet
eenmaal een supermarkt is, en dat daarom de aard van de
onderneming van de Supermarkt Á niet in relevante mate
verschilt van die vanJumbo die op dezelflde plaats haarwinkel ging exploiteren. Bij nadere bestudering liggen de zaken
echter toch dichter bij elkaar. In de Jumbo-zaak hechtte de
kantonrechter er veel waarde aan dat Jumbo het pand grotendeels had gesloopt en ingrijpend had verbouwd en uitgebreid: 'Voor de vraagnsar identiteitsbehoud speelt de ter
beschikkingstelling van bedoelde zaken[het pand]... daarom
niet nls overdracht van activa'. Bovendien werd er waarde
aan gehecht dat de Jumbo verkoopformule en haar uitstraling met haar'laagsteprijsgarantie' in reclame-uitingen een
andere is dan die van Supermarkf Á. Hoewel er in het geval
van de tankstations ook flink was verbouwd, werden de voor de onderneming noodzakelijke - ondergrondse tanks
en de shop wel in gebruik genomen. Ten aanzien van het
spraak.61
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verschil in corporate identity tussen Gulfen Shell merkt het
Hof het volgende op:
'

Aan ... kan worden toegegeven dat de corporate identity

... is gewijzigd maar dit betekent niet, althans niet zonder nadere toelichting die ontbreekt, dat ook de identiteit
van de onderneming - in juridische zin - is gewijzigd.
Immers, de kernactiviteiten van een tankstation met
washal/-straat zijn het verkopen van brandstoffen en het
(doen) wassen van auto's' en'Gesteld noch gebleken is
dat de wijziging van corporate identity op zichzelf gevolgen heeft voor (de behoefte aan) het personeel."
In dezelíde zin oordeelt het Hof's-Gravenhage over Café De
Belastingdienst.62 Het hof oordeelt dat de exploitatie van

een café feitelijk werd voortgezet, nu dezelfde inventaris,
dezel[de locatie, dezelfde handelsnaam werden gebruikt en
op de website belastingrechtelijke thema's voor gerechten
zijn kozen. Daarmee was sprake van een identiek concept.
In de Garage Zeist zaak werd - mede door uitlatingen op
de website dat de garage activiteiten zouden centraliseren
op één locatie - geoordeeld dat sprake was van behoud van
identiteit, hoewel de activiteiten werden voortgezet op een
andere locatie. In 2009 bepaalde de Rechtbank Leeuwar-

arbeidsintensieve of kapitaalintensieve onderneming dient
het als toetsvraag. In het geval van een 'grijs gebied' kan aan
de hand van deze vraag worden vastgesteld oí er sprake is
van een overgang van onderneming.

6.

Conclusie

Het zou de rechtszekerheid ten goede komen als ook de Nederlandse rechter in het vervolg start met de Spijkers-criteria ii (kapitaal) en iv (arbeid) en die motiveert, waarna criteria vi (de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte
activiteiten met elkaar overeenkomen) de belangrijkste vervolgvraag moet zijn. Een handvat om te bepalen of aan de
criteria ii of iv is voldaan, is de vraag of de materiële activa
in belangrijke mate bijdragen aan de activiteit. Daarmee is
dan toch een technische exercitie vastgesteld, te weten een
volgorde, die meer licht in de duisternis doet schijnen. Daarnaast moet de rechterlijke macht niet schuwen om prejudi-

ciële vragen te stellen. Dat komt de duidelijkheid, immers
een eenduidige aanpak en daarmee de rechtszekerheid ten
goede.

den in een kort geding dat geen sprake was van behoud van

identiteit van een beddenonderneming, omdat er merken
in een hoger segment werden verkocht, er sprake was van
een andere bedrijfskleur en bedrijfsstijl. De rechtbank was
van oordeel dat het teit dat van dezelíde ruimte en inventa-

ris gebruikt wordt gemaakt, omstandigheden zijn waaraan
minder onderscheidend vermogen wordt toegekend omdat
die omstandigheden veelal bij een overgang van een beddenzsak aanwezig zijn.6' Het Hof Arnhem oordeelde in 2013

in een restaurant-zaak, waar de belangrijkste materiële
activa en immateriële activa over zijn gegaan en de kaart
nagenoeg hetzellde blijft, dat een restaurant een restaurant
is.6o De kantonrechter Amsterdam komt tot een andere conclusie in een vergelijkbaar feitencomplex, met name om dat
de Frans/Nederlandse keuken had plaatsgemaakt voor een
Japanse met bijbehorende inrichting.65

Als ten aanzien van deze zaken wordt gestart met de vraag

o[ de materiële activa in belangrijke mate bijdragen

aan
de activiteit, dan moet die met ja worden beantwoord. Als
vervolgens wordt gekeken of de materiële activa voor een
wezenlijk deel in gebruik zijn gebleven na de overgang, dan
woldt ook zonder Spijkers-criterium vi, de mate waarin de
voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar

overeenkomen, tot de conclusie gekomen dat er al dan niet
sprake is van behoud van identiteit. Reden waarom Spijkers-criterium vi (samen met de overige Spijkers-criteria)
als vervolgvraag kan dienen. In het geval van een evidente
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