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Woordd vooraf 

Hett schrijven van een proefschrift is een langdurig project. Als proeve van bekwaamheid 
inn het zelfstandig verrichten van onderzoek is het van nature ook een eenzaam project. 
Hett proefschrift wordt echter niet geproduceerd in een vacuum. Er is bij een dergelijk 
projectt altijd een groot aantal mensen betrokken. Ook hebben sommige mensen er last 
vann gehad, deels dezelfde als de helpers, deels geheel andere. Tenslotte zijn er mensen 
zonderr wie het proefschrift misschien wel, maar het leven zelf niet in deze vorm mogelijk 
zouu zijn geweest. Iedereen noemen die een rol heeft gespeeld, als inspiratie, afleiding, steun 
off  anderszins is ondoenlijk. Daarom hier de belangrijksten. 

Allereerstt zijn daar natuurlijk mijn ouders An en Jan van Hoek en mijn promotor Ted de 
Boer.. De eersten waren onontbeerlijk bij het produceren van de auteur, de tweede net zo 
onmisbaarr bij het produceren van het proefschrift. 

Hett onderzoek voor het proefschrift is grotendeels verricht in de periode dat ik werk-
zaamm was bij de vakgroep internationaal privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam. 
Tijdenss mijn studie aan diezelfde universiteit was de liefde voor het vak gewekt door de 
werkgroepenn van mr. Johan W. Westenberg. Het is geheel in zijn stijl dat hij gedurende 
dee - te korte - periode dat onze wegen elkaar kruisten zoveel rollen heeft gespeeld: docent, 
begeleider,, collega en inspirator (in en buiten rechte). Van de overige leden van de vakgroep 
will  ik met name mijn twee kamergenoten Roelof Kotting en Marieke Oderkerk bedanken. 
Roeloff  voor het lezen van al mijn stukken; beiden voor het aanhoren van mijn betogen, 
hett meedenken en het meeleven. 

Hett onderzoek bracht mij soms ver buiten het terrein van het conflictenrecht. Dat riep 
dee behoefte op mijn gedachtenvorming te toetsen in gesprekken met 'echte deskundigen'. 
Ikk had daarbij het geluk dat een expert op het terrein van het CAO-recht een kamer bij 
mijj  op de gang had. Martin Olbers heeft mij, met name in de begintijd, de ogen geopend 
voorr de bijzondere karakteristieken van het arbeidsrecht en zijn beoefenaars (al was het 
maarr door letterlijk van zijn stoel te vallen tijdens een van mijn voordrachten). Ook later 
konn ik altijd terecht bij de medewerkers van de vakgroep arbeidsrecht. Hetty van der Meij, 
Klaraa Boonstra en Evert Verhulp: bedankt voor het feit dat julli e tijd maakten voor deze 
vreemdgangerr van de vakgroep IPR. En Evert ook voor 'zo komt dat boek nooit af. Voor 
commentaarr op het EG-rechtelijke deel ben ik Jan Klabbers en Annet Schrauwen erkentelijk. 



V/oordV/oord vooraf 

Alss de inhoud vaststaat, is het boek bepaald nog niet af. Ook het drukklaar maken van 
hett manuscript zou niet zijn gelukt zonder hulp van (vele) derden. Lydeke Maas Geesteranus 
enn Tineke Kerstens hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het corrigeren van het 
manuscript.. De Engelse vertaling is van de hand van Petrie van Meijel. Ten slotte dank 
ikk mijn twee paranimfen Roelof Kotting en Patricia Leefmans voor het feit dat zij mij in 
dee laatste, hectische periode zowel letterlijk als figuurlijk hebben ondersteund. 

Amsterdam,, 21 februari 2000. 
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Algemenee inleiding 

Opp 21 januari 1997 verscheen in het publicatieblad van de Europese gemeenschappen de 
zogehetenn detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn beoogt de bescherming te verbeteren van 
werknemerss die door een onderneming, gevestigd in een van de lidstaten van de EU, worden 
gedetacheerdd naar een andere lidstaat van de Unie. Daartoe bevat de richtlijn onder andere 
eenn verplichting voor de lidstaat waar de arbeid plaatsvindt, om ten aanzien van een aantal 
specifiekee onderwerpen de nationale arbeidsrechtelijke bescherming ook te garanderen 
tenn opzichte van tijdelijk in dat land werkzame personen. Deze nationale bescherming kan 
voortvloeienn uit wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en in beperkte mate ook uit 
algemeenn verbindende CAO-bepalingen. 

Dee regeling van de richtlijn beperkt zich wat de CAO's betreft tot een aantal in een 
bijlagee bij de richtlijn opgenomen bedrijfstakken. Op dit moment verwijst de bijlage 
uitsluitendd naar CAO's voor het bouwbedrijf en aanverwante bedrijfstakken. De richtlijn 
iss dan ook in belangrijke mate een reactie op problemen die in deze bedrijfstak ontstonden 
toenn het vrij verkeer van personen en diensten binnen de Unie daadwerkelijk op gang kwam. 
Dezee problemen vertoonden twee tegengestelde aspekten. Enerzijds beklaagden bouwbedrij-
venn zich over belemmeringen opgeworpen door het recht van het land waar de werkzaam-
hedenn werden verricht. Dit leidde tot vragen bij het Hof van Justitie en in het Europese 
parlementt over de toepasbaarheid van de arbeidsrechtelijke regelingen van bijvoorbeeld 
Frankrijk,, België en Luxemburg op communautaire arbeidsverhoudingen. Anderzijds 
ondervondenn bouwbedrijven in landen met een hoog loonniveau op hun thuismarkt concur-
rentiee van bedrijven gevestigd in landen met een lager loonpeil. In Nederland was het 
bestrijdenn van deze, als oneerlijk beschouwde, concurrentie in 1995 inzet van een langdurige 
stakingg in de bouw die resulteerde in een aanpassing van de werkingssfeer van de CAO 
voorr het bouwbedrijf. In Duitsland werd om dezelfde reden in 1995 een speciale 
detacheringswett aangenomen. 

Afgaandee op de berichtgeving in de Nederlandse pers leek met name Duitstand gevoelig 
voorr wat wel, met een negatieve kwalificatie, sociale dumping wordt genoemd. Sociale 
dumpingg is een aanduiding voor - kortweg - het verschijnsel dat bedrijven concurren-
tievoordeell  kunnen behalen door gebruik te maken van de verschillen in werknemersbe-
schermingg tussen de lidstaten. Dat met name Duitse bedrijven last hadden van sociale 
dumping,, laat zich echter niet uitsluitend verklaren door het relatief hoge bescher-
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AlgemeneAlgemene inleiding 

mingsniveauu in Duitsland. De detacheringsrichtlijn zoekt de oplossing voor het probleem 
inn een aanpassing van de internationale werkingssfeer van het arbeidsrecht. Het is dan ook 
interessantt om te onderzoeken welke rol het conflictenrecht voor arbeidsovereenkomsten 
speeltt bij zowel het ontstaan als de bestrijding van sociale dumping. Daartoe is in deel 
III  van dit boek een onderzoek gedaan naar de uitgangspunten van het internationale ar-
beidsrechtt in Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

Dee detacheringsrichtlijn regelt een aantal aspecten van de rechtspositiee van internationaal 
mobielee werknemers. De rechtsbasis voor de richtlijn wordt echter niet gevonden in de 
bepalingenn van het EG-Verdrag met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers, maar 
inn die met betrekking tot het dienstenverkeer. Dit aspect van de detacheringsrichtlijn roept 
eenn aantal vragen op met betrekking tot de interactie tussen het vrij verkeer en het conflic-
tenrecht.. Deze vragen worden behandeld in deel III van dit boek. 

Nadatt op deze wijze inzicht is verkregen in de uitgangspunten van het internationaal 
arbeidsrecht,, wordt in deel IV aandacht besteed aan het EVO, het Europese verdrag inzake 
hett recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 1980. Dit verdrag 
bevatt in art. 6 een speciale verwijzingsregel voor individuele arbeidsovereenkomsten. Het 
systeemm van de richtlijn sluit echter niet aan bij art. 6 van het EVO, maar bij art. 7 van 
hett verdrag waarin het leerstuk der voorrangsregels is opgenomen. Na de bespreking van 
art.. 6 EVO wordt in deel iv dan ook uitgebreid aandacht besteed aan de werkingssfeer van 
Nederlandsee arbeidsrechtelijke voorrangsregels. In een apart hoofdstuk wordt verslag gedaan 
vann een onderzoek naar de werkingssfeerbepalingen van Nederlandse algemeen verbindend 
verklaardee CAO's. 

Hett boek begint met een inleidend deel, waarin de belangrijkste begrippen uit het 
arbeidsrechtt en het IPR worden geïntroduceerd. Dit deel bevat allereerst een beschrijving 
vann inhoud en totstandkoming van de detacheringsrichtlijn en een korte verhandeling over 
hett arbeidsrecht en het fenomeen CAO. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van 
doell  en methoden van het conflictenrecht. Het inleidende deel dient in belangrijke mate 
alss basisinformatie voor de rest van het boek. Het hoofdstuk over arbeidsrecht en CAO's 
richtt zich sterk op lezers die met dit rechtsgebied niet zo vertrouwd zijn. Het hoofdstuk 
overr het IPR daarentegen vormt tevens een zelfstandige verhandeling over het conflictenrecht 
waarinn ik op een aantal punten positie kies. Het boek sluit af met een samenvattende 
conclusie. . 

Hett onderzoek is afgesloten in december 1999. 
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Dee detacheringsrichtlijn 

11 Achtergrond en inhoud 

Dee op 16 december 1996 door het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie 
vastgesteldee richtlijn met betrekking tot de terbeschikkingstelling van werknemers met 
hett oog op het verrichten van diensten1 is het voorlopige eindpunt van een ontwikkeling 
diee teruggaat tot 1972. In dat jaar diende de Commissie een voorstel in voor een veror-
deningg met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen binnen de gemeenschap toe te passen 
conflictenrecht.22 Dit voorstel behelsde een omvattende regeling van het IPR voor arbeidsver-
houdingenn van door het EG-recht beschermde burgers die werkzaamheden uitvoeren binnen 
hett EG-territoir.3 Doel van de regeling was het vergroten van de rechtszekerheid voor 
werknemerss die gebruik maken van het vrij verkeer binnen de gemeenschap. De positie 
vann deze werknemers moest worden verbeterd door middel van het opstellen van uniform 
conflictenrecht.. De bevoegdheidsgrondslag voor de verordening werd gevonden in het 
toenmaligee art. 49 EEG-Verdrag dat betrekking heeft op het vrij verkeer van werknemers.4 

Uitgangspuntt van de regeling was, dat deze gebaseerd zou moeten worden op objectieve 
maatstavenn van materieel recht en niet op processuele overwegingen.5 Dit uitgangspunt 
hadd twee effecten. Ten eerste stelde het voorstel het onderwerp van arbeidsrechtelijke 
regelingenn centraal en niet hun publiek- of juist privaatrechtelijke vormgeving. Daarnaast 
boodd het voorstel weinig ruimte voor partij autonomie. De centrale verwijzingsregel van 
art.. 3 was een gesloten objectieve verwijzingsregel die aanknoopte bij het 'bedrijf van 
tewerkstelling'.. Hoewel deze term verder niet uitgelegd werd, moet hierbij waarschijnlijk 

11 Richtlijn nr. 96/71/EG PB EG 1997 L 18/1. 
22 PB EG 1972 C 49/26. 
33 Volgens art. 1 van het voorstel van 1972 strekt de verordening zich uit over onderdanen van de lidstaten 

pluss door Verordening 1612/68 bestreken vreemdelingen. In de versie van 1975 is de verordening 
vann toepassing op alle werknemers met feitelijke werkplek binnen de Gemeenschap: Com(75)653 
def. . 

44 Gezien de ruimere werkingssfeer van de versie van 1975 was deze versie tevens gebaseerd op het 
toenmaligee art. 235 van het verdrag, dat een restbevoegdheid bevat. Art. 48 EEG-Verdrag is nu art. 
399 EG-Verdrag; art. 235 EEG-Verdrag is nu art. 308 EG-Verdrag. 

55 Raadpleging ESC PB EG 1972 Cl42/6. 
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gedachtt worden aan de organisatorische eenheid waarbij de betrokken werknemer is 
ingedeeld.. Op deze regel waren een aantal uitzonderingen onder andere voor expatriates.6 

Werknemerss bij een internationaal concern die vanuit een binnen de gemeenschap 
gelegenn zetel werden overgeplaatst naar een binnen de gemeenschap gelegen dochteronder-
nemingg (of filiaal), mochten op grond van art. 4 van het voorstel kiezen voor het recht 
vann het land waar de zetel van de werkgever zich bevond. Wel was ook in dat geval een 
reekss arbeidsrechtelijke voorschriften van toepassing die golden ter plaatse van de doch-
teronderneming,, zijnde het bedrijf van tewerkstelling. Het betrof de regels inzake het verbod 
tott het verrichten van arbeid op zon- en feestdagen, de maximumwerktijd per dag en per 
week,, arbeidsverboden voor kinderen, jeugdigen en vrouwen, veiligheid en hygiëne, 
ontslagvergunningenn voor zover deze zich richten op voorkoming van werkloosheid, 
minimumloonn en loonuitbetaling. Daarnaast golden voor expatriates de voorschriften van 
hett werkland inzake nietigheid van clausules in de arbeidsovereenkomst, het minimum 
aantall  vakantiedagen, het collectieve arbeidsrecht en de bedrijfsorganisatie. 

Ookk voor de groep werknemers zonder vaste werkplek werd voorzien in een beperkte 
rechtskeuzemogelijkheid:: in dit geval kon gekozen worden voor het recht van het land 
vann vestiging van het bedrijf waarbij zij oorspronkelijk waren ingedeeld dan wel het recht 
vann het land waar het grootste deel van de werkzaamheden werden verricht. Daarnaast 
goldenn echter ten aanzien van de eerste hierboven genoemde groep onderwerpen de 
voorschriftenn van het land waar de arbeid feitelijk verricht wordt. Tenslotte ging het voorstel 
ervann uit dat een kortdurende detachering niet mag leiden tot een verandering van het 
toepasselijkk recht. Voor de maximale termijn van zo'n detachering werd aangesloten bij 
dee regels met betrekking tot de sociale zekerheid zoals deze binnen de Europese 
Gemeenschapp waren vastgesteld in Vo 1408/71.7 Maar ook in dat geval golden ten aanzien 
vann het eerste rijtje onderwerpen tevens de voorschriften van het land van de feitelijke 
werkplek. . 

Hett voorstel kreeg de steun van het Economisch en Sociaal Comité en het Parlement maar 
ondervondd veel kritiek uit wetenschap en praktijk, onder andere vanwege het rigide karakter 
vann de regeling.8 In 1975 kwam de Commissie met een aangepaste versie van het voorstel, 
datt op een aantal punten de partijen bij de overeenkomst iets meer vrijheid bood ten aanzien 
vann het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht.9 De regeling van het herziene 
voorstell  gebruikte het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht als centrale 

óó De term expatriates wordt gebruikt om werknemers aan te duiden die vanuit het land van vestiging 
vann een multinationale onderneming worden uitgezonden naar een ander land, waar zich een nevenves-
tigingg of dochteronderneming bevindt. Het gaat in beginsel om werknemers afkomstig uit hetzelfde 
landd als de onderneming (ze bevinden zich door de uitzending expatria). De nevenvestigingen en/of 
dochterss kunnen daarnaast ook werknemers in dienst hebben uit het land van vestiging zelf {host-
countrycountry nationals) of uit een derde land {third-country nationals). 

77 De tekst van deze verordening wordt regelmatig integraal opnieuw vastgesteld, laatstelijk bij Vo 118/97 
PBPB EG 30 januari 1997 L 28/1. 

88 Zie bijvoorbeeld Gamillscheg RabelsZ 1973, 290 en Polak 1988, 69. 
99 Com(75)653 def. 
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aanknopingsfactor.. Het bedrijf waar de werknemer is tewerkgesteld, speelde nauwelijks 
meerr een rol als aanknopingsfactor. Het rijtj e voorschriften dat altijd van toepassing was, 
werdd in het herziene voorstel steeds ontleend aan het recht van de feitelijke werkplek. Ook 
dee inhoud van het rijtj e was licht veranderd: sommige bepalingen waren gespecificeerd, 
dee regeling van vakantiedagen beschermde nu ook de gedetacheerde werknemer en het 
collectievee arbeidsrecht was grotendeels uit het rijtj e verwijderd. 

Hett voorstel van 1975 is beschikbaar gekomen als Commissie-document maar is nooit 
officieell  gepubliceerd. Het voorstel van 1972 is in 1981 officieel ingetrokken.10 Deze 
stagnatiee lag niet alleen aan de inhoud van de voorstellen maar had ook te maken met 
externee ontwikkelingen. Op het moment dat de Commissie aan haar voorstellen werkte, 
warenn er in Europees verband namelijk onderhandelingen gaande over een verdrag met 
betrekkingg tot het conflictenrecht op het terrein van het vermogensrecht in het algemeen.11 

Dezee onderhandelingen, die zouden uitmonden in het EVO van 1980, waren niet gebaseerd 
opp het EG-Verdrag, maar sloten aan bij het wel op het EG-Verdrag gebaseerde EEX.12 

Hett EVO bestrijkt overeenkomsten in het algemeen, en bevat een bijzondere regel voor 
individuelee arbeidsovereenkomsten.13 De bedoeling van de Commissie was, dat de veror-
deningg van toepassing zou zijn op intracommunautaire gevallen terwijl het verdrag zou 
geldenn voor de overige, extracommunautaire gevallen. Het EVO maakt dit onderscheid echter 
niet.. Het verdrag is toepasbaar op alle internationale arbeidsverhoudingen, onafhankelijk 
vann de vraag of de arbeidsverhouding raakpunten heeft met landen buiten de gemeenschap. 
Naa de totstandkoming van het EVO zakte dan ook de animo voor de opstelling van een 
verordening.144 Dit betekende overigens niet dat de Commissie haar pogingen staakte om 
voorr werkzaamheden binnen de EU regelingen op te stellen die het beschermingsniveau 
vann de feitelijke werkplek ook zouden garanderen aan tijdelijk binnen een lidstaat werkzame 
werknemers. . 

Eenn van de terreinen waarop de toepasselijkheid van het recht van de feitelijke werkplek 
opp de belangstelling van de Commissie kon rekenen, was het terrein van de openbare 
aanbesteding.. Het aanbestedingsrecht betreft het sluiten van overeenkomsten voor het 
uitvoerenn van werken of het verrichten van leveringen of diensten door de overheid of 
daarmeee gelijkgestelde instanties. De oudste Europese regeling over dit onderwerp is de 

100 PB EG 1981 C 307/3 (8 titel). 
111 De in 1967 begonnen onderhandelingen hadden in 1972 in een voorontwerp geresulteerd. Dit 

voorontwerpp bestreek naast het contractenrecht ook niet-contractuele verbintenissen. Zie o.a. Dumortier 
1981,, 186-187. 

122 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijk 
enn handelszaken, Brussel 27 september 1968 Trb. 1969, 101 onder andere gewijzigd bij het Verdag 
vann San Sebastian van 26 mei 1989 Trb. 1989, 142. 

133 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Rome 19 juni 
19800 PB EG 1980 L 266/1. De officiële toelichting is opgenomen in PB EG 1980 C 282/1. 

144 Zie ook de toelichting bij het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van de raad betreffende 
dee detachering van werknemers met het oog op het verlenen van diensten van 1 augustus 1991 
Com(91)) 230 def., blz.10. 
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Richtlijnn werken uit 1971.15 Deze richtlijn bevatte geen enkele bepaling met betrekking 
tott de arbeidsrechtelijke aspecten van openbare aanbesteding. Deze aspecten zijn er echter 
well  degelijk. Ten eerste is het verstrekken van overheidsopdrachten een middel om de 
economiee en dus de vraag op de arbeidsmarkt te stimuleren. Onder de EG-regeling is het 
echterr de vraag of het nog mogelijk is aanbesteding te gebruiken als sociaal-economisch 
sturingsinstrumentt door bijvoorbeeld van aanbieders te eisen dat ze bepaalde categorieën 
werknemerss in dienst hebben of nemen.16 Ten tweede riep de internationalisering van 
dee aanbestedingspraktijk ook het gevaar van sociale dumping op.17 

Dee term sociale dumping verwijst naar het fenomeen dat in een open markteconomie 
dee loonkostenverschillen tussen verschillende landen de concurrentieverhoudingen kunnen 
beïnvloeden.. Een laag niveau van arbeidsrechtelijke bescherming leidt tot een lager kosten-
niveauu voor de factor arbeid. Dit wordt enerzijds als 'comparatief voordeel' gezien voor 
dee 'armere' landen, anderzijds heeft het een aantal negatieve effecten waaraan het 
verschijnsell  de pejoratieve betiteling 'sociale dumping' heeft te danken. Die als negatief 
beschouwdee effecten zijn drieërlei. 

Hett wordt in het arbeidsrecht als onwenselijk gezien als werknemers onderling op basis 
vann loonkosten met elkaar concurreren. De dwingende gelding van arbeidsrechtelijke 
regelingenn en CAO's in het interne recht is immers bedoeld om te voorkomen dat 
werknemerss tegen elkaar worden uitgespeeld. De internationale pendant hiervan is het 
verbodd onderscheid te maken naar nationaliteit en/of herkomst van de werknemer. Het 
tweedee vaak als negatief ervaren effect ontstaat als bedrijven, onder gebruikmaking van 
hett recht op vrije vestiging, hun productie verplaatsen naar landen met lagere loonkosten. 
Tenslottee concurreren bedrijven uit landen met verschillende loonkostenniveaus met elkaar 
opp een en dezelfde markt voor goederen en diensten. Deze vorm van concurrentie wordt 
mett name als onrechtvaardig ervaren als het bedrijven uit landen met (relatief) lage loonkos-
tenn wordt toegestaan onder toepassing van hun eigen recht werkzaamheden te doen verrich-
tenn in tanden met een hoger loonkosten niveau. De bedrijven uit de duurdere landen 
ondervindenn dan in eigen land concurrentie van bedrijven die niet gebonden zijn aan de 
loonkostenverhogendee arbeidsrechtelijke regelingen van het werkland. 

Mett name de laatste twee vormen van sociale dumping leiden tot een negatieve druk 
opp het beschermingsniveau in de duurdere landen. Het is niet de bedoeling van openbare 

155 Richtlijn 71/305/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de coördinatie van de procedures 
voorr het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken PB EG 1971 L 185/5. 

166 HvJ EG 20 september 1988 C 31/87 Jur, 1988, 4635 (Gebroeders Beentjes BV - Staat der Nederlan-
den).. De aanbestedingsvoorwaarden bevatten in dat geval de volgende clausule: "Het project dient 
tee worden uitgevoerd door tenminste 70% langdurig werklozen die door bemiddeling van het gewes-
telijkk arbeidsbureau zijn aangetrokken." Of een dergelijke clausule is toegestaan hangt af van de 
interpretatiee in de jurisprudentie van de normen ten aanzien van het vrij verkeer. Zie Pijnacker Hordijk/ 
Vann der Bend 1996, 262; Van der Meent 1995, 147 en mededeling van de Commissie over de 
overheidsopdrachtenn in de Europese Unie, Com(98) 143 def. 

177 Zie over dit begrip: Sociaal Europa speciaal nummer 'De sociale dimensie van de interne markt' 1988, 
655 en Resolutie van het Europese Parlement over de ontslagen en de sociale dumping in multinationale 
ondernemingenn B 3-0215 en 0283/93 PB EG 1993 C 72/117. 

8 8 



DeelDeel I - Begripsbepaling 

aanbestedingg om het niveau van arbeidsrechtelijke bescherming in eigen land onder druk 
tee zetten. Mag of moet daarom bij het aanbesteden van werken een aanbestedende dienst 
eisenn dat de aanbieder het lokale arbeidsrecht respecteert? 

Dee Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft reeds in 1949 een verdrag opgesteld waarin 
dee verdragsluitende staten de plicht op zich nemen een zogeheten sociale paragraaf op 
tee nemen in overheidscontracten.18 Dit houdt in dat de contracterende overheid zich door 
middell  van contractuele bepalingen garanties verschaft dat de lonen, werktijden en andere 
arbeidsvoorwaardenn van de bij de uitvoering betrokken werknemers niet minder gunstig 
zijnn dan de op de plaats van uitvoering gebruikelijke arbeidsvoorwaarden.19 Ook dient 
dee overheid te zorgen voor redelijke arbeidsomstandigheden, voor zover het toepasselijke 
arbeidsrechtt in ruime zin hier niet in voorziet.20 Dit verdrag, dat in 1952 in werking is 
getreden,, is in een gedeelte van de lidstaten van de Europesee Unie van kracht, waaronder 
Nederland.21 1 

Dee Commissie heeft diverse malen geprobeerd om ook in het Europese recht toepassing 
vann het beschermingsniveau van de feitelijke werkplek tot voorwaarde voor gunning van 
overheidsopdrachtenn te maken.22 Tot op heden is het echter niet gelukt zo'n sociale 
paragraaff  opgenomen te krijgen. Wel bevatten de richtlijnen met betrekking tot uitvoering 
vann werken, dienstverlening en opdrachten in de nutssector tegenwoordig een zogenaamde 
'transparantieclausule'.233 Op grond van deze clausule kan de aanbestedende dienst aan-
gevenn waar informatie kan worden verkregen over de arbeidsrechtelijke bepalingen die 
vann toepassing zijn bij het uitvoeren van het werk. Tevens kan van de inschrijvers worden 
gevraagdd dat zij aangeven in hoeverre zij in hun begroting rekening hebben gehouden met 
hett toepasselijke arbeidsrecht.24 

Dee EG-clausule gaat minder ver dan die van het iLO-verdrag. Immers, de transparan-
tieclausulee verplicht niet tot toepassen van het lokale recht, maar verplicht slechts tot het 
verstrekkenn van informatie omtrent de eventuele toepasselijkheid. De Richtlijn levering 

188 ILO Verdrag nr. 94 Stb. 1951, 541 (Engelse en Franse tekst) Trb. 1951, 31 (Nederlandse vertaling). 
199 Art. 2 van ILO-Verdrag nr. 94. 
200 Art. 3 van dit verdrag. 
211 Zie voor ratificaties Trb. 1957, 189 en Com{91)230 def, blz.10. 
222 In het aanbestedingsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen selectiecriteria gebruikt bij de kwalitatieve 

beoordelingg van gegadigden en inschrijvers, en gunningscriteria die betrekking hebben op de kwaliteit 
vann het aanbod. Sociale en arbeidsrechtelijke voorwaarden ten aanzien van het bij de uitvoering van 
dee opdracht betrokken personeel passen strikt genomen in geen van beide categorieën. Dit soort 
voorwaardenn worden aanvullende bijzondere voorwaarden genoemd. Van der Meent 1995, 149; 
Pijnackerr Hordijk/Van der Bend 1996, 251; Van Wijngaarden/Boot 1997, 1-4. 

233 Geïntroduceerd in de Richtlijn Werken in 1989 (Ri 89/440/EEG PB EG 1989 L 210/1). 
244 Richtlijnen betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten 

voorr dienstverlening (Ri 92/50/EEG PB EG 1992 L 209/1, art. 28), voor de uitvoering van werken 
(Rii  93/37/EEG PB EG 1993 L 199/54, art. 23) en in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer 
enn telecommunicatie (Ri 93/38/EEG PB EG 1993 L 199/84, art. 29). Een dergelijke bepaling ontbreekt 
inn de richtlijn leveringen (Ri 93/36/EEG PB EG 1993 L 199/1). 
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heeftt een dergelijke bepaling niet. Bij levering vindt de produktie in het algemeen plaats 
inn het land van herkomst van de leverancier. Toepassing van het recht van de aanbestedende 
dienstt zou dan neerkomen op 'export' van arbeidsrecht. De regeling van het ELO-verdrag 
iss overigens wel terug te vinden in de algemene voorwaarden voor door het Europees 
ontwikkelingss fonds gefinancierde overeenkomsten voor werken uitgevoerd in de ACS-landen 
en/off  de met de EG geassocieerde landen en gebieden overzee. Deze bevatten een art. 14 
waarvann het tweede lid luidt: "De loontarieven en de algemene arbeidsvoorwaarden zoals 
dezee zijn vastgelegd in de voorschriften van de staat van de opdrachtgever, gelden als 
minimumm voor de werknemers op de bouwplaats."25 

Eenn ander terrein waarop het streven van de Commissie naar toepassing van het recht van 
dee feitelijke werkplek naar voren komt, is dat van de sociale grondrechten binnen de Unie. 
Inn het door de Commissie ingediende voorontwerp voor een gemeenschapshandvest van 
socialee grondrechten van 30 mei 1989 waren acht bepalingen opgenomen met betrekking 
tott het recht op vrij verkeer.26 Deze bepalingen waren verschillend van karakter. Drie 
bepalingenn hadden een vreemdelingenrechtelijk karakter: ze betroffen het recht op toegang 
enn verblijf in de lidstaten alsmede non-discriminatie. Een vierde had betrekking op de 
onderlingee erkenning van diploma's en beroepskwalificaties. Een vijfde vroeg specifieke 
aandachtt voor de positie van bewoners van grensstreken. Deze vijf bepalingen zijn in licht 
gewijzigdee vorm opgenomen in de definitieve versie van het Handvest. Dat is niet het geval 
mett de bepalingen van het Commissie-voorstel die direct betrekking hadden op het toepas-
selijkk recht. 

Art.. 6 van het voorstel wilde de bezoldigingsvoorwaarden van het werkland van 
toepassingg doen zijn op werkenden uit een andere lidstaat in dienst van een onderaannemer. 
Art.. 8 wilde hetzelfde ten aanzien van zowel de arbeidsvoorwaarden als de sociale bescher-
mingg van werknemers betrokken bij overheidsopdrachten. Deze bepalingen zijn in de 
definitievee versie van het Handvest geheel vervallen. Art. 7, dat handelde over de sociale 
beschermingg van werknemers die buiten hun eigen land werken, komt in de definitieve 
versiee wel terug maar dan ingebed in een van de non-discriminatiebepalingen. 

Ondankss het feit dat de conflictenrechtelijke bepalingen uit het voorstel niet zijn 
opgenomenn in het uiteindelijke Handvest, had de Commissie in haar actieprogramma tot 
uitvoeringg van het gemeenschapshandvest van 1989 twee initiatieven opgenomen met 
betrekkingg tot het toepasselijk recht.27 Deze initiatieven, die direct zijn terug te voeren 
opp de vervallen bepalingen, betroffen een voorstel voor een detacheringsrichtlijn en (op-

255 Bijlage I bij Besluit 3/90 van de ACS-EEG-Raad van Ministers van 29 maart 1990 tot vaststelling 
enn toepassing van de algemene voorschriften, de algemene voorwaarden en de procedurevoorschriften 
voorr bemiddeling en arbitrage inzake uit de door de commissie beheerde middelen van het Europees 
ontwikkelingsfondss gefinancierde overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten PB EG 1990 
LL 382/1, idem bijlage I van een verwante regeling die van toepassing is in de associatie tussen de 
landenn en gebieden overzee en de EEG en is vastgesteld bij Ri 92/97/EEG PB EG 1992 L 40/1. 

266 Com(89)248 def. 
277 Mededeling van 5 december 1989 Com(89)568 def. 
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nieuw)) een voorstel met betrekking tot sociale clausules in overeenkomsten voor overheids-
opdrachten.. De detacheringsrichtlijn is inmiddels aangenomen en diende voor 16 december 
19999 te zijn geïmplementeerd door de lidstaten.28 

Dee detacheringsrichtlijn is gebaseerd op de verdragsbepalingen met betrekking tot het vrij 
verkeerr van diensten. In tegenstelling tot het voorstel voor een verordening uit 1972 richt 
dee richtlijn zich daarmee op een specifiek soort arbeidsmobiliteit. Werknemers die zelf 
inn een ander land op zoek gaan naar werk, het mobiele personeel werkzaam in het inter-
nationalee transport alsmede werknemers die permanent worden overgeplaatst naar een ander 
onderdeell  van een internationaal concern worden niet door de richtlijn bestreken. Voor 
mobiliteitt in het kader van het vrij verkeer van goederen te weten die van installateurs 
enn andere bij de verkoop en levering van goederen betrokken werknemers, bevat de richtlijn 
eenn aparte uitzonderingsbepaling.29 De richtlijn bevat dan ook geen alomvattende regeling 
vann het IPR inzake arbeidsovereenkomsten. In tegenstelling tot de aanbestedingsrichtlijnen 
richtt de detacheringsrichtlijn zich op de uitvoering van werkzaamheden voor zowel de 
overheidd als de particuliere sector. Het ontwerp van de richtlijn bevatte alleen een 
conflictregel,, dat wil zeggen een regel met betrekking tot het op de arbeidsverhouding 
toee te passen recht. In de uiteindelijke richtlijn is daar onder andere een regeling bijgekomen 
mett betrekking tot de bevoegdheid van de rechter. 

Hiermeee bevat de detacheringsrichtlijn regels met betrekking tot twee van de drie 
hoofdvragenn van het IPR te weten (1) welke rechter is bevoegd te beslissen over een 
internationaall  (arbeids)geschil en (2) welk recht zal deze dan toepassen. Ten aanzien van 
dezee beide vragen zijn in de Europese Unie verdragen gesloten en wel het EEG-
Bevoegdheids-- en executieverdrag (EEX) en het Verdrag inzake het recht dat van toepassing 
iss op verbintenissen uit overeenkomst van 1980 (EVO). Beide verdragen worden aangevuld 
dann wel doorkruist door de regeling van de detacheringsrichtlijn. In de toelichting op het 
voorstell  alsmede in de preambule van de richtlijn wordt expliciet verwezen naar het EVO. 
Dee toelichting bij het oorspronkelijke voorstel bevat een aantal redenen waarom de 
conflictregell  opgenomen in de richtlijn noodzakelijk is naast de regels van het EVO. Deze 
redenenn keren in de preambule van de richtlijn terug als doelstellingen. 

Allereerstt leidt volgens de toelichting bij het voorstel de bestaande situatie met betrek-
kingg tot gedetacheerde werknemers tot rechtsonzekerheid; het voorstel moet duidelijkheid 
scheppenn ten aanzien van het op deze werknemers toepasselijke recht. Anders zullen zowel 
dee verschillen tussen de lidstaten als de onduidelijkheid binnen de lidstaten op dit punt 
hett vrij verkeer van diensten belemmeren. De richtlijn moet het vrij verkeer bevorderen 
maarr tegelijkertijd (of: en dus) distorsies in de concurrentieverhoudingen tegengaan en 
dee belangen van werknemers veilig stellen. Het EVO bereikt deze doelen - blijkbaar - niet 
off  onvoldoende. Dit komt volgens de toelichting door twee 'tekorten' van artikel 7 van 
hett EVO, het artikel waarvan de richtlijn een 'interpretatie' wil zijn. Volgens de toelichting 

288 Ri 96/71/EG PB EG 1997 L 18/5 art. 7. 

299 Zie art. 3 lid 2 van de richtlijn. 
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iss art. 7 EVO, dat het leerstuk der voorrangsregels bevat, te onbepaald. Daardoor zal het 
IPRR ten aanzien van dee door de richtlijn bestreken problematiek ook na de inwerkingtreding 
vann het EVO nog steeds kunnen verschillen van lidstaat tot lidstaat. Bovendien bevat het 
artikell  volgens de toelichting geen regeling met betrekking tot CAO's. Deze leemtes zou 
dee richtlijn moeten opvullen. 

Dee richtlijn verleent, globaal gesproken, werknemers in detacheringssituaties ten aanzien 
vann een aantal specifiek omschreven onderwerpen bescherming naar de maatstaven van 
hett recht dat geldt ter plaatse van de werkzaamheden. Deze onderwerpen betreffen de rust-
enn werktijden, het minimum aantal betaalde vakantiedagen, de minimumlonen, voorwaarden 
voorr het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, bescherming van zwangere of pas 
bevallenn vrouwen, jongeren en kinderen, gezondheid en veiligheid op het werk alsmede 
bepalingenn inzake non-discriminatie. Deze regelingen vormen een harde kern van werk-
nemersbeschermingg die moet gelden ongeacht het overigens op de arbeidsverhouding 
toepasselijkee recht. 

Inn een beperkt aantal gevallen is ten aanzien van de lonen en de vakantiedagen een 
afwijkingg ten nadele van de werknemer toegestaan. Het werkland mag de door zijn wet-
gevingg geboden bescherming daarentegen altijd uitbreiden. Het overigens van toepassing 
zijndee recht (de toelichting spreekt op blz. 13 minder correct van het in het land van 
herkomstt geldende recht) kan de door het recht van de tijdelijke werkplek geboden bescher-
mingg vergroten en zou volgens de toelichting van toepassing zijn op (o.a.) de vorm, 
onderbreking,, wijziging en beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de voorlichting en 
medezeggenschapp van werknemers en de aanspraken en verplichtingen inzake sociale 
zekerheid.30 0 

Naastt de conflictregel bevat de detacheringsrichtlijn zoals gezegd een bevoegdheidsregel. 
Tevenss voorziet hij in samenwerking tussen autoriteiten, verplicht hij de lidstaten tot het 
toegankelijkk maken voor (buitenlandse) bedrijven van de door de richtlijn bestreken 
regelingenn en tot het voorzien in adequate handhavingsmogelijkheden. De richtlijn is in 
Nederlandd geïmplementeerd in de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid.31 

22 Waardering en vervolg van het onderzoek 

Tott de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 had de Europese 
Uniee (en voorheen de Europese Gemeenschappen) geen specifieke bevoegdheid ten aanzien 
vann het conflictenrecht.32 De rechtsbasis voor de diverse voorstellen van de Commissie 

300 Deze mededeling is mijns inziens enigszins misleidend. Welk stelsel van sociale zekerheid op de 
betrokkenn werknemer van toepassing is, wordt binnen de EU bepaald door Verordening 1408/71. 
Voorr de overige onderwerpen dient gekeken te worden naar de conflictregels van het EVO. 

311 Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid Stb. 1999, 554. 
322 Verdrag van Amsterdam 2 oktober 1997 PB EG 1997 C 340, Trb. 1998, 11. 
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mett betrekking tot het conflictenrecht inzake transnationale arbeidsverhoudingen moest 
gevondenn worden in een van de andere bepalingen van het EG-Verdrag. De voorstellen 
vann 1972 en 1975 waren gebaseerd op het toenmalige art. 49 EEG-Verdrag (het huidige 
art.. 40 EG-Verdrag) dat betrekking heeft op het vrij verkeer van werknemers. Het idee 
achterr de voorstellen was, dat werknemers zich laten weerhouden van internationale 
activiteitt door onzekerheid over de gevolgen die dat zou hebben voor hun rechtspositie. 
Daaromm diende de EG te voorzien in heldere conflictregels. Zowel qua achtergrond als 
quaa inhoud sloten de voorstellen nauw aan bij Vo 1408/71. Deze verordening bevat de 
conflictregelss inzake sociale zekerheid en is eveneens gebaseerd op het vrij verkeer van 
werknemers.. Latere voorstellen, inzake openbare aanbesteding en detachering, waren echter 
niett gebaseerd op het vrij verkeer van werknemers, maar op het vrij verkeer van diensten. 

Doordatt de richtlijn zijn rechtsbasis vindt in het vrij verkeer van diensten, is deze van 
toepassingg in alle landen van de Gemeenschap en de Europese Economische Ruimte. Niet 
iedereenn beschouwt het vrij verkeer echter als een goede rechtsbasis voor een dergelijke 
conflictregel.. Het Verenigd Koninkrijk, dat zich tot het einde toe tegen de richtlijn als 
zodanigg heeft verzet, baseerde zijn bezwaren (mede) op het argument dat de richtlijn geen 
bijdragee levert aan het vrij verkeer van diensten maar dit juist zal belemmeren.33 Niet 
alleenn kan de richtlijn daarom niet gebaseerd worden op art. 47 lid 2 jo 55 van het EG-
Verdrag,, ze zou zelfs in strijd met het Verdrag zijn. Dit argument vraagt om een nadere 
analysee van de verhouding tussen het vrij verkeer en het conflictenrecht. Deze analyse 
iss opgenomen in deel li l van dit boek. 

Dee detacheringsrichtlijn gaat uit van een territoriale werking van grote delen van het 
arbeidsrecht,, waarbij de territorialiteit gekoppeld is aan de feitelijke werkplek. Dit heeft 
dee richtlijn gemeen met vele eerdere voorstellen uit de koker van de Europese Commissie. 
Dee conflictregel in de richtlijn heeft een eenzijdig karakter. Hij wijst niet het toepasselijk 
rechtt op de rechtsverhouding aan, maar regelt veeleer de werkingssfeer van een aantal 
arbeidsrechtelijkee regelingen. Deze arbeidsrechtelijke regelingen zijn omschreven naar 
inhoud,, en kunnen in de diverse lidstaten zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk 
geregeldd zijn. Deze kenmerken vormen een constante in de voorstellen van de Commissie. 
Daarmeee wijkt de invalshoek van de Commissie sterk af van die van het traditionele 
Savigniaansee IPR. 

Dee toelichting bevat ook expliciet kritiek op het geldende IPR ten aanzien van inter-
nationalee arbeidsovereenkomsten. Dit slaagt er volgens de Commissie niet in de in de 
toelichtingg genoemde belangen te behartigen: het zorgt onvoldoende voor rechtszekerheid, 
beschermingg van werknemers, bevordering van het internationale rechtsverkeer en voor-
komenn van oneerlijke concurrentie. Bovendien is het EVO lacuneus want het bevat geen 
regelingg voor de in het arbeidsrecht toch zo belangrijke CAO. Deze opmerkingen vormen 

333 Verslag sociale raad van 29 maart 1996 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aann de Tweede Kamer Kenmerk IZ/BSB/96/1077 d.d. 22 april 1996; "Europe" no. 6698 van vrijdag 
299 maart 1996 blz. 9 en no. 6699 van zaterdag 30 maart 1996 blz. 8. 
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eenn uitdaging aan het IPR die ik in deel II van dit boek graag zal aannemen. In dat deel 
wordenn namelijk de uitgangspunten van het conflictenrecht voor arbeidsovereenkomsten 
aann een onderzoek onderworpen aan de hand van het recht van Nederland, Frankrijk en 
Duitslandd zoals dat gold voor inwerkingtreding van het EVO. Het is de bedoeling om op 
dezee wijze een inzicht te krijgen in de verschillende belangen die een rol spelen in het 
transnationalee arbeidsrecht en de wijze waarop deze belangen (kunnen) doorwerken in 
dee structuur van het conflictenrecht. 

Voordatt het conflictenrecht ten aanzien van transnationale arbeidsverhoudingen aan 
eenn nader onderzoek wordt onderworpen, moet echter nog wat voorwerk verricht worden. 
Dee eerste te behandelen vragen betreffen het arbeidsrecht. Hoe is het arbeidsrecht in 
Nederlandd georganiseerd en waar staan de regelingen waar de richtlijn naar verwijst? Wat 
iss eigenlijk een CAO en welke rol speelt deze als bron van arbeidsrecht? Een tweede serie 
vragenn betreft het IPR: welk doel dient het IPR eigenlijk en welke instrumenten heeft het 
daarvoorr ter beschikking? Deze vragen vullen de rest van deel I. 

Inn deel IV wordt vervolgens het geldende conflictenrecht voor arbeidsovereenkomsten 
behandeldd en getoetst aan de eerdere bevindingen. Ten slotte wordt, in de vorm van een 
conclusie,, de regeling van de detacheringsrichtlijn geëvalueerd. 
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Hett  Nederlandse arbeidsrecht 

11 Algemeen 

1.11 Object van het arbeidsrecht: het begrip werknemer 

Arbeidsrechtt kan worden omschreven als dat gedeelte van het recht dat betrekking heeft 
opp afhankelijke beroepsarbeid.1 Als deze arbeid verricht wordt in dienst van een overheids-
instantiee of een internationale organisatie doen zich problemen voor die niet optreden bij 
beroepsarbeidd verricht binnen de particuliere sector. Hierbij kan gedacht worden aan 
immuniteitsproblemenn of de speciale positie van ambtenaren binnen de internationale sociale 
zekerheid.. Deze specifieke problemen maken geen deel uit van het onderhavige onderzoek, 
datt met name betrekking heeft op werknemers met een privaatrechtelijke dienstbetrekking 
inn de particuliere sector. Bij privaatrechtelijke dienstbetrekkingen is er naar Nederlands 
rechtt sprake van werkzaamheden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst. Het BW 
bevatt in art. 7:610 een omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Hieruit worden drie 
kenmerkenn afgeleid die gebruikt kunnen worden om de arbeidsovereenkomst te onder-
scheidenn van andere overeenkomsten zoals het aannemen van werk en de opdracht. Deze 
kenmerkenn zijn arbeid, loon en ondergeschiktheid.2 Het verrichten van werkzaamheden 
opp basis van een arbeidsovereenkomst is de belangrijkste voorwaarde om onder de bescher-
mingg van het arbeidsrecht te vallen.3 

Verschillendee delen van het arbeidsrecht strekken zich echter ook uit over rechtsver-
houdingenn die niet aan de criteria van een arbeidsovereenkomst voldoen maar in economisch 
en/off  sociaal opzicht daarmee zijn te vergelijken. Hierbij kan gedacht worden aan vormen 
vann irreguliere arbeid zoals die van thuiswerkers en van sommige freelancers.4 Deze 

11 Bakels 1998, 1; Van Peijpe in Hoekema e.a. 1993, 17. 
22 Deze criteria waren al in zwang onder het oude recht. Art. 7:610 BW gebruikt de begrippen 'in dienst 

van'' 'verrichten van arbeid gedurende zekere tijd' en 'tegen loon'. Zie voor een gewijzigde invulling 
vann het ondergeschiktheidscriterium Verhulp 1999, 36 e.v. 

33 Asscher-Vonk 1995, 5; Verge/Vallée 1997, 19. Zie voor het onderscheid tussen de opdrachtnemer 
enn de werknemer; Trap ArbeidsRecht 1998, Al-52. 

44 Verge/Vallée 1997, 21-22; Van Peijpe in Hoekema e.a. 1993, 19. 
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groepenn hebben met werknemers gemeen dat één van de con tracts partij en duidelijk een 
zwakkeree positie heeft, omdat hij voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van de tegenpres-
tatiee voor door hem persoonlijk voor één wederpartij te verrichten arbeid.5 

Aann de andere kant kan het arbeidsrecht bepaalde groepen van bescherming uitsluiten 
ondankss het feit dat de betrokkenen werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. 
Eenn bekende discussie, die ook in het IPR terugkomt, is of hoog gekwalificeerd en/of 
leidinggevendd personeel qua beschermingsbehoefte wel gelijk gesteld kan worden met 
minderr gekwalificeerde, minder mondig geachte werknemers.6 Sommige landen maken 
inn hun arbeidsrecht onderscheid naar verschillende soorten werknemers. Zo maken het 
Belgischee en het Franse recht een onderscheid tussen arbeiders en employees, oftewel 
blauwee boorden en witte boorden.7 Het Belgische ontslagrecht bevat een aparte regeling 
voorr de ontslagvergoeding van personeel met een salaris boven een bepaalde grens.8 In 
Belgiëë en Duitsland kent de regeling van de medezeggenschap een apart regime voor 
leidinggevendd personeel.9 In Nederland wordt een dergelijk onderscheid naar functieniveau 
inn het wettelijk arbeidsrecht nauwelijks gemaakt. CAO's, daarentegen, beperken zich vaak 
tott bepaalde functie- of salarisklassen. Verder is de direkteur-grootaandeelhouder, ondanks 
eenn eventuele arbeidsovereenkomst met de rechtspersoon, uitgesloten van de bescherming 
vann de werknemersverzekeringen.10 

Naastt deze differentiatie op grond van functieniveau, kent het arbeidsrecht bijzondere 
regelingenn voor bijzondere groepen werknemers. Zo kennen verschillende landen, waaronder 
Nederland,, België en Frankrijk, een aparte regeling voor handelsvertegenwoordigers.11 

Ookk de arbeidsovereenkomst van zeelieden is vaak apart geregeld, in Nederland in het 
Wetboekk van Koophandel.12 Onderwijzend personeel kent in Nederland een afwijkend 
ontslagregime;; het ontslagverbod van art. 6 BBA is namelijk niet van toepassing op deze 
categoriee werknemers. 

55 Asscher-Vonk 1995, 6; Verge/Vallée 1997, 13 e.v. geven een beschrijving van de kenmerken van 
dee arbeidsverhouding (afhankelijke loonarbeid) die de opkomst van het arbeidsrecht zowel verklaren 
alss rechtvaardigen. 

66 Zie voor het interne recht Asscher-Vonk 1995, 16-17 versus Jacobs NJB 1994, 1041 en Jacobs/ 
Massuger/Plessenn 1997, 8. Voor het IPR art. 7 van het gewijzigd voorstel voor een verordening m.b.t. 
hett toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten binnen de EG van 1976, Gamillscheg RIW/AWD 
1979,, 236-237 en Siblini-Vallat Rev.Crit.dip 1988, 653-673. Gamillscheg keert zich tegen het maken 
vann onderscheid binnen het internationaal arbeidsrecht op grond van functieniveau. Wel beschouwt 
hijj  de internationaal actieve werknemers integraal als relatief mondige groep. 

77 Blanpain-Engels 1998, 32; Blanpain-Despax 1987, 44. 
88 Blanpain-Engels 1998, 157. 
99 Voor België zie Blanpain-Engels 1998, 33. De Nederlandse Wet op de ondernemingsraden laat de 

mogelijkheidd open om t.b.v. de verkiezingen onderscheid te maken tussen verschillende categorieën 
werknemers.. De wet zelf bevat alleen een onderscheid ten aanzien van de bestuurder: deze wordt 
niett beschouwd als een 'in de onderneming werkzame persoon', zie art. 1 lid 4 WOR. 

100 Verburg ArbeidsRecht 1998, 31-34. 
ill  Blanpain-Engels 1998, 85; Blanpain-Despax 1987, 54. 
122 Beter ArbeidsRecht 1998,4-8. 
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Hett arbeidsrecht beschermt dus in beginsel werknemers die op basis van een arbeids-
overeenkomstt werkzaamheden verrichten voor een werkgever. Per land kan de afgrenzing 
vann 'de werknemer' en/of 'de arbeidsovereenkomst' licht verschillen waardoor sommige 
contractenn binnen het ene land wel en binnen het andere land niet als arbeidsovereen-
komstenn worden gekwalificeerd. Binnen een rechtssysteem kan bovendien de arbeidsrech-
telijkee bescherming op sommige terreinen uitgebreid worden buiten de kring van werk-
nemerss in strikte zin of wordt een groep werknemers juist alsnog van bescherming uitges-
loten. . 

Inn het iPR kunnen problemen ontstaan ais de afbakening van de begrippen 'werknemer' 
enn 'arbeidsovereenkomst' binnen de verschillende stelsels niet identiek verloopt waardoor 
eenn rechtsverhouding binnen het ene recht anders wordt gekwalificeerd dan binnen het 
anderee recht. Het is dan de vraag of het interne werknemersbegrip ook gebruikt kan worden 
omm de toepasselijkheid van iPR-regels met betrekking tot werknemers af te bakenen.13 

Dee belangrijkste IPR-regelingen te weten het EEX en het EVO koppelen werknemersbe-
schermingg direct aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het begrip 'arbeidsover-
eenkomst'' in deze verdragen moet verdragsautonoom uitgelegd worden. Dat wil zeggen, 
datt er een zelfstandige, in alle verdragslanden gelijkluidende betekenis aan wordt 
gegeven.144 De detacheringsrichtlijn daarentegen beschermt personen die 'werknemer' zijn 
volgenss het recht van het ontvangstland en verwijst dus wel naarde verschillende nationale 

133 Dit wordt 'primaire kwalificatie' genoemd. Strikwerda 1997, par. 44 e.v. 
144 Het is gebruikelijk termen in het EEX verdragsautonoom uit te leggen. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 14 

oktoberr 1976 C 29/76 Jur 1976, 1541 NJ 1982, 95 ten aanzien van art. 1 EEX; HvJ EG 22 maart 
1983,, C 34/82 Jur 1983, 987 (art. 5 lid 1 EEX); HvJ EG 27 september 1988 C 189/87 Jur 1988, 
5565;; NJ 1990, 425 (art. 5 lid 3 EEX) en HvJ EG 22 november 1978 C 33/78 Jur 1978, 2183; NJ 
1979,, 595 (art. 5 lid 5 EEX). De kwalificatievraag ten aanzien van het begrip arbeidsovereenkomst 
inn het EEX volgens de versie van San Sebastian is echter nog niet voorgelegd aan het Hof van Justitie 
vann de EG. Ten aanzien van het EVO kan die vraag ook nog niet voorgelegd worden nu het Hof 
nogg niet bevoegd is ten aanzien van het EVO. Als niet verdragautonoom wordt gekwalificeerd, 
geschiedtt de kwalificatie naar de heersende opvatting volgens de lex fori. Het is dan wet mogelijk 
eenn speciaal werknemersbegrip te gebruiken dat geschikt is voor IPR-doeleinden: Strikwerda 1997, 
par.par. 48; Polak 1988, 42 e.v. Grensproblemen ontstaan bijvoorbeeld tussen arbeidsovereenkomsten 
enn agentuurovereenkomsten of tussen arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht (vroeger: 
verrichtenn van enkele diensten) en aanneming van werk. De Rb. Middelburg paste in zijn uitspraak 
vann 18 september 1996 Nederlands recht toe als lex fori bij kwalificatie ten behoeve van het EVO. 
Dee Kantonrechter Terneuzen had deze vraag - ten onrechte - onderworpen aan de lex causae (beide 
ziee NIPR 1997, 217). Een ander kwalificatieprobleem betreft het verschil tussen werknemers en 
ambtenaren.. De President van de Rechtbank Haarlem kende ten aanzien van dat onderscheid een 
belangrijkee rol toe aan het betrokken buitenlandse recht: Pres.Rb. Haarlem 27 februari 1996 te kennen 
uitt Hof Amsterdam 7 november 1996, NIPR 1998, 121. Deze laatste kwalificatievraag treedt in de 
praktijkk overigens zelden aan het licht, waarschijnlijk omdat bij niet-Nederlandse ambtenaren vrijwel 
altijdd eerst het immuniteitsvraagstuk speelt. 
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betekenissenn van dat begrip.15 Het vrij verkeer van werknemers kent weer een eigen, 
verdragsautonomee invulling.16 

Overigenss zijn ook deze 'grensproblemen' geen expliciet onderwerp van deze studie. 
Hett onderzoek richt zich met name op de 'harde kern' van arbeidsrechtelijke verhoudingen: 
hett bestaan van een arbeidsovereenkomst is een uitgangspunt. 

1.22 Inhoud en structuur  van het arbeidsrecht 

Hett arbeidsrecht is een functioneel rechtsgebied. Het richt zich op alle aspecten van de 
reguleringg van de afhankelijke beroepsarbeid en overstijgt daarmee de grenzen tussen 
privaat-- en publiekrecht. Het privaatrechtelijke begrip 'arbeidsovereenkomst' vervult een 
centralee rol bij de toepasselijkheid van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is dan ook ontstaan 
inn een periode waarin de arbeidsverhouding haar contractuele karakter (terug) had gekregen. 
Dee vrije beschikking over de eigen arbeid stond centraal en scheidde het arbeidsover-
eenkomstenrechtt van, bijvoorbeeld, het gildensysteem of het lijfeigenschap.17 Dit contrac-
tuelee aspect ligt regelmatig onder vuur. Zo beschouwde de 'socialistische' rechtstheorie 
inn de voormalige Oostblok staten de arbeidsverhouding primair als een lidmaatschapsver-
houdingg waarbij de werknemer deel ging uitmaken van een arbeidsorganisatie.18 In een 
aantall  Zuid-Europese landen heeft onder invloed van het fascisme een meer publiekrech-
telijkee opvatting over het arbeidsrecht zijn invloed doen gelden.19 

Inn Nederland wordt daarentegen het arbeidsrecht - in ieder geval mede - als privaat-
rechtelijkk fenomeen gezien.20 Door de recente wijziging van het BW en de arbeidstijden-
wetgevingg is dit contractuele karakter van het arbeidsrecht nog eens benadrukt.21 Ook 
dee Hoge Raad heeft zich recent over de relatie tussen het arbeidsovereenkomstenrecht en 
hett overige overeenkomstenrecht gebogen en wel in een aantal arresten met betrekking 
tott resp. de imprévision-bepaling van art. 6:258 BW en de ontbindende voorwaarde van 
art.. 6:22 BW.22 

155 Overigens kan het vrij verkeer van diensten de lidstaten beperken in de mogelijkheid om voor bepaalde 
werkzaamhedenn dwingend de vorm van een arbeidsovereenkomst voor te schrijven dan wel bepaalde 
dienstverrichtingenn dwingend te kwalificeren als arbeidsovereenkomst. Zie hierover Hof van Justitie 
EGG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1997, 1*3091 (Syndesmos) 

166 Zie deel III,  hoofdstuk 2 par. 1.4 van dit boek. 
177 Verge/Vallée 1997, 15; Verhulp 1999, 31. 
188 Szaszy 1968,4. 
199 Szaszy 1968, 9. 
200 Szaszy 1968, 6-8: idem voor Oostenrijk, Zwitserland, België, Duitstand, Frankrijk, Hongarije voor 

dee tweede wereldoorlog. Wel wordt de arbeidsovereenkomst soms betiteld als 'status-contract' om 
tee benadrukken dat de contractuele vrijheid zeer beperkt is en, vergelijkbaar met het sluiten van het 
huwelijk,, hoofdzakelijk betrekking heeft op de vrijheid tot het al dan niet aangaan van de relatie. 

211 Zie voor de nadruk op het contractuele aspect en de partij autonomie bij de totstandkoming van de 
nieuwee arbeidstijdenwet de Nota n.a.v het Eindverslag K II, 23 646 nr. 11 blz. 3. 

222 HR 8 november 1996 (Sijthoff v. Ouwerkerk), NJ 1997, 217; HR 6 maart 1992 NJ 1992, 509 en 
244 mei 1996 NJ 1996, 685. Zie ook Vegter Sociaal Recht 1997, 104-107. 
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Dee arbeidsovereenkomst is dus een overeenkomst, maar wel een die zich van andere 
overeenkomstenn onderscheidt door een aantal juridische en sociologische kenmerken. Een 
vann die kenmerken is het hoogstpersoonlijke karakter van de arbeidsovereenkomst. In 
Nederlandd vormde de arbeidsovereenkomst onder het oud-BW samen met de aanneming 
vann werk en het verrichten van enkele diensten de groep 'overeenkomsten tot het verrichten 
vann arbeid'.23 Hoewel al deze contracten een persoonlijk karakter kunnen hebben - denk 
aann de opdracht tot het zingen van een aria in een opera - is deze eigenschap het meest 
geprononceerdd aanwezig bij de arbeidsovereenkomst.24 Daarnaast is, zoals gezegd, onder-
geschiktheidd van de werknemer een van de centrale kernmerken van de arbeidsovereen-
komst/33 De arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst vindt plaats binnen de 
organisatiee van de werkgever en onder diens directie.26 

Ditt alles maakt, dat bij arbeidsovereenkomsten het beschikbaar stellen van de arbeid 
niett of nauwelijks is los te koppelen van het beschikbaar zijn van de persoon van de 
werknemerr voor het verrichten van die arbeid.27 Dit persoonlijke karakter, en daarmee 
dee bedreiging voor de persoonlijke integriteit die van arbeid en arbeidsomstandigheden 
kann uitgaan, rechtvaardigt niet alleen het beschermende karakter van het arbeidsrecht maar 
verklaartt ook (mede) waarom de (klassieke) grondrechten in de arbeidsverhouding een 
bijzonderee rol spelen.28 

Beschermingg van de werknemer is de klassieke raison d'etre van het arbeidsrecht. Het 
zouu echter de complexiteit van dit rechtsgebied te kort doen als de functie van het ar-
beidsrechtt hiertoe beperkt werd. Zoals gezegd, is het kenmerkend voor de arbeidsovereen-
komstt dat de werkzaamheden plaatsvinden binnen de organisatie van de werkgever. In 
dee klassieke, industriële situatie was het onderscheid tussen arbeiders en werkgevers heel 
scherpp en het collectieve karakter van dee arbeidsverhoudingen groot. Dit collectieve karakter 
bestondd zowel op het niveau van het bedrijf waar vaak vele werknemers tegelijk werkten, 
alss op het niveau van de werknemers als 'klasse'.29 Op beide niveaus werd daarmee 
onderlingee organisatie van werknemers mogelijk, het grote machtsverschil tussen werkgevers 
enn werknemers maakte deze organisatie ook noodzakelijk. 

233 Jacobs/Massuger/Plessen 1997, 15. Dit was in Duitsland overigens niet anders. Van Peijpe in: Hoekema 
e.a.. 1993, 18. 

244 Vergelijk art. 6:404 BW t.a.v. de 'opdracht' (dat in de plaats is gekomen van het vroegere 'verrichten 
vann enkele diensten'), art. 7.12.2 van het voorstel voor een nieuwe regeling van de aanneming van 
werkk K II 23 095 nrs 1-2 blz. 4 en art. 7:659 BW t.a.v. de arbeidsovereenkomst. 

255 Bakels 1998, 13; Rood in: L.A. De Leede 1994, 401; Van Peijpe in: Hoekema e.a. 1993, 19. 
266 Verg. art. 7: 660 BW. 
277 Zie voor een verschuiving van ondergeschiktheid van de werknemer zelf naar ondergeschikt als 

kenmerkk van de arbeidsverrichting: Verhulp 1999, 49. 
288 Verhulp 1999, 42; Tjittes 1994, 13. 
299 Vergelijk Sinzheimers tweedeling ten aanzien van het begrip 'werknemer' als enerzijds een Ver-

bandsbebandsbe griffen anderzijds een Siandesbegriff, beschreven door Van Peijpe in: Hoekema e.a. 1993, 
20. . 
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Eenn belangrijke organisatievorm voor de werknemers was de oprichting van vak-
verenigingen.. Op dit aanvankelijk buiten-juridische fenomeen werd in verschillende landen 
uiteenlopendd gereageerd.30 Uiteindelijk vond juridische receptie plaats in de vorm van 
hett stakingsrecht, het vakverenigingsrecht en het CAO-recht.31 Inmiddels behoren ook 
hett stakingsrecht en de vakbondsvrijheid tot de nationaal en/of internationaal gewaarborgde 
grondrechten.322 In de meeste westerse landen werd het collectieve arbeidsrecht later uitge-
breidd met het medezeggenschapsrecht.33 Dit rechtsgebied heeft onder andere een eman-
cipatoiree functie: het verleent de werknemers medezeggenschap bij het bestuur van de 
ondernemingg en levert daarmee een bijdrage aan wat wel 'bedrijfsdemocratie' genoemd 
wordt. . 

Hett arbeidsrecht heeft dus (mede) een contractueel karakter. De contractsvrijheid wordt 
echterr gecorrigeerd met het oog op de bescherming van de werknemer. Daarnaast heeft 
hett arbeidsrecht, zeker op het collectieve niveau, een ordeningsfunctie: het organiseert het 
bedrijfslevenn en de arbeidsmarkt en reguleert de sociale tegenstellingen.34 De wetgeving 
opp dit terrein kan gericht zijn op emancipatie van de werknemers alsmede op het bewaken 
vann het evenwicht tussen de sociale partners en de sociale vrede.35 Tenslotte ondergaat 
hett arbeidsrecht op zowel het individuele als het collectieve niveau invloed van de 
grondrechten.. Deze invloed is overigens in Nederland niet zo geprononceerd, de aandacht 
ervoorr is van tamelijk recente datum.36 

Hett arbeidsrecht als functioneel rechtsgebied dankt zijn eigenheid aan de specifieke 
kenmerkenn van de afhankelijke beroepsarbeid. Of het daarmee ook een autonoom rechts-
gebiedd is, is punt van discussie; de mate van autonomie kan van land tot land licht verschil-
len.. De autonomie van een rechtsgebied kan blijken op het niveau van de rechtsbronnen, 
uitt de inhoud van de materiële normen en uit de wijze van handhaving.37 Wat de 
rechtsbronnenn betreft, onderscheidde Levenbach in 1958 vier rechtskringen te weten (1) 

300 Van Peijpc in: Hoekema e.a. 1993, 29; Jacobs 1986, 44 e.v. 
311 Van Peijpe in: Hoekema 1993, 20; Jacobs 1986, 3. 
322 Zie art. 8 Grondwet, art. 6 Europees sociaal handvest, art. 11 Europees verdrag voor de rechten van 

dee mens en art. 22 Internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten. 
333 In Nederland is de ontwikkeling van de medezeggenschap van later datum dan het CAO-recht. De 

Wett CAO stamt uit 1927, de eerste Wet op de ondernemingsraden uit 1950 (Van der Heijden e.a. 
1992,, 4). Duitsland daarentegen kent al een lange medezeggenschapstraditie. De eerste wettelijke 
regelingg van een (vrijwillige ) ondernemingsraad stond in het Arbeiterschutzgesetz uit 1891 (MünchArbR 
II-VoaII-Voa Hoyningen-Huene 1993, 750). 

344 Jacobs in: L.A. Rood 1997, 72. 
355 Van Voorden SM A 1987, 674 onderscheidt 5 functies van het collectief overleg. Naast de functies 

diee aansluiten bij de hier vermelde, noemt hij de rol van de CAO bij doorvoering van veranderingen 
inn normen en waarden ten aanzien van de arbeidsverhoudingen en de pedagogische functie van het 
overleg.. Met dat laatste doelt hij op een verbetering van de contacten tussen vakbeweging en 
werkgevers. . 

366 Verhulp 1999, 40 heeft het over de laatste vijftien jaar. 
377 Verge/Vallée 1997, 1-7; Huls in: L.A. Rood 1997, 195-205. Zie Bakels 1998, 25 voor het bestaansrecht 

vann arbeidsrecht als apart vakgebied binnen de rechtswetenschap. 
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dee contractsgemeenschap tussen werknemer en werkgever, (2) de arbeidsgemeenschap 
vann het bedrijf of de onderneming, (3) de marktgemeenschap van de bedrijfstak en (4) 
dee nationale gemeenschap. Van der Heijden voegt daar in zijn oratie nog de internationale 
gemeenschapp en de rechtspraak als normenproducenten aan toe.38 Zowel op het niveau 
vann de onderneming als op het niveau van de bedrijfstak vormt de CAO de belangrijkste 
rechtsbronn voor het arbeidsrecht.39 De positie van de CAO als rechtsbron tussen contract 
enn wet in is moeilijk met andere juridische fenomenen te vergelijken.40 Op het karakter 
vann de CAO wordt hieronder nader ingegaan. Hier zij vermeld dat het arbeidsrecht wat 
dee rechtsvorming betreft via het instituut CAO een heel eigen dynamiek vertoont. 

üokk de handhaving van het arbeidsrecht vertoont specifieke kenmerken, die van land 
tott land verschillen. In Engeland, bijvoorbeeld, wordt het arbeidsrecht mede gehandhaafd 
doorr middel van het collectieve actierecht.41 In Denemarken kan een groot gedeelte van 
hett arbeidsrecht niet in rechte worden ingeroepen door individuele werknemers maar slechts 
wordenn gehandhaafd door collectieven.42 Ook als de handhaving wel via de rechter ver-
loopt,, kan het arbeidsrecht eigenheid vertonen. Een groot aantal landen, waaronder Frankrijk 
enn Duitsland, kent namelijk speciale, vaak paritair samengestelde, arbeidsrechtbanken.43 

Inn Nederland is, wat de handhaving betreft, de autonomie van het arbeidsrecht gering. Het 
stakingsrechtt mag niet gebruikt worden om arbeidsrechtelijke normen te handhaven, maar 
iss - slechts - een pressiemiddel bij de totstandkoming en wijziging van (CAO-)normen.44 

Err bestaan geen afzonderlijke arbeidsrechtbanken. Ook de rol die de vakbeweging speelt 
bijj  de handhaving van het arbeidsrecht heeft veel van zijn specificiteit verloren en vertoont 
inmiddelss grote gelijkenis met het algemene actierecht van belangengroepen. 

Tenn slotte, wat de inhoud van het arbeidsrecht betreft, zou het in het kader van de 
vraagstellingg van dit onderzoek te ver voeren uitgebreid onderzoek te doen naar de vraag 
off  het Nederlandse arbeidsrecht inhoudelijk wel of niet autonomie vertoont ten opzichte 

388 Van der Heijden 1990, 6-7. 
399 Op het ondernemingsniveau kan de CAO hierbij concurrentie ondervinden van fenomenen als de 

bedrijfsovereenkomstt tussen werkgever en OR en het (voormalige) reglement. Voor deze concurren-
tiestrijdd zie Jaspers 1987, 32 e.v. en Van der Heijden 1990, 16 t.a.v. de bedrijfsovereenkomst en Jacobs/ 
Massuger/Plessenn 1997, 25 e.v. t.a.v. het reglement. 

400 Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980,17. Overigens bestaat er de laatste jaren een toegenomen 
aandachtt voor vormen van zelfregulering en reflexief recht. Op andere rechtsgebieden uit zich dat 
doorr een gebruik van c.q. aandacht voor convenanten en/of standaardregelingen in de zin van art. 
6:: 214 BW. Zie Hondius/Van Wassenaer 1993; Van Wijngaarden BouwRecht 1994,265-291; Bergkamp 
NJBNJB 1993,497-498; Peeters 1994. Voor reflexief recht en arbeidsrecht zie Rogowski AVilthagen 1994; 
Glendonn Am.J.Comp.Law 1984, 484. 

411 Jacobs 1986, 132-135. 
422 Voor een genuanceerdere beschrijving van het Deense systeem zie Van Peijpe SM A 1989, 473-485. 
433 Zie hierover deel II, hoofdstuk 3 par. 2.1 (Frankrijk) en hoofdstuk 4 par. 2.1 (Duitsland). 
444 Handhaving van CAO-normen geschiedt in Nederland via de rechter. Zie voor de toelaatbaarheid 

vann politieke stakingen: Rood 1991, 51-52. 
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vann het overige privaatrecht.45 Wel valt op dat het arbeidsrecht niet is opgenomen in een 
afzonderlijkk wetboek, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk.46 Het arbeidsovereenkomstenrecht 
iss onderdeel van het BW; de algemene beginselen van het verbintenissenrecht zijn erop 
vann toepassing.47 

22 Individueel arbeidsrecht 

2.11 De wettelijk e regeling in Nederland 

Nederlandd kent geen afzonderlijk wetboek van arbeidsrecht. De diverse regelingen met 
betrekkingg tot het individuele en het collectieve arbeidsrecht zijn opgenomen in verschil-
lendee wetten.48 De privaatrechtelijke regeling van de arbeidsovereenkomst is opgenomen 
inn Boek 7 Titel 10 van het NBW. Deze titel van het BW is zeer recent: hij is op 1 april 
19977 in werking getreden.49 Hij heeft betrekking op de arbeidsovereenkomst zijnde "de 
overeenkomstt waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere 
partij,, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten". De titel is 
inn beginsel niet van toepassing op de arbeidsverhouding van ambtenaren.50 

Titell  10 van Boek 7 begint met een afdeling algemene bepalingen. Een van deze bepalingen 
iss de open norm van art. 7:611 BW waarin vastgelegd wordt dat de werknemer en de 
werkgeverr verplicht zijn zich te gedragen als goed werknemer respectievelijk werkgever.51 

Naa deze afdeling volgt een vrij uitgebreide afdeling met betrekking tot het loon. Hierin 
staann onder andere bepalingen over de berekening van het loon, de plaats en tijd van 
loonbetalingg en toegestane loonvormen. Een wettelijk minimumloon bevat het BW echter 
niet;; dat is geregeld in een afzonderlijke wet, te weten de Wet minimumloon en minimum-
vakantiebijslag.522 Wel bevat de loonafdeling een uitgebreide regeling over doorbetaling 

455 Zie voor een dergelijke poging ten aanzien van het arbeidsrecht in het algemeen en dat van Quebec 
inn het bijzonder Verge/Vallée a.w. Voor Nederland, zie Rood in: LA De Leede 1994, 398-400; Van 
derr Grinten in: 40 jaar SMA 1986, 200; Duk in: 40 jaar SMA 1986, 176. 

466 Verg. het opstellen van een afzonderlijke codificatie van het consumentenrecht dat door Joustra (1997, 
9)) wordt gezien als teken van de autonomie van het rechtsgebied. 

477 Zie art. 7: 686 en art. 7: 658 lid 3 BW; Vegter Sociaal Recht 1997, 105. 
488 Het stakingsrecht is in Nederland niet wettelijk geregeld maar berust op rechtspraak. 
499 Vaststellingswet Titel 7.10 BW Stb. 1996, 406; Bakels 1998, 48; Jacobs/Massuger/Plessen 1997, 1. 

Dee regeling van de arbeidsovereenkomst is intussen alweer tamelijk ingrijpend gewijzigd, onder andere 
bijj  de Wet flexibiliteit en zekerheid van 14 mei 1998 Stb. 300. 

500 Art. 7:610 en 615 BW. Zie voor kritiek op de werkingssfeer van Titel 10 Jacobs/Massuger/Plessen 
1997,, 7-8. 

511 Art. 7:611 BW. 
522 Wet van 27 november 1968 Stb. 657 laatstelijk gewijzigd bij wet van 14 november 1996 Stb. 562. 

22 2 



DeelDeel I - Begripsbepaling 

vann loon bij ziekte. De betreffende bepalingen zijn in het BW opgenomen als gevolg van 
dee Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 1 maart 1996.53 

Dezee wet behelsde de privatisering van de (vroegere) Ziektewet. Onder het systeem 
vann de Ziektewet ontving de werknemer tijdens ziekte een uitkering op basis van een 
verplichtee verzekering. Deze uitkering werd meestal krachtens een CAO-regeling door de 
werkgeverr aangevuld tot 100 % van het laatst verdiende loon. Het BW zelf bevatte slechts 
dee verplichting gedurende 'korte tijd' het loon door te betalen. Onder het nieuwe regime 
iss de werkgever op grond van het BW verplicht bij ziekte van de werknemer gedurende 
éénn jaar tenminste 70% van het loon door te betalen.54 In aanvulling op deze verplichting 
zijnn in het BW diverse zaken geregeld die ook in de vroegere Ziektewet een plaats hadden, 
zoalss controle door een arts en meldingsplicht bij langdurige ziekte in verband met de 
overgangg naar de arbeidsongeschiktheids-verzekering. Hoewel de vormgeving van de 
verplichtingg privaatrechtelijk van aard is, is het karakter van deze regeling niet contractueel. 
Zijj  behoort veeleer tot het sociale zekerheidsrecht.55 

Afdelingg 3 van titel 10 bevat bepalingen met betrekking tot vakantie en verlof. Hierin 
staatt onder andere de regeling van het ouderschapsverlof. Deze regeling dient als implemen-
tatiee van Europese regelgeving, die is terug te voeren op een Europese collectieve 
overeenkomst.566 De vakantieregeling van het BW wordt aangevuld met het recht op vakan-
tiebijslagg opgenomen in de Wet minimumloon. Afdeling 4 betreft gelijke behandeling en 
verbiedtt discriminatie op grond van geslacht of arbeidsduur. Ook deze bepalingen berusten 
medee op EG-recht. Daarnaast vormen ze een specificatie van de discriminatieverboden 
opgenomenn in de Algemene wet gelijke behandeling57 en de Wet gelijke behandeling 
vann mannen en vrouwen.58 Afdeling 5 regelt enkele bijzondere bedingen in de arbeidsover-
eenkomstt te weten het boetebeding, de proeftijd en het concurrentiebeding. 

Dee Afdelingen 6 en 7 bevatten enkele bijzondere verplichtingen van de werknemer 
resp.. de werkgever. De bijzondere verplichtingen van de werknemer benadrukken het 
persoonlijkee en ondergeschikte karakter van de arbeidsverhouding. De bijzondere verplich-
tingenn van de werkgever bestaan onder andere uit een informatieplicht ten aanzien van 
dee inhoud van de arbeidsovereenkomst gebaseerd op een Europese richtlijn en een algemene 

533 Stb. 1996, 134. 
544 De geschiedenis van de ziektewet en de privatisering van deze regeling zijn hier verder niet aan de 

orde.. Er zal dan ook geen aandacht worden besteed aan het verschijnsel van eigen risicodragers onder 
dee oude ziektewet en de tussenfase van de Wet terugdringing ziekteverzuim van 22 december 1993 
Stb.Stb. 750, waarin de betalingsplicht voor de werkgever al verlengd was. 

555 De regeling valt onder de coördinatieregels van Vo 1408/71. 
566 Richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het 

EVVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, PB EG 1996 L 145/4. Jacobs/Massuger/ 
Plessenn 1997, 64. 

577 Wet van 2 maart 1994 Stb. 230. 
588 Wet van 1 maart 1980, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de 

raadd van de Europese gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behandeling van mannen 
enn vrouwen Stb. 1980, 86 laatstelijk gewijzigd bij wet van 6 april 1994 Stb. 269. 
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zorgplichtt ten aanzien van de veiligheid op het werk.59 De veiligheidsvoorschriften zelf 
zijnn geen onderdeel van het BW, maar staan in de Arbeidsomstandighedenwet (oftewel 
Arbo-wet)) en de bijbehorende besluiten. Voor de aansprakelijkheid van de werkgever inzake 
arbeidsongevallenn verwijst de bepaling mede naar Titel 3 van Boek 6 betreffende de 
onrechtmatigee daad.60 Het BW bevat in het geheel geen bepalingen met betrekking tot 
dee werktijden. Deze zijn geregeld in de Arbeidstijdenwet en het daarbij horende Arbeidstij-
denbesluitt (zie hieronder). Afdeling 8 bevat de uitwerking van de richtlijn inzake de 
beschermingg van de rechten van werknemers bij overgang van een onderneming. 

Afdelingg 9 regelt het einde van de dienstbetrekking en bevat dus onder andere het 
privaatrechtelijkee ontslagrecht.62 Naast de bepalingen in het BW geldt voor ontslag echter 
ookk het vergunningsvereiste van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen. Het BBA 
iss van toepassing op werknemers in de zin van art. 7:610 BW plus een daarmee vergelijkbare 
groepp van personen die persoonlijk arbeid verrichten voor een ander. Het besluit is niet 
vann toepassing op de arbeidsverhouding van ambtenaren, onderwijzers, geestelijken en 
werknemerss die doorgaans minder dan drie dagen per week in de huishouding werken 
bijj  een natuurlijke persoon. Tevens kan de Minister op grond van art. 2 lid 2 2 BBA bepaalde 
groepenn van de werking van het BBA uitsluiten. Dit is onder andere gebeurd voor direc-
teurenn van NV'S en BV's.63 Valt een arbeidsverhouding onder het BBA dan is voor elke 
opzeggingg door de werkgever toestemming nodig van de Regionaal Directeur van de 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie,, tenzij er sprake is van een rechtsgeldig ontslag op staande 
voet,, opzegging tijdens de proeftijd of beëindiging ten gevolge van faillissement van de 
werkgever.644 Een zonder toestemming van de RDA gegeven ontslag is vernietigbaar.65 

Dee ontslagvergunning is een restant van de publiekrechtelijke regulering van de arbeidsver-
houdingenn ten behoeve van de naoorlogse wederopbouw van Nederland. Van de oor-
spronkelijkk van een strafsanctie voorziene bepalingen van het BBA resten slechts de ontslag-

599 Art. 7:655 BW gebaseerd op Ri 91/533/EEG PB EG 1991 L 288/32 resp. art. 7:658 lid 1 en 2 BW. 
600 Art. 7:658 lid 3 BW. 
611 Ri 77/187/EEG PB EG 1977 L 61/26 laatstelijk gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88. 
622 De term 'ontslag' wordt overigens in het BW niet gebezigd. Ik gebruik de term voor eenzijdige 

beëindigingg door de werkgever (ontslag geven) dan wel de werknemer (ontslag nemen) middels op-
zeggingg (art. 669). Andere vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn de beëindiging 
vann rechtswege (art. 667 en 674), beëindiging met wederzijds goedvinden en ontbinding door de rechter 
(art.. 685 en 686). Bakels 1998, 106. 

633 Besluit van de Minister van Sociale Zaken van 21 november 1972 nr. 31 553 Stcrt. 1972, 234. Tot 
11 januari 1999 gold een dergelijk uitzondering ook voor werknemers in hun proeftijd (Besluit van 
dee Staatssecretaris van Sociale Zaken van 10 november 1952 nr. 04 362 Stcrt 1952, 220). Deze 
uitzonderingg is echter bij de Wet flexibiliteit en zekerheid (Sib. 1998, 300) opgenomen in art. 6 BBA. 

644 Tot 1 januari 1999 was toestemming nodig voor elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst door 
zowell  de werknemer of de werkgever. Voor beëindiging met wederzijds goedvinden was echter een 
uitzonderingg gemaakt in art. 6 lid 2 BBA. 

655 Art. 9 BBA zoals gewijzigd bij wet van 14 mei 1998 Stb. 300. Tot 1 januari 1999 was de sanctie 
nietigheid. . 
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vergunningg en een regeling inzake werktijdverkorting wegens bijzondere economische 
omstandigheden.66 6 

Hett vergunningsvereiste van het BBA vormt een (vrij) algemene ontslagbescherming. Via 
dee toetsing van de ontslagaanvraag kan tevens een bepaald ontslagbeleid geëffectueerd 
wordenn en kunnen bepaalde groepen werknemers, bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsonge-
schiktee werknemers, worden beschermd.67 Het arbeidsrecht bevat echter ook buiten het 
BBAA ontslagbescherming voor specifieke groepen, vaak in de vorm van ontslagverboden. 
Afdelingg 9 van Titel 10 bevat ontslagverboden ten gunste van zieken, dienstplichtigen, 
zwangeree en pas bevallen vrouwen en met betrekking tot ontslag op grond van huwelijk 
off  samenwonen. In afdeling 4 wordt degene die een beroep doet op gelijke behandeling 
beschermdd tegen een met dit beroep samenhangend ontslag. Ook de AWGB en de WGB 
mannenn en vrouwen bevatten een dergelijke ontslagbescherming.68 

Inn art. 21 van de Wet op de ondernemingsraden werden leden, kandidaat-leden en ex-
ledenn van de OR verregaand beschermd. De Arbeidsomstandighedenwet bood deze bescher-
mingg ook aan leden van de op grond van die wet verplichte arbo-commissies en arbo-
diensten.699 Bij de Wet flexibiliteit en zekerheid van 14 mei 1998 Stb. 300 zijn ook deze 
ontslagverbodenn opgenomen in het BW en wel in art.7:670, 670a en 670b BW. Naast al 
dezee absolute of relatieve ontslag verboden bevat de Wet melding collectief ontslag een 
wederomm op een Europese richtlijn gebaseerde regeling voor ontslagen waarbij binnen 
eenn periode van 3 maanden meer dan 20 werknemers betrokken zijn.70 Deze regeling 
bevatt geen direct ontslagverbod maar verplicht de werkgever tot overleg met de vakor-
ganisatiess bij voorgenomen (collectieve) ontslagen. Sanctie op niet-naleving van die 
verplichtingg is het niet in behandeling nemen van de ontslagaanvragen door de Regionaal 
Directeurr van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. 

Zoalss gezegd is de Wet melding collectief ontslag gebaseerd op een Europese richtlijn. 
Dee ontslagverboden met betrekking tot specifieke groepen zijn niet EG-rechtelijk van 
oorsprong.. Sommige zijn terug te voeren op internationale verdragen en rechtsvergelijkend 
gezienn dan ook niet ongebruikelijk. Wel ongebruikelijk is het lange overleven van het 
vergunningsvereistee van het BBA, dat toch oorspronkelijk bijzondere wetgeving was, gericht 

666 Zie de Notitie Herijking beleid werktijdverkorting en de Beleidsregels werktijdverkorting 1998, Stcrt 
1998,, 75. Zondag Sociaal Recht 1998, 181. 

677 Art. 8 t/m 11 van het Delegatiebesluit 1993 Stcrt 1993, 11; Asscher-Vonk e.a. 1997, 139-140. 
688 Art. 8 AWGB; art. la WGB. 
699 Art. 15 lid 8 en 19 lid 2 van de Arbo-wet (oud). 

700 De regeling is vastgesteld bij Ri 75/129/EEG PB EG 1975 L 48/29 en nadien gewijzigd bij Ri 92/56/ 
EGG PB EG 1992 L 245/3. Inmiddels is er een nieuwe richtlijn vastgesteld die Ri 75/129/EEG vervangt 
namelijkk Ri 98/59/EG PB EG 1998 L 225/16. Omzetting in nationaal recht heeft plaatsgevonden bij 
Wett van 24 maart 1976 Stb. 223 houdende regelen inzake melding van collectief ontslag, gewijzigd 
bijj  wet van 6 november 1997 Stb. 510. 
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opp de na-oorlogse wederopbouw.71 Later zal blijken dat deze eigenaardigheid van het 
Nederlandsee ontslagrecht ook effect heeft op het Nederlandse IPR. 

Titell  10 eindigt met twee afdelingen die bepalingen bevatten met betrekking tot bijzondere 
typenn arbeidsverhoudingen. De artkelen 7:686 tot 688 BW bevatten een regeling waarin 
dee overeenkomst van handelsvertegenwoordiging wordt aangemerkt als een arbeidsover-
eenkomstt terwijl een aantal bepalingen inzake bemiddeling en agentuur van overeenkomstige 
toepassingg wordt verklaard. Art. 690 en volgende hebben betrekking op de arbeidsovereen-
komstt van de uitzendkracht en zijn ingevoerd bij de Wet flexibilitei t en zekerheid van 
144 mei 1998.72 

Dee bepalingen van het BW kennen verschillende gradaties van dwingendheid. De uit het 
overigee privaatrecht bekende indeling in dwingend en aanvullend recht wordt in het 
arbeidsrechtt uitgebreid met de categorieën semi-dwingend en driekwart dwingend recht. 

Dee term 'semi-dwingend recht' verwijst naar het verschijnsel dat afwijking van sommige 
bepalingenn slechts is toegestaan bij schriftelijke overeenkomst.73 'Driekwart dwingend 
recht'' verwijst naar de mogelijkheid af te wijken bij CAO of bij regeling door of namens 
eenn daartoe bevoegd bestuursorgaan.74 Beide termen vertegenwoordigen in hoge mate 
arbeidsrechtelijkee fenomenen. Door een schriftelijke overeenkomst te eisen, zou voorkomen 
wordenn dat de werknemer ongemerkt afstand doet van bepaalde rechten. Hierdoor staat 
semi-dwingendd recht in het teken van de bescherming van de werknemer. 

Driekwartt dwingend recht heeft meerdere aspecten. Ten eerste dient het de werknemers-
bescherming,, meer nog dan semi-dwingend recht. De noodzaak tot werknemersbescherming 
wordtt namelijk in hoge mate gebaseerd op het machtsverschil tussen werkgever en werk-
nemer.. Dit machtsoverwicht van de werkgever wordt gecorrigeerd als de werknemers niet 
opp individuele basis onderhandelen maar gemeenschappelijk optreden. Hierdoor is het 
mogelijkk om collectieven een ruimere onderhandelingsvrijheid toe te staan dan verantwoord 
zouu zijn ten aanzien van de individuele werknemers en werkgevers. Driekwart dwingend 

711 Zie voor de discussies rond het vergunningsvereiste en het nieuwe ontslagrecht o.a. Van der Heijden 
NJBNJB 1992, 1178 en 438-443. Ook Frankrijk kende overigens tot 1986 een vergunningensysteem voor 
ontslagenn om economische redenen (Javillier 1990, 187; Lyon-Caen/Péllisier 1988, 348, 367-368). 

722 Stb. 300; inwerkingtreding 1 januari 1999. 
733 Fase in: L.A. Rood 1997, 14. Zie voor de schriftelijkheidseis bijvoorbeeld art. 7:623 lid 2, 624 lid 

3,, 628, 671 en 672 lid 6. De regeling van het oude BW sprak van afwijking bij schriftelijke 
overeenkomstt of reglement. Het reglement was een eenzijdig door de werkgever (sinds 1971 na overleg 
mett de OR) opgestelde regeling met betrekking tot de organisatie van de werkzaamheden (Oud-BW 
7A:: 1637j-1637m jo. art. 27 WOR). Het reglement is echter afgeschaft bij Wet van 14 februari 1998 
tott wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titei 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw 
Burgerlijkk Wetboek, Stb. 1998, 107. 

744 Zie bijvoorbeeld art. 7:629a, 634 en 668 BW. Driekwart dwingend recht is in het Nederlandse recht 
geïntroduceerdd in 1953 in een regeling met betrekking tot het ontslag: Olbers SM A 1979, 493. Zie 
voorr driekwart dwingend recht in het EG-recht: art. 17 lid 3 van de Richtlijn 93/104/EG betreffende 
eenn aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd PB 1993 L 307/18. 
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rechtt herstelt dus gedeeltelijk de contractsvrijheid met behoud van bescherming.75 Daar-
naastt kan driekwart dwingend recht gebruikt worden als sociaal-politiek instrument: het 
beïnvloedtt de onderhandelingspositie van de sociale partners. Een regeling waarvan slechts 
bijj  CAO kan worden afgeweken geeft namelijk een impuls tot collectief onderhandelen, 
zekerr als de wettelijke regeling als te rigide wordt ervaren door de werkgever(s).76 

Tenslottee maakt driekwart dwingend recht, of eigenlijk het fenomeen CAO op zich, 
hett mogelijk om collectieve voorzieningen te treffen dan wel op het punt van de bedrijfsor-
ganisatiee van de wettelijke kaders af te wijken.77 De onderlinge afstemming van de 
werkzaamhedenn en de organisatie van de arbeidsgemeenschap zelf laten zich namelijk niet 
regelenn bij individuele arbeidsovereenkomst. Dit aspect van de arbeidsverhouding zal dan 
ookk eenzijdig vastgesteld worden door de werkgever, tenzij deze kan overleggen met de 
werknemerss als collectief.78 

Bijj  de term 'dwingend recht' past overigens een nuancering. Veel arbeidsrechtelijke 
bepalingenn zijn namelijk slechts eenzijdig dwingend: ze verbieden alleen afwijking in voor 
dee werknemer negatieve zin. In art. 7:656 en 658 BW blijkt deze eenzijdigheid uit de 
zinsnedee dat 'van dit artikel... niet ten nadele van de werknemer [kan] worden afgeweken'. 
Art.. 7:634 BW stelt dat de werknemer recht heeft op ten minste het daar genoemde aantal 
vakantiedagen.. Dit verschijnsel, dat ten nauwste samenhangt met het beschermingskarakter 
vann het arbeidsrecht, wordt in het Frans wel de sens unique van het arbeidsrecht genoemd. 

2.22 Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden 

Zoalss boven reeds is geconstateerd, bevat het BW geen regeling over werk- en rusttijden. 
Ookk inhoudelijke normen met betrekking tot de veiligheid op het werk ontbreken in het 
BW.. Aangezien de detacheringsrichtlijn mede betrekking heeft op deze onderwerpen is 
hett van belang kort aan te geven hoe de regulering van de werktijden en de veiligheid 
naarr Nederlands recht is geregeld. Beide onderwerpen behoren tot een gedeelte van het 
arbeidsrechtt dat vroeger wel werd aangeduid met de term arbeidsbescherming.79 De wette-
lijk ee regulering ervan is opgenomen in de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandigheden-
off  Arbo-wet. Beide wetten beogen de veiligheid, gezondheid en het welzijn in verband 

755 Zie voor een kritische evaluatie van deze vooronderstelling Fase in: L.A. Rood 1997, 11-24 en 
Hromadkaa in: FS Kissel 1994, 419. 

766 Jacobs 1986, 304-309. 
777 Zie bijvoorbeeld in het BW art. 7: 639 lid 2 dat handelt over fondsenvorming inzake vakantiegeld 

enn art. 7:629a inzake de controlerend arts bij loonbetalingen bij ziekte. In de WOR, zie art. 5a en 
32. . 

788 Ook de ondernemingsraad is een collectief. Afspraken met de OR zijn in Nederland echter niet 
gelijkgesteldd met CAO's, zodat afwijken van driekwart dwingend recht niet mogelijk is. Zie Jacobs/ 
Massuger/Plessenn 1997, 9; Van der Heijden 1990, 16-17; Jaspers 1987, 33 e.v. 

799 Bakels 1998, 28. 
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mett de arbeid te bewaken en te verbeteren. Ze vormen het nationale kader waarbinnen 
dee talrijke EG-regelingen over deze onderwerpen hun implementatie krijgen.80 De Ar-
beidstijdenwett heeft daarnaast nog een tweede, niet EG-rechtelijk bepaalde doelstelling. 
Hijj  wil namelijk de combineerbaarheid van arbeid en zorgtaken bevorderen. 

Beidee wetten zijn relatief nieuw. In 1980 is er een nieuwe Arbo-wet tot stand gekomen 
diee vanaf 1983 gefaseerd is ingevoerd. Inmiddels is deze wet vervangen door de Arbeidsom-
standighedenwett 1998.81 Ook deze wet zal gefaseerd worden ingevoerd. De Arbeidstijden-
wett 1995 is vanaf 1 januari 1996 geleidelijk in werking getreden.82 

Zowell  de Arbeidsomstandighedenwet als de Arbeidstijdenwet hebben een personele 
werkingssfeerr die afwijkt van die van Titel 10 BW. De Arbeidstijdenwet is van toepassing 
opp zowel ambtenaren als werknemers in privaatrechtelijke dienstbetrekking in alle 
bedrijfstakkenn en sectoren.83 Ambtenaren en zeelieden zijn dus niet principieel uitgesloten 
vann de werking van de wet. Daarnaast sluit de toepasselijkheid van de wet niet geheel 
aann bij de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst of vergelijkbare band tussen de 
werknemerr en degene die voor toepassing van de wet als werkgever wordt beschouwd. 
Inn situaties waarin gebruik wordt gemaakt van uitzendkrachten of waarin werknemers 
wordenn ingeleend, wordt namelijk de inlener als werkgever aangemerkt. Dit ondanks het 
feitt dat er in die situatie geen arbeidsovereenkomst aanwezig is met de inlener maar met 
dee uitlener c.q. het uitzendbureau. 

Dee ratio hiervoor is, dat de werkzaamheden feitelijk worden verricht binnen de or-
ganisatiee van de inlener. Deze, en niet de uitlener, is dan ook degene die de organisatie 
vann de werktijden daadwerkelijk in de hand heeft. Aangezien deze argumentatie ook gelding 

800 De Gier 1991; Asscher-Vonk e.a. 1997, 58. Vergelijk voor doelstelling en achtergrond de considerans 
vann beide wetten. De doelstelling wordt door de arbeidstijdenwet nadrukkelijk geplaatst in het kader 
vann de verplichtingen die voortvloeien uit het EG-recht en wel de Ri 93/104/EG van 23 november 
19933 PB EG 1993 L 307 en Ri 94/33/EG van 22 juni 1994 PB EG 1994 L 216. Ook de regelingen 
vann de Arbo-wet worden in hoge mate bepaald door EG-recht en wel door de Kaderrichtlijn 89/391/ 
EEGG PB EG 1989 L 183/1 en de daarop gebaseerde richtlijnen. In de considerans van de Arbo-wet 
19800 stammende wet komen deze EG-richtlijnen echter (uiteraard) niet voor. Behalve de Europese 
richtlijnenn bestaan er op dit terrein nog verschillende internationale instrumenten, bijvoorbeeld de 
Europesee overeenkomst inzake het wegvervoer 'AETR' (Verdrag van 1 juli 1970 Trb. 1972, 97 
laatstelijkk gewijzigd bij Trb. 1994, 163). 

811 Arbeidsomstandighedenwet 1980 Stb. 1980, 664 en Arbeidsomstandighedenwet 1998 Stb. 1999, 184. 
822 De inwerkingtreding van de wet werd opgeschort tot uiterlijk 1 januari 1997 voor die situaties waarin 

eenn collectieve arbeidsovereenkomst of rechtspositieregeling van kracht was waarin met de nieuwe 
systematiekk van de regeling geen rekening was gehouden. S&J 49-1 1996 blz- XX-XXI . Voor 
werknemerss werkzaam in het transport kent de wet een overgangsperiode van 3 jaar: art 12:12 jo 
5:122 lid 2. 

833 De Arbeidstijdenwet bevat diverse uitzonderingen en speciale regelingen voor bijzondere groepen 
alss brandweerlieden en politieagenten alsmede een uitgebreide overgangsregeling voor transport-
werknemers.. Ook de Arbo-wet kent dergelijke uitzonderingen: zie Arbo-wet 1980 art. 2; Arbowet 
19988 art. 2 lid 2. Op deze bepalingen wordt hier echter niet verder ingegaan. Zie ook Asscher-Vonk 
e.a.. 1997, 23 en 58. 
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heeftt ten aanzien van het verzekeren van veiligheid en hygiëne op de werkplek, heeft de 
Arbo-wett een soortgelijke personele werkingssfeer.84 

Inn tegenstelling tot de Arbo-wet heeft de Arbeidstijdenwet een aparte bepaling met betrek-
kingg tot de territoriale werkingssfeer.85 Om precies te zijn: art. 2:8 regelt de 'extraterri-
torialee werking' van de wet. De Arbeidstijdenwet en de daarop gebaseerde regelingen zijn 
namelijkk "mede van toepassing op arbeid verricht op of vanaf een mijnbouwinstallatie 
opp het continentaal plat als bedoeld in de Mijnwet continentaal plat; op arbeid welke geheel 
off  ten dele buiten Nederland wordt verricht door personen, werkzaam aan boord van zee-
schepenn die op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd zijn de Nederlandse vlag 
tee voeren [en] op arbeid welke voor een in Nederland gevestigde werkgever, geheel of 
tenn dele buiten Nederland wordt verricht door personen, werkzaam aan boord van luchtvaar-
tuigenn [dan wel] in of op motorrijtuigen." Omgekeerd is op grond van art. 2:9 de wet niet 
vann toepassing op werkzaamheden verricht door de bemanning van buitenlandse zeeschepen 
enn luchtvaartuigen die zich binnen het Nederlandse territoir ophouden. 

Opp deze bepalingen, alsmede op een daarmee verwante bepaling inzake bijzondere 
aansprakelijkheidd in art. 11:2 van de Arbeidstijdenwet, zal nader worden ingegaan bij de 
besprekingg van de zogeheten scope rules en voorrangsregels in het Nederlandse inter-
nationalee arbeidsrecht in Deel IV. 

Dee Arbeidstijdenwet legt een aantal verplichtingen van organisatorische aard op aan de 
werkgever.. Deze is verplicht beleid te voeren inzake de arbeidstijden, een registratie bij 
tee houden en zijn beleid te evalueren. De vorm waarin de registratie moet plaatsvinden, 
kann nader worden vastgesteld bij AMvB. Inhoudelijk bevat de wet een aantal bepalingen 
mett betrekking tot kinderarbeid en arbeid verricht door zwangere en recent bevallen 
vrouwen.. Deze bepalingen zijn volledig dwingendrechtelijk van aard.86 Daarnaast bevat 
dee wet een algemene regeling van de arbeids- en rusttijden. De structuur van de wet ten 
aanzienn van de arbeids- en rusttijden maakt de regeling grotendeels driekwart dwingend. 

Dee wet bevat namelijk een uitgewerkte standaardregeling die civielrechtelijk 
gehandhaafdd wordt. Van deze regeling kan afgeweken worden bij 'collectieve regeling', 
eenn begrip dat naast CAO's ook verordeningen van PBO's en publiekrechtelijke rechts-

844 Art. 1 Arbo-wet (1980 en 1998). De Arbo-wet heeft overigens nog een ruimer bereik dan de Arbeidstij-
denwett nu de Arbo-wet zich ook uitstrekt over verrichtingen van leerlingen en studenten in onderwijsin-
richtingenn of gedeelten daarvan: art. 2 lid 2 Arbo-wet 1998 (art. 2 Arbo-wet 1980). 

855 Dit verschil is niet terug te voeren op een verschil in werking van de EG-richtlijnen op de onder-
scheidenn terreinen. Noch de kaderrichtlijn 89/39l/EEG met betrekking tot de arbeidsomstandigheden 
nochh de richtlijn over de arbeidstijden (Ri 93/104/EG) bevat een expliciete werkingssfeerbepaling. 
Dee werkingssfeer van de Arbowet 1998 is (deels) af te leiden uit art. 2 lid 2 onder b en c. 

866 Afwijken is dus niet toegestaan, ook niet bij CAO of schriftelijke overeenkomst. 
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positieregelingenn omvat.87 Daarnaast is onder omstandigheden ook afwijking mogelijk 
bijj  overeenkomst tussen de werkgever en de ondernemingsraad of een vergelijkbaar 
overlegorgaann in de publieke sector.88 Als van de mogelijkheid tot afwijken van de stan-
daardregelingg gebruik gemaakt wordt, moet in ieder geval een aantal in de wet opgenomen 
minimumnormenn gerespecteerd worden. Deze minimumnormen, die essentieel worden ge-
achtt voor de gezondheid en veiligheid van zowel de werknemers als derden, zijn - als 
enigee - strafrechtelijk gesanctioneerd. De naleving van de wet wordt gecontroleerd door 
daartoee door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaren. 
Inn de meeste gevallen zijn dit ambtenaren van de Arbeidsinspectie.89 Deze hebben onder 
anderee het recht de werkplek te betreden, inlichtingen in te winnen en bescheiden in te 
zien.90 0 

Bijj  ernstige overtreding van het verbod op kinderarbeid of de strafrechtelijk gesanctio-
neerdee minimumnormen, kan de inspecteur een bevel geven tot staking van de werkzaam-
heden.. Negeren van dit bevel is een misdrijf. Hoewel dus de Arbeidsinspectie de naleving 
vann de wet controleert en ook ten aanzien van de standaardregeling een monitorfunctie 
vervult,, loopt de handhaving van de normen in de wet grotendeels via het privaatrecht.91 

Immers,, noch de standaardregeling, noch de collectieve regelingen zijn strafrechtelijk 
gesanctioneerd.. Ook maakt de wet, in tegenstelling tot zijn voorganger, nauwelijks gebruik 
vann vergunningen. Handhaving dient dan ook te geschieden door individuele werknemers, 
doorr vakverenigingen in hun functie van belangenbehartiger of door de ondernemingsraad. 

Dee Arbo-wet heeft een heel andere structuur dan de Arbeidstijdenwet. Het is een kaderwet 
waarinn voornamelijk organisatorische maatregelen worden voorgeschreven. Net als in de 
Arbeidstijdenwett dient de werkgever een beleid te formuleren en moet hij inventariseren 

877 De sens unique speelt bij deze onderwerpen slechts een rol ten aanzien van maximum werktijden 
enn minimum rustperiodes. De organisatie van de arbeidstijd zelf laat zich niet zo goed in 'slechter' 
off  'beter' uitdrukken. 

888 Namelijk alleen als de relevante collectieve regeling reeds regelingen met betrekking tot het onderwerp 
bevat.. Voor dat doel zijn de bepalingen van de wet verdeeld in twee onderwerpen, te weten rusttijd 
enn pauze (1) en arbeidstijd, arbeid op zondag en in nachtdienst (2). Zie art. 1:4 ATW. 

899 Per 1 mei 1994 is een aantal diensten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
samengevoegdd in één Dienst voor Inspectie en Informatie (oftewel de Inspectiedienst Sociale Zaken 
enn Werkgelegenheid, I-SZW). Het betrof de Arbeidsinspectie, de Dienst Inspectie Arbeidsverhoudingen, 
dee Loontechnische Dienst en de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden of DCA. Zie hierover Stcrt 
1994,, 84 blz. 7 alsmede de Organisatie- en mandaatsbesluiten SZW en 1-SZW plus de hiermee 
samenhangendee wijzigingen in Stcrt. 1994, 93 blz. 20-23. Per 15 juli 1996 is de naam van de I-SZW 
gewijzigdd in Arbeidsinspectie met behoud van de organisatiestructuur. De Arbeidsinspectie van na 
19966 heeft dus ruimere taken en bevoegdheden dan die van voor 1994 en houdt zich onder andere 
ookk bezig met de algemeen verbindend verklaring van CAO's. Zie Stcrt 1996, 125 blz. 5, de Wijziging 
organisatiee en mandaatsbesluit SZW in verband met naamswijziging Stcrt 1996, 126 en het Organisatie-
enn mandaatsbesluit Arbeidsinspectie 1996 Stcrt 1996, 128. 

900 Zie hoofdstuk 8 van de wet. 
911 Nota n.a.v. het Eindverslag K II 23 646 nr. 11, blz. 3 en 15. Regelingen in strijd met de wet zijn 

nietig.. Zie bijv. art. 5:4 lid 2, 5:7 lid 2 en 5:10 lid 6. 
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enn evalueren.92 Voor het overleg met de werknemers voorziet de wet in bevoegdheden 
vann de ondernemingsraad en, zonodig, de instelling van speciale structuren te weten Arbo-
commisiess of werkoverleggen.93 De werkgever dient zich verder ten aanzien van zijn 
verplichtingenn te laten bijstaan door deskundigen, al dan niet georganiseerd in een Arbo-
dienst.. Hij heeft een meldingsplicht ten aanzien van bedrijfsongevallen en beroepsziekten. 
Dee eigenlijke normen met betrekking tot de inrichting van de werkruimte, het gebruik van 
hulpmiddelen,, machines, gevaarlijke stoffen enzovoorts, staan niet in de wet zelf maar 
inn op art. 24 Arbo-wet gebaseerde besluiten.94 Zowel de structuur van de Arbo-wet als 
dee inhoud van de afzonderlijke besluiten worden voor een groot gedeelte bepaald door 
Europesee richtlijnen.95 De controle vindt plaats door de Arbeidsinspectie die daarvoor 
eenn aantal bevoegdheden toegekend heeft gekregen. Bij overtreding kan de dienst een aantal 
maatregelenn nemen waaronder, ook hier, het stilleggen van het werk.96 Overtreding van 
dee wet is een economisch delict.97 

33 CAO-recht 

3.11 Het CAO-begrip in de Nederlandse wet 

Dee collectieve arbeidsovereenkomst is een verschijnsel dat in enigerlei vorm bekend is 
inn alle landen van de Europese Unie. De termen CAO, Tarifvertrag, collective agreement, 
conventionconvention collective, etc. verwijzen alle naar het maatschappelijke gegeven dat er 
werknemerscollectievenn bestaan die in onderhandeling treden met werkgevers of verbanden 
vann werkgevers over lonen, arbeidstijden en/of andere aspecten van de collectieve en 
individuelee arbeidsverhouding. Wat er in een CAO kan staan, wie er een kan sluiten en 
watt precies de juridische effecten van een CAO zijn, wisselt echter van land tot land. 

922 Art. 3 t/m 5 Arbo-wet 1980. 
933 Deze laatste twee overlegstructuren zijn geregeld in art. 15 en 16 van de wet en zijn met name relevant 

bijj  afwezigheid van een OR. 
944 Op 1 juli 1997 is het Arbeidsomstandighedenbesluit van 15 januari 1997 Stb. 1997, 60 in werking 

getredenn (Besluit van 20 juni 1997 Stb. 1997, 263). Het Arbeidsomstandighedenbesluit verving 38 
oudee Arbo-besluiten. Zie ook Asscher-Vonk e.a. 1997, 58. 

955 De richtlijnen met specifieke normen zijn grotendeels gebaseerd op een kaderrichtlijn uit 1989: Ri 
89/399 l/EEG PB EG 1989 L 183/1. 

966 Art. 32 e.v. Arbo-wet 1980. 
977 Art. 57 Arbo-wet 1980jo. art. 1 onder 4e Wet op de economische delicten. Inde voorstellen die geleid 

hebbenn tot de Arbo-wet 1998 krijgt de handhaving een civiel- en administratiefrechtelijk karakter 
enn wordt de mogelijkheid groter om op ondernemingsniveau eigen regels te stellen: Van der Heijden 
in:: L.A. Rood 1997, 55. 
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Art.. 1 van de Nederlandse Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO)98 defini-

eertt de CAO als volgt: 

"Onderr collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door een 
off  meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werk-
geverss en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van arbeiders, waarbij 
voornamelijkk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomst in 
achtt te nemen. Zij kan ook betreffen aannemingen van werk en overeenkomsten tot het verrichten 
vann enkele diensten." 

Mett deze definitie heeft de Nederlandse wetgever op een aantal punten stelling genomen. 
Tenn eerste geldt de CAO als overeenkomst. Hiermee accepteert de wetgever de mogelijkheid 
datt een CAO rechten en verplichtingen vestigt tussen de CAO-partijen onderling: het obli-
gatoiree aspect van de CAO. Deze kwalificatie als overeenkomst geeft al aan dat de CAO 
inn Nederland in sterke mate zen juridisch verschijnsel is. Dit in tegenstelling tot met name 
Groot-Brittannië,, waar de CAO meestal beschouwd wordt als "gentlemen's agreement'" 
enn niet in rechte kan worden afgedwongen." 

Tenn tweede bevat het artikel een omschrijving van de CAO-partijen. Aan de werknemers-
kantt gaat het altijd om een collectief, dat dus op grond van art. 1 Wet CAO de vorm moet 
hebbenn van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten van deze 
verenigingg dienen de bevoegdheid tot het sluiten van CAO's uitdrukkelijk te vermelden. 
Dezee eis is opgenomen in art. 2 van de wet. Het Nederlandse CAO-recht stelt geen nadere 
eisenn aan de CAO-partijen. Met name kent het Nederlandse CAO-recht geen erkennings-
off  representativiteitseis. Dit betekent onder andere dat iedere vakbond die voldoet aan de 
vereistenn in de Wet CAO, een CAO kan sluiten.100 Tenminste, als de organisatie erin slaagt 
zichh een plaats aan de onderhandelingstafel te verwerven.101 

Hett afwezig zijn van een representativiteitsvereiste leidt af en toe tot problemen die op 
hunn beurt weer aanleiding zijn tot wetenschappelijk debat. Dit debat over de represen-
tativiteitt van de vakbeweging heeft twee aspecten. Het ene betreft de legitimiteit van het 
vakbondsoptreden:: in hoeverre is het wenselijk dat een bond die slechts een klein deel 

988 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 december 1927 Stb. 415, laatstelijk gewijzigd 
bijj  wet van 17 april 1997 Stb. 192. 

999 Koning 1987, 138; Jacobs 1986, 132-136. 
1000 Erkenning is niet nodig om een CAO te kunnen sluiten. Wel is er in zekere zin een verschil tussen 

erkendee en met-erkende vakcentrales in die zin dat niet alle organisaties deelnemen aan het overleg 
opp centraal niveau in de Stichting van de Arbeid en de SER en aan het beheer van de instellingen 
vann de sociale zekerheid. Koning 1987, 122 en 124; Windmuller 1987, 297. Dit onderscheid werkt 
doorr in het vrijstelhngenbeleid ten aanzien van bedrijfstak-CAO's en de algemeen verbindendverklaring 
daarvann in verband met de aanwezigheid van een ondernemings-CAO. Zie hierover Minister van 
Socialee Zaken DCA nr. 7210 Bijv. Stcrt. 14 januari 1991 nr. 32; Losbl. Comm. Wet AW art. 2 aant. 
99 (Olbers). 

1011 Zie over de representativiteit van vakbonden en de toegang tot de onderhandelingen o.a. Schutte 1998, 
19-28;; Brink SMA 1988, 184 e.v.; Jaspers 1987, 20-30; Koning 1987, 119-127; Jacobs 1986, 1)2-121. 
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vann het personeel tot zijn leden mag rekenen, ten aanzien van het voltallige personeel 
afsprakenn kan maken?102 Het andere betreft de concurrentie tussen vakbonden onderling: 
welkee ruimte krijgt een werkgever om verschillende bonden tegen elkaar uit te spelen? 
Ditt risico is in Nederland niet denkbeeldig, nu er in elke bedrijfstak meerdere bonden actief 
zijn.. Nederland heeft namelijk een pluriforme vakbeweging.103 

Dee Nederlandse na-oorlogse vakbeweging was georganiseerd naar zuilen, deze waren 
opp hun beurt onderverdeeld naar bedrijfstak.104 De katholieke werknemers werden ver-
tegenwoordigdd door de vakcentrale NKV, de christelijke werknemers van andere denomina-
tiess verenigden zich onder de koepel van het CNV en daarnaast bestond nog het niet-confes-
sionelee NVV. Deze organisaties vormden het centrale overleg- en samenwerkingsorgaan 
voorr de verschillende bonden. De bonden op hun beurt waren min of meer georganiseerd 
naarr bedrijfstak, zo was er een Voedingsbond NVV en een Hout- en Bouwbond CNV.105 

Hett NKV en het NVV zijn inmiddels samengegaan in de FNV en ook het aantal bonden 
binnenn de vakcentrale is in de loop der jaren sterk verminderd.106 Zo gingen in 1998 
vierr FNV-bonden op in één nieuwe bond met de naam FNV Bondgenoten.107 

Buitenn de vakcentrales om bestaan er nog onafhankelijke, zogenaamde categorale bon-
den.1088 Deze categorale bonden kunnen verschillende redenen hebben om onafhankelijk 
tee willen blijven. De in 1964 opgeheven eenheidsvakcentrale en het onafhankelijk verbond 
vann bedrijfsorganisaties bijvoorbeeld hadden een duidelijk afwijkende, radicaal-politieke 
achtergrondd en waren om die reden onafhankelijk van de gematigde vakcentrales.109 Een 
organisatiee als de Federatie Spoorweg Vakvereniging daarentegen verzette zich met name 
tegenn de nadruk op het algemeen belang dat kenmerkend is voor de Nederlandse vak-

1022 Van der Heijden (1990, 13) vermeldt dat de organisatiegraad in Nederland tussen 1970 en 1990 is 
teruggelopenn van 39% tot 24%. Kraamwinkel (Sociaal Recht 1997, 262) houdt de gemiddelde 
organisatiegraadd op 25 %. 

1033 Zie voor een overzicht van de CAO-partijen in 1980: Frenket/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980. 
1044 Voor de tweede wereldoorlog waren de meeste CAO's beroeps-CAO's en/of plaatselijke CAO's. Na 

dee oorlog verschoof het accent naar CAO's voor bedrijven en bedrijfstakken. Windmuller 1987, 286-
287;; Brouwer SMA 1987, 662; Van Peijpe 1985, 85 e.v.; 337 e.v.; Fase 1982, 12-13. Windmuller 
1987,, 19 vermeldt als eerste plaatselijke bond die van de drukkers te Amsterdam uit 1861; als eerste 
landelijkee vakbond noemt hij de typografenbond, opgericht in 1866. 

1055 De bonden bestrijken strikt genomen meer dan één bedrijfstak. Dit is zeker het geval na de recente 
fusiegolff  waarin vier FNV bonden zich verenigd hebben in de FNV Bondgenoten. 

1066 NVV en NKV vormden een federatie in 1976 en fuseerden in 1981 (per 1 januari 1982). Tussen 1945 
enn 1980 halveerde het aantal bonden dat lid was van het NVV ; zie Windmuller 1987, 268 en 280; 
Fasee 1982, 12. 

1077 De vier bonden waren de Voedingsbond, de Vervoersbond, de Industriebond en de Dienstenbond. 
1088 De aanduiding 'categorale bond' is niet eenduidig. Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980, 82 

reserverenn de term voor niet-radicale bonden die (desondanks) niet zijn aangesloten bij een vakcentrale. 
1099 De EVC was communistisch, zie Windmuller 1987, 298; Van Peijpe 1985, 338. Voor het O VB, zie 

Windmullerr 1987, 298; Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980, 86. 
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centraless en wilde een duidelijker accent op de belangenbehartiging ten behoeve van de 

leden.110 0 

Dee aanduiding 'categorale' bond verwijst tenslotte naar een soort bond dat de belangen 
vann een bepaalde categorie werknemers behartigt, bijvoorbeeld het middelbaar en hoger 
personeell  (Unie BLHP) of verplegenden en verzorgenden (vvio, later NU 91). Deze bonden 
zijnn dus naar functie of functieniveau georganiseerd in plaats van, zoals binnen de vak-
centraless gebruikelijk is, naar economische bedrijvigheid.111 De bonden voor hoger en 
leidinggevendd personeel zijn sterk opgekomen in de jaren '70 als reactie op het gebruik 
vann CAO's als nivelleringsinstrument. Het hogere personeel, dat normaalgesproken niet 
onderr de CAO viel en ook meestal geen lid was van de bij de CAO betrokken vakbond, 
werdd toen plotseling betrokken bij de CAO met een voor de betreffende werknemers 
ongunstigg resultaat. Als reactie ontstonden de bonden voor leidinggevend en hoger personeel 
diee hetzij mee onderhandelden over de algemene CAO, hetzij konden aansturen op aparte 
CAO'ss voor hoger personeel."2 Zowel de behoefte aan 'eigen' vertegenwoordigers als 
dee concurrentie tussen bonden onderling worden (mede) veroorzaakt door het feit, dat een 
CAOO zowel juridisch als feitelijk invloed kan hebben op de arbeidsovereenkomsten van 
ongeorganiseerdee of elders georganiseerde werknemers. De juridische aspecten van deze 
invloedd komen hieronder aan de orde bij de bespreking van de Wet CAO. 

Dee omschrijving van de CAO in art. 1 Wet CAO bevat nog twee keuzen die hier vermelding 
verdienen.. Met betrekking tot de werkgever valt op dat zowel collectieven als individuele 
werkgeverss als partij kunnen optreden. Nederland kent dan ook zowel bedrijfstak-CAO's 
alss ondernemings-CAO's."3 Voor beide geldt het systeem van de Wet CAO. Ten slotte 
bevatt het artikel een omschrijving van de inhoud van een CAO: deze betreft "voornamelijk 
off  uitsluitend arbeidsvoorwaarden bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen". De praktijk 
tenn aanzien van de inhoud van CAO's toont aan dat deze bepaling nauwelijks beperkingen 
opwerpt:: ook afspraken die slechts zijdelings te maken hebben met de individuele arbeids-
overeenkomst,, kunnen de vorm van een CAO aannemen."4 

Hett Nederlandse recht maakt geen onderscheid tussen algemene CAO's die de arbeids-
verhoudingenn in de breedte regelen en specifieke CAO's over deelonderwerpen als scholing 

1100 Windmuller 1987,298. Inmiddels zijn deze verschillen minder overheersend en zijn er zelfs besprekin-
genn gaande met de FNV over samenwerking en/of fusie. 

Uii  Windmuller 1987, 302; Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980, 83. 
1122 Sommige van deze organisaties bestonden al langer, maar namen voorheen geen deel aan het CAO-

overleg.. Een deel van deze organisaties heeft zich verenigd in vakcentrales: in 1974 werd de Raad 
vann Overleg voor Middelbaar en Hoger Personeel opgericht; deze werd later vernoemd tot Vakcentrale 
MHP.. Jaspers 1987, 23; Koning 1987, 124; Windmuller 1987, 302; Frenkel/Jacobs/ Nieuwstraten-
Driessenn 1980, 84. 

1133 Hiernaast bestaan nog interprofessionele akkoorden die het leeuwendeel van de beroepsbevolking 
bestrijken.. Deze zijn bijvoorbeeld bekend in België en Frankrijk. Nederland kent wel het verschijnsel 
vann het 'Centraal Akkoord', maar dit vormt geen CAO in de zin van de wet. Fase, LA . Rood 1997, 
11;; Jacobs 1986, 303. 

1144 Schutte 1998, 57-59; Olbers SMA 1992, 659; Jaspers 1987, 20. 
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off  VUT. Beide soorten vallen onder de Wet CAO.115 Het scala van onderwerpen dat in 
CAO'ss wordt behandeld, bestrijkt het hele terrein van het arbeidsrecht: loon, vakantiedagen 
enn andere onderwerpen met betrekking tot het arbeidsovereenkomstenrecht; werktijden 
enn roosters in aanvulling op of juist in afwijking van de Arbeidstijdenwet, veiligheidsaspec-
tenn in aanvulling op de Arbeidsomstandighedenwet; aanvullende sociale zekerheid, scholing, 
arbeidsmarktmaatregelen,, geschillenbeslechting enzovoorts. All e in de detacheringsrichtlijn 
genoemdee onderwerpen kunnen dus het onderwerp zijn van CAO-regelingen."6 Als een 
overeenkomstt voldoet aan de voorwaarden om CAO te zijn heeft dat als belangrijk gevolg 
datt de Wet CAO erop van toepassing is."7 Tevens kan, als aan een aantal andere voor-
waardenn voldaan is, de regeling algemeen verbindend worden verklaard op basis van de 
Wett op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van 
collectievee arbeidsovereenkomsten van 25 mei 1937 (Wet AVV). 118 De Wet CAO en de 

Wett AVV vormen samen het juridische kader van het Nederlandse CAO-recht. 

3.22 De Wet CAO 

Dee Wet CAO maakt geen enkel onderscheid naar soorten CAO'S of naar soorten bepalingen 
inn CAO's. In de literatuur is echter een onderverdeling gangbaar geworden die per bepaling 
onderscheidd maakt naar de daarbij betrokken 'partijen'. Qua terminologie richt deze 
onderverdelingg zich op (een schematische voorstelling van) de betrokkenen bij een 
bedrijfstak-CAO.. Een bedrijfstak-CAO wordt gesloten tussen een organisatie van werkgevers 
enn een organisatie van werknemers en heeft betrekking op de arbeidsovereenkomsten 

1155 Wel zijn er aparte wettelijke regelingen ten aanzien van bedrijfspensioen- en spaarfondsen namelijk 
dee Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds van 17 maart 1949 Stb. i 121 
laatstelijkk gewijzigd bij wet van 10 juli 1995 Stb. 355 en de Pensioen- en spaarfondsenwet van 15 
meii  1962 Stb. 275 laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 juli 1995 Stb. 355. 

1166 De vroegere 'Dienst collectieve arbeidsvoorwaarden' (in 1994 opgenomen in de 'Inspectiedienst SZW' 
diee sinds 15 juli 1996 'Arbeidsinspectie' heet) publiceert regelmatig overzichten van de inhoud van 
CAO's.. Tevens bestaat er een losbladige uitgave CAO's in Nederland die korte omschrijvingen van 
lopendee CAO's bevat. Deze uitgave staat onder redactie van E. Franken (hoofdredacteur), A.M. van 
denn Bogaert, J.M. Bouwens, P.M. Noordman en R.E. Roije en wordt uitgegeven door SDU - Den 
Haag. . 

1177 Naast de hier genoemde voorwaarden zijn dat de voorwaarde dat de CAO is aangegaan bij authentieke 
off  onderhandse akte (art. 3 Wet CAO) en dat de CAO is aangemeld bij het Centraal kantoor van 
dee Arbeidsinspectie (art. 4 Wet op de loonvorming). Zonder deze aanmelding kan de CAO niet in 
werkingg treden. Zie Schutte 1998, 45; Van Tongeren Sociaal Recht 1997, 48. De instantie waar 
aanmeldingg plaatsvindt, heeft in de loop der tijd verschillende namen gehad waaronder het Loonbureau 
enn de Dienst collectieve arbeidsvoorwaarden. Deze naamswijzigingen zijn terug te vinden in de 
besluitenn tot algemeen verbindendverklaring. Die worden namelijk wel doorlopend genummerd maar 
ditt nummer is in de loop der tijd achtereenvolgens aangeduid als DCA-nummer, een I-SZW-nummer 
enn nu dus een AI-nummer. 

1188 Stb. 1937, 801 zoals laatstelijk gewijzigd bij wetten van 10 juli 1995, Stb. 335; 23 november 1995, 
Stb.Stb. 598; 14 november 1996, Stb. 562 en 6 februari 1997, Stb. 63. 
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geslotenn tussen de individuele werkgevers, leden van de ene partij, en individuele 
werknemers,, leden van de andere partij. De CAO-bepalingen kunnen verplichtingen scheppen 
tussenn deze vier soorten betrokkenen."9 

Dee bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de werkgeversorganisatie 
enn de werknemersorganisatie worden obligatoire bepalingen genoemd. Het belangrijkste 
voorbeeldd van een obligatoire bepaling is de zogenaamde vredesplichtclausule waarin de 
vakbondd belooft af te zien van collectieve actie gedurende de looptijd van de CAO.120 

Eenn tweede categorie bepalingen wordt gevormd door de horizontale of normatieve bepalin-
gen.. Zo worden de bepalingen genoemd die geschikt zijn om door te werken in de ver-
houdingg tussen de individuele werknemer en de individuele werkgever zoals afspraken 
overr de beloning en het aantal vakantiedagen.121 

Bevatt de CAO verplichtingen van de individuele werkgevers of werknemers tegenover 
dee andere CAO-partij dan waartoe de betrokkene behoort (meestal de werkgever tegenover 
dee vakbeweging), dan spreekt men van diagonale bepalingen.1" Naast deze drie soorten 
bepalingenn kunnen CAO's verder nog verplichtingen bevatten tussen werkgevers onderling 
off  tussen individuele werkgevers/werknemers en derden.123 Als voorbeeld van dit laatste 
dienenn de bij CAO opgerichte fondsen. Deze worden meestal (mede) gevoed door bijdragen 
vann de werkgevers, ze worden paritair beheerd en voorzien in de financiering van scholing, 
verzekeringg tegen ongevallen, VUT, etcetera.124 De kosten van de verplichte afdracht aan 
dezee fondsen vertegenwoordigen een niet onbelangrijk deel van de loonsom. Zoals gezegd, 
maaktt de Wet CAO geen onderscheid tussen verschillende soorten bepalingen. De speciale 
positiee van de fondsen staat dan ook niet in de Wet CAO maar is ingevuld door de 
rechtspraak.1255 Slechts de pensioen- en spaarfondsen zijn afzonderlijk bij wet ge-
regeld.126 6 

1199 Schutte 1998, 61-63; voor kritiek ten aanzien van het nut van de indeling zie Koning 1988, 174 e.v.. 
1200 Deze samenhang tussen de bindende kracht van CAO's en de legitimiteit van stakingen is voor de 

Engelsee vakbeweging reden om af te zien van juridische binding. Zie hierover Jacobs 1986, 135. 
1211 Koning (1988, 182) maakt onderscheid tussen de term 'normatieve bepalingen' die refereert aan 

bepalingenn die geschikt zijn om te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst en de 'normatieve 
werking'' van CAO-bepalingen. Dat laatste betreft bijvoorbeeld functieclassificaties, loonschalen en 
anderee collectieve regelingen die de rechtspositie van de individuele werknemer wel normeren maar 
diee niet als zodanig opgenomen kunnen worden in de individuele arbeidsovereenkomst. 

1222 Kamphuisen gebruikte de term 'normatieve bepalingen' voor zowel de diagonale als de horizontale 
bepalingen.. Beide normeren ze de rechtsverhouding tussen anderen dan de directe partijen bij de 
overeenkomst:: Kamphuisen 1956, 16 en Koning 1988, 176-177. 

1233 Schutte (1998, 62) beschouwt deze laatste groep overigens ook als diagonale bepalingen. 
1244 Duk {SMA 1988, 198 e.v.) maakt onderscheid tussen fondsen die algemene doelen dienen zoals 

scholings-- en voorlichtingsfondsen en fondsen waarbij rechten van individuele werknemers worden 
veiligg gesteld zoals de VUT-fondsen. 

1255 Zie bijvoorbeeld HR 19 maart 1976 NJ 1976, 407; HR 10 juni 1983 NJ 1984, 147; HR 30 januari 
19877 NJ 1987, 936. 

1266 Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, 1949 Stb. J 121 en de Pensioen-
enn spaarfondsenwet, 1962 Stb. 275. 
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Eenn CAO bevat dus in belangrijke mate rechten en plichten voor anderen dan de partijen 
bijj  de overeenkomst zelf. De Wet CAO en de Wet AW uit 1927 resp. 1937 waren (mede) 
bedoeldd om deze derden-werking een wettelijke basis te geven.127 

Eenn centraal begrip met betrekking tot de doorwerking van de CAO in de individuele 
arbeidsovereenkomstt is het begrip 'gebondenheid'. Art. 9 van de Wet CAO bepaald het 
volgende: : 

"Allen,, die tijdens den duur der collectieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het tijdstip 
waaropp zij JS aangegaan, lid zijn of worden eener vereeniging, welke de overeenkomst heeft 
aangegaan,, en bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn door die overeenkomst gebonden." 

Dee wet hanteert derhalve in beginsel, net als in bijvoorbeeld Duitsland, het systeem van 
ledenbinding.1288 De term 'betrokken' verwijst naar de eis dat de CAO betrekking moet 
hebbenn op die specifieke arbeidsverhouding. Met andere woorden, de arbeidsverhouding 
moett onder de werkingssfeer van de CAO vallen (zie hieronder). Ten aanzien van de 
arbeidsovereenkomstenn tussen gebonden werknemers en gebonden werkgevers bepaalt de 
Wett CAO dat de CAO dwingend en automatisch doorwerkt in de individuele arbeidsover-
eenkomst. . 

Bepalingenn in de individuele arbeidsovereenkomst die in strijd zijn met de CAO, zijn 
opp grond van art. 12 Wet CAO nietig en worden vervangen door de relevante bepalingen 
vann de CAO. Of een individuele afspraak in strijd is met een CAO-bepaling over hetzelfde 
onderwerp,, hangt af van het karakter van de betreffende CAO-bepaling.129 

Gedurendee een vrij lange periode hadden de na-oorlogse CAO's het karakter van 
standaard-CAO.. Elke afwijking levert in dat geval strijd op met de CAO. De huidige CAO's 
hebbenn veeleer het karakter van minimum-regelingen. Individuele afwijkingen ten gunste 
vann de werknemer zijn dan toegestaan. Als de individuele arbeidsovereenkomst een in 
dee CAO opgenomen materie ongeregeld laat, is op grond van art. 13 Wet CAO automatisch 
dee CAO-regeling van toepassing. Net als bij art. 12 Wet CAO gaan ook bij art. 13 de CAO-
bepalingenn deel uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst. Op deze wijze wordt 
dee inhoud van de individuele arbeidsovereenkomst dus gemodelleerd naar de inhoud van 
dee CAO.lï0 De automatische en dwingende doorwerking van de CAO op de individuele 

1277 Brouwer SM A 1987, 663. 

1288 Voor Duitsland zie Jacobs 1986, 207. 

1299 Stege Sociaal Recht 1998, 296. 

1300 Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 290 noemt het systeem van wettelijke conversie, waarin de inhoud 

vann de individuele arbeidsovereenkomst wordt gemodelleerd naar de CAO-normen typisch Nederlands. 

Inn Frankrijk en Duitsland werken de CAO-normen anders door op de arbeidsovereenkomst, namelijk 

alss normen van objectief (bedrijfs-)recht. Ze maken in die landen geen deel uit van de arbeidsover-

eenkomst. . 
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arbeidsovereenkomstt gaat verder dan de ledenbinding zoals deze tegenwoordig is op-
genomenn in art. 46 van Boek 2 BW.131 

Art.. 12 en 13 Wet CAO zijn alleen van toepassing ten aanzien van gebonden werknemers 
enn beperken zich dus tot werknemers die lid zijn van een van de vakbonden die partij zijn 
bijj  de CAO.132 Het merendeel van de werknemers is echter ongeorganiseerd, oftewel geen 
lidd van een vakbond. 

Overr deze werknemers gaat art. 14 van dee wet, een bepaling die rechtsvergelijkend gezien 
tamelijkk bijzonder is.133 Art. 14 Wet CAO luidt: 

"Wanneerr bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, is de werkgever, die 
doorr die overeenkomst gebonden is, verplicht, tijdens den duur dier overeenkomst hare bepalin-
genn omtrent arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten, als in de 
collectievee arbeidsovereenkomst bedoeld, welke hij aangaat met werknemers, die door de 
collectievee arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn." 

Dezee plicht heeft de werkgever echter alleen tegenover de CAO-partijen en niet ten opzichte 
vann de individuele ongebonden werknemers zelf.134 Van automatische en dwingende 
doorwerkingg in de arbeidsovereenkomst met een dergelijke 'art. 14-werknemer' is derhalve 
geenn sprake. Afspraken in de individuele arbeidsovereenkomst die niet stroken met de CAO-
regeling,, zijn in de verhouding tussen gebonden werkgever en ongebonden werknemer 
dann ook gewoon geldig.135 De art. 14-werknemer kan zich ook niet direct op de CAO 
beroepenn om leemtes in zijn arbeidsovereenkomst op te vullen.136 De regeling van art. 
144 Wet CAO houdt daarmee het midden tussen het systeem van zuivere ledenbinding en 
hett in bijvoorbeeld België en Frankrijk bestaande systeem van de extension automatique 
waarbijj  de CAO van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten gesloten met een gebonden 
werkgever.137 7 

1311 K II 1993-1994, 23 532, nr. 2 blz. 26-27; Losbl. Wet CAO considerans aam. 3 (Olbers); Olbers SMA 
1988,, 207 en 211; Fase 1982, 52. 

1322 De CAO is ook van toepassing op werknemers die tijdens de looptijd van de CAO lid worden, of 
tenn tijde van het sluiten van de overeenkomst lid waren: art. 9-11 Wet CAO. 

1333 Jacobs 1986, 207. 
1344 Art. 14 is hiermee een voorbeeld van een wettelijke diagonale verplichting. Hekkelman SM A 1979, 

215.. Fase 1982, 62. De werking van art. 14 Wet CAO wordt in het algemeen gerelateerd aan die 
vann art. 12 en 13 Wet CAO. Een beperkte opvatting over de reikwijdte van die artikelen heeft dan 
ookk gevolg voor de vraag welke CAO-bepalingen onder de werking van art. 14 Wet CAO vallen. 
Ziee hierover Koning SMA 1988, 183. Duitsland kent een aparte regel voor de werking van bedrijfsor-
ganisatorischee bepalingen: deze gelden voor het hele bedrijf als de werkgever gebonden is aan de 
CAO.. De Wet CAO, die geen onderscheid maakt tussen de verschillende soorten CAO-bepalingen, 
kentt geen hiermee vergelijkbare regeling. Jacobs 1986, 207. 

1355 Fase 1982, 54, HekJcelman SMA 1979, 215-216. 
1366 Hekkelman SMA 1979, 217. Zie ook HR 7 juni 1957 NJ 1957, 527. 
1377 Koning 1987, 130-135; Jacobs 1986, 207. 
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Inn het systeem van zuivere ledenbinding werkt de CAO alleen maar door in de arbeids-
overeenkomstt tussen de leden van de CAO-sluitende partijen. Het gevaar van een dergelijk 
systeemm is, volgens de Memorie van Toelichting bij de Wet CAO, dat er concurrentie tussen 
werknemerss onderling kan ontstaan met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden.138 Ongeor-
ganiseerdee werknemers zouden immers in de verleiding kunnen komen om slechtere 
arbeidsvoorwaardenn te accepteren dan die welke zijn neergelegd in de CAO. Het wordt 
dann economisch aantrekkelijk voor werkgevers om zo min mogelijk vakbondsleden in dienst 
tee nemen. Dit effect van een systeem van zuivere ledenbinding werd als extreem ongewenst 
beschouwdd en moest worden ondervangen door art. 14 van de wet.139 De wetgever heeft 
inn 1927 echter niet gekozen voor het systeem van de extension automatique.i40 Dat laatste 
systeemm versterkt de positie van de CAO-partijen als autonome regelgevers maar staat op 
gespannenn voet met de individuele autonomie van de ongebonden werknemer. Bovendien 
iss het bij een extension automatique onmogelijk de georganiseerde werknemer te belonen 
voorr zijn lidmaatschap.141 

Inn Nederland is een dwingende doorwerking van de CAO ten opzichte van anderen 
dann de leden van de CAO-partijen zelf en dus ook ten opzichte van de on- of elders geor-
ganiseerdee werknemers, uiteindelijk niet geregeld in de Wet CAO maar in de, vrij kort 
daarnaa tot stand gekomen, Wet AVV van 1937.142 In de praktijk is de werkgever meestal 
niett op de hoogte van het vakbondslidmaatschap van zijn werknemers. Hij zal zijn verplich-
tingenn op grond van art. 9 en 14 Wet CAO dan ook nakomen door met al zijn werknemers 
aff  te spreken dat de geldende CAO op de werkzaamheden van toepassing zal zijn.143 Sinds 
dee omzetting van de Europese Richtlijn 91 /533/EG in art. 7:655 BW is de werkgever 
verplichtt een schriftelijke opgave aan de werknemer te verstrekken van de belangrijkste 
gegevenss met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Hieronder valt ook een vermelding 
vann de toepasselijke CAO.144 Is de CAO door partijen bij de individuele arbeidsovereen-
komstt van toepassing verklaard, dan geldt wederom dat de horizontale bepalingen van 
dee CAO deel zijn gaan uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst.145 In alle ge-

1388 Kamphuisen 1956, 30. 
1399 Olbers Losbl. Wet CAO art. 14 aant. 1 en SMA 1979, 215-216. Hekkelman SMA 1979, 217. Zie ook 

HRR 7 juni 1957 NJ 1957, 527. Koning 1987, 130-135; Jacobs 1986, 207. Kamphuisen 1956, 30. 
1400 HR 7 juni 1957 NJ 1957, 527. 
u ii  Losbl. Wet CAO art. 14 aant. 2 (Olbers); Koning 1987, 115-118. Directe bevoordeling van vak-

bondsledenn is in Nederland overigens niet gebruikelijk. Slechts de automatische dwingende doorwerking 
vann de CAO kan dan nog (in de meeste gevallen) als 'bevoordeling' van georganiseerde werknemers 
wordenn gezien. Zie ook Bakels in: 40 jaar SMA 1986, 264-267. 

1422 Zie voor de geschiedenis van de Wetten CAO en AV V en de samenhang tussen art. 14 en de Wet 
AVVo.a.. Mok 1939, 18 e.v., 23 

1433 Olbers SMA 1988, 219. 
1444 Ri 91/533/EEG PB EG 1991 L 288/32. Volgens Kraamwinkel (Sociaal Recht 1997, 263) bevat sinds 

dee invoering van de informatieplicht in het Nederlandse recht ook inderdaad vrijwel elke arbeidsover-
eenkomstt waarop een CAO van toepassing is, een verwijzing naar die CAO. Zie ook Olbers SMA 
1996,, 318. 

1455 Hekkelman SMA 1979, 222. 
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vallenn waarin de werkgever gebonden is aan de CAO, kan via de CAO afgeweken worden 
vann zowel semi- als driekwart dwingend recht, ook in de verhouding met ongebonden werk-
nemers.. Een mondelinge afspraak waarbij de CAO van toepassing wordt verklaard is dan 
voldoendee om deze 'vormvoorschriften' te vervullen.146 Is ook de werkgever niet gebon-
denn aan de CAO, dan zijn partijen geheel vrij in het al dan niet toepassen van CAO-bepalin-
gen.. In de praktijk blijkt dan dat sommige CAO-normen een uitstralingseffect hebben. In 
ditt geval is echter afwijken van driekwart dwingend recht door verwijzing naar de CAO 
niett mogelijk.147 

3.33 Algemeen verbindendverklarin g 

Inn Nederland bindt de CAO dus in principe alleen de CAO-sluitende partijen en hun leden. 
Ongebondenn werknemers ontlenen in beginsel geen rechten aan de CAO, aan ongebonden 
werkgeverss kunnen geen verplichtingen opgelegd worden. Wel is het in Nederland mogelijk, 
enn zelfs gebruikelijk, om de werking van een bedrijfstaks-CAO te versterken door algemeen 
verbindendverklaring.1488 Op grond van de Wet A W van 1937 kan de Minister van Sociale 
Zaken,, op verzoek van één van de CAO-partijen, bepalingen van een CAO algemeen verbin-
dendd verklaren.149 

Inn tegenstelling tot wat het spraakgebruik doet vermoeden, wordt niet de CAO zelf, 
maarr een aantal bepalingen uit die CAO algemeen verbindend verklaard. Het effect van 
algemeenn verbindendverklaring is dat de desbetreffende CAO-bepalingen direct en dwingend 
vann toepassing worden op de arbeidsovereenkomsten van alle werkgevers en werknemers 
diee onder de werkingssfeer van de CAO vallen of zouden vallen.150 Het dwingende, onaf-
dingbaree karakter dat de gewone CAO alleen voor de leden van de CAO-partijen heeft, wordt 

1466 Van Tongeren Sociaal Recht 1997, 49. Het systeem van de Arbeidstijdenwet van 1995 heeft deze 

discussiee omtrent de doorwerking van de CAO op de arbeidsovereenkomst met niet-gebonden 

werknemerss nieuw leven ingeblazen. Zie bijvoorbeeld Van Tongeren Sociaal Recht 1997, 48 e.v.; 

Jansenn Arbeidsrecht 1997, 9 e.v. Kraamwinkel Sociaal Recht 1997, 262. Zie verder Fase 1982, 55 

enn 73; Hekkelman SMA 1979, 220-225; Olbers SMA 1992, 659-662 en SMA 1979, 852. 

1477 Frenkel {SMA 1982, 545) noemt als voorbeelden de (toenmalige) kort verzutm-regeiing van art. 1638c 

BWW die door staande CAO-praktijk tot dode letter was geworden, en de bovenwettelijke ziekteuitkerin-

gen.. Zie ook Hekkelman SMA 1979, 227. Nederland kent geen systeem waarbij bepaalde CAO's ten 

opzichtee van alle werkgevers in een bepaalde branche een semi-dwingende status verkrijgen, zoals 

bijvoorbeeldd in België het geval is met CAO's die gesloten zijn in een paritair comité. Zie hierover 

Koningg 1987, 133; Dumortier 1981, 308. 

1488 Bij verbindendverklaring gaat het in de praktijk altijd om een bedrijfstaks-CAO. Een uitzondering 

lijk tt gevormd te worden door de zaak waarin het sleepbedrijf Adriaan Kooren zich verzet tegen de 

algemeenn verbindendverklaring van de CAO voor de bemanningen, werkzaam op de sleepboten van 

hett haven- en stadssleepbootbedrijf te Rotterdam, ook wel bekend als de Smit-CAO. Ook in dat geval 

wass de verbindend verklaarde CAO echter aangegaan door een werkgeversorganisatie en niet (alleen) 

doorr het sleepbedrijf Smit zelf. Zie Schutte 1998, 72; Olbers SMA 1989, 143 e.v. 

1499 Art. 2 jo 4 Wet AVV . 

1500 Art. 2 en 3 Wet AVV . 
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duss door algemeen verbindendverklaring uitgebreid over zowel de arbeidsovereenkomsten 
mett art. 14-werknemers als de arbeidsverhoudingen met niet-gebonden werkgevers.151 

Overigenss bindt de algemeen verbindendverklaring naar Nederlands recht ook de CAO-
partijenn en hun leden. Omdat de CAO-bepalingen hiermee een algemene gelding krijgen, 
wordenn de algemeen verbindend verklaarde bepalingen beschouwd als wetgeving in mate-
riëlee zin.152 Ze hebben de status van dwingend recht.153 

Algemeenn verbindendverklaring staat in het teken van de bescherming en ondersteuning 
vann de CAO en het hierop gebaseerde overlegsysteem. Een goed functionerend overlegsys-
teemm wordt van cruciaal belang geacht voor de arbeidsrust in de bedrijfstakken. Tevens 
scheptt het instrument de mogelijkheid tot zelfregulering en tot delegatie van regelgevende 
bevoegdheid.1544 Door algemeen verbindendverklaring worden de in het sociale overleg 
tott stand gekomen regelingen van toepassing op de hele bedrijfstak. Ongewenst beschouwde 
vormenn van concurrentie via de arbeidsvoorwaarden worden zo voorkomen.155 Bij de 
huidigee CAO's die slechts minimumvoorwaarden bevatten, beschermt de verbindendver-
klaringg met name tegen onderbieding. Het systeem voorkomt dat de werkgever die slechtere 
arbeidsvoorwaardenn hanteert, lagere loonkosten heeft en daarmee een concurrentievoordeel 
behaalt.. In de periode na de Tweede Wereldoorlog waarin de CAO's ook maxima aan de 
arbeidsvoorwaardenn stelden, beschermde de verbindendverklaring de werkgever tevens 
tegenn het wegkopen van schaars personeel.156 Daarnaast maakt algemeen verbindendver-
klaringg het mogelijk bepaalde wijzigingen in de arbeidsverhouding, zoals een arbeidsduur-
verkorting,, over de hele linie door te voeren, dus ook in de arbeidsverhouding met ongeor-
ganiseerdee werknemers. Tenslotte zorgt de algemeen verbindendverklaring van bepalingen 
mett betrekking tot opleidingsfondsen, arbeidsmarktmaatregelen en dergelijke ervoor, dat 
dee kosten van dit soort voorzieningen gelijkelijk gedragen worden door alle bedrijven in 
dee sector.157 

1511 Losbl.Wet AVV art. 3 aant. 1 (Olbers). 
1522 Dit blijk t o.a. uit het feit dat algemeen verbindendverklaring, als daad van wetgeving, niet AROB-abel 

iss (verg. Raad van State 20 december 1971 AB 1972,95). Algemeen verbindend verklaarde bepalingen 
wordenn door de Hoge Raad als recht in de zin van 99 RO beschouwd (o.a. HR 28 mei 1982 NJ 1982, 
5444 en HR 20 juni 1986 NJ 86, 811). De rechter dient deze bepalingen bovendien ambtshalve toe 
tee passen (HR 10 juni 1988 NJ 1988, 846). Losbl. Wet AW art. 2 aant. 14 en art. 5 aant. 4 (Olbers), 
SMASMA 1980, 311 en 1998, 305; Fase 1982, 96. 

1533 Zie voor een pleidooi om algemeen verbindend verklaarde CAO's als driekwart dwingend recht ie 
beschouwenn Olbers SMA 1987, 120-124 en Fase SMA 1986, 689. 

1544 K II 1993-1994, 23 532, nr. 2 blz. 9; Schmale/Siebesma SMA 1988, 223, SMA 1991, 70; Losbl.Wet 
z^VVConsid.. aant. 1 (Olbers); Brouwer SMA 1987, 663 en 665, Schmale/Siebesma SMA 1991, 70. 

1555 Stichting van de Arbeid 1994, 8. 
1566 In theorie tenminste, de handhaving van dit aspect liep niet altijd even succesvol: Windmuller 1987, 

1922 en 216; Van Veen 1976, 155. Zie ook K II 1993-1994, 23 532, nr. 2 blz. 9. 
1577 K II 1993-1994, 23 532, nr. 2 blz. 8, 17 en 49. 
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Inn de loop der jaren is het systeem van algemeen verbindendverklaring verschillende 
malenn ter discussie gesteld.158 Enerzijds was het de vraag of de huidige wet voldoende 
ruimtee biedt voor verbindendverklaring van de 'goede doelen' zoals scholings- en ar-
beidsmarktmaatregelen.1599 Anderzijds werd met name door een groep economen de van-
zelfsprekendheidd van de algemeen verbindendverklaring aangevallen.160 Volgens hen 
zouu de loonstructuur van de meeste CAO's slecht passen in het regeringsbeleid inzake de 
lonenn en dus niet in aanmerking moeten komen voor verbindendverklaring.161 Selectieve 
verbindendverklaring,, waarbij slechts diee bepalingen verbindend worden verklaard die een 
positievee bijdrage leveren aan het regeringsbeleid, wordt in Nederland echter al snel 
beschouwdd als een ontoelaatbare inmenging in het collectieve overleg.162 Als verbin-
dendverklaringg wordt verzocht en aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, volgt vrijwel 
automatischh het besluit tot verbindendverklaring. Een voorwaarde voor verbindendverklaring 
iss wel dat de CAO geldt voor een belangrijke meerderheid van werkgevers en werknemers 
inn de betrokken sector. Ook art. 14-werknemers tellen mee voor de vraag of de CAO geldt 
voorr een meerderheid van de betrokken werkgevers en werknemers.163 Het wordt over-
gelatenn aan het oordeel van de Minister of de gevonden meerderheid 'belangrijk' is. De 
Wett AVV kent in art. 4 e.v. een aantal procedurele voorschriften en sluit in art. 2 lid 5 
eenn aantal CAO-bepalingen uit van verbindendverklaring. Daarnaast mag een CAO-regeling 
off  de verbindendverklaring daarvan niet in strijd zijn met de wet of met het algemeen 
belang.164 4 

Zoalss hierboven reeds vermeld, is het niet noodzakelijk dat de verbindend te verklaren 
bepalingenn een positieve bijdrage leveren aan het algemeen belang, in de zin van het 

1588 Stichting van de Arbeid 1989 en 1994; SER 1992; K II 1993-1994, 23 532 nr. 2. Zie voor een 
overzichtt van de discussie zoals deze gevoerd is in 1991-1992: Van Kooten/Stolk 1992, 45 e.v. Voor 
eenn vergelijkbare discussie ten tijde van de parlementaire behandeling van de Wet AVV , zie Mok 
1939,, 9; Koning 1987, 103-104 en Van Hoek NJB 1992, 520-521. 

1599 Schmale/Sicbesma SMA 1991, 63 e.v.; Brouwer SMA 1987, 667-668; Duk SM A 1989, 692 e.v.; 
Stichtingg van de Arbeid 1989 en 1994. 

1600 Pro-AVV: o.a. Schmale/Siebesma SMA 1991, 63 (DCA), Weitenberg NRC 25 februari 1992 (NCW); 
Vann Zweeden NRC 13 oktober 1992. Contra: o.a. Zalm 1990 en Stcrt 1991 nr. 248 (CPB), Bomhoff 
NRCC 17 februari 1992. 

1611 Zie ook K i l 1993-1994,23 532, nr. 2blz. 2: "Algemene conclusie is dat toespitsing van het avv-beleid 
opp 'goede doelen' gewenst is en dat met name voor de onderkant van de arbeidsmarkt het ongewijzigd 
voortzettenn van het huidige avv-beleid ongewenst is." 

1622 Olbers SociaalRecht 1994, 3-4; Stichting van de Arbeid 1989, 29 en 36; Brouwer SMA 1987, 664; 
Vann Veen 1976, 47. 

1633 HR 10juni 1983 NJ 1984, 147. K II 1993-1994, 23 532, nr. 2, blz. 20. Losbl. Comm. WW A W a r t. 
22 aant. 4 (Olbers); Schutte 1998, 70-71; Schmale/Siebesma SMA 1991, 67; Brouwer SMA 1987,663. 

1644 Losbl. Wet AVV art. 2 aant. 6 (Olbers); Stichting van de Arbeid 1994, 9; Fase 1982, 95; Van Veen 
1976,255 e.v., 46-47; Mok 1939, 57-61. Daarnaast moet de CAO geschikt zijn om te worden toegepast 
opp niet-gebonden ondernemingen. Andere redenen om verbindendverklaring te weigeren zijn: geschillen 
tussenn de CAO-partijen over de werkingssfeer en overlappingsproblemen; niet-representativiteit van 
dee CAO-partijen; te grote mate van delegatie in de CAO-regeling. Toetsingskader AV V Stcrt 1998, 
2400 onder 5.2; Losbl.Comm. Wet A W art. 2 aant. 22 (Olbers); MvT Wet AVV ; Schutte 1998, 72, 
Stichtingg van de Arbeid 1989, 15. 

42 2 



DeelDeel I - Begripsbepaling 

regeringsbeleidd ten aanzien van bijvoorbeeld de loonpolitiek. Het systeem van algemeen 
verbindendd verklaren als zodanig wordt namelijk, vanwege zijn CAO-ondersteunende functie, 
inn het algemeen belang geacht.165 

3.44 Handhaving 

Dee gebonden werknemer ziet zijn arbeidsovereenkomst door de CAO gewijzigd en/of 
aangevuldd worden. Dit normerende effect is terug te voeren op art. 12 en 13 Wet CAO. 
Dezee artikelen richten zich op die CAO-bepalingen die qua inhoud geschikt zijn om op-
genomenn te worden in de individuele arbeidsovereenkomst, die derhalve ook door de 
individuelee werkgever en werknemer overeengekomen hadden kunnen worden. Voorbeelden 
vann dit soort bepalingen zijn de regelingen met betrekking tot het loon (hoewel een CAO 
meestall  een loonschalenstructuur kent), werktijden, aantal vakantiedagen, doorbetaling van 
loonn bij ziekte enz. Men gaat ervan uit dat dergelijke CAO-bepalingen deel gaan uitmaken 
vann de individuele arbeidsovereenkomst. Als de werkgever zich niet aan deze (horizontale) 
bepalingenn houdt, kan de individuele werknemer handhaving van de CAO-norm - slechts -
bereikenn door nakoming van de individuele arbeidsovereenkomst te eisen.166 

Sommigee bepalingen lenen zich echter naar hun aard niet voor incorporatie in de 
individuelee arbeidsovereenkomst, terwijl ze wel van belang kunnen zijn voor de individuele 
werknemer.. Hierbij kan gedacht worden aan vormvoorschriften ten aanzien van proeftijden, 
regelss omtrent de personeelswerving, veiligheidsvoorschriften en andere bedrijfsor-
ganisatorischee bepalingen maar ook aan loonschalen, functieclassificaties en afvloeiings-
regelingen.. In een arrest uit 1962 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat "voorzover de 
verplichtingenn welke een dergelijke overeenkomst [zijnde de CAO] aan de leden [van de 
CAO-partijen]]  oplegt, hun onderlinge verhouding betreffen, deze leden tot de nakoming 
vann die verplichtingen niet alleen tegenover de partijen bij de overeenkomst, maar ook 
rechtstreekss tegenover elkander kunnen zijn gebonden." In casu werd een geschillenbeslech-
tingsregelingg uit de CAO van toepassing geacht op de vraag of een werkgever en een 
werknemerr wel of niet een arbeidsovereenkomst waren aangegaan.167 

Tenn aanzien van de eis dat een proeftijdbeding schriftelijk moet worden overeen-
gekomenn heeft de Hoge Raad in 1981 uitgemaakt dat de gebonden werknemer de nietigheid 
vann het in strijd met het vormvoorschrift overeengekomen beding kan baseren op de CAO 
zelf.1688 Hiermee wordt echter het idee losgelaten dat de werknemer handhaving van de 
CAOO slechts kan realiseren door naleving van de, door de CAO genormeerde, individuele 

1655 Stichting van de Arbeid 1994, 9; Schmale/Siebesma 1991, 70-71; Brouwer SM A 1987, 664; Van der 
Heijdenn NJB 1992, 345-348. 

1666 Bakels 1998, 178; Olbers SMA 1988, 212; Fase 1982, 51; Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 290. 
1677 HR 16 maart 1962 NJ 1962, 222. 
1688 HR 13 maart 1981 NJ 1981, 505. 
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arbeidsovereenkomstt te eisen. Bij niet-horizontale bepalingen waaruit een individualiseerbaar 
rechtt afgeleid kan worden, is een direct beroep op de CAO mogelijk.169 

Voorr de overige bepalingen lijkt de aangewezen weg een beroep op de open normen 
inn de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst zoals het goed werkgeverschap van 
art.. 7:611 BW.170 In de praktijk wordt overigens zelden een scherp onderscheid gemaakt 
naarr de directe rechtsgrond van de claim.171 

Artikell  12 brengt een absolute nietigheid teweeg. Dit heeft tot gevolg dat ook derden zoals 
dee belastingdienst, de bedrijfsvereniging en de CAO-partijen, deze nietigheid in rechte 
kunnenn inroepen.172 Aan de CAO-partijen staan, naast art. 12 Wet CAO, nog andere mid-
delenn ter beschikking om de naleving van de CAO te bevorderen. Het meeste gebruikte 
middell  is een vordering tot naleving van de CAO op grond van art. 9 Wet CAO.173 Daar-
naastt kan de vakbond op basis van art. 15 en 16 Wet CAO schadevergoeding eisen voor 
zowell  zijn eigen schade als die van zijn leden.174 Tenslotte bevat art. 8 Wet CAO een 
beïnvloedingsplichtt van de organisaties ten opzichte van hun leden. Voor zover een CAO 
aansprakenn vestigt van derden, kunnen ook deze op grond van de CAO naleving vorderen 
vann de relevante CAO-bepalingen. Als bijvoorbeeld een individuele werkgever bijdragen 
moett leveren aan een fonds, kan dat fonds die werkgever direct in rechte aanspreken. Deze 
bevoegdheidd is niet gebaseerd op een specifieke bepaling in de Wet CAO, maar is door 
dee Hoge Raad afgeleid uit de strekking van de wet.175 

Dee CAO-partijen kunnen met de tot hun beschikking staande handhavingsmiddelen de 
handhavingg van alle CAO-bepalingen bevorderen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
partijenn bij de individuele arbeidsovereenkomst en de fondsen, die altijd slechts belang 
hebbenn bij een gedeelte van de CAO. De handhaving van de CAO op grond van de Wet 
CAOO heeft een privaatrechtelijk karakter. De individuele werknemer of werkgever ageert 

1699 Losbl. Wel CAO art. 4 aant. 3 onder b en Losbl. Wet CAO art. 9 aunt. 1 (Olbers); Fase 1982, 42-43 

enn 60-61; Olbers SM A 1979, 611. 

1700 Olbers SMA 1988, 212; Fase 1982, 61. 

1711 Zo baseert Koning (SMA 1988, 182) de nietigheid van een in strijd met de CAO aangegaan proef-

tijdbedingg op art. 12 Wet CAO. Vaak echter wordt art. 9 als grondslag van de vordering gezien, bijv. 

inn HR 16 maart 1962 NJ 1962, 222. De ledenverhouding wordt als basis genoemd door Olbers (SMA 

1988,, 209). 

1722 HR 27 maart 1998 JAR 1998, 99; Stege Sociaal Recht 1998, 295 e.v.; Olbers SMA 1988, 218. 

1733 Olbers SMA 1988, 215. Art. 9 bepaalt in het tweede lid dat "zij (de gebonden werkgevers en 

werknemers,, AH) tegenover elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst gehouden [zijn] 

all  datgene, wat te hunnen aanzien bij die overeenkomst is bepaald, te goeder trouw ten uitvoer te 

brengen,, als hadden zij zelve zich daartoe verbonden." 

1744 HR 2 november 1979 NJ 1980, 227. Een verschil in de handhaving van de CAO ten opzichte van 

hett ledencontract uit het BW is dat bij een ledencontract alleen een rechtsvordering namens de leden 

kann worden ingesteld. De CAO-partijen ageren op eigen kracht. Volgens sommige auteurs kan dit 

err zelfs toe leiden dat een werkgever tweemaal schadevergoeding moet betalen: eenmaal aan de 

vakbondd en eenmaal aan de gedupeerde leden. Zie Olbers SMA 1988, 213. 

1755 HR 19 maart 1976 NJ 1976, 407; HR 10 juni 1983 NJ 1984, 147; HR 30januari 1987 NJ 1987, 936. 

Olberss SMA 1988, 209. 
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opp basis van een individuele overeenkomst, de CAOpartijen procederen op basis van een 
collectievee overeenkomst. In beide gevallen is in eerste instantie de kantonrechter com-
petent.1766 Dat geldt ook voor de handhaving van algemeen verbindend verklaarde CAO-
bepalingen.. Deze vertoont grote parallellen met die van de CAO zelf. Art. 3 van de Wet 
AWW bevat namelijk een aantal regelingen die overeenkomen met art. 12, 13 en 15 van 
dee Wet CAO. In een beperkt aantal gevallen wordt daarnaast de handhaving van de CAO 
afgedwongenn met publiekrechtelijke middelen. Dit is met name het geval in het goederen-
vervoerr over de weg en de uitzendbranche. In beide branches is een vergunningensysteem 
vann kracht waarin de naleving van (delen van) de CAO een voorwaarde is voor het verlenen 
enn behouden van een vergunning.177 

3.55 Nawerking 

Dee partijen bij de CAO kunnen, binnen de grenzen van de wet, de looptijd van hun CAO 
zelff  bepalen.178 Het is hierbij niet noodzakelijk dat alle CAO-bepalingen eenzelfde looptijd 
hebben.. Zo is het niet ongebruikelijk de CAO een looptijd van een jaar te geven terwijl 
dee daarin opgenomen fondsen-bepalingen een langere looptijd hebben.179 Inwerkingtreding 
vann de CAO is gekoppeld aan aanmelding van de CAO bij de Arbeidsinspectie, de vroegere 
Dienstt collectieve arbeidsvoorwaarden.180 Het lukt in de praktijk niet altijd om nieuwe 
CAO'ss zo tijdig te sluiten dat deze direct bij beëindiging van de oude CAO kan ingaan. 
Partijenn kunnen echter aan de meeste bepalingen van de CAO terugwerkende kracht ver-
lenen.1811 Hierdoor kan ten aanzien van CAO's in principe een aaneensluitend regime 
bewerkstelligdd worden. 

1766 Art. 39 onder ten tweede Wet op de Rechterlijke Organisatie en art. 98 lid 2 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. . 

1777 Art. 8 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs van 14 mei 1998, Stb. 306 verplicht nog slechts 
tott het uitbetalen van CAO-conforme lonen. In het vervoer is toegang tot het beroep afhankelijk van 
hett voldoen aan eisen van betrouwbaarheid. Deze betrouwbaarheid wordt geacht te ontbreken als 
dee betrokkene veroordeeld is voor "ernstige en herhaalde inbreuken op de geldende voorschriften 
a)) inzake de in het beroep geldende loon- en arbeidsvoorwaarden, of b) inzake het vervoer van 
goederenn respectievelijk dat van personen over de weg, met name de regels inzake de rij - en rusttijden 
voorr bestuurders, de afmetingen en gewichten van de bedrijfsvoertuigen, de verkeersveiligheid en 
dee veiligheid van de voertuigen." Art. 3 lid 2 Ri 96/26/EG PB EG 1996 L 124/1; Zie ook art. 34 
vann het Besluit goederenvervoer over de weg van 27 april 1992 Stb. 197. 

1788 Art. 18 Wet CAO. 
1799 HR 10 juni 1983 NJ 1984, 147; Losbl. Wet CAO art. 19 aant. 1 (Olbers); Fase 1982, 31. 
1800 Art. 4 lid 3 van de Wet op de loonvorming bepaalt dat een CAO pas in werking kan treden daags 

nadatt de Minister het bericht van ontvangst van de CAO heeft verstuurd. Fase (1982, 36) concludeert 
daaruitt dat een niet aangemelde CAO geen CAO is, maar (hoogstens) een ledencontract. 

1811 Losbl. Wet CAO art. 7 aant. 5 (Olbers); Fase 1982, 34-35. Obligatoire bepalingen kunnen terugwerken; 
horizontalee ook mits de individuele arbeidsovereenkomst nog bestaat en de CAO-bepaling zich hier 
niett tegen verzet; voor diagonale bepalingen tenslotte hangt het af van de aard van de bepaling. 
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Ditt laat zich moeilijker realiseren in geval van algemeen verbindendverklaring. CAO-
bepalingenn kunnen pas verbindend worden verklaard als de CAO 'geldt'.182 Dit betekent 
niett dat de CAO reeds in werking moet zijn getreden, wel moet de CAO gesloten zijn.183 

Dee procedure zelf neemt twee a drie maanden in beslag.184 Aan de verbindendverklaring 
kann vervolgens, in tegenstelling tot de CAO zelf, geen terugwerkende kracht verleend 
worden.1855 De verbindendverklaring is in het algemeen aan een maximum termijn van 
tweee jaar gebonden.186 In de praktijk speelt deze termijn nauwelijks een rol daar in ieder 
gevall  de verbindendverklaring naar Nederlands recht de CAO zelf in tijdsduur niet kan 
overtreffen:: op grond van art. 2 lid 2 Wet AW eindigt de verbindendverklaring op de eerste 
datumm dat de CAO zou kunnen eindigen. Bij een gebruikelijke looptijd van CAO's van 1 
aa 2 jaar betekent het bovenstaande, dat de verbindendverklaring slechts gedurende een 
(klein)) gedeelte van de looptijd van de CAO van kracht is. 

Sluitenn elkaar opvolgende CAO's niet aan in de tijd, dan rijst de vraag wat in de tussenlig-
gendee fase de rechtspositie is van de individuele werkgevers en werknemers. Dit is de 
vraagg naar de nawerking van de CAO.187 Op dit punt is er naar Nederlands recht een 
duidelijkk verschil tussen de CAO-bepalingen zelf en de algemeen verbindendverklaring 
daarvan.. De horizontale bepalingen van een CAO normeren via art. 12 en 13 Wet CAO de 
individuelee arbeidsovereenkomst. Volgens de in Nederland gangbare opvatting worden 
dezee horizontale bepalingen geïncorporeerd in de individuele arbeidsovereenkomst.188 

Naa afloop van de CAO geldt tussen de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst het 
arbeidscontractt zoals dat is gewijzigd door de CAO. Tenminste, zolang daarvan niet bij 
nieuwee partij afspraak of CAO wordt afgeweken. Dit is anders voor algemeen verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen. Hoewel de tekst van art. 3 Wet AW grote gelijkenis vertoont 
mett die van art. 12 en 13 Wet CAO, worden de algemeen verbindend verklaarde bepalingen 
geachtt als een vorm van dwingend recht boven de arbeidsovereenkomst te zweven. Ze 
wijzigenn de aan hen onderworpen arbeidsovereenkomsten niet. In een periode tussen twee 
verbindendverklaringenn in vallen werknemers en werkgevers die slechts door de algemeen 
verbindendverklaringg aan de CAO gebonden zijn, terug op hun oude contractsbepalingen. 

1822 Art. 2 lid 1 Wet A W . Losbl.Comm. Wet AW art. 2 aant. 5 (Oibers). 
1833 Het is zelfs mogelijk inwerkingtreding van de CAO afhankelijk te maken van algemeen verbindend 

verklaring. . 
1844 Schmale/Siebesma 1988, 233, Fase 1982, 107 nt 40. 
1855 Art. 2 lid 3 Wet A W ; Losbl. Wet AW art. 2 aant. 17 (Oibers). 
1866 Art. 2 lid 2 Wet A W maakt een uitzondering voor fondsen-bepalingen. 
1877 Er bestaat overeenstemming over het feit dat nawerking van CAO's slechts de horizontale bepalingen 

betreft.. Obligatoire en diagonale bepalingen alsmede horizontale bepalingen die voor hun werking 
afhankelijkk zijn van diagonale/obligatoire bepalingen (bijv. vakantiebonnen systemen) vallen niet onder 
dee nawerkingsproblematiek. Zie Schutte 1998, 51-53; Oibers SMA i979, 485 en Frenkel SMA 1979, 
558.. Contra: Koning SMA 1988, 178. 

1888 Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 290; Losbl. Wet CAO art. 12 aant. 6 (Oibers); Oibers SMA 1979, 
4855 e.v.; Fase 1982, 75-80. 
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Inn tegenstelling tot de CAO zelf kent de algemeen verbindendverklaring naar de huidige 
standd van zaken namelijk geen nawerking.189 Procureur-Generaal Berger verklaart dit 
inn zijn conclusie bij HR 18 januari 1980 (NJ 1980, 348) uit het verschil tussen de binding 
aann de CAO zelf, die op plaatsvervangende toestemming zou berusten, en de binding aan 
dee algemeen verbindendverklaring, die onafhankelijk van enige wilsverklaring wordt 
opgelegdd door de overheid.190 De nawerkingsleer houdt dus in zijn opvatting nauw ver-
bandd met een visie die de CAO beschouwt als een collectief contract, waarbij de bevoegdheid 
vann de CAO-partijen gebaseerd is op mandaat, een veronderstelde overdracht van 
bevoegdheidd door de individuele werkgevers en werknemers aan de CAO-partijen. Fase 
wijstwijst in dit verband dan ook op het verschil met Duitsland waar ook de CAO zelf de status 
vann objectief recht heeft en de nawerking - dus - in de wet geregeld moest worden.191 

Overigenss dient in het oog te worden gehouden dat de CAO ook op dit punt een eigen 
karakterr heeft dat zich niet geheel laat verklaren uit de mandaatstheorie. Zo heeft de Hoge 
Raadd in een arrest uit 1987 ten aanzien van de met de Wet CAO vergelijkbare Antilliaanse 
Landsverordeningg CAO bepaald, dat de vakbond ook na afloop van de CAO een zelfstandige 
bevoegdheidd heeft om naleving te vorderen van die bepalingen van de CAO die nawerken 
inn de individuele arbeidsovereenkomst.192 Deze bevoegdheid is zelf niet gebaseerd op 
nawerking.. Zij is ook niet ontleend aan enige bevoegdheid van de individuele werknemers, 
maarr berust op het systeem van de Wet CAO. 

Eenn nadeel van het ontzeggen van nawerking aan algemeen verbindend verklaarde bepalin-
genn is dat het rechtsregime van de slechts aan de algemeen verbindendverklaring onderwor-
penn arbeidsverhoudingen een grote mate van discontinuïteit gaat vertonen. Ondanks 
pogingenn om ook de verbindendverklaringen op elkaar te laten aansluiten, is het niet 
ongebruikelijkk dat tussen het verlopen van de ene en het ingaan van de andere verbin-
dendverklaringg enige tijd verstrijkt.193 Zo was in een arrest uit 1993 de litigieuze CAO-
bepalingg steeds slechts enkele maanden per jaar algemeen verbindend194 terwijl in een 
arrestt uit 1995 de verbindendverklaring gedurende circa zes maanden per jaar gold.195 

Inn een arrest uit 1994 heeft de Hoge Raad het bezwaar verbonden aan het ontbreken 
vann nawerking deels ondervangen via een redenering die gebaseerd is op het leerstuk van 
dee verkregen rechten. In dat geval ging het om het recht op suppletie van een Ziektewet-
uitkeringg tot 100% van het laatst verdiende loon. De Hoge Raad besliste dat de werknemer 
gedurendee de gehele in de CAO genoemde termijn recht had op aanvulling van zijn uitkering, 
nuu hij ziek was geworden in een periode waarin de betreffende regeling algemeen verbin-

1899 HR 18 januari 1980 NJ 1980, 348; Centrale Raad van Beroep 27 juli 1978 RSV 1978, 338. Schutte 
1998,, 78-80; bosbl. Wet A W a r t. 2 aant. 18 (Olbers); Stichting van de Arbeid 1989, 11. 

1900 Deze redengeving wordt herhaald door Stein in zijn noot bij HR 28 januari 1994 NJ 1994, 420. 
1911 Fase 1982, 75-80. Zie ook Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 290. 
1922 Hoge Raad 19 juni 1987 NJ 1987, 70. 
1933 Stichting van de Arbeid 1989, 13-14. 
1944 Hoge Raad 2 april 1993 NJ 1993, 612. Conclusie A-G Koopmans blz. 2426. 
1955 Hoge Raad 6 januari 1995 NJ 1995, 549. Conclusie A-G De Vries Lentsch-Kostense blz. 2616. 
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dendd was. Het recht op suppletie was voor de hele periode verkregen op het moment van 
ziekk worden.196 

Inn een arrest uit 1993 besloot de Hoge Raad dat 'de vraag of uit de arbeidsovereenkomst 
voortvloeidee dat ook in perioden waarin de CAO niet van toepassing was, recht op een 
vergoedingg van overwerk bestond, ... beantwoord [moet] worden aan de hand van wat 
partijenn op dit punt over en weer uit eikaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid 
enn redelijkerwijs mochten afleiden.' Ook de redelijkheid en billijkheid kunnen derhalve 
leidenn tot een vorm van nawerking.197 Deze constructies bieden echter niet altijd een 
afdoendee oplossing. Voor een aantal onderwerpen waarbij discontinuïteit extra bezwaarlijk 
is,, zoals fondsen, werktijden en pensioenen, zijn dan ook aparte regelingen getroffen met 
betrekkingg tot de looptijd van de CAO-regelingen en/of de maximale duur van de verbin-
dendverklaringg ervan.198 

3,66 De werkingssfeer  van de CAO 

Aann de werkingssfeer van de CAO kunnen verschillende aspecten worden onderscheiden. 
Elkee CAO heeft een sociaal-economische en een personele werkingssfeer. Daarnaast bevatten 
sommigee CAO's een expliciete regeling van de territoriale werkingssfeer. Die drie regelingen 
bepalenn welke werknemers en werkgevers onder de CAO vallen, oftewel in de woorden 
vann art. 9 Wet CAO 'bij de overeenkomst zijn betrokken'. Daarnaast wordt de werking 
vann de CAO beïnvloed door temporele elementen (zie hierboven) en door de verhouding 
tott andere CAO's, meestal CAO's op andere niveaus (zie hieronder). In deze paragraaf wordt 
ingegaann op de sociaal-economische en de personele werkingssfeer van de CAO. De 
territorialee werkingssfeer heeft direct relevantie voor het IPR en zal dan ook uitgebreid 
wordenn behandeld in de delen il en IV. 

Dee personele werkingssfeer van de CAO betreft onder andere de vraag welke personen 
aann werknemerszijde onder de CAO vallen. Aan de ene kant kan de CAO een ruimere groep 
betreffenn dan de personen die met de werkgever een arbeidsovereenkomst hebben gesloten; 
opp grond van de Wet CAO kan een CAO namelijk betrekking hebben op alle overeenkomsten 
tott het verrichten van arbeid. In de praktijk regelen CAO's echter voornamelijk de ar-
beidsvoorwaardenn van personen die met de gebonden werkgever een arbeidsovereenkomst 
hebbenn gesloten, al komt het wel voor dat CAO's regelingen bevatten met betrekking tot 

1966 HR 28 januari 1994 NJ 1994, 420 nt. PAS; JAR 1994, 47; TVVS 1994, 132. Zie voor het begrip 

'verkregenn rechten' art. 68a en 69 Overgangswet NBW Stb. 1969, 167; Losbi Comm. Wet AVV art. 

22 aant. 19 (Olbers) en Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 292. 

1977 HR 2 april 1993 NJ 1993, 612; JAR 1993, 100; 7VV5 1993, 163. 

1988 Art. 2 lid 2 Wet AV V maakt het mogelijk fondsenbepalingen voor een langere termijn dan 2 jaar 

verbindendd te verklaren. Volgens art. 1:5 van de Arbeidstijdenwet gelden collectieve regelingen met 

betrekkingg tot de arbeidstijden in beginsel voor vijfjaar. De regeling voor pensioenfondsen is op-

genomenn in de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds van 17 maart 

19499 Stb. J121. Zie ook Losbl.Comm, Wet A W art. 2 aant. 16 (Olbers). 

48 8 



DeelDeel I - Begripsbepaling 

anderee in het bedrijf werkzame personen zoals uitzendkrachten en stagiaires.'99 Aan de 
anderee kant hoeven niet alle personeelsleden met wie een arbeidsovereenkomst gesloten 
is,, onder de CAO te vallen. Zo is het niet ongebruikelijk dat CAO's slechts de functies onder 
off  boven een bepaald niveau bestrijken. In het bouwbedrijf bestaan afzonderlijke CAO's 
voorr het uitvoerend, technisch en administratief personeel, bedrijven als Philips en AKZO 
hebbenn vaak aparte CAO's voor het hogere personeel. 

Aann werkgeverszijde is van belang of de CAO gesloten is door één of meer ondernemin-
genn behorend tot hetzelfde concern of door een vereniging van onafhankelijke bedrijven 
werkzaamm in dezelfde sector of tak van de economie, met andere woorden of er sprake 
iss van een ondernemings-CAO of van een bedrijfstak-CAO. Ondernemings-CAO's zijn CAO's 
geslotenn tussen een of meer organisaties van werknemers aan de ene zijde en één of meer 
individueleindividuele werkgevers aan de andere zijde. Ze worden wel nader onderverdeeld in concern-
CAO'ss en bedrijfs- of lokatie-CAO's.200 Bedrijfstak-CAO's daarentegen worden gesloten 
tussenn werknemersorganisaties en één of meer werkgeversorganisaties zoals de 
Werkgeversverenigingg voor het Bankbedrijf of het Nederlands Verbond van Ondernemers 
inn de Bouwnijverheid.201 Ze baseren hun werkingssfeer op de tak van industrie en/of 
hett soort werkzaamheden dat in het bedrijf verricht wordt en worden soms nader onder-
scheidenn in integrale bedrijfstak-CAO's, enkelvoudige sector-CAO's en meervoudige sector-
CAO's,, al naar gelang de omvang en samenstelling van de groep van bedrijven waarop 
zee betrekking hebben.202 Meestal wordt er voor een specifieke sector of bedrijfstak maar 
éénn sector- of bedrijfstak-CAO afgesloten. Een uitzondering vormt het beroepsgoederen-
vervoerr over de weg waarvoor twee bedrijfstak-CAO's bestaan. Of een bedrijf gebonden 
iss aan een van deze CAO's en zo ja aan welke, wordt primair bepaald door de vraag of 
hett bedrijf partij is bij de betreffende CAO dan wel lid is van zo'n CAO-partij. Dit is het 
personelepersonele aspect van de werkingssfeer van de bedrijfstak-CAO. In de CAO wordt vervolgens 
meestall  beschreven ten aanzien van welk soort bedrijf en voor welk soort werkzaamheden 
dee CAO regelingen bevat, met andere woorden, wat de sociaal-economische werkingssfeer 
vann de CAO is. 

1999 Olbers SMA 1992, 658 e.v.; Schutte 1998, 38-39. Zie ook Rb. Den Haag 31 januari 1996 JAR 1996, 
600 ten aanzien van de CAO voor de Vleesgroothandel. Regelingen in CAO's die betrekking hebben 
opp WW-fondsen, VUT-regelingen en scholing kunnen uiteraard een andere personele werkingssfeer 
hebben.. Zo zullen de eerste twee met name relevant zijn voor «-werknemers. 

2000 Jaspers 1987, 15-16. Huiskamp ESB 1983, 133 onderscheidt tussen concern/divisie CAO's, CAO's 
voorr Nederlandse werkmaatschappijen, CAO's voor buitenlandse werkmaatschappijen en CAO's voor 
kleineree zelfstandige ondernemingen. In het onderscheid tussen ondernemings-CAO en bedrijfstak-
CAO'ss kan de nadruk worden gelegd op het personele aspect waarbij de ondernemings-CAO slechts 
eenn kleinere personele werkingssfeer heeft binnen dezelfde sociaal-economische sector. Mijns inziens 
iss echter met name bij de concern-CAO sprake van een andere sociaal-economische organisatie: niet 
dee bedrijfstak of sector bepaalt de door de CAO bestreken groep, maar de concernverhoudingen. 

2011 Deze verenigingen kunnen dan weer aangesloten zijn bij een koepelorganisatie als het VNO-NCW. 
Dee organisatie aan de werkgeverzijde is overigens minder hiërarchisch en eenduidig dan die aan 
werknemerszijde.. Zie voor een overzicht Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten-Driessen 1980. 

2022 Huiskamp ESB 1983, 134; Jaspers 1987, 15-16. 
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Zoo vermeldt de CAO voor het Motorvoertuigenbedrij f en Tweewielerbedrijf 1998-1999 
inn art. 77: 

"dezee overeenkomst geldt voor werkgevers in de bedrijfstak, lid van de werkgeversverenigingen 
enn werknemers in de tak van het motorvoertuigen- en het tweewielerbedrijf, waaronder wordt 
verstaan:: a. het herstellen, veranderen, onderhouden, monteren, reviseren of vervangen van een 
off  meer onderdelen of van delen daarvan van motorvoertuigen en/of tweewielers en/of caravans 
en/off  aanhangwagens; b. aan het publiek verkopen van motorvoertuigen ..." enz.203 

Dee CAO voor het Baggerbedrijf verklaart zich van toepassing op "ondernemingen, die 
baggermaterieell  exploiteren en/of bagger- en bijkomende werken aannemen of uitvoeren 
en/off  zich bezighouden met het daarbij betrokken natte transport, de werkzaamheden op 
dee natte stort ..." enz.204 

Zolangg een CAO slechts tussen partijen en hun leden geldt, is het niet strikt noodzakelijk 
omm in de CAO zelf een uitgebreide bepaling over de sociaal-economische werkingssfeer 
opp te nemen. De werking kan dan namelijk ook gereguleerd worden via het lidmaatschap 
vann de organisaties die de CAO sluiten. Aangezien bedrijfstak-CAO's in Nederland echter 
meestall  algemeen verbindend verklaard worden, is het gebruikelijk om de werkingssfeer 
vann de CAO in een aparte bepaling op te nemen. Deze bepaling wordt vervolgens - een 
enkelee uitzondering daargelaten - tezamen met de overige CAO-bepalingen algemeen 
verbindendd verklaard. Volgens art. 2 van de Wet AW zijn de verbindend verklaarde CAO-
bepalingenn verbindend voor 'alle werkgevers en arbeiders ten aanzien van arbeidsovereen-
komstenn die naar den aard van de arbeid waarop zij betrekking hebben onder de CAO 
vallen'.. Op grond van deze formulering zou de toepasselijkheid van verbindend verklaarde 
CAO'ss primair afhankelijk zijn van het soort werkzaamheden dat de werknemer ver-
nchtt.205 5 

Dee meeste CAO's richten zich echter niet op de aard van de werkzaamheden verricht 
doorr een individuele werknemer maar (mede) op de activiteiten van het bedrijfsonderdeel) 
alss geheel. Dit blijkt ook uit de twee hierboven weergegeven werkingssfeerbepalingen.206 

Volgenss de Hoge Raad "brengt art. 2 lid 1 W A W niet mee dat in een geval als het onder-
havige,, waarin tot de algemeen verbindend verklaarde bepalingen een bepaling behoort 
diee zelf de werkingssfeer van de CAO omschrijft, voor het antwoord op de vraag of de 
(overige)) algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO al dan niet toepasselijk 
zijnn op een individuele arbeidsovereenkomst, 'de aard van de arbeid' beslissend zou zijn. 
Diee vraag zal dan moeten worden beantwoord aan de hand van de werkingssfeer-

2033 Verbindend verklaard bij besluit AI nr. 9096 Bijv.Stcrt 4 november 1998 nr. 211. 
2044 CAO 1998 art. 2 AI nr. 8974 Bijv. Stcrt 27 maart 1998 nr. 57. 
2055 Olbers SM A 1985, 654-655. 
2066 Zie ook art. 4a en 4b van de CAO voor het motorvoertuigen en tweewielerbedrijf, AI nr. 9096 Bijv. 

StcrtStcrt 4 november 1998 nr. 211. 
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bepaling.""  De werkingssfeer zoals hij is opgenomen in de CAO zelf, is dus in hoge 
matee bepalend voor de werkingssfeer van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen. 

Somss ontstaan er problemen rond de werkingssfeer van CAO's die terug te vinden zijn 
inn de procedure rond de algemeen verbindendverklaring. Niet-gebonden werkgevers maken 
dann bezwaar tegen een in hun ogen te ruim getrokken werkingssfeer, of de omschrijving 
vann de werkingssfeer sluit slecht aan bij die van een andere eveneens algemeen verbindend 
verklaardee CAO in een verwante bedrijfstak waardoor overlappingen ontstaan.208 Vaak 
zijnn deze bezwaren afkomstig van ondernemingen wier activiteiten zich aan de rand van 
dee bedrijfstak bevinden. Zij achten de werkgeversorganisatie die de CAO heeft gesloten, 
niett representatief voor de sector waartoe hun onderneming behoort en beroepen zich op 
hett ontbreken van een belangrijke meerderheid, ook weer in hun eigen sector. Er zou in 
datt geval niet voldaan zijn aan het vereiste opgenomen in art. 2 lid 1 Wet AVV dat de CAO 
zelff  geldt voor een 'belangrijke meerderheid' van de betrokken werkgevers en werknemers. 

Dergelijkee bezwaren zijn bijvoorbeeld geuit door een bedrijf in de systeemplafonds-
enn systeemwandenbranche ten aanzien van de CAO voor het stukadoors-, afbouw- en ter-
razzobedrijff  1997, door een bedrijf actief in het bunkervervoer ten aanzien van de CAO 
voorr de binnenscheepvaart en door bedrijven gespecialiseerd in de bewaking bij evenemen-
tenn ten aanzien van de CAO voor de particuliere beveiligingsorganisaties.209 In al deze 
gevallenn besliste de Minister dat voor het berekenen van de belangrijke meerderheid, die 
vereistt is voor verbindendverklaring, mag worden uitgegaan van de totale bedrijfstak zoals 
omschrevenn in de werkingssfeer.210 Of in de specifieke sector ook een meerderheid reeds 
aann de CAO gebonden is, is niet relevant. 

Dee afbakening van de sociaal-economische werkingssfeer van CAO's zelf en daarmee die 
vann de algemeen verbindend verklaarde bepalingen wordt dus grotendeels overgelaten aan 
dee CAO-partijen. Deze moeten er ook voor zorgdragen dat er geen overlappingen ontstaan 
tussenn de verschillende bedrijfstak-CAO's. Een voorbeeld van een conflict tussen twee 
bedrijfstak-CAO'ss door een overlapping in de sociaal-economische werkingssfeer betrof 
hett probleem dat in de jaren '90 speelde met betrekking tot de verhuur van mobiele kranen. 
Dezee vorm van economische bedrijvigheid kon zowel ondergebracht worden bij het 

2077 HR 6 januari 1995 NJ 1995, 549; JAR 1995, 34; RvdW 1995, 19 C; Rood TWS 1995, 75-76. 
2088 Stichting van de Arbeid 1994, 10: "een naar verhouding groot aantal bezwaarschriften heeft betrekking 

opp de (omschrijving van de) werkingssfeer van een bedrijfstakcao of beter: op door cao-partijen 
aangebrachtee wijzigingen in die werkingssfeer. Dat laatste kan leiden tot een overlapping met de 
werkingssfeerr van een andere bedrijfstakcao. In dat geval volgt de Stichting de bestendige gedragslijn 
opp alle betrokken partijen een beroep te doen om onderling tot een oplossing te komen." 

2099 AI nr. 8919 Bijv. Stcrt 23 december 1997 nr. 247; AI nr. 8893 Bijv. Stcrt 8 december 1997 nr. 236; 
AII  nr. 8644 Bijv. Stcrt 19 november 1996 nr. 224. 

2100 Ten aanzien van de CAO voor het stukadoorsbedrijf stelde de Minister tevens dat de representativiteit 
vann de werkgeversorganisaties niet is opgenomen als voorwaarde voor het afsluiten van een 
rechtsgeldigee CAO. In het kader van de procedure tot verbindendverklaring verwijst de term 'represe-
ntativiteit'' echter naar iets anders, te weten het vereiste van de 'belangrijke meerderheid'. 
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goederenvervoerr over de weg als bij de bouwnijverheid. Een werkgever die mobiele kranen 
verhuurt,, kan in principe de binding aan deze CAO's beïnvloeden door lid te worden van 
hetzijj  de organisatie van werkgevers in de bouw, hetzij de organisatie van transportonder-
nemingen.. Deze oplossing werkt echter niet meer zodra de CAO's algemeen verbindend 
wordenn verklaard. De binding aan de CAO is dan immers niet meer afhankelijk van lid-
maatschapp maar uitsluitend van de - verbindend verklaarde - werkingssfeer. In het besluit 
tott algemeen verbindend verklaring van de bouw-CAO van 1993-1996 verklaarde de Minister: 

"datt omwille van de rechtszekerheid de afbakening ... [van de werkingssfeer, AH]... in het dictum 
vann dit besluit zal worden opgenomen; 
datt ondergetekende daarbij nadrukkelijk wil aangeven dat deze oplossing gezien moet worden 
alss een tijdelijke afbakening van de werkingssfeer...; 
datt ondergetekende partijen er met klem op wijst dat de afbakening van werkingssferen van 
collectievee arbeidsovereenkomsten primair de verantwoordelijkheid is van cao-partijen en in 
dee respectieve cao-en moet plaatsvinden en aan partijen derhalve een dringende oproep doet 
omm de werkingssferen van de cao-en aan te passen..."2" 

Eenn soortgelijk probleem speelde bij het hierboven al genoemde bezwaar tegen verbin-
dendverklaringg van de CAO voor het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf 1997.212 

Ditt bezwaar was, zoals gezegd, ingediend door een bedrijf actief in de systeemplafonds-
enn systeemwandenbranche. Dat bedrijf viel sinds 1979 onder de CAO voor het bouwbedrijf 
maarr had eind 1996 te horen gekregen dat het voortaan onder de CAO voor het stukadoors-, 
afbouw-- en terrazzobedrijf zou vallen. Het bedrijf had hiertegen ook bezwaar aangetekend 
bijj  de Grensgevallencommissie, een commissie ingesteld door de sociale partners om 
uitspraakk te doen in dergelijke conflicten. De Minister wees opnieuw op de primaire 
verantwoordelijkheidd van de sociale partners zelf, at dan niet in de vorm van de Grensgeval-
lencommissie.. Nu echter de CAO een dispensatieregeling kende en de sociale partners 
kondenn instemmen met vrijstelling van het bezwaar makende bedrijf, werd het bedrijf door 
dee Minister uitgezonderd van het besluit tot verbindendverklaring. 

Inn beide voorbeelden gaat het om situaties waarin een bepaalde bedrijvigheid zich in 
zijnn geheel op de grens tussen twee bedrijfstak-CAO's bevindt. Het onderbrengen van zo'n 
bedrijfsactiviteitt bij een bepaalde sector of bedrijfstak is de verantwoordelijkheid van de 
socialee partners zelf. Ook hier speelt de - relatieve - representativiteit geen rol. 

Andersoortigee afbakeningsproblemen ontstaan als de in een bedrijf verrichte werkzaamheden 
deelss onder de ene en deels onder een andere CAO vallen. In het algemeen wordt in CAO's 
dee toepasselijkheid van de CAO afhankelijk gesteld van de vraag welke werkzaamheden 
dee werknemer gewoonlijk uitoefent en wat de hoofdactiviteit is van het bedrijf of 
bedrijfsonderdeell  waar hij werkzaam i s .m Ten aanzien van de werknemer die incidenteel 

2111 DCA nr. 7732 Bijv. Stcrt d.d. 9 maart 1993 nr. 47 blz. 7. 
2122 AI nr. 8919 Bijv. Stcrt 23 december 1997 nr. 247. 
2133 Zie bijvoorbeeld art. 4a en 4b van de CAO voor het motorvoertuigen en tweewielerbedrijf, Al-nr. 

90966 Bijv.Stcrt 4 november 1998 nr. 211; Olbers SMA 1985, 651. 
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werkzaamhedenn verricht die onder de CAO vallen, heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de 
CAOO niet op hem van toepassing is als het bedrijf van zijn werkgever verder niet onder 
dee CAO valt.214 Het incidenteel verrichten van werkzaamheden die binnen de werkingssfeer 
vann een (andere) CAO vallen, brengt dus niet noodzakelijk mee dat die CAO ook van 
toepassingg is. 

Dezee redenering lijk t niet alleen op te gaan voor het incidenteel verrichten van werk-
zaamhedenn die binnen de sociaal-economische werkingssfeer van een CAO vallen, maar 
ookk voor incidentele werkzaamheden binnen de territoriale werkingssfeer van een CAO. 
Ditt valt tenminste af te leiden uit een beslissing van de Minister uit 1992 inzake de CAO 
voorr varende werknemers in dienst van sleepdienstondernemers werkzaam in het haven-
gebiedd van Rotterdam.215 De werkingssfeer van deze CAO was zo geformuleerd, dat ook 
bedrijvenn die slechts een klein gedeelte van hun werkzaamheden binnen het havengebied 
verrichtten,, onder de CAO vielen. De Minister overwoog: 

"Tenslottee zij opgemerkt dat de werkingssfeerbepaling, waarvan algemeen verbindendverklaring 
iss gevraagd, in de praktijk ertoe kan leiden dat het AVV-besluit eveneens van toepassing wordt 
opp werkgevers die incidenteel werkzaamheden verrichten in het betreffende gebied c.q. het gebied 
doorkruisen.. Blijkens de overgelegde representativiteitsgegevens hebben C.A.O.-partijen even-
genoemdee categorie werkgevers niet beoogd te binden aan het AVV-besluit. Tegen deze ach-
tergrondd ligt een uitsluiting van evengenoemde categorie werkgevers van het AVV-besluit in 
dee rede." 

Dezee casus is om twee redenen bijzonder. Ten eerste gaat het hier om de ruimtelijke 
werkingg van een CAO. Nu Nederland vrijwel geen regionale CAO's (meer) kent, is dit een 
onderwerpp dat in het Nederlandse interne CAO-recht eigenlijk nooit tot problemen leidt. 
Tenn tweede gebruikt de Minister de bij het verzoek tot algemeen verbindendverklaring 
ingeleverdee representativiteitsgegevens als argument om de werkingssfeer aan te passen. 
Hett is niet geheel duidelijk of deze gegevens dienen als richtsnoer voor de klaarblijkelijke 
bedoelingg van partijen of dat de Minister er een zelfstandig argument aan ontleent, 
gebaseerdd op art. 2 lid 1 Wet AVV . De representativiteitsgegevens dienen immers om te 
beoordelenn of voldaan is aan het vereiste in art. 2 lid 1 Wet AVV dat de CAO geldt voor 
eenn 'belangrijke meerderheid' van de betrokkenen. Het is de vraag hoe werknemers en 
werkgeverss die slechts incidenteel binnen de territoriale werkingssfeer werkzaam zijn, in 
dezee berekening moeten worden betrokken. 

Veell  potentiële samenloopproblemen worden dus opgelost via een nadere omschrijving 
off  uitleg van de werkingssfeer van de betreffende CAO's. Het Nederlandse CAO-recht sluit 
echterr niet uit dat binnen één onderneming meerdere CAO's van kracht zijn. Deze CAO's 
kunnenn zelfs van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst van een en dezelfde 

2144 HR 1 november 1957 NJ 1960, 173. 
2155 CAO 1992-1993 DCA nr. 7523 Bijv.Stcrt 16 juli 1992 nr. 135. 
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werknemer.2166 Dit soort problemen ontstaat nogal eens in zogenaamde gemengde bedrij-
ven,, dat wil zeggen ondernemingen waarin meerdere economische activiteiten worden uit-
geoefend,, die vallen onder de werkingssfeer van verschillende bedrijfstak-CAO's. Over 
dee oplossing van een dergelijke samenloop wordt in de rechtspraak en literatuur verschillend 
gedacht.2177 In een uitspraak van de Rechtbank Den Haag werd bij toepasselijkheid van 
meerderee CAO's op een individuele arbeidsovereenkomst de meest gunstige regeling van 
toepassingg geacht, de Rechtbank Leeuwarden daarentegen koos voor de CAO die gold voor 
hett merendeel van de werknemers met gelijksoortige taken. 

Omm dergelijke problemen te voorkomen ligt het voor de hand in gemengde ondernemin-
genn te streven naar het afsluiten van een aparte ondernemings-CAO. Binnen het Nederlandse 
systeemm is het sluiten van een ondernemings-CAO echter alleen een oplossing als bij de 
omschrijvingg van de werkingssfeer van de bedrijfstak-CAO en/of bij de algemeen verbin-
dendverklaringg daarvan, rekening gehouden wordt met het bestaan van deze ondernemings-
CAO.. Dat dit nodig is, hangt samen met de regels betreffende vertikale samenloop. 

Onderr vertikale samenloop wordt hier verstaan de samenloop tussen CAO-regelingen op 
verschillendee niveaus zoals die tussen ondernemings-CAO's en bedrijfstak-CAO's aan de 
enee kant, en die tussen algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen en CAO's aan de 
anderee kant.218 Als een onderneming aangesloten is bij een organisatie die partij is bij 
eenn bedrijfstak-CAO, is deze gebonden aan de CAO mits de CAO op hem betrekking heeft. 
Hett hangt van de CAO zelf af of deze ruimte biedt voor nadere afspraken op onder-
nemingsniveau.. Het is niet ongebruikelijk dat CAO's een bepaling bevatten waaruit blijkt 
datt afwijkingen slechts in individuele gevallen zijn toegestaan, ook als het afwijkingen 
inn voor de werknemers gunstige zin betreft. Wil een werkgever in dat geval toch een 
ondernemings-CAOO afsluiten, dan moet vrijstelling worden verkregen van dee bedrijfstak-CAO. 
Hett Nederlandse CAO-recht hanteert namelijk niet het systeem waarin de bedrijfstak-CAO 
slechtss een aanvullende werking heeft ten opzichte van de ondernemings-CAO's, een systeem 
duss waarin de ondernemings-CAO principieel voorgaat boven de bedrijfstak-CAO op grond 
vann het feit dat de eerste specifieker is toegesneden op de toestand in de betreffende 

2166 Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 31 januari 1996 JAR 1996, 60 en Rb. Leeuwarden 7 februari 1991 
SMASMA 1991, 241 nt M.M. Olbers. Dit in tegenstelling tot het Duitse CAO-recht, dat het beginsel van 
dee Tarifeinheit kent. Zie Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 293. 

2177 Olbers SMA 1991, 243 versus Fase 1982, 66; Rb. Den Haag 31 januari 1996 JAR 1996, 60 versus 
Rb.. Leeuwarden 7 februari 1991 SMA 1991, 241. 

2188 Ook de samenloop tussen landelijke en regionale CAO's kan worden beschouwd als een vorm van 
vertikalee samenloop. Deze komt echter in Nederland niet voor. Jaspers (1987, 15-16) lijk t territoriale 
overlappingg echter te beschouwen als een vorm van horizontale samenloop. Hij onderscheidt hiernaast 
nogg samenloop door overlapping van de bedrijfstakken (ook een vorm van samenloop tussen CAO's 
opp hetzelfde niveau), samenloop tussen CAO's op verschillende niveau's en wel bedrijfstak- versus 
ondernemings-CAOO en het probleem van de verhouding tussen verbindend verklaarde CAO-bepalingen, 
dee CAO zelf en andere CAO's. 
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onderneming.2199 Ook kent Nederland geen algemeen principe waarbij steeds de gunstiger 
regelingg voorrang heeft; CAO's mogen maxima bevatten en deden dat lange tijd ook.220 

Biedtt de bedrijfstak-CAO geen ruimte voor de ondernemings-CAO, dan kan overwogen 
wordenn om het lidmaatschap van de werkgeversorganisatie op te zeggen. Dit helpt echter 
niett als de betreffende bedrijfstak-CAO vervolgens algemeen verbindend wordt verklaard 
zonderr dat daarbij expliciet rekening gehouden wordt met de ondernemings-CAO. Bij de 
tweedee vorm van vertikale samenloop, te weten de verhouding tussen algemeen verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen enerzijds en de onderliggende CAO's anderzijds, komt namelijk 
eenn soortgelijk probleem naar voren. 

Tenn aanzien van de verhouding tussen een bedrijfstak-CAO en de verbindendverklaring 
daarvann zijn drie systemen denkbaar. Binnen het eerste systeem vervangt de (binding aan 
de)) verbindendverklaring de (binding aan de) bedrijfstak-CAO zelf. In een tweede systeem 
werktt de verbindendverklaring slechts ten opzichte van die betrokkenen die niet al op grond 
vann de CAO zelf waren gebonden. En tenslotte is er ook een systeem denkbaar waarin de 
verbindendverklaringg een zelfstandige binding veroorzaakt naast of boven eventuele binding 
aann de CAO zelf. Dit laatste systeem van dubbele binding geldt in Nederland.221 Een ieder 
diee onder de sociaal-economische werkingssfeer van de CAO valt, wordt door algemeen 
verbindendverklaringg van die CAO gebonden tenzij vrijstelling wordt verleend.222 Bedrijven 
diee reeds gebonden waren aan de CAO zelf, krijgen nooit vrijstelling van verbindendver-
klaringg aangezien dit hen toch niet zou bevrijden van de verplichtingen voortvloeiende 
uitt de Wet CAO. Het is daarentegen wel mogelijk vrijstelling te verkrijgen op grond van 
hett feit dat in de onderneming een ondernemings-CAO van kracht is. 

Ookk hier geldt (nog) geen uit wet of grondwet afgeleid algemeen beginsel voor samen-
loopproblemenn gebaseerd op bijvoorbeeld de gunstigheid of de specificiteit van een 
regeling.2233 Volgens de Minister is het opnemen van een algemene dispensatie voor onder-
nemingenn met een eigen CAO zelfs in strijd met de bedoeling van de Wet AVV nu deze 
gerichtt is op ordening op bedrijfstakniveau teneinde concurrentie door middel van ar-
beidsvoorwaardenn tegen te gaan.224 Wel kunnen de CAO-partijen een bedrijf met een eigen 
CAOO uitzonderen van de werkingssfeer van de CAO en kan de Minister een specifieke vrij -
stellingg verlenen. Het vrijstellingenbeleid zelf is vervolgens wel gebaseerd op de gedachte 

2199 K II 1993-1994 23 532, nr. 2, blz. 14: "Belangrijk aspect is dat de afweging tussen collectieve 
bedrijfstakbelangenn en de belangen van een onderneming en haar werknemers bij een eigen onder-
nemings-cao,, in eerste aanleg een zaak behoort te zijn van nader overleg tussen betrokken 
(cao)partijen." " 

2200 Zie bijvoorbeeld de CAO voor het bankbedrijf 1998 art. 2 par. 2 lid 2 (AI nr. 9020 Bijv. Stcrt 15 
junii  1998 nr. 109) en de CAO voor de openbare bibliotheken art. 2 (AI nr. 8799 Bijv, Stcrt 26 juni 
19977 nr. 119) 

2211 Losbl. Comm. Wet A W art. 2 aant. 14 (Olbers); Frenkel SM A 1974, 75. 
2222 In het normale geval dat de werkingssfeer van de CAO eveneens algemeen verbindend is verklaard. 
2233 Frenkel SM A 1974, 76; zie echter Olbers SM A 1998, 308 over de invloed van art. 8 van ILO- Verdrag 

nr.. 154. 
2244 Besluit tot algemeen verbindendverklaring van de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de 

wegg 1993 DCA nr. 7356 Bijv. Stcrt 4 november 1993 nr. 214. 
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datt verbindendverklaring van bedrijfstak-CAO's geen belemmering mag vormen voor collec-
tievee arbeidsvoorwaardenvorming op ondernemingsniveau. Als een ondernemings-CAO 
(mede)) gesloten is door een werknemersorganisatie die hetzij partij is bij de bedrijfstak-CAO 
hetzijj  aangesloten is bij een erkende vakcentrale, wordt in de regel vrijstelling verleend.225 

Dee in 1998 door de Minister gepubliceerde beleidsregels "Toetsingskader algemeen verbin-
dendd verklaring CAO's" stellen zelfs deze eis niet meer en gaan zonder meer uit van vrij -
stellingg bij aanwezigheid van een ondernemings-CAO.226 

Concluderendd lijk t het erop dat CAO-conflicten in Nederland voornamelijk via beleid worden 
opgelost.. Voor horizontale CAO-conflicten betreft dit meestal beleid van de sociale partners 
opp bedrijfstak-niveau, die zorg dragen voor de onderlinge afstemming van de werkingssferen 
vann CAO's. Verticale conflicten worden voornamelijk opgelost via een systeem van vrijstel-
lingenn op diverse niveaus.227 Vrijstelling kan plaatsvinden door de CAO-partijen, die be-
paaldee bedrijven integraal kunnen uitzonderen van de werkingssfeer van de bedrijfstak-CAO. 
Zo'nn vrijstelling werkt automatisch door in de werkingssfeer van de algemeen verbin-
dendverklaring.2288 Daarnaast kan vrijstelling plaatsvinden ter gelegenheid van de algemeen 
verbindendverklaring.. Tenslotte kent een groot aantal CAO's de mogelijkheid dat de CAO-
partijenn zelf of een door hen aangewezen bedrijfstakorgaan vrijstellingen verlenen van 
delenn van de CAO.229 

Eenn dergelijk dispensatiesysteem kan vervolgens ook algemeen verbindend worden 
verklaard.2300 In het beleid van de diverse betrokkenen zijn sporen aan te wijzen van zowel 
hett specificiteitsbeginsel als van het begunstigingsbeginsel. Beide worden echter (nog) 
niett geschraagd door een dwingende wettelijke verplichting. De enige wettelijke bepaling 
diee een rol lijk t te spelen in het beperken van de werkingssfeer bij algemeen verbindend-
verklaringg is het vereiste van een belangrijke meerderheid in art. 2 lid 1 Wet AW. 

2255 K II 23 532, nr. 2, 14: ondernemings-CAO's worden afgesloten omdat een op het bedrijf toegesneden 
CAOO wordt gewenst of omdat men een uniform pakket arbeidsvoorwaarden wenst in een gemengd 
bedrijf.. Inhoudelijke toetsing van de ondernemings-CAO vindt niet plaats. De Minister verleent in 
iederr geval dispensatie van AVV als de ondernemings-CAO is gesloten door tenminste een partij 
aann werknemerszijde die tevens partij is bij de bedrijfstak-CAO of is aangesloten is bij een 'erkende' 
vakcentrale.. Stichting van de Arbeid 1994, 10: "In dergelijke gevallen geldt als bestendige gedragslijn 
datt ondernemingen die (reeds) over een eigen, reguliere ondernemings-cao beschikken, in beginsel 
wordenn uitgezonderd van avv." Zie ook Losbl. Comm. Wel AW ast. 2 aant. 9 (Olbers). 

2266 Sten 1998, 240 onder 3 en 6.2 (de tekst van het besluit is opgenomen in Losbl.Comm.Wet AW art. 

2). . 
2277 Zie ook Olbers SM A 1980, 321-323. 
2288 Stichting van de Arbeid 1994, 11. 
2299 Stichting van de Arbeid 1996, 7: circa 2/3 deel van de bedrijfstak-CAO's bevatte in 1994 een dispen-

satiebepaling. . 
2300 Voor het karakter van dispensatievcrlening door bij CAO ingestelde commissies zie Olbers SM A 1998, 

3055 en de door hem aangehaalde uitspraak van de Rb. Amsterdam (sector bestuursrecht) van 17 januari 
1997. . 
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44 Waardering 

Hett arbeidsrecht in Nederland is verspreid over meerdere wetten. Deze wetten zijn onderling 
sterkk verschillend van aard en structuur. Ze kunnen voornamelijk materieelrechtelijke nor-
menn bevatten of juist sterk organisatorisch van aard zijn terwijl de handhaving zowel langs 
civielrechtelijkee als publiekrechtelijke weg kan plaatsvinden. De onderwerpen waarnaar 
dee detacheringsrichtlijn verwijst, staan verspreid over verschillende arbeidsrechtelijke wetten. 
Dee regelingen met betrekking tot de werktijden en de bescherming van vrouwen en 
jeugdigenn staan voornamelijk in de Arbeidstijdenwet. Gezondheid en veiligheid op het 
werkk worden bestreken door de Arbo-wet. Het wettelijke minimumloon is gebaseerd op 
dee Wet minimumloon. Het BW is slechts relevant voor de regeling van het minimum aantal 
betaaldee vakantiedagen en het verbod op discriminatie naar geslacht. Op dit laatste onder-
werpp zijn naast het BW ook de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen en de AWGB 
vann toepassing. De AWGB bevat ook de overige discriminatieverboden. Tenslotte bestrijkt 
dee regeling van de detacheringsrichtlijn nog de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. 
Ditt hier verder niet behandelde onderwerp is in Nederland geregeld in de Wet allocatie 
arbeidskrachtenn door intermediairs van 1998.231 

Eenn aantal van de in de detacheringsrichtlijn genoemde onderwerpen wordt in niet 
onbelangrijkee mate gereguleerd door het EG-recht. Dit is bijvoorbeeld het geval met de 
veiligheidsvoorschriftenn en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Loon en 
vakantiee daarentegen onttrekken zich tot op heden aan Europese regelgeving. Een aantal 
regelingenn voorziet in de mogelijkheid van de in de wet gegeven voorschriften af te wijken 
bijj  collectieve regeling, meestal een CAO. Dit verschijnsel wordt driekwart dwingend recht 
genoemdd en is met name aan te treffen in het BW en de Arbeidstijdenwet. 

Dee Nederlandse CAO kenmerkt zich door een automatische en dwingende doorwerking 
vann de horizontale bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomsten tussen de leden 
vann de CAO-partijen. Deze automatische en dwingende doorwerking wordt uitgebreid over 
ongebondenn werkgevers en werknemers via het mechanisme van de algemeen verbin-
dendverklaring.. Aangezien bedrijfstak-CAO's in Nederland vrijwel altijd verbindend worden 
verklaardd en aangezien deze CAO's betrekking hebben op vrijwel alle aspecten van het 
arbeidsrecht,, is het CAO-recht verreweg de belangrijkste bron van - dwingend - arbeidsrecht 
inn Nederland. Over de theoretische basis van deze verstrekkende regelgevende bevoegdheid 
vann de CAO-partijen bestaat verschil van inzicht. Globaal gesproken kunnen hierover drie 
opvattingenn worden onderscheiden: de delegatietheorie, de mandaatstheorie en de theorie 
vann de autonome verworvenheid. 

Dee delegatietheorie beschouwt de activiteit van de sociale partners als een afgeleide 
vann de wetgevende bevoegdheid van de overheid. Volgens de mandaatstheorie is de 
bevoegdheidd van de CAO-partijen te beschouwen als een vorm van vertegenwoordiging 
enn derhalve afgeleid van die van de contractspartijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. 

2311 Wet van 14 mei 1998 Stb. 306. 
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Dee autonome of receptietheorie tenslotte ontkent dat de bevoegdheid van de CAO-partijen 
ergenss van is afgeleid. De bevoegdheid is ontstaan in het sociale middenveld zelf en 
vervolgenss door het recht erkend.232 Geen van deze theorieën is onversneden terug te 
vindenn in het geldende CAO-recht. Wel kunnen binnen Europa verschillende CAO-systemen 
wordenn aangetroffen die meer of minder aansluiten bij bovengenoemde theorieën. De man-
daatstheoriee kan bijvoorbeeld een verklaring vormen voor CAO-systemen waarin de CAO 
slechtss de leden van de CAO-partijen bindt. Deze theorie biedt echter geen goede basis 
voorr de vrijwel automatische algemeen verbindendverklaring van CAO's zoals die plaatsvindt 
inn Nederland. Dit systeem, alsmede die in het buitenland bestaande systemen waarin ook 
buitenstaanderss aan de CAO gebonden zijn, laten zich beter verklaren vanuit de autonome 
off  de delegatietheorie. 

AlAl  deze theorieën hebben betrekking op de CAO als rechtsbron voor de individuele arbeids-
overeenkomst.. Het is met name dit aspect van de CAO dat onderwerp is van deze studie. 
Hett is echter ook met name dit aspect dat problematisch is gezien vanuit het IPR. Het 
conflictenrechtt is immers ontworpen om rec/tttconflicten op te lossen: het bevat regels 
mett betrekking tot het toe te passen recht. Normen die niet duidelijk de status van recht 
hebben,, stellen het IPR dan ook voor problemen.233 In principe kan het IPR niet overweg 
mett feitelijke normering zonder juridische binding. Het collectieve arbeidsrecht is echter 
inn belangrijke mate een sociaal en slechts gedeeltelijk een juridisch verschijnsel is. Ook 
kentt het IPR geen tertium tussen autonomie in de zin van contractenrecht en heteronomie 
inn de zin van wetgeving, terwijl de CAO hier echter duidelijk tussenin hangt. 

Tenn aanzien van de algemeen verbindendverklaring bestaan deze problemen in veel 
minderee mate: algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen hebben een hoog juridisch 
gehalte;; ze zijn te beschouwen als wetgeving in materiële zin. Afhankelijk van de inhoud, 
vormenn de diverse CAO-bepalingen een aanvulling op het arbeidsovereenkomstenrecht, 
hett arbeidsomstandighedenrecht, het sociale zekerheidsrecht enz. Het belang dat verbin-
dendverklaringg dient, valt echter niet samen met het belang van de afzonderlijke verbindend 
verklaardee bepalingen. Als gekeken wordt naar de funktie van verbindendverklaring als 
zodanigg voor het Nederlandse systeem van arbeidsverhoudingen, valt het corporatistische 
karakterr op. Het mechanisme van algemeen verbindendverklaring staat in Nederland in 
hett teken van de bescherming van het collectieve overleg als zodanig. Andere doelen van 
hett arbeidsrecht, zoals de bescherming van de werknemer, zijn daarbij op de achtergrond 
geraakt. . 

Tenn slotte. De Nederlandse CAO is in hoge mate een juridisch fenomeen. De handhaving 
vann de CAO vindt voornamelijk plaats via het civiele recht in een civiele procedure. De 

2322 Afhankelijk van de politieke achtergrond is de CAO een door de vakbeweging bevochten verworven-
heidd (politiek) of een uiting van subsidiariteit van overheidsgezag (confessioneel). Verg. Hemenjck 
BeleidBeleid & Maatschappij 1994, 24. 

2333 Een vergelijkbaar probleem doet zich overigens voor bij de toepassehjkheid van convenanten in 
internationalee situaties: Bergkamp NJB 1993, 497-498. 
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horizontalee normen van een (AW-)CAO kunnen zich in een individueel arbeidsconflict 
aandienenn als rechtsnormen voor de individuele arbeidsovereenkomst. Deze normen lijken 
zichh daarmee in beginsel te lenen als object voor het internationaal pn'vöüt/recht. CAO-recht 
iss echter geen gewoon privaatrecht. De handhaving van de CAO is immers (tevens) een 
zaakk van de CAO-partijen zelf en vindt niet noodzakelijk plaats door of op verzoek van 
dee personen die met elkaar de door de CAO genormeerde arbeidsverhouding zijn aangegaan. 
Vanuitt het perspectief van de individuele werkgever en werknemer heeft de handhaving 
vann de CAO dan ook heteronome aspecten waardoor het CAO-recht in dat opzicht te vergelij-
kenn is met het publiekrecht. Ook dit aspect van het CAO-recht kan in het IPRS dat immers 
primairr geschikt is voor het regelen van conflicten met betrekking tot het privaatrecht, 
tott problemen leiden. Op de handhavingsaspecten wordt in dit boek echter niet ingegaan. 
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IPR::  inleiding in doel en methoden 

11 Inhoud en bestaansreden van het IPR 

Dee wereld is opgedeeld in een groot aantal nationale staten. Elk van deze staten heeft in 

beginsell  zijn eigen rechtsorde, een samenstel van normen en regels dat globaal gesproken 

betrekkingg heeft op het eigen territoir en/of de eigen onderdanen.1 Het menselijk handelen 

trektt zich van deze opdeling van de wereld in nationale rechtsorden relatief weinig aan: 

wee boeken reizen naar verre oorden, doen zaken met het buitenland en trouwen met buiten-

landers.. In elk van die gevallen ontstaat een (privaatrechtelijke) rechtsverhouding die 

raakpuntenn heeft met meer dan één nationale rechtsorde, het zogenaamde 'internationale 

geval'.22 Het bestaan van internationale gevallen roept drie te onderscheiden vragen op 

11 De problematiek wordt hier enigszins vereenvoudigd weergegeven. In de praktijk vindt rechtsvorming 
plaatss op verschillende niveaus, zowel nationaal als internationaal en lokaal. Dit aspect wordt hier 
buitenn beschouwing gelaten omdat het vaststellen van regels van privaatrecht in Europa (nog) in sterke 
matee een nationale bevoegdheid is. Het onderscheid dat De Boer (RdC 1996,236 noot 3) maakt tussen 
internationalinternational en multistate rechtsverhoudingen blijf t dan ook verder buiten beschouwing. De term 
multistatemultistate bestrijkt ook het geval dat er een probleem ontstaat ten aanzien van het toepasselijk recht 
omdatt sommige naties meer dan één territoriaal bepaald privaatrechtsysteem kennen. Deze situatie 
doett zich voor in de Verenigde Staten van Amerika en in iets andere vorm tussen de rijksdelen van 
hett Koninkrijk der Nederlanden. Verder blijf t de situatie buiten beschouwing waarin er binnen eenzelfde 
territoirr verschillende rechtssystemen van kracht zijn die zich richten op verschillende bevolkings-
groepen,, bijvoorbeeld op basis van religie. 

22 De nadere afbakening tussen interne en internationale gevallen is bepaald niet eenvoudig. Het opstellen 
vann een algemeen geldende definitie van 'het internationale geval' is mijns inziens niet mogelijk. 
Voorr de vraag of een rechtskeuze is toegestaan kunnen andere criteria relevant zijn dan voor de vraag 
off  er redenen zijn de taal of de termijnen in een arbitrale procedure aan te passen. Mijns inziens is 
eenn zelfstandige 'definitie', los dus van de concrete reden waarom de internationaliteit van de casus 
relevantt zou zijn, ook niet nodig. Op dit probleem wordt hier echter verder niet ingegaan. Voor een 
besprekingg van dit probleem in het kader van het EVO zij verwezen naar Strikwerda 1981; Jessurun 
d'Oliveiraa NVIR 1975, 81 e.v.; Joustra 1997, 91 e.v. Voor overeenkomsten in het algemeen zie: 
Delaumee ICLQ (979, 258-279; Lalive in: FS Lipstein, 1980, 135-156; De Nova in: FS Ferid 1978, 
307-323.. Verdere literatuur: De Boer RdC 1996, 239-254; David in: FS Ficker, 1967, 121-137; 
Fragistass Rev.crit.dip 1960, 1-20; Schlosser RIW/AWD 1982, 857-867. In Deel IV hoofdstuk 1 par. 
22 wordt nader aandacht besteed aan de 'internationale arbeidsovereenkomst' in het Nederlandse IPR. 
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diee tezamen het rechtsgebied 'IPR' bepalen.3 Het bevoegdheidsrecht betreft de vraag welke 
rechterr in geval van een geschil bevoegd is te oordelen over het internationale geval.4 

Alss de bevoegdheid van de rechter eenmaal vaststaat, komt aan de orde welk recht hij 
dientt toe te passen op de rechtsvraag.5 Deze problematiek is onderwerp van het conflicten-
recht.. Als er tenslotte een vonnis voorhanden is, moet bepaald worden welke mogelijkheid 
err is dit vonnis in een ander land erkend te krijgen en eventueel ten uitvoer te leggen.6 

Hett Nederlandse IPR houdt zich uitsluitend vanuit Nederlands perspectief bezig met boven-
staandee vragen. Is de Nederlandse rechter bevoegd? Zo ja, welk recht zal hij dan toepassen 
opp het voorliggende geval? En tenslotte, als er een buitenlands vonnis gewezen is, kan 
datt dan in Nederland erkend worden? Het internationaal privaatrecht is dan ook, niet-
tegenstaandee zijn naam, nationaal recht. De bronnen van het Nederlandse IPR worden wel 
steedss internationalen naast het nationale, oftewel commune, IPR bestaat er steeds meer 
verdragenrechtt en secundair EG-recht op dit terrein. Het contractenrecht wordt zelfs in hoge 
matee beheerst door dit soort internationale instrumenten. 

Eenn deel van de nationale rechtsregels betreft de organisatie van de staat zelf of de 
verhoudingg tussen overheid en burgers. Dit gedeelte van het recht wordt in de continentaal-
europesee rechtsleer aangeduid met de term 'publiekrecht'. Een ander deel van het recht 
betreftt uitsluitend of mede de verhouding tussen burgers (natuurlijke personen en rechtsper-
sonen)) onderling: het privaatrecht en het semi-publiekrecht.7 De term 'internationaal 
privaatrecht'privaatrecht' geeft in zoverre een beperking weer, dat het IPR uitsluitend oplossingen beoogt 
tee geven voor gevallen waarin in ieder geval mede een privaatrechtelijke verhouding in 

33 De precieze invulling van de term 'internationaal privaatrecht' kan van land tot land enigszins ver-
schillen.. Zo vormen in Frankrijk het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht een onderdeel van 
hett rechtsgebied 'droit international privé', zie Mayer 1983, 2. Het Duitse begrip Internationales 
PrivatrechtPrivatrecht is daarentegen beperkt tot het conflictenrecht, oftewel het Kollisionsrecht. De Haagse 
Conferentiee voor IPR rekent de volgende onderwerpen tot zijn taak: toepasselijk recht, bevoegdheid, 
erkenningg en internationale samenwerking op het gebied van het privaatrecht. Zie De Boer RdC 1996, 
274-2755 en Strikwerda 1997, 21-22. 

44 Het bevoegdheidsrecht richt zich in het algemeen op de bevoegdheid van de burgerlijke rechter. Zie 
bijvoorbeeldd Mayer 1983,2 en Strikwerda 1997,20. Bevoegdheidsproblemen kunnen echter ook spelen 
bijj  andere autoriteiten. Zie bijvoorbeeld art. 1 van het Haagse Kinderbeschermingsverdrag 1961 Trb. 
1968,, 101. 

55 In de literatuur wordt het object van het conflictenrecht verschillend aangeduid. Volgens sommigen 
dientt het toepasselijk recht op de rechtsvraag gevonden te worden, bij anderen staat de rechtswr-
houdinghouding of zelfs de Lebensverhaltnis centraal. Zie hierover Baum 1985,35-38 en Van Hecke/Lenaerts 
1989,139.. In dit boek worden de begrippen 'rechtsvraag' en 'rechtsverhouding' door elkaar gebruikt. 

66 Ook hier ligt in de beschrijving weer sterk de nadruk op erkenning en eventueel tenuitvoerlegging 
vann rechterlijke vonnissen. Erkenningsproblemen kunnen echter ook spelen bij arbitrale vonnissen 
off  beëindiging van het huwelijk buiten de rechter om (verstoting); zie Strikwerda 1997, 297. 

77 Term ontleend aan Strikwerda 1978, 2. Met deze term wordt gedoeld op die rechtsregels die qua 
karakterr lussen het privaatrecht en het publiekrecht in liggen. Het betreft regels die op grond van 
algemeenn maatschappelijke belangen ingrijpen in particuliere verhoudingen. In deze Graue Zone tussen 
publiek-- en privaatrecht bevindt zich o.a. het kartelrecht en het arbeidsrecht. 
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hett geding is.8 Hoewel in oudere (en Franse) boeken ook het vreemdelingenrecht en het 
nationaliteitsrechtt tot het IPR werden (en worden) gerekend, worden deze onderwerpen 
hierr tot het publiekrecht gerekend en verder buiten beschouwing gelaten. 

Vrijwell  elk systeem van IPR heeft als uitgangspunt dat bevoegdheid in internationale zin 
(oftewell  rechtsmacht) van de eigen rechter niet automatisch meebrengt dat op de aan de 
rechterr voorgelegde rechtsvraag ook het eigen recht wordt toegepast. Hierin verschilt de 
situatiee in het IPR van die in bijvoorbeeld het internationaal strafrecht. Als de Nederlandse 
strafrechterr zich bevoegd verklaart, kan hij vervolgens alleen het Nederlandse strafrecht 
toepassen.. Ook voor administratieve organen is in het algemeen de bevoegdheid tot ingrij-
penn gekoppeld aan het toepassen van de eigen rechtsregels. De burgerlijke rechter kan 
echterr op grond van de eigen conflictregels verplicht zijn buitenlands recht toe te passen. 

Uitgangspuntt van elk systeem van IPR is de bereidheid tot relativering van de eigen 
rechtsorde.. Het spreekt niet vanzelf om een internationaal geval precies hetzelfde te 
behandelenn als een puur intern geval, en dus te beoordelen aan de hand van de eigen 
normenn en waarden. De belangen van het internationale rechtsverkeer, van de partijen 
betrokkenn bij de rechtsverhouding of van een andere betrokken staat kunnen voor de eigen 
rechtsordee aanleiding zijn buitenlands recht van toepassing te achten of speciale regels 
opp te stellen.9 Het eigen conflictenrecht bepaalt wanneer en in welke mate het eigen 
materiëlee recht zich terugtrekt. IPR kan dus beschouwd worden als een nationale reactie 
opp het bestaan van internationale gevallen. 

Hett IPR heeft in belangrijke mate zijn uitwerking in de civiele procedure waarin twee 
partijenn in een concreet (privaatrechtelijk) conflict tegenover elkaar staan. Het conflicten-
rechtt heeft dan tot doel te bepalen welke rechtsregels het concrete conflict beheersen.10 

Daarmeee heeft ook het conflictenrecht onmiskenbaar een processueel aspect. Theorieën 
alss de lex fori leer11, het facultatief IPR12 en de processuele rechtskeuze onderstrepen 
ditt nog eens. Het conflictenrecht functioneert echter ook buiten de rechtszaal. Met name 
dee verdragen op dit terrein beogen de partijen bij een rechtsverhouding zekerheid te 
verschaffenn over de rechtsgevolgen van hun handelen al voor er sprake is van een proce-
dure.. Deze voorspellende en gedragsregulerende rol van het IPR wordt onder andere bena-

88 Dit is in het algemeen dus een rechtsverhouding tussen natuurlijke personen en/of privaatrechtelijke 
rechtspersonen.. Ook de overheid kan partij zijn in een primair privaatrechtelijk conflict, bijvoorbeeld 
alss contractspartij bij een koop of als werkgever. De hieruit voortvloeiende complicaties worden echter 
buitenn beschouwing gelaten. 

99 De Boer RdC 1996, 274; Mostermans 1996, 99-100. 
100 Dit specifieke gezichtspunt bepaalt m.i. in belangrijke mate de gerichtheid op het individuele geval 

diee zo'n belangrijk kenmerk is van het (Nederlandse) IPR. 
111 Binnen (bepaalde vormen van) de lex fori leer wordt de problematiek rond het toepasselijk recht 

verschovenn naar de bevoegdheidsfase. De bevoegdheid dient te worden gebaseerd op het beginsel 
vann de nauwste betrokkenheid waarna de bevoegd verklaarde rechter zijn eigen recht kan toepassen. 
Ditt systeem is bijvoorbeeld toegepast in het Haagse Kinderbeschermingsverdrag 19617V£>. 1968, 101). 

122 Een systeem waarin de rechter het conflictenrecht alleen toepast als één der partijen zich erop beroept, 
ziee De Boer RdC 1996, 223-427. 
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druktt door Dubbink13, Haak14 en Jessurun d'Oliveira,15 Zolang het conflictenrecht echter 
niett geheel geünifïceerd is, zal de definitieve vaststelling van het toepasselijke recht toch 
pass plaatsvinden als een rechter zich hierover uitspreekt.16 

Voorr het oplossen van internationale wetsconflicten heeft het IPR een uitgebreid begrippenar-
senaall  ontwikkeld. In het onderstaande zullen de belangrijkste begrippen, te weten de ver-
wijzingsregel,, scope rules en voorrangsregels, en de openbare orde, kort worden toegelicht. 
Centraall  staat daarbij het conflictenrecht met betrekking tot overeenkomsten. 

22 Het Savigniaanse verwijzingsmodel 

2.11 Inleidin g 

Binnenn het Savigniaanse model bestaat het conflictenrecht uit zogenaamde 'verwijzings-
regels'.. Deze regels bevatten geen materieelrechtelijke oplossing voor het conflict, ze 
beogenn slechts de internationale rechtsverhouding onder te brengen bij een bepaald nationaal 
rechtsstelsel.. Uitgangspunt van de methode van verwijzen is de rechtsverhouding.17 Deze 
wordtt allereerst ondergebracht in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld 'huwelijk', 'onrecht-
matigee daad' of 'overeenkomst'. Dit proces heet kwalificatie. Per categorie geeft vervolgens 
dee verwijzingsregel aan welke elementen van de rechtsverhouding bepalend zullen zijn 
voorr het toepasselijk recht. Deze elementen worden aanknopingsfactoren genoemd. Door 
dee verwijzingsregel toe te passen op het concrete geval wordt het toepasselijk recht gevon-
den,, de zogenaamde lex causae. 

Inn de boven gegeven omschrijving is de verwijzingsregel meerzijdig/alzijdig: de aan-
knopingsfactorr kan, al naar gelang de omstandigheden, naar het eigen recht of naar buiten-
landss recht verwijzen. Bij een eenzijdige verwijzingsregel geeft de aanknopingsfactor slechts 
aann wanneer het eigen recht van toepassing is. Voorbeeld van een meerzijdige verwijzings-
regell  in zijn eenvoudigste vorm is de traditionele regel voor de onrechtmatige daad, de 
zogenaamdee lex loci delicti-regel. Deze regel stelt dat op een internationale onrechtmatige 
daadd van toepassing is het recht van het land waar de onrechtmatige daad heeft plaatsgevon-
den.. Hierin is dus de 'onrechtmatige daad' de verwijzingscategorie, de 'plaats waar de 
onrechtmatigee daad heeft plaatsgevonden' de aanknopingsfactor.18 

133 Dubbink in; Glastra van Loon e.a. 1973, 71. 
144 Haak W//? 1975, 18. 
155 Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 83. 
166 Jessurun d'Oliveira 1976, 25; Flessner 1990, 83-84; Wengler Rev.Cnt.dip 1990, 657. 
177 Dit in tegenstelling tot de rechts/-^/. Nogmaals: hiermee wordt geen stellingname beoogd ten aanzien 

vann de vraag wat nu precies centraal staat bij de verwijzing: de Lebensverhciltnis, de rechtsverhouding 
off  de rechtsvraag. Hoewel de kwestie niet helemaal zonder belang is, wordt voor deze inleiding 
gemakshalvee uitgegaan van het in Nederland gangbare standpunt dat de rechtsverhouding centraal 
staatt en door de verwijzing wordt toegedeeld aan een bepaald nationaal rechtsstelsel. 

188 Op de nuanceringen die inmiddels zijn aangebracht op deze regel, wordt hier niet nader ingegaan. 
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Dee verwijzing als iPR-methode is gebaseerd op het werk van Von Savigny die het IPR 
beschreeff  in de achtste band van zijn "System des heutigen Römischen Rechts" uit 1849. 
Vonn Savigny baseerde zijn opvatting over het IPR op het uitgangspunt dat de staat geen 
directt belang had bij de toepassing van het privaatrecht. Het conflictenrecht stond daarmee 
niett langer in het teken van de afbakening van soevereiniteit maar diende ertoe de 'op 
driftt geraakte' internationale rechtsverhouding middels de verwijzing onder te brengen 
bijj  dat nationaal rechtsstelsel waarin die rechtsverhouding haar 'zetel' heeft.19 Het systeem 
vann Von Savigny kenmerkte zich door een vergaande abstractie: er werd geabstraheerd 
vann de concrete omstandigheden van het geval en van de inhoud van de toepasselijke 
rechtsregelss (de zogenaamde 'regelblindheid' van de Savigniaanse methode). Bovendien 
gingg het systeem uit van dee uitwisselbaarheid van de diverse nationale stelsels van privaat-
recht,, tenminste binnen de groep van ontwikkelde christelijke naties (de 'neutraliteit'). 

Hett Savigniaanse model heeft in de na-oorlogse periode met name in de (Amerikaanse) 
doctrinee fel onder vuur gelegen. De kritiek op het Savigniaanse model richtte zich op de 
volgendee aspecten daarvan: 
11 Het Savigniaanse model miskent het ordeningsaspect van privaatrecht en houdt geen 

rekeningg met het belang van de staat en de nationale rechtsorde bij het al dan niet 
toepassenn van het eigen recht. 

22 Het Savigniaanse model abstraheert van de inhoud van het aangewezen recht en kan 
dann ook geen rekening houden met materieelrechtelijke belangen. 20 

33 Het Savigniaanse model gaat uit van de gelijkwaardigheid en uitwisselbaarheid van 
rechtsstelsels.. Een van de effecten hiervan is dat de procedureel andere positie van 
dee lex fori onder tafel verdwijnt.21 

Naastt en voor een groot deel in reactie op het Savigniaanse model zijn deze eeuw diverse 
anderee IPR-methoden ontwikkeld die met betrekking tot bovengenoemde kritiekpunten 
wezenlijkk van het Savigniaanse model afwijken. Zo stelt de governmental interest analysis 
hett belang van een bepaalde rechtsgemeenschap bij toepassing van haar rechtsregels juist 
centraall  bij de oplossing van wetsconflicten terwijl de better law benadering de nadruk 
legtt op de inhoud van het nationale materiële recht. De lex fori theorie tenslotte verplaatst 
dee aandacht naar de bevoegdheidsfase van het IPR-proces. Deze theorieën hebben een 
belangrijkee invloed gehad op het denken over het internationaal privaatrecht. Uiteindelijk 
hebbenn ze de vormgeving van het iPR-systeem in de landen van de Europese Unie echter 
niett wezenlijk kunnen veranderen. Het huidige Nederlandse IPR is nog steeds in belangrijke 
matee gebaseerd op het denkmodel van Von Savigny.22 Wel zijn er binnen het systeem 

199 Zie o.a. Strikwerda 1997, 56-57. 
200 Voor de vraag wiens belang precies centraal staat bij de governmental interest analysis, zie Pontier 

1997,, 2 e.v. 
211 Voor kritiek vanuit een processueel oogpunt: zie o.a. Flessner 1990, 59, De Boer RdC 1996 en Moster-

manss 1996. 
222 Strikwerda 1978, 112. 
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belangrijkee veranderingen opgetreden die deels de grondslagen van het Savigniaanse model 
onderr druk zetten. 

Eénn verandering is dat de verwijzingscategorieën in de loop der tijd wijzigingen hebben 
ondergaan.. Zo is de categorie 'overeenkomsten' inmiddels opgesplitst: consumententransac-
tiess en arbeidsovereenkomsten zijn ieder een aparte categorie geworden. Ook op andere 
gebiedenn is het aantal verwijzingscategorieën toegenomen. Deze verfijningen tasten echter 
dee grondslagen van het systeem niet aan. Belangrijker zijn dan ook de veranderingen in 
dee selectie van de aanknopingsfactoren. Daarin zijn veranderingen opgetreden die de invloed 
vann de andere IPR-stromingen verraden. Deze invloed is zelfs zo groot dat Strikwerda voor 
hett Nederlandse IPR van een methodenpluralisme binnen de verwijzing spreekt.23 

Dee aanwijzing van het toepasselijk recht wordt in het Nederlandse IPR inmiddels 
gestuurdd door een viertal principes of 'methoden'.24 De subjectieve methode laat de be-
palingg van het toepasselijk recht over aan partijen. Het beginsel van objectief-geografische 
nauwstbetrokkenheidd zoekt het zwaartepunt van de rechtsverhouding aan de hand van de 
spreidingg van de aanknopingspunten in de ruimte. Een variant hierop is de functionele 
aanknopingg waarin het doel van de materieelrechtelijke regels bepalend is voor de vraag 
welkk aanknopingspunt uiteindelijk gehanteerd wordt.25 Het begunstigingsbeginsel tenslotte 
steltt de keuze van het toe te passen recht afhankelijk van het antwoord dat de betrokken 

233 De term 'methodenpluralisme' wordt in het algemeen gebruikt om aan te duiden dat het IPR naast 
eenn methode die uitgaat van de rechtsverhouding (de verwijzing) een methode kent die uitgaat van 
dee rechtsregel (de hierna te bespreken leer der voorrangsregels of, in de Verenigde Staten, de interest 
analysis).. Strikwerda gebruikt de term echter (mede) om de verschillende uitgangspunten bij het 
formulerenn van de verwijzingsregel aan te duiden; zie zijn interventie op de jaarvergadering van de 
Nederlandsee vereniging voor rechtsvergelijking d.d. 22 december 1993 Meded. NVRv nr. 49, blz. 
76.. De verschillende 'methoden' van selectie van aanknopingsfactoren worden door hem behandeld 
in:: LA Van Rijn van Alkemade 1993, 245-258. Zie ook Strikwerda 1986, 16 en 1997, § 36 e.v. 

2*2*  Strikwerda (in: L.A. Van Rijn van Alkemade 1993, 246-248) onderscheidt naast de hier genoemde 
vierr ook nog de lex fori methode. Deze komt echter in het Nederlandse vermogensrechtelijke IPR 
vrijwell  niet voor. 

255 De term 'het nauwst betrokken recht' wordt gereserveerd voor het feiteüjk-geografische nauwst 
betrokkenn recht. Hij duidt op een objectieve band tussen de rechtsorde en de casus. Deze band ontstaat 
doorr feitelijke aanknopingspunten met die rechtsorde. Niet elk aanknopingspunt is echter even relevant: 
dee Engelse taal waarin een handelscontract is gesteld, weegt minder zwaar dan het feit dat een van 
dee partijen in Londen is gevestigd. Als bij dit toekennen van soortelijk gewicht, dat soms uitmondt 
inn de selectie van één vaste aankopingsfactor, het maatschappelijke doel van de materieelrechtelijke 
regelingg doorslaggevend is, is er sprake van functionele aanknoping. Vrije rechtskeuze doorbreekt 
dee nauwstbetrokkenheid omdat deze de mogelijkheid schept een 'neutraal' in de zin van verder niet-
betrokkenn recht te kiezen. Vanuit het belang van de rechtsorde gezien creëert de rechtskeuze geen 
relevantee band. Ook bij het begunstigingsbeginsel gaat het niet om de objectief nauwste band tussen 
rechtsordee en casus. Wel kan gesteld worden dat het land dat de hoogste graad van bescherming 
voorschrijft,, het meeste belang heeft bij toepassing; maar dan binnen de notie dat wie het mindere 
verplichtt stelt, het meerdere gedoogt. In dat geval is de uitspraak bij toepassing van het gunstigste 
rechtt immers met geen van beide stelsels in strijd. 
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rechtsstelselss geven op de voorliggende rechtsvraag. In het onderstaande zullen deze vier 
aanknopingsbeginselenn nader worden toegelicht. 

2.22 De subjectieve verwijzin g of rechtskeuze 

Rechtskeuzee doelt op het principe dat partijen zelf het toepasselijk recht aanwijzen. In 1966 
bevestigdee de Hoge Raad in het Alnati-arrest dat het Nederlandse IPR (ten aanzien van 
overeenkomsten)) een zogenaamde primaire of conflictenrechtelijke rechtskeuze toestaat. 
Hiermeee bedoelt men dat de rechtskeuze effect heeft op het niveau van de verwijzing zelf: 
hett door partijen aangewezen recht is het toepasselijk recht. Het recht dat zonder rechts-
keuzee van toepassing zou zijn geweest, het objectief toepasselijke recht, doet bij een con-
flictenrechtelijkee rechtskeuze niet terzake. Dit recht is, inclusief zijn dwingendrechtelijke 
bepalingen,, buiten werking gezet. Deze opvatting staat tegenover de zogenaamde materieel-
rechtelijkee of secundaire rechtskeuze. Bij een secundaire rechtskeuze werkt het gekozen 
rechtt als een nadere afspraak tussen partijen die niet kan afwijken van dwingende regels 
vann het objectief toepasselijke recht.26 

Dee argumenten voor het erkennen van de conflictenrechtelijke rechtskeuze liggen sterk 
opp het vlak van de partijbelangen. Partijen kunnen het recht kiezen dat het beste aansluit 
bijj  hun wensen of de specifieke eigenschappen van hun rechtsverhouding. De rechtskeuze 
bevordertt de rechtszekerheid van partijen,27 kan een conflit mobile voorkomen, etc.28 

Dee tegenargumenten liggen deels op het theoretische vlak, deels zijn ze terug te voeren 
opp het feit dat door de rechtskeuze andere belangen in het gedrang kunnen komen.29 Zo 
kann een door partijen uitgebrachte rechtskeuze voor vreemd recht in strijd komen met het 
belangg van de staat bij toepassing van zijn eigen recht. Tevens berust de partij autonomie 
opp een veronderstelde gelijkwaardigheid van partijen. De bescherming van zwakkere 
contractspartnerss kan zich dan tegen het toelaten van rechtskeuze verzetten. 

Dee argumenten tegen de rechtskeuze maken dat een conflictenrechtelijke rechtskeuze 
opp lang niet alle gebieden toegestaan was en is. Waar hij wel is toegestaan, worden soms 
specifiekee beperkingen aan de partij autonomie opgelegd. Of en zo ja, onder welke voor-

266 Hiertussen in staat de leer van Batiffol waarin de rechtskeuze één van de aanknopingsfactoren is. 
Dee rechtskeuze heeft dan weliswaar zijn effect op het niveau van de verwijzing maar vormt geen 
zelfstandigee verwijzingsregel. Deze leer heeft in Nederland geen ingang gevonden. Zie Batiffol in: 
Mélangess Maury I960, 39-58 en Batiffol 1949, 306. 

277 Dit wordt overigens niet door iedereen zo gezien. Volgens Makarov (in: FS Lewald 1953, 307) dient 
dee rechtskeuze met name de soepelheid: partijen krijgen de mogelijkheid het toepasselijk recht aan 
tee passen aan de specifieke omstandigheden van het geval. De rechtszekerheid daarentegen zou gediend 
zijnn met vaste, gesloten verwijzingsregels. Of rechtskeuze de rechtszekerheid daadwerkelijk bevordert, 
hangtt overigens af van de vraag in hoeverre rechtskeuze geaccepteerd wordt binnen het IPR van de 
verschillendee bij de rechtsverhouding betrokken staten. 

288 Met de term conflit mobile wordt de situatie aangeduid dat tijdens de duur van een rechtsverhouding 
hett aanknopingspunt en daarmee het (objectief) toepasselijk recht wisselt. 

299 De Winter, verzameld werk 1979, 164 e.v.; Haak NVIR 1975, 4-6; Jessurun d'Oliveira e.a. 1974. 
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waardee een rechtskeuze is toegestaan wordt bepaald door het IPR van de rechter die moet 
beslissenn in het geschil. Zo kan het nationale conflictenrecht de rechtskeuze geheel ver-
biedenn of de keuzevrijheid beperken tot een aantal nauw betrokken rechtsstelsels. Met de 
inwerkingtredingg van het EVO is daarnaast een andersoortige beperking van de rechtskeuze-
vrijheidd in het Nederlandse IPR geïntroduceerd. Onder de regels van dit verdrag is de 
rechtskeuzee in ruime mate toegestaan, een beperking van de te kiezen stelsels kent het 
systeemm van het verdrag niet. De rechtskeuze wordt echter in arbeids- en consumentenzaken 
inn zijn effect beperkt: de rechtskeuze kan er niet toe leiden dat de werknemer c.q. con-
sumentt de bescherming verliest die hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van 
hett objectief toepasselijke recht. Op deze beperking, en de precieze betekenis daarvan voor 
hett arbeidsrecht, kom ik terug bij de bespreking van art. 6 EVO in deel IV. 

2.33 Objectieve verwijzing; het criteriu m van de nauwstbetrokkenheid 

Alss partijen hebben nagelaten een rechtskeuze uit te brengen of als rechtskeuze niet is 
toegestaan,, wordt het toepasselijk recht bepaald aan de hand van objectieve factoren. Terwijl 
inn sommige landen, zoals Frankrijk en Duitsland, vanouds de rechtskeuze en de objectieve 
aanknopingg vloeiend in elkaar overliepen, ging en gaat het Nederlandse IPR in het algemeen 
uitt van een duidelijke scheiding.30 Is door partijen een rechtskeuze uitgebracht, al of niet 
stilzwijgend,, dan wordt deze rechtsaanwijzing door de rechter gevolgd voor zover het IPR 
datt toelaat. Ontbreekt een duidelijke aanwijzing door partijen, dan komt de objectieve 
verwijzingg aan bod. Bij het formuleren van de objectieve verwijzingsregel moet een keuze 
gemaaktt worden uit een van de drie andere hierboven vermelde aanknopingsprincipes. 

Hett idee dat de verwijzingsregel de rechtsverhouding moet 'thuisbrengen' bij het recht 
dat,, alle omstandigheden in aanmerking genomen, het meest in aanmerking komt voor 
toepassingg is nog steeds het uitgangspunt van de meeste verwijzingssystemen. Verschillende 
termenn worden gebruikt om dit streven aan te duiden zoals het 'meest betrokken' of 'nauwst 
verbonden'' recht en de 'proper law'. Als de verwijzingsregel niet meer aangeeft dan dit 
strevenn - van toepassing is het recht dat het nauwst betrokken is bij de casus - is er sprake 
vann een 'open' verwijzingsregel. Hiertegenover staat de 'abstracte' of 'gesloten' verwij-
zingsregel.. Deze geeft een vaste, van tevoren omschreven aanknopingsfactor of combinatie 
vann aanknopingsfactoren.31 De nauwste betrokkenheid wordt in dat geval geheel in abstrac-

300 Zie deel II hoofstuk 3 par. 1.2 en hoofdstuk 4 par. 2.1 en deel IV hoofdstuk 2 par. 1.1. De situatie 
inn Frankrijk en Duitsland is, voor wat betreft het internationale overeenkomstenrecht, gewijzigd door 
dee inwerkingtreding van het EVO. 

311 Er is terminologische onduidelijkheid over het gebruik van de termen 'aanknopingsfactor' en 
'aanknopingspunt'.. Eén opvatting wil, dat de aanknopings/actor het abstract geformuleerde criterium 
is,, terwijl het aanknopingspun/ de verwezenlijking daarvan in het concrete geval is. Zo is dan bijvoor-
beeldd voor arbeidsovereenkomsten de plaats waar de arbeid verricht wordt de aanknopingsfactor, voor 
dee arbeidsverhouding tussen mij en mijn voormalige werkgever Amsterdam het aanknopingspunt. 
Strikwerdaa (1997, 51) daarentegen beschouwt de aanknopingsfactor als algemene term voor de ver-
bindingg tussen verwijzingscategorie en toepasselijk recht. De aanknopingsfactor kan meerdere 
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too gedefinieerd. Een tussenvorm is de half-open verwijzingsregel. De half-open verwij-
zingsregell  bevat enerzijds een vaste aanknopingsfactor maar biedt anderzijds de rechter 
vrijheidd om hiervan af te wijken ats op grond van de concrete omstandigheden blijkt dat 
eenn ander recht nauwer verbonden is met de casus. Het Nederlandse IPR werkt in het 
algemeenn met half-open en gesloten verwijzingsregels. Bij beide soorten verwijzingsregels 
rijstt de vraag welke aanknopingsfactor het best in staat is de rechtsverhouding 'thuis te 
brengen'. . 

Vonn Savigny ging ervan uit dat de aanknopingsfactor dwingend volgde uit de aard van 
dee rechtsverhouding. Hike internationale rechtsverhouding zou in een bepaald rechtssysteem 
haarr natuurlijke Sitz hebben. Dit is een illusie gebleken.32 Zo bestaat er in het familierecht 
nogg steeds een controverse tussen zogenaamde nationaliteitslanden en landen die aanknopen 
aann het domicilie. Tot die laatste groep behoren onder andere de common kzw-landen.33 

Hett gevoel dat familierechtelijke problemen in een bepaalde rechtsorde 'thuis' horen, is 
waarschijnlijkk wel aanwezig, men kan het alleen niet eens worden over de vraag, waar 
dann wel.34 Ook in het overeenkomstenrecht was moeilijk een consensus te bereiken. All e 
vastee aanknopingspunten hadden ten aanzien van het veelvormige fenomeen van de 
internationalee overeenkomst iets willekeurigs. De rechtskeuzemogelijkheid werd in het 
overeenkomstenrechtt dan ook vaak als een verlegenheidsoplossing gezien.35 

Dee belangrijkste controverse ten aanzien van het objectief toepasselijk recht was lange 
tijdd die tussen de voorstanders van aanknoping aan de locus contractus en de voorstanders 
vann toepassing van de lex loci solutionis.36 De locus contractus, zijnde de plaats van slui-
tingg van de overeenkomst, had als voordeel dat deze één aanknopingsfactor leverde voor 
dee gehele overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende verbintenissen, terwijl het voor op 
beurzenn en markten gesloten overeenkomsten een logisch overtuigende keuze was. De lex 

aanknopingspuntenn zoals woonplaats, nationaliteit, plaats van handelen, etc. bevatten. 
322 De Winter citeert in dit verband Brinz, Lehrbuch der Pandekten I blz. 102 die over de Sitz-theorie 

vann Von Savigny opmerkte dat een kenmerk van internationale rechtsverhoudingen nu juist is dat 
dezee "entweder überhaupt nicht sitzen, oder auf zwei Stühlen." Zie De Winter RM Themis 1947 
opgenomenn in verzameld werk 1979, 15. 

333 Ook Von Savigny kon nog niet aanknopen bij de nationaliteit. Dit begrip heeft zich pas later ontwik-
keld.. In het IPR dankt de nationaliteit zijn betekenis met name aan het werk van de Italiaanse 
rechtsgeleerdee Mancini. Zie Jayme, 1980. 

344 De Winter (RM Themis 1947 in: verzameld werk 1979, 27) legt de controverse tussen nationaliteit 
enn domicilie uit in het licht van emigratie- en immigratielanden. Zie ook Jessurun d'Oliveira 1976, 
28;.. Lerebours-Pigeonnière 1946, 245-246. 

355 Mostermans 1996, 76; Arminjon 1948, 139. Een tegengestelde mening ziet de rechtskeuze als een 
logischh gevolg van het consensuele karakter van de overeenkomst. De partij autonomie in het IPR 
komtt in die visie voort uit de 'aard van de overeenkomst'. Zie Batiffol 1949, 242; Ehrenzweig/Jayme 
1977/3,, 15-20; Strikwerda in: LA Van Rijn van Alkemade 1993, 246. 

366 De lex loci contractus, ook wel lex loci conclusion ̂ genoemd, werd volgens Von Bar (1889, 8) met 
namee toegepast in Frankrijk en Italië. De lex loci solutionis, oftewel lex loci executionis had de voor-
keurr in Duitsland (Von Bar 1889, 9). Zie Van Hecke/Lenaerts 1989, 328; De Winter in: LA Hijmans 
vann den Bergh, 367-379 (opgenomen in verzameld werk 1979, 236-237). 
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lociloci solutionis-regd, die afstemt op de plaats van uitvoering van de verbintenis, sloot daar-
entegenn nauw aan bij een bepaald idee over soevereiniteit en (internationaal) privaatrecht. 
Inn die opvatting hoeft een staat niet toe te staan dat binnen zijn territoir handelingen verricht 
wordenn die zijn wetgeving verbiedt. De wijze van uitvoering van een overeenkomst dient 
dann ook wettig te zijn in het land waar de uitvoering plaatsvindt.37 

Dee invloed van het recht van de plaats van uitvoering op de geoorloofdheid van de 
uitvoeringshandelingg is duidelijk terug te vinden in het oudere Duitse en Engelse IPR.38 

Dee norm is in verzwakte vorm terug te vinden in art. 10 lid 2 EVO dat stelt dat 'ten aanzien 
vann de wijze van nakoming ... rekening gehouden [wordt] met het recht van het land waar 
dee overeenkomst wordt nagekomen.39 Als algemene verwijzingsregel heeft de lex loci 
solutionis-regelsolutionis-regel het nadeel dat hij leidt tot opsplitsing van wederkerige overeenkomsten 
inn afzonderlijke verbintenissen, ieder met een eigen toepasselijk recht. Het zal immers vaak 
zoo zijn dat de verschillende verbintenissen, bijvoorbeeld levering en betaling bij een 
koopovereenkomst,, op verschillende plaatsen moeten worden uitgevoerd. Dit probleem 
wordtt in de Duitstalige literatuur aangeduid als de 'kleine Spaltung'.40 

Eenn belangrijke vernieuwing in de verwijzingsregel voor overeenkomsten trad op bij de 
ontwikkelingg van de leer der karakteristieke prestatie. Deze leer, die is uitgewerkt door 
dee Zwitsers A.F. Schnitzer en F. Vischer, is in Nederland verdedigd door De Winter.41 

Uitgangspuntt in deze leer is, dat de meeste overeenkomsten hun juridische en economische 
specificiteitt ontlenen aan één van de uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. 
Dezee verbintenis geldt dan als karakteristiek voor de overeenkomst. Zo kenmerkt de huur-
overeenkomstt zich door het tijdelijk ter beschikking stellen van zaken, de koopovereenkomst 
doorr de eigendomsverschaffing.42 De voornaamste tegenprestatie, het betalen van een 
geldsom,, heeft geen onderscheidend vermogen en geldt dus als niet-karakteristiek. De leer 
derr karakteristieke prestatie zegt dan, dat de aanknopingsfactor gerelateerd dient te zijn 
aann deze, de overeenkomst karakteriserende verbintenis. Dit laatste kan op verschillende 

377 Van Bar 1889, 7: "... wenn die Handlung, welche den Gegenstand der Obligation bildet, an dem Orte 
derr Erfüllung ... unmóglich oder verboten ist, die Obligation, ... ungültig sein muss. So würde die 
Anerkennungg der verbindlichen Kraft einer solchen Obligation eine Verletzung des Rechtes des anderen 
Staatess sein, welcher befugt erscheint Kraft seiner Territorial-Souveranetat gewisse Handlungen in 
seinemm Geblete nicht zu dulden." 

388 Voor Duitsland: Von Bar 1889, 7 en 30-31, Kegel 1985, 377; voor Engeland: Dicey-Morris 1958, 
7888 cv., Strikwerda 1978, 48-50. 

399 Zie bijvoorbeeld art. 10 lid 2 EVO. 
400 Sandrock 1980, 43. De zogenaamde grosse Spaltung verwijst naar een systeem waarin de 

totstandkomingg van een overeenkomst aan een ander recht wordt onderworpen dan de rechtsgevolgen 
vann de overeenkomst (Sandrock 1980, 41; De Winter, verzameld werk 1979, 244) 

411 Schnitzer in: FS Lewald 1953, 391, RdC 1968 I, 35 e.v; De Winter, verzameld werk 1979, 236-249; 
Dubbinkk voorwoord in De Winter, verzameld werk 1979, XIII . 

422 Vergelijk Batiffol die reeds in 1949 voorstelde de problemen met betrekking tot de aanknoping voor 
wederkerigee overeenkomsten op te lossen door te kiezen voor de plaats van uitvoering van de handeling 
diee de overeenkomst karakteriseert ("... la livraison paraissant Facte materiel caractéristique de la 
ventee ..."): Batiffol 1949, 589. 
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manierenn ingevuld worden; er kan worden aangeknoopt bij de plaats van uitvoering van 
dee verbintenis of bij degene die de karakteristieke prestatie verricht. 

Dee Winter maakte hierbij onderscheid tussen overeenkomsten gesloten in de uitoefening 
vann een beroep of bedrijf en incidentele overeenkomsten gesloten door particulieren. Als 
dee karakteristieke prestatie verricht wordt in het kader van de bedrijfsuitoefening zou men 
dienenn aan te knopen bij de plaats van vestiging van de karakteristieke prestant. Wordt 
dee karakteristieke prestatie geleverd door een particulier dan wilde De Winter aanknopen 
bijj  de plaats waar de 'wezenlijke activiteit moet worden verricht'.43 Zijn onderscheid 
heeftt het echter nooit gebracht tot heersende leer: in Nederland wordt aangeknoopt bij 
dee plaats van vestiging of woonplaats van de karakteristieke prestant ongeacht diens hoe-
danigheid.. Er is dus sprake van een aan de persoon gebonden aanknopingsfactor.44 

Dezee invulling leidde onder andere tot controversen waar het de toepassing van de 
leerr op arbeidsovereenkomsten betrof. Is het toepassen van de lex loci laboris-regQ\, waarbij 
wordtt aangeknoopt aan de plaats waar de arbeid verricht wordt, wel of niet een toepassing 
vann de leer der karakteristieke prestatie?45 Ten eerste kan er verschil van mening over 
bestaann of het verrichten van de arbeid zelf of juist het organiseren van de produktie waarbij 
dee arbeid wordt ingezet, als karakteristiek moet worden gezien. Ten tweede hoeft, ook 
alss wordt gekozen voor de werkgever als karakteristieke prestant, diens vestigingsplaats 
niett samen te vallen met de plaats van uitvoering van de werkzaamheden. Aanknoping 
aann de locus laboris bij arbeidsovereenkomsten kan dan ook niet beschouwd worden als 
eenn invulling van de in Nederland gangbare variant van de leer der karakteristieke prestatie. 
Opp de theoretische onderbouwing van de leer der karakteristieke prestatie (in het algemeen 
enn in zijn huidige vorm) is veel kritiek mogelijk46. Dit neemt niet weg dat de leer een 
vastee plaats heeft verworven in het Nederlandse en Europese (verdrags)-lPR. 

2.44 Het beschermingsbeginsel 

Hett klassieke Savigniaanse IPR werd gestuurd door abstracte rechtvaardigheidsnoties. Op 
grondd van een vergaand geabstraheerde verwijzingsregel werd de rechtsverhouding 'thuis-
gebracht'' De vraag of hiermee ook een materieel rechtvaardig resultaat werd bereikt, lag 
buitenn het blikveld van de iPR-beoefenaar. Langzamerhand groeide echter binnen de na-
oorlogsee doctrine de overtuiging dat het feit dat de overheid zich meer en meer de bescher-
mingg van bepaalde maatschappelijk zwakke groepen ging aantrekken ook zijn weerslag 

433 De Winter, verzameld werk 1979, 248. 
444 Een 'subjectieve' aanknopingsfactor in tegenstelling tot aanknopingsfactoren die aanknopen bij de 

rechtshandelingenn zelf of hun object. 
455 Zie Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 102 e.v., 107-108. 
466 Zie bijvoorbeeld Jessurun d'Oliveira WW? 1975,97 e.v.; De Boer RabelsZ 1990,46; Haak NVIR 1975, 

56-57. . 
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zouu moeten hebben op het conflictenrecht47. Een van de manieren om maatschappelijke 
waardenn door te laten klinken in het verwijzingsrecht is de toepassing van het bescher-
mingsbeginsell  oftewel de functionele aanknoping. Hiermee wordt gedoeld op een methode 
waarinn de keuze van de aanknopingsfactor bepaald wordt door de functie van het materiële 
rechtt met betrekking tot de specifieke verwijzingscategorie. 

Dee methode werd en wordt vooral gepropageerd voor verwijzingscategorieën waarbij 
rechtssubjectenn zijn betrokken die in het interne recht een speciale bescherming genieten.48 

Voorbeeldenn van zulke rechtssubjecten zijn de alimentatiegerechtigde, het kind, de con-
sumentt en de werknemer.49 De aanknopingsfactor zou in die gevallen zo moeten worden 
gekozen,, dat de maatschappelijk zwakkere ondanks de internationaliteit van het geval 
beschermdd wordt naar de maatstaven van zijn omgeving. 

Hett beschermingsbeginsel is niet gericht op het bereiken van het gunstigste materiële 
resultaat:: het recht van de directe omgeving kan nadeliger zijn voor de betrokkene dan 
dee andere betrokken rechtsstelsels. Wel wordt een specifieke vorm van gelijkheid nage-
streefd:: alle consumenten in één land krijgen dezelfde behandeling, alle alimentatiegerechtig-
denn idem. Bij deze aanknopingsmethode zijn de doelstellingen van het eigen interne recht 
vann doorslaggevend belang bij het formuleren van de verwijzingsregel. Daarmee verliest 
hett verwijzingsrecht aan neutraliteit. Vooral ten opzichte van groepen waarvoor de bescher-
mingg niet vanzelf spreekt zoals bijvoorbeeld de handelsagent, kunnen discrepanties ontstaan 
tussenn de verwijzingsregels in de verschillende rechtsstelsels. 

Inn de Nederlandse literatuur worden de termen 'functionele aanknoping' en 'bescher-
mingsbeginsel'' in het algemeen gebruikt om een en hetzelfde fenomeen aan te duiden, 
namelijkk een verwijzingsmethode waarin de functie van het nationale recht op een bepaald 
terreinn doorslaggevend is voor de selectie van de aanknopingsfactoren in het verwij-
zingsrecht.. Anders dan de term 'beschermingsbeginsel' suggereert, hoeft deze functie echter 
niett per se de bescherming van een zwakkere te zijn. Zo wordt het arrest Jurgens-Van 
Heeschh als een van de eerste voorbeelden beschouwd van functionele aanknoping in de 

477 Beroemd geworden is de titel van Zweigerts oproep tot verandering in RabelsZ 1973, 435-452: "Zur 
Armutt des Internationalen Privatrechts an sozialen Werten". Dit geschrift maakte deel uit van een 
brederee reactie tegen het overgeleverde Savigniaanse model die zijn hoogtepunt had in de jaren zeventig 
{Dee Boer in: 40 Years On 1990,4). Zie bijvoorbeeld Jessurund'Oliveira 1976; Joerges 1971;Juenger 
19744 met naschrift van Kegel. Rehbinder heeft de Duitse stroming op dit gebied aangeduid als de 
zgn.. 'Politische Schule' in het IPR (Strikwerda 1986, 10). 

488 In het Nederlands IPR wordt in het algemeen aangenomen dat de rechtsverhouding centraal staat in 
dee verwijzing. Bij het beschermingsbeginsel wordt de aandacht echter (mede) gericht op de betrok-
kenen.. Bij het consumentenrecht wordt de categorie te beschermen personen niet meer gedefinieerd 
aann de hand van de rechtsverhouding waarin ze zijn betrokken, maar aan de hand van hun persoonlijke 
status.. Bij arbeidsovereenkomsten is er wel sprake van een samenval van rechtsverhouding en status. 

499 Heuzé (1990, 213-216) onderscheidt ten aanzien van contracten de consument, de werknemer, de 
debiteurr van een geldleningsovereenkomst en de huurder als zwakkere. Opvallende afwezige in dit 
rijtj ee contractspartijen is de verzekeringsnemer. 
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rechtspraak.500 Dit arrest betrof de geldigheid van een schenking. De Hoge Raad stelde 

inn dit arrest vast dat de wetgever bij het opstellen van het interne schenkingsrecht zich 

mett name de belangen van de schenker heeft aangetrokken. De bescherming van de schen-

kerr dient dan ook centraal te staan bij het formuleren van de verwijzingsregel. De schenker 

kann echter moeilijk beschouwd worden als een zwakkere.51 

Hett beschermingsbeginsel hoeft zich zelfs niet te richten op de bescherming van een 

bepaaldd rechtssubject. Het huurrecht en het arbeidsrecht, bijvoorbeeld, hebben naast hun 

beschermendee functie ook duidelijk ordeningsrechtelijke aspecten.52 De betreffende regels 

beogenn regulering, en soms 'bescherming', van een bepaalde markt, bijvoorbeeld de woning-

marktt of de arbeidsmarkt. Ook een aanknoping die afstemt op deze ordeningsbelangen 

iss te beschouwen als functionele aanknoping.53 Door de nadruk die de functionele aan-

knopingg legt op het doel van de materiële rechtsregels, is deze verwijzingsmethode een 

meerzijdigee variant op en een belangrijke alternatief voor de hierna te bespreken leer der 

voorrangsregels.54 4 

Functionelee aanknoping veronderstelt dat een bepaald rechtsgebied een duidelijk te 

omschrijvenn functie heeft, die ook nog eens richtinggevend is voor de verwijzing.55 Hier-

500 HR 2 april 1942 NJ 1942, 468 {Jurgens v. Van Heesch). 
511 Economisch zal de schenker veelal in een goede positie verkeren, meestal zelfs in een betere dan 

dee begiftigde. Bovendien is de schenking (naar Nederlands recht) een eenzijdige rechtshandeling. 
Vann overwicht van een contractspartij kan dus geen sprake zijn. 

522 Kropholler RabelsZ 1978, 652 
533 ik stel mij dus op het standpunt dat de verwijzingsregel in bepaalde gevallen gebaseerd is op ordenings-

belangenbelangen van de betrokken rechtsstelsels. Dit standpunt sluit niet uit dat het verwijzingsrecht als 
zodanigg en met name de bereidheid tot toepassing van buitenlands recht private belangen dient. De 
belangenn van de staat c.q. rechtsgemeenschap kunnen erin bestaan dat een bepaald niveau van 
beschermingg en/of een bepaalde remedie beschikbaar is voor bijvoorbeeld de consument of de 
werknemer.. Het is vervolgens een vraag van procesrecht of de betrokken bescherming ambtshalve 
off  slechts op verzoek wordt verleend. In deze visie laten sommige ordeningsbelangen zich dan ook 
goedd verenigen met een systeem van facultatief IPR. Vergelijk Heuzé 1990, 212 nt 16. 

544 De functionele aanknoping is tevens, waar hij de functie van rechtsregels en het belang van de 
rechtsgemeenschapp bij handhaving daarvan naar voren haalt, verwant aan de interest analysis. Er is 
echterr een aantal verschillen aan te wijzen tussen functionele aanknoping aan de ene kant en de 
techniekenn van voorrangsregels en interest analysis aan de andere kant. De functionele methode is 
abstractt en richt zijn aandacht primair op rechtsgebieden. De andere twee hebben concrete rechtsregels 
alss uitgangspunt. De functionele aanknoping wijst uiteindelijk één toepasselijk recht aan. De andere 
tweee methoden bepalen primair voor afzonderlijke regels of ze al dan niet van toepassing willen zijn. 
Daarnaa blijkt dan wel of er sprake is van een positief of negatief wetsconflict. Op beide punten van 
verschill  zijn echter nuanceringen aan te brengen. Zie voor de voorrangsregels de bespreking van dit 
leerstukk hieronder. 

555 M.i. doen deze twee problemen zich voor in elk systeem van IPR dat zich baseert op de functie van 
rechtsnormenn en rechtsgebieden. Wel lijk t het makkelijker om globaal de functie van een rechtsgebied 
tee bepalen (het arbeidsrecht, het consumentenrecht) dan specifiek de functie van een afzonderlijke 
rechtsregel.. Zie hierover in het kader van de interest analysis: De Boer 1987, 428. Vergelijk ook in 
hett kader van het op de sociale functie van de rechtsregel gebaseerde IPR-systeem van Pillet: De 
Winter,, verzameld werk 1979, 37. 
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doorr lijk t de functionele aanknoping slechts op een beperkt aantal rechtsgebieden bruikbaar. 
Zoo komt Heuzé in een uitgebreide analyse van het Franse overeenkomstenrecht tot de 
conclusiee dat genoemde vooronderstellingen voor het overeenkomstenrecht slechts opgaan 
voorr zover het recht in het teken staat van bescherming van zwakkere groepen.56 Bij hem 
vallenn functionele aanknoping en bescherming dus samen. 

2.55 Het begunstigingsbeginsel 

Werdd met de functionele verwijzing al een belangrijke wijziging aangebracht in het oor-
spronkelijkk systeem, nog verder verwijderd van het waardenneutrale Savigniaanse systeem 
iss het favor- of begunstigingsbeginsel. Hierin wordt de verwijzing gebruikt om een van 
tevorenn bepaald, wel omschreven resultaat te bereiken. Het criterium van de geografisch 
nauwstee betrokkenheid wordt daarbij opzij gezet ten gunste van het bereiken van bepaalde 
materieelrechtelijkee doelen.57 Het oudste voorbeeld van een door de /avor-gedachte 
geïnspireerdee verwijzing betreft de vorm van rechtshandelingen.58 Op grond van de favor 
negotiinegotii offavor validitatis werd getracht in vrijheid verrichte rechtshandelingen of gesloten 
overeenkomstenn zo min mogelijk op grond van technische verschillen tussen nationale 
wettenn nietig te verklaren. Daarom werd zo'n rechtshandeling of overeenkomst geldig geacht 
naarr de vorm als zij voldeed aan de vormvoorschriften van een van de bij de rechtshan-
delingg betrokken rechtsstelsels. 

Dezee favor stond nog geheel in het teken van de oorspronkelijke doelstelling van de 
Savigniaansee methode, het vergemakkelijken van het internationale rechtsverkeer. Er werd 
duss geen nieuwe, mogelijk aan het oorspronkelijke doel van het IPR tegengestelde, waarde 
inn het IPR geïntroduceerd. Nieuwere/avor-regels daarentegen zijn veelal geïnspireerd op 
inn het nationale materiële recht besloten liggende waardenvoorstellingen. Zo bestaan er 
/avor-regelss ten gunste van wettiging van kinderen en/avor-regels gericht op het verkrijgen 
vann (kinder)alimentatie.59 

Begunstigingg in het IPR werkt in het algemeen via het procédé van de alternatieve verwij-
zing.600 Dit houdt in dat niet blind gekozen wordt uit een van de betrokken rechtsstelsels 

566 En dan nog alleen ten aanzien van de consument, de huurder en de werknemer. De vierde aan het 
Fransee recht ontleende categorie te weten de geldlening levert geen eenduidige verwijzing op. Heuzé 
1990,, 213-227. 

577 Strikwerda 1986, tekst bij noot 35. 
588 Baum 1985, 3. 
599 Zie ten aanzien van het eerste onderwerp de Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk, Rome 

100 september 1970 Trb. 1972, 61 art. ! lid 1. Ten aanzien van het tweede, zie het Verdrag nopens 
dee wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is, Den Haag 24 oktober 1956 
Trb.Trb. 1956, 144 (1959, 20 voor Nederlandse tekst) en het Verdrag inzake de wet die van toepassing 
iss op onderhoudsverplichtingen, Den Haag 2 oktober 1973 Trb. 1974, 86. 

600 Hier wordt het begrip 'alternatieve verwijzing' in ruimere zin gebruikt dan bij Baum. In zijn werk 
'' Alternativanknüpfungen' uit 1985 beperkt hij het begrip tot het systeem waarin de rechter de verschil-
lendee stelsels met elkaar vergelijkt. Hierdoor vallen de volgende systemen niet onder zijn definitie: 
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maarr dat de keuze gemaakt wordt op grond van dee respectieve oplossingen die de verschil-
lendee rechtsstelsels bieden voor de materiële rechtsvraag. Een belangrijke onderscheiding 
binnenn de diverse vormen van begunstiging is het ja/nee alternatief versus de rechtsvergelij-
kendee methode.61 Bij ja/nee-beslissingen is het voldoende als één van de betrokken rechts-
stelselss het gewenste resultaat sanctioneert. Als voorbeeld kan dienen de bovengenoemde 
formelee geldigheid van rechtshandelingen: een rechtshandeling is naar de vorm geldig als 
hijj  voldoet aan vormvoorschriften van hetzij de lex loci, hetzij de lex causae. Rechtsvergelij-
kingg is in zo'n geval niet nodig: als het voorgeschreven resultaat bereikt wordt via recht 
XX is het niet nodig ook nog recht Y te bestuderen. Omdat vaak het recht van de rechter 
(dee lex fori) tot de betrokken rechtsstelsels behoort en het gewenste resultaat strookt met 
dee in het interne recht neergelegde waarden zal de rechter meestal kunnen volstaan met 
hett toepassen van de lex fori.62 

Niett altijd bestaat de concrete rechtsvraag echter uit een simpel ja of nee: een formeel 
geldigee of ongeldige rechtshandeling, een wettig of een onwettig kind. Voor het verkrijgen 
vann schadevergoeding bij onrechtmatige daad bijvoorbeeld speelt een complex van factoren 
mee:: bepaling van de onrechtmatigheid, de aard van de aansprakelijkheid, de soort schade 
waarvoorr vergoeding mogelijk is, bewijslastverdeling enz. Ook bij ontslag van een 
werknemerr zijn er meerdere aspecten tegelijkertijd in het geding. Welke redenen wettigen 
ontslag,, welke termijnen moeten in acht genomen worden, bestaat er een recht op afkoop-
sommenn en/of schadevergoeding en zo ja, wanneer en hoeveel? In zo'n geval is de favor-
notiee niet eenvoudig toe te passen. 

Inn het begunstigingssysteem wordt het conflictenrechtelijke beginsel van geografische 
nauwstbetrokkenheidd dus ondergeschikt gemaakt aan een in het algemeen aan het interne 
materiëlee recht ontleende waarde. Deze waarde kan gericht zijn op het bereiken van een 
bepaaldd materieel resultaat of op de bevoordeling van een bepaalde categorie personen. 
Inn tegenstelling tot de functionele verwijzing, die tezamen met de rechtskeuzebeperking 

hett systeem waarin onder bepaalde voorwaarden naar een volgend recht wordt overgestapt zoals bij 
dee kinderalimentatie (achtereenvolgens toepassen) en systemen waarin de betrokkene zelf de keuze 
uitbrengtt (o.c. 72 en 171). 

611 Baum (1985, 16 e.v.) inventariseert de diverse onderscheidingen die in de literatuur zijn aangebracht. 
All ee door hem genoemde auteurs hanteren een tweedeling die ongeveer overeenkomt met ja/nee versus 
gunstigstee recht maar in hun terminologie leggen ze het accent wat anders. Kisch (in: LA Gutzwiller 
1959,, 373 e.v.) onderscheidt de loi validante ou invalidante van de lois comparées. Lewald ziet het 
verschill  in het bepalen van de voorwaarden voor het ontstaan van een juridische toestand (wel of 
niett een geldig testament bijv.) versus het bepalen van de gevolgen van een juridische toestand. 
Strikwerda(1986,, 13-14) maakt onderscheid tussen het bevorderen van een toestand (wettigheid van 
eenn kind, geldigheid van een huwelijk) versus het beschermen van een persoon (consument, werknemer, 
slachtofferr van een onrechtmatige daad etc). 

622 Immers, een land waar echtscheiding verboden is, zal geen verwijzingsregel kennen die gebaseerd 
iss op de favor divortü; Strikwerda 1986, 20-21. De mogelijkheid om te volstaan met toepassing van 
hett eigen recht gaat ook bij ja/nee-beslissingen niet op als de volgorde waarin de rechtsstelsels aan 
bodd komen, dwingend is voorgeschreven zoals bij de kinderalimentatie volgens het Alimentatieverdrag 
vann 1973 en in art. 9 van het Verkeersongevallen verdrag Trb. 1971, 118 ten aanzien van de action 
directe.. Baum rekent deze gevallen dan ook niet tot de alternatieve aanknoping. 
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slechtss een conflictenrechtelijke bescherming biedt, levert het begunstigingsbeginsel een 
materieell  voordeel op voor de betrokkene. De hiervoor gehanteerde methode is de alter-
natievee verwijzing in de hierboven omschreven zin. 

33 Scope rules en voorrangsregels 63 

3.11 Inleidin g 

Hett systeem van verwijzen in al zijn variëteiten stelt de rechtsverhouding centraal bij het 
oplossenn van wetsconflicten. Het is echter ook mogelijk de internationale casus te benaderen 
vanuitt de geldingspretentie van de diverse betrokken rechtsregels. Bij die techniek staat 
duss de rechtsregel of een complex van rechtsregels centraal. In het continentaal-europese 
IPRR heeft deze techniek zich een plaats verworven naast de methode van de verwijzing. 
Hijj  wordt gebruikt voor een specifieke groep regels en staat in het Nederlandse IPR bekend 
alss de leer der voorrangsregels. De leer der voorrangsregels is een leerstuk binnen het IPR 
datt in diverse continentaal-europese landen is opgekomen ais een correctie op het Savig-
niaansee verwijzingsmodel. Achter de termen regies d'application immediate, wetten van 
politiee en veiligheid, Eingriffsnormen en Sonderanknüpfung gaan min of meer gelijke 
rechtsverschijnselenn schuil. 

Inn Nederland was het De Winter die als eerste aandacht vroeg voor het feit dat de 
verwijzingsmethodee soms onvoldoende rekening houdt met het belang van de staat bij 
toepassingg van zijn eigen recht. In eerste instantie richtte de aandacht zich daarbij op het 
overeenkomstenrechtt waar de betrokken partijen door middel van een rechtskeuze de 
rechtsverhoudingg konden onttrekken aan het objectief nauwst betrokken recht.64 Maar 
all  spoedig ontwikkelde het leerstuk zich tot een conflictenrechtelijk procédé dat zowel 
dee rechtskeuze als de objectieve verwijzing kan doorkruisen. Dit procédé bestaat uit drie 
tee onderscheiden stappen. De eerste stap behelst dat bepaalde rechtsregels op grond van 
hunn functie en/of vormgeving worden ingedeeld in de categorie 'voorrangsregels'. Ze zijn 
dann niet meer onderworpen aan de verwijzingsregel maar hebben in het IPR een 'status 
aparte'.. Ten tweede wordt aan de hand van de functie van de betrokken regel bepaald in 
welkee gevallen die regel gelding pretendeert. 

Err wordt met andere woorden vastgesteld wat de 'scope' oftewel de 'werkingssfeer' 
vann de regel is. Net als bij de verwijzing wordt hierbij gebruik gemaakt van aanknopings-

633 Voor een uitgebreide analyse van voorrangsregels en de positie van publiekrechtelijke regels in het 
IPRR wordt verwezen naar de proefschriften van L. Strikwerda 1978 en R. van Rooy 1976. 

644 De Winter, verzameld werk 1979, 164-181 en 182-217; Deelen, 1965, 3-4. Van Rooy stelt in zijn 
dissertatiee op blz. 248 dat de Sonderanknüpfung in eerste instantie een reactie was op de par-
tijautonomiee in het IPR. Dit lijk t mij te algemeen gesteld. In Frankrijk, en met name bij Francescakjs 
lagg het accent mijns inziens op een soort positieve openbare orde-status van bepaalde regels van het 
eigenn recht (verg. Haak NVIR 1975, 23-24). In Duitsland daarentegen ontwikkelde het leerstuk zich 
inn sterke mate in reactie op de lex cau.sae-lcer voor de behandeling van juist het buitenlandse publiek-
recht. . 
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punten.. De derde stap, tenslotte, wordt gezet in de rechtspraktijk, als op grond van de 
omstandighedenn van het concrete geval bepaald moet worden of de voorrangsregel toepas-
singg claimt. Of, met andere woorden, de concrete casus binnen de werkingssfeer van de 
regell  valt. 

Hett toekennen van de status van voorrangsregel aan een rechtsregel en het omschrijven 
vann de werkingssfeer van die regel kan geschieden door de wetgever. In dat geval is er 
sprakee van een geschreven scope rule. Het nationale recht wordt echter in het algemeen 
geschrevenn met het oog op interne rechtsverhoudingen. Lang niet altijd geeft de wetgever 
zelff  aan of en wanneer de regeling moet worden toegepast op internationale gevallen.65 

Alss een regeling niet door de wetgever is voorzien van een geschreven scope rule, wil 
ditt echter nog niet zeggen dat de regeling onderworpen is aan de verwijzing. Soms worden 
rechtsregelss namelijk door de rechter voorzien van een, in casu dus ongeschreven, scope 
rule.. In dat geval moet de rechter de vragen beantwoorden, die bij geschreven scope rules 
all  zijn beantwoord door de wetgever. 

Hett gaat dan allereerst om de vraag welke rechtsregels onder dit speciale regime vallen 
enn waarom. Dit is het probleem van de identificatie van voorrangsregels. Ten tweede moet 
bijj  in de rechtspraak geïdentificeerde voorrangsregels de rechter de werkingssfeer van de 
voorrangsregell  vaststellen. Tenslotte zal in de rechtspraak steeds ook de toepassing van 
dee regel op het individuele geval worden vastgesteld. De problemen die daarbij kunnen 
ontstaan,, worden in dit hoofdstuk niet verder besproken. Hieronder zal wel kort op de eerste 
tweee problemen worden ingegaan waarna een aantal onduidelijkheden rond de positie van 
dee geschreven scope rules aan de orde zal worden gesteld. De paragraaf besluit met een 
kortee conclusie. 

3.22 Voorrangsregels, wat en hoe 

Volgenss een in Nederland gebruikelijke omschrijving zijn voorrangsregels regels van 
dwingendd recht die een zo zwaarwichtig sociaal, economisch en/of maatschappelijk belang 
dienenn dat hun toepassing in internationale gevallen niet afhankelijk mag zijn van het 
resultaatt van de verwijzing.66 Francescakis kende een aparte positie toe aan regels die, 
inn zijn omschrijving, raken aan de organisatie van de staat.67 Strikwerda spreekt in dit 

655 Kotting NVIR 1984, 126; Joustra 1997, 425. Zie ook Jessurun d'Oliveira NV1R 1975, 115: "In veel 
gevallenn heeft de wetgever zich helemaal niet afgevraagd wat de ruimtelijke werkingssfeer zou zijn 
vann een bepaald voorschrift, of heeft hij daar onduidelijke of tegenstrijdige voorstellingen over 
gehuldigd." " 

666 De Boer AAe 1987, 561. 
677 Francescakis was degene die de term lois d'application immediate het licht liet zien in zijn werk La 

theorietheorie du renvoi et les conflits de systêmes en d.i.p., Paris Sirey 1958. Een nadere uitwerking van 
zijnn theorie is te vinden in de artikelen Quelques precisions sur les lois d'application immediate et 
leurleur rapports avec les regies de conflits de lois. Rev. Crit.dip 1966, 1-18; Lois d 'application immediate 
etet droit de travail. Rev, Crit.dip 1974, 273-296; Répertoire de droit international 1968 Tome I Conflit 
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verbandd van semi-publiekrecht.68 Hoewel deze aanduidingen ons ook niet veel verder 
helpen,, valt eruit te destilleren dat het moet gaan om dwingend recht dat hogere belangen 
dientt dan dat van partijen. In het algemeen gaat het om ordeningsrecht. 

Inn de literatuur worden twee soorten regels onderscheiden die voor de status van 
voorrangsregell  in aanmerking zouden komen namelijk gemeenschapsbeschermende bepalin-
genn met een duidelijke publiekrechtelijke vormgeving en/of strekking enerzijds en 
privaatrechtelijkee regels ter bescherming van structureel zwakkeren anderzijds.69 Tot die 
eerstee groep worden zulke verschillende bepalingen gerekend als het systeem van ontslag-
vergunningenn in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA), deviezenregelingen, 
invv en exportrestricties en milieuwetgeving™. Ook de Arbeidsomstandighedenwetgeving 
kann hier genoemd worden. Deze regelingen hebben in het algemeen een publiekrechtelijke 
vormgeving:: ze bevatten strafbepalingen, voorzien in het toezicht van overheidsinstanties 
(arbeidsinspectie,, milieudienst etc.) of werken met vergunningensystemen. De privaatrech-
telijkee effecten van de regelingen zijn vaak secundair of indirect. De status van voor-
rangsregell  voor dit type normen wordt algemeen aanvaard en lijk t op relatief weinig prak-
tischee bezwaren te stuiten.71 

Veell  discutabeler is de positie van de tweede groep regels.72 Tot deze groep worden 
dee bepalingen gerekend ter bescherming van de werknemer, de consument en de huurder. 
Mett name in de oudere literatuur wordt voor dit soort bepalingen een bijzondere aanknoping 
bepleit,, in de zin dat deze regels beschouwd moeten worden als voorrangsregels.73 Hierbij 
speeldee een belangrijke rol dat de bescherming van de zwakkere contractspartij in het 
toenmaligee verwijzingsmodel vergaand kon worden ondergraven via een door de sterkere 
contractspartnerr opgedrongen rechtskeuze. In de rechtspraak zijn echter weinig uitspraken 
tee vinden waarin aan privaatrechtelijke regels de status van voorrangsregel verleend wordt. 
Binnenn het overeenkomstenrecht betreft het met name enkele uitspraken met betrekking 
tott de handelsagentuur.74 

Pogingenn om delen van de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW 
(art.. 7:610 BW e.v.) in de rang van voorrangsregels te doen opnemen, zijn tot nu toe ge-
strand.755 De Hoge Raad heeft nog nooit een regel van dwingend privaatrecht de status 

dee lois Section 5 no. 122 e.v. 
688 Strikwerda 1978, 2. 
699 Strikwerda 1978, 2-3; Kotting NVIR 1984, 118; De Boer AAe 1987, 561. 
700 De Botï AAe 1987, 561. 
711 Met uitzondering van het BBA waarvan regelmatig de voorrangsregel-status ter discussie wordt gesteld. 

Ziee Mostermans 1996, 103-104 met verdere verwijzingen. 
722 De Boer AAe 1987, 561. 
733 Bijv. De Winter, verzameld werk 1979, 184 en 232. Zie verder de preadviezen van Haak (NVIR 1975, 

23)) en Jessurun d'Oliveira (NVIR 1975, 123) en het verslag van de algemene ledenvergadering van 
dee NVIR van 1975 (NVIR nr. 72). Tijdens de vergadering reageren o.a. Verheul (deze werkt liever 
mett het leerstuk van de openbare orde, verslag blz. 9) en Duintjer Tebbens (deze wil het voor-
rangsregeleffectt uitsluitend laten gelden ten opzichte van rechtskeuze, verslag blz. 11). 

744 Joustra 1997, 426; Mostermans 1996, 105; Vlas 1989, 10; De Boer AAe 1987, 561-562. 
755 Zie o.a. HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842 (Sorensen v. Aramco). 
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vann voorrangsregel toegekend. Dit gebrek aan animo om bescherming van zwakkeren 
tee realiseren via het procédé van de voorrangsregels hangt nauw samen met de ontwikkeling 
vann de methode van de functionele verwijzing.77 Bij bescherming van zwakkeren gaat 
hett in het algemeen niet om de gelding in internationale gevallen van een geïsoleerde or-
deningsmaatregell  maar om de toepassing van een complex van rechtsregels die een afzon-
derlijkk rechtsgebied uitmaken, bijvoorbeeld het arbeidsovereenkomstenrecht of het con-
sumentenrecht.. Als de verwijzing bij dit soort rechtsverhoudingen reeds gebaseerd is op 
dee functie van de rechtsregels op het betrokken terrein is er weinig aanleiding deze verwij-
zingg te doorkruisen op grond van, opnieuw, de functie van de rechtsregels.78 

Alss een regel de status van voorrangsregel krijgt, is dat omdat hij een zwaarwegend 
maatschappelijkk belang dient, of in ieder geval een doel heeft dat uitgaat boven de partij-
belangen.. Dit doel van de regel, bepalend voor zijn status, is tevens bepalend voor zijn 
toepasselijkheidd in internationale gevallen. Een Nederlandse regeling die bedoeld is om 
dee (Nederlandse) arbeidsmarkt te beschermen tegen ondoordacht en maatschappelijk 
onwenselijkk ontslag (art. 6 BBA), hoeft alleen te worden toegepast, maar moet dan ook 
wordenn toegepast, als de Nederlandse arbeidsmarkt geraakt wordt door het voorliggende 
ontslag.. Of Nederlands recht ook voor het overige de arbeidsverhouding en het ontslag 
beheerst,, is daarbij niet relevant. 

Voorrangsregelss worden namelijk naar Nederlands recht niet in- of uitgeschakeld door 
dee verwijzingsregel maar zijn voor toepassing geheel afhankelijk van de aan die regels 
toegekendee scope rule. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bepaling in een arbeidsovereen-
komstt waarin Nederlands recht van toepassing wordt verklaard niet tot effect kan hebben 
datt het BBA van toepassing wordt. Een rechtsregel volgt immers in het Nederlandse model 
off  het 'spoor' van de verwijzing of het geheel gescheiden pad van de eigen werkings-
sfeer.799 Zoals hier onder nog zal blijken staat deze strikte 'tweesporigheid' overigens van 
verschillendee kanten onder druk. De wetgever houdt zich er niet altijd aan bij het formuleren 
vann de - nationale zowel als Europese - regelgeving terwijl ook de doorwerking van 
grondrechtenn in het privaatrecht zich slecht laat inpassen in het traditionele voorrangsregel-
model. . 

Kenmerkendd voor het systeem van voorrangsregels is dat het voorafgaat aan de verwijzing. 
Iss er een voorrangsregel in het geding en pretendeert die regel gelding dan wordt hij 
toegepastt ongeacht het recht dat op grond van de verwijzing toepasselijk zou zijn en 
ongeachtt de inhoud van dat recht. Tenminste, als de voorrangsregel afkomstig is uit de 

766 Mostermans 1996, 104-106. 
777 Kotting^V//? 1984, 121-123. 
788 Mayer 1983, 105. 
799 In deze strikte 'tweesporigheid' verschilt de Nederlandse voorrangsregelleer overigens van het in 

Frankrijkk en België ontwikkelde systeem van de his de police. Vanwege dit verschil leent het 
Nederlandsee systeem van voorrangsregels zich er in verhouding tot het lois de police-model slecht 
voorr om zwakkere groepen een extra bescherming te bieden naast het verwijzingsrecht. 
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lexlex fori. De situatie lijk t anders te liggen als de voorrangsregel afkomstig is uit een buiten-
landss rechtsstelsel. 

Inn de meeste verhandelingen over een aparte behandeling van het semi-publiekrecht 
ligtt de nadruk op de vraag of en wanneer toepassing gegeven kan worden aan buitenlandse 
(semi-)publiekrechtelijkee regels die op grond van hun doel of geschreven scope rule toege-
pastt willen worden op de rechtsverhouding in geschil.80 De leer der voorrangsregels is, 
zekerr in Duitsland, mede ontwikkeld als reactie op de gangbare theorieën over dit pro-
bleem.811 Volgens een van deze theorieën komen regels van semi-publiekrecht van een 
buitenlandss recht vanwege hun aard niet in aanmerking om toegepast te worden (terri-
torialiteitsleer).. Volgens een andere hangt de bereidheid om zo'n regel toe te passen nauw 
samenn met de vraag of de betreffende regel deel uitmaakt van de lex causae (lex causae-
leer). . 

Mett beide theorien breekt de leer der voorrangsregels.82 In het Alnati-arrest uit 1966, 
datt als bakermat van het leerstuk der voorrangsregels wordt beschouwd, werd namelijk 
dee bereidheid uitgesproken bepaalde buitenlandse rechtsregels 'voorrang' te verlenen boven 
hett door partijen gekozen recht. De casus betrof zogenaamde derdelands voorrangsregels: 
rechtsregelss die noch uit lex fori, noch uit lex causae afkomstig zijn.83 Deze principiële 
stellingname,, waarmee de Hoge Raad internationaal naam heeft gemaakt, is in verdunde 
vormm terug te vinden in art. 7 lid 1 EVO.84 Op grond van deze bepaling kan de rechter 
rekeningg houden met een derdelands rechtsregel die toegepast wil worden ongeacht het 
overigenss op de rechtsverhouding toepasselijke recht, als aan een aantal voorwaarden is 
voldaan.. In de praktijk blijkt echter directe toepassing van buitenlandse voorrangsregels 
vrijwell  niet voor te komen.85 De leer der voorrangsregels bevoordeelt dan ook met name 
regelss van de lex fori. Dit eenzijdig voordringen van de lex fori verstoort het coördinatieoog-
merkk van het verwijzingsrecht. In Nederland is dit een belangrijke reden om terughoudend 
tee zijn met het hanteren van het voorrangsregelprocédé voor regels van Nederlands recht. 

800 Hoe de publiekrechtelijke regeling doorwerkt hangt af van de mhoud en vormgeving van de regel. 
Sommigee regels definiëren zelf hun effect op de privaatrechtelijke rechtsverhouding: ze creëren een 
aanspraakk of verklaren een rechtshandeling nietig. Andere daarentegen stellen slechts een (verbods-
off  gebods)norm. Het effect daarvan op de rechtsverhouding volgt uit de algemene regels met betrekking 
tott de rechtsverhouding zelf. Een bekende open norm waarlangs ge- en verboden inwerken op 
overeenkomstenn in het Nederlandse privaatrecht is wat vroeger de 'ongeoorloofde oorzaak' werd 
genoemdd (art. 3:40 BW; art. 1371 jo. 1373 oud BW); een open norm in het arbeidsrecht is het goed 
werkgeverschapp van art. 7:611 (vroeger art. 7A:1638z). Zie hierover ook Kotting NVIR 1984, 142. 

811 Wengler ZVgl.R.Wiss. 1941, 168 e.v.; Zweigert RabelsZ 1942, 283 e.v. 
822 Strikwerda 1978, 3-4. 
833 HR 13 mei 1966 NJ 1967, 3. 
844 Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 117; Kotting NVIR 1984, 117; De Boer 1990, 6. 
855 Zo weigerde de Hoge Raad in het arrest Sewrajsing (12 januari 1979 NJ 1980, 526) uiteindelijk een 

overduidelijkk toepassing verlangende buitenlandse voorrangsregel ook daadwerkelijk toe te passen. 
Dee Hoge Raad beriep zich daarbij op een zwaarwegend Nederlands belang. Mostermans 1996, 107; 
WasBW-KrantWasBW-Krant 1985, 68; Kotting NVIR 1984, 120-121. Een voorbeeld van toepassing van buitenlandse 
voorrangsregelss is te vinden in de uitspraak van de Rb. Maastricht van 7 maart 1996 NIPR 1996, 
2400 r.o. 5.9. Deze uitspraak vormt echter geen weergave van de heersende leer. 
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Wordtt de methode toch noodzakelijk geacht dan dient de scope zo precies mogelijk aan 
tee sluiten bij het doel: onevenredig ruime scope rules leiden tot onredelijke bevoordeling 
vann de lex fori. 

Hett aanvankelijke enthousiasme in de literatuur voor de leer der voorrangsregels is inmid-
delss bekoeld. Hiervoor is een aantal redenen aan te voeren. Een daarvan is dat het on-
mogelijkk bleek een goed hanteerbaar criterium te vinden om voorrangsregels te onder-
scheidenn van regels van dwingend recht die onder de verwijzingsregel bleven vallen.86 

Verderr stuitte men bij het bepalen van de scope van voorrangsregels op onduidelijkheden: 
dientt het BBA nu de bescherming van de arbeidsmarkt, van de werknemer of van beide? 
Veell  regels van semi-publiekrecht en zeker van dwingend privaatrecht hebben meer dan 
éénn functie.87 Niet zelden lopen bescherming van bepaalde groepen en ordening van een 
bepaaldd maatschappelijk gebied door elkaar heen. 

Zoalss gezegd werd voor de bescherming van zwakkeren in het algemeen de voorkeur 
gegevenn aan functionele verwijzing. Dit procédé is mijn inziens verwant aan het leerstuk 
derr voorrangsregels: beide hanteren de doelstelling van een rechtsregel of rechtsgebied 
alss maatstaf voor de toepassing van die rechtsregels in internationale gevallen. Een belang-
rijkk kenmerk van voorrangsregels is echter dat deze 'rechtskeuzebestendig' zijn: hun toe-
passingg wordt niet beïnvloed door een eventuele rechtskeuze door partijen. Wil de 
functionelee aanknoping in gelijke mate bescherming bieden, dan zal de rechtskeuze geen 
factorr van belang meer mogen zijn bij de bepaling van het toepasselijk recht op grond 
vann de verwijzing. Deze consequentie is voor arbeidsovereenkomsten en consumententrans-
actiess in het Nederlands IPR echter pas getrokken bij inwerkingtreding van het EVO. 

3.33 Geschreven scope rules revisited 

Langg niet iedere Nederlandse rechtsregel is voorzien van een expliciete werkingssfeer-
bepaling.. Wel lijk t het aantal scope rules de laatste jaren toe te nemen. Als verklaring 
hiervoorr kan worden gewezen op de toenemende internationalisering van de samenleving. 
Daarnaastt levert de toegenomen bemoeienis van de Europese Unie met het (internationaal) 
privaatrechtt ook een aantal nieuwe scope rules op, waaronder die uit de detacheringsricht-
lijn.lijn.  Bij nadere analyse blijken scope rules zich op verschillende manieren te kunnen 
verhoudenn tot de verwijzingsregel. Afgaande op de gangbare opvatting zoals deze is ver-
woordd in de Nederlandse leer der voorrangsregels, zou verwacht mogen worden dat scope 
ruless de toepasselijkheid van de regeling in internationale gevallen integraal bepalen, waarbij 
hett niet relevant is welk recht voor het overige de rechtsverhouding beheerst. Dit soort 

866 Jessurun d'Oltveira NVIR 1975, 124 en 1976, 23; Heuzé 1990, 172 e.v. 
877 Zie voor het vergelijkbare probleem ten aanzien van de methode van de interest analysis (eveneens 

eenn methode die uitgaat van het belang van de staat bij toepassing van zijn eigen recht): De Boer 
RdCRdC 1996, 286 en 1987, 463-483. 
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scopee rules komt inderdaad voor, maar geschreven werkingssfeerbepalingen kunnen ook 
eenn andere structuur hebben. 

Inn deze paragraaf wil ik kort aanduiden welke varianten er mogelijk zijn binnen het 
principee van de scope rule. Hiervoor zal ik twee werkingssfeerbepalingen nader analyseren 
tee weten art. 6:247 BW en het vroegere art. 2:138 lid 11 BW. 

Art.. 6:247 BW regelt de toepasselijkheid van dee afdeling algemene voorwaarden. De eerste 
tweee leden van dat artikel bevatten de volgende, samengestelde, scope rule: 

""  1. Op overeenkomsten tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
enn die beide in Nederland gevestigd zijn, is deze afdeling van toepassing, ongeacht het recht 
datt de overeenkomst beheerst. 
2.. Op overeenkomsten tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf 
enn die niet beide in Nederland gevestigd zijn, is deze afdeling niet van toepassing, ongeacht 
hett recht dat de overeenkomst beheerst." 

Hett eerste lid bepaalt de positieve geldingspretentie, het geeft aan wanneer de regel 
toegepastt wil worden. In het tweede lid wordt de negatieve geldingspretentie vastgelegd, 
oftewell  de gevallen waarop de regel niet (meer) van toepassing is. De toepasselijkheid 
vann de betreffende afdeling is daarmee louter afhankelijk van de in de scope rule vermelde 
aanknopingsfactor,, in casu de vestigingsplaats van partijen. Het toepasselijk recht op de 
overeenkomstt is irrelevant, de twee bepalingen dekken samen alle mogelijke feitenconstel-
latiess af.88 Niet altijd is de geschreven scope rule echter zo compleet. Een voorbeeld hier-
vann treffen we al aan in het vierde lid van het bovengenoemde artikel, dat consumenten-
overeenkomstenn betreft. De hierin opgenomen bepaling heeft dezelfde structuur als het 
eerstee lid van art. 6:247 en luidt als volgt: 

"Opp overeenkomsten tussen een gebruiker [van algemene voorwaarden AH] en een wederpartij, 
natuurlijkee persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is, indien de 
wederpartijj  haar gewone verblijfplaats in Nederland heeft, deze afdeling van toepassing, ongeacht 
hett recht dat de overeenkomst beheerst.". 

Eenn aan lid 2 verwante bepaling ontbreekt echter waardoor voor consumentencontracten 
slechtss de positieve geldingspretentie van de regel wordt aangegeven. De conclusie ligt 
voorr de hand dat de wetgever hiermee ook een andere bedoeling had dan met de eerste 
tweee leden van hetzelfde artikel. De scope rule geeft hier slechts aan dat de beschermende 

888 Deze constatering staat los van de vraag of een dergelijke werkingssfeerbepaling wenselijk is. Van 
dee Paverd (in: Wessels 1995, 193) pleit ervoor bij een rechtskeuze voor Nederlands recht de beperkende 
werkingg van lid 2 te negeren. De Staatscommissie Internationaal Privaatrecht geeft er de voorkeur 
aann beide leden geheel te schrappen (advies van 20 maart 1994). De Memorie van Antwoord bij de 
Invoeringswett NBW stelt nadrukkelijk dat een rechtskeuze voor Nederlands recht in principe niet 
tott toepasselijkheid van de afdeling algemene voorwaarden leidt (MvA K I 1986-1987, 16 983 nr. 
76blz.. 15). 
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bepalingenn van de afdeling algemene voorwaarden in ieder geval van toepassing zouden 
moetenn zijn als de consument in Nederland woont. Voor welke overeenkomsten deze bepa-
lingenn verder nog relevant zijn, is niet uit de regel af te leiden. Op grond van de ont-
staansgeschiedeniss is het waarschijnlijk dat de verdere toepasselijkheid van de afdeling 
algemenee voorwaarden wordt overgelaten aan de verwijzingsregel.89 Met andere woorden, 
dee regeling met betrekking tot algemene voorwaarden is voor consumentenovereenkomsten 
tevenss deel van het Nederlandse recht als lex causae.90 De regeling van art. 6: 247 lid 
44 is tot stand gekomen vóór de inwerkingtreding van het EVO en was gericht op de bescher-
mingg van de consument. In die functie is hij grotendeels achterhaald door art. 5 RVO.91 

Vann verschillende zijden is dan ook voorgesteld de bepaling te schrappen.92 De kans 
datt dat gebeurt, lijk t echter op het moment niet erg groot.93 De bepaling wordt namelijk 
inmiddelss beschouwd als implementatie van de werkingssfeerbepaling van een Europese 
richtlijn.94 4 

Eenn tweede, minder controversiële, regeling die leidt tot een dubbele toepasbaarheid van 
hett Nederlandse recht, was te vinden in de bepalingen over de aansprakelijkheid van 
bestuurderss van een vennootschap inzake faillissement wegens onbehoorlijk bestuur. Art. 
2:1388 lid 11 BW bepaalde daaromtrent: 

"Ditt artikel is van overeenkomstige toepassing in geval van faillissement van een naar buitenlands 
rechtt opgerichte rechtspersoon die aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen." 

Art.. 2:138 lid 11 BW is bij de inwerkingtreding van de Wet conflictenrecht corporaties 
inn 1998 vervallen.95 Art. 5 van deze wet bevat echter, zij het in andere woorden, dezelfde 
regeling.. Het effect van zowel de nieuwe als de oude bepaling is, dat de in art. 2:138 BW 
opgenomenn bepalingen deel uitmaken van het Nederlandse vennootschapsrecht, waarvoor 

899 Joustra 1997, 358-359 en 381 e.v.; Sandee 1995, 202; Mondeling Overleg K I 1986-1987, 16 983 
nr.. 76a blz. 6, 

900 Vergelijk de werking van de Duitse parallel-bepaling ten aanzien van het Allgemeine Ge schaft sbedin-
gungengungen Gesetz (§ 12 AGB-Gesetz). Ook deze wet kan zowel op grond van zijn scope rule als als 
deell  van de lex causae worden toegepast: Duintjer Tebbens in: LA Erades 1983, 35-36; Kötz 1984, 
1809-1811;; Joustra 1997, 381. 

911 Vlas 1989, 8; Westenberg NJB 1987, 465-466 achten het beiden zelfs in strijd met de bedoeling van 
hett EVO om de scope rule van art. 6:247 lid 4 nog langer te hanteren. 

922 Zie bijvoorbeeld het advies van de Staatscommissie IPR van 20 maart 1994; Van de Paverd in: Wessels 
1995,, 198 en 200. 

933 Wessels/Jongeneel 1997, 271. 
944 Ri 93/13/EEG PB EG 1993 L 95/29. Art. 6 lid 2 bevat namelijk de volgende bepaling: "De Lid-Staten 

nemenn de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de consument de door deze richtlijn geboden 
beschermingg niet wordt ontzegd door de keuze van het recht van een derde land als recht dat op de 
overeenkomstt van toepassing is, wanneer er een nauwe band bestaat tussen de overeenkomst en het 
grondgebiedd van een Lid-Staat." Voor nadere informatie zij verwezen naar Joustra 1997, 332-339. 

955 Zie art. 8 van de Wet conflictenrecht corporaties Stb, 1997,699. Van Rijn van Alkemade WPNR 1996, 
563-566. . 
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eenn verwijzingsregel geldt, maar dat zij daarnaast in een specifiek omschreven geval van 
toepassingg zijn als voorrangsregels. De ratio voor een dergelijke voorkeursbehandeling 
kann gelegen zijn in het feit dat de specifieke regel een eigen functie heeft die een eigen 
aanknopingg met zich meebrengt, terwijl de regel toch niet uit het totaal gelicht kan worden 
zonderr de samenhang van het geheel te verstoren.96 Dit is bijvoorbeeld aannemelijk bij 
dee aansprakelijkheid van bestuurders. De aansprakelijkheidsregel maakt een integraal 
onderdeell  uit van het Nederlandse vennootschapsrecht. Mede door de in Nederland gangbare 
incorporatieleerr met betrekking tot het toepasselijk recht op vennootschappen, is het echter 
mogelijkk dat in Nederland bedrijven gevestigd zijn die toebehoren aan rechtspersonen die 
niett onder het Nederlandse vennootschapsrecht vallen. Om de Nederlandse crediteuren 
tegenn misbruik van een dergelijke constructie te beschermen is de aansprakelijkheidsbepaling 
ookk op deze vennootschappen van toepassing. Het specifieke doel van de anti-misbruik 
bepalingg vraagt dus om een aangepaste werkingssfeer. 

Hetzelfdee procédé kan ook gebruikt worden om bepaalde minimumeisen aan het toepas-
selijkee recht te stellen.97 Deze doelstelling, die verwant is met het leerstuk van de openbare 
orde,, lijk t een verklaring te kunnen bieden voor de werkingssfeer van bovengenoemde 
Europesee richtlijn inzake consumententransacties en speelt duidelijk een rol in de detache-
ringsrichtlijn.. Wat ook de precieze achtergrond is voor de dubbele toepasbaarheid, het 
systeemm leidt onvermijdelijk tot een toename van zogenaamde 'positieve wetsconflicten', 
datt wil zeggen situaties waarin één rechtsverhouding of rechtsvraag door meer dan één 
rechtsstelsell  wordt beheerst. Dit fenomeen wordt in het vennootschapsrecht aangeduid met 
dee term Überlagerung. Hoe meer de aanknopingsfactoren in de scope rule afwijken van 
diee in de verwijzingsregel, hoe groter de kans op Überlagerung. 

Geschrevenn scope rules gedragen zich dus niet allemaal conform de door de Hoge Raad 
ontwikkeldee voorrangsregeMeer. Voor voorrangsregels die als zodanig zijn geïdentificeerd 
inn de jurisprudentie, wordt namelijk door de Hoge Raad vastgehouden aan een strikt 
tweesporigg systeem waarin voorrangsregels uitsluitend op grond van hun (op hun sociaal-
economischee of maatschappelijke functie gebaseerde) werkingssfeerbepaling van toepassing 
kunnenn worden en dus geheel onafhankelijk van de lex causae opereren. Deze strikte 
tweesporigheidd lijk t op grond van de bestaande wetgeving bij geschreven scope rules echter 
niett volgehouden te kunnen worden. In art. 6:247 lid 4 BW en art. 5 van de Wet conflicten-
rechtt corporaties geeft de scope rule aan wanneer de betreffende regel in ieder geval of 

966 Mayer (1983, 106) formuleert het als volgt: is de regel tevens 'un mode de réglementation adéquat 
dess rapports de droit privé, non lié par nature a un environnement économique ou social particulier' 
dann maakt de regel ook deel uit van de lex causae. 'En revanche, certames lois de police ne trouvent 
leurr justification que dans la nécessité de réaliser un objectif national dans Ie domaine politique, écono-
miquee ou social.' Deze laatste regels worden uitsluitend toegepast op grond van hun van dat doel 
afgeleidee geldingspretentie. Sonnenberger (MünchKomm 1990, 29) spreekt van 'Ordnungsrelevante, 
zugleichh der Lösung von Privatkonflikten dienende Normen'. 

977 Joustra 1997, 383. 
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medemede toegepast wil worden. Verdere toepassing wordt afhankelijk gesteld van het verwij-
zingsresultaat.. Naast dit soort scope rules, die de werkingssfeer van een rechtsregel 
uitbreidenn buiten de lex causae om, zijn ook scope rules denkbaar die de werkingssfeer 
vann de lex causae juist beperken.98 Deze tweede soort scope rules zou dan uitsluitend 
dee negatieve geldingspretentie van de regel vastleggen. In de literatuur wordt in dat verband 
well  gesproken van self-limiting of self-denying statutes." Zo hebben sommige Duitse 
schrijverss wel verdedigd dat scope rules uitsluitend beperkend zouden kunnen werken omdat 
zee zelf deel uitmaken van de lex causae. Deze opvatting heeft het echter ook daar niet 
tott heersende leer gebracht.100 Dit neemt niet weg dat het wel degelijk mogelijk is een 
uitsluitendd zelf-limiterende scope rule op te nemen in de wetgeving. Zowel de Nederlandse 
alss de Engelse algemene voorwaardenregeling bevatten, naast zogenaamde overriding 
elementen,, ook duidelijk self-denying elementen.101 

Samenvattendd kom ik tot de conclusie dat er drie soorten scope rules bestaan. Allereerst 
kann de scope rule uitsluitend de positieve geldingspretentie van een rechtsregel aangeven 
enn toepasselijkheid van die regel verder overlaten aan de verwijzing. Ten tweede kan de 
scopee rule uitsluitend een negatieve geldingspretentie tot uitdrukking brengen. Deze wordt 
pass relevant als de regel deel uit maakt van de lex causae. Tenslotte kunnen zowel de 
positievee als de negatieve geldingspretentie zijn vastgelegd, waardoor de regel geheel 
onafhankelijkk opereert van de lex causae. Hoewel in Nederland een voorkeur lijk t te bestaan 
voorr de laatste, volledig autonome variant, komen rechtsvergelijkend gezien alle drie de 
vormenn voor.102 

Niett elke geschreven scope rule duidt erop dat de betrokken regeling een zwaarwegend 
maatschappelijkk belang dient. Mayer wijst voor het Franse recht op de werkingssfeer-
bepalingg van het Franse echtscheidingsrecht, die volgens hem niet gebaseerd kan worden 
opp het belang van de betreffende regels.103 Nationale rechtsregels die gebaseerd zijn op 

988 Westenberg NJB 1987, 464. 
999 De termen self-limiting en self-denying statutes worden in deze betekenis gebruikt door Morris (1980, 

224;; in: FS Lipstein 1980, 204). De termen 'zelflimiterende wetgeving' (Kotting NVIR 1984, 124 
e.v.)) en 'normes autolimitées' (De Nova in: Mélanges Maury 1960-1, 381) kunnen echter ook in het 
algemeenn verwijzen naar regels met een zelfstandig internationaal geldingsbereik. 

1000 Verg. Rammeloo (1992, 356) ten aanzien van de vraag of de negatieve geldingspretentie van een 
vreemdee voorrangsregel deel uitmaakt van het IPR of van de materieelrechtelijke werkingssfeer van 
dee regeling. 

1011 De Nederlandse regeling geldt, in niet-consumentenzaken, vrijwel alleen ten aanzien van interne 
contracten.. De regeling van de Unfair Contracts Terms Act 1977 is op grond van Section 27 (1) van 
diee wet met van toepassing op zogenaamde international supply contracten en ook niet als Engels 
rechtt slechts als gevolg van een rechtskeuze toepasselijk is op de overeenkomst. Morris in: FS Lipstein 
1980,, 204; Vlas BW-krant 1985, 72-73; Rammeloo 1992, 353. 

1022 Zie voor Frankrijk: Mayer 1983, 100-101 en 106. 
1033 Mayer 1983, 110-111. Art. 310 CC (Wet no. 75-617 van 11 juni 1975) luidt als volgt "Le divorce 

ett la separation de corps sont regis par la loi franchise: - lorsque 1'un et 1'autre époux sont de 
nationalitéé franchise; - lorsque les époux ont, 1'un et 1'autre, leur domicile sur le territoire francais; 
-- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaït competente, alors que les tribunaux francais sont 
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unificatieverdragen,, kunnen werkingssfeerbepalingen bevatten die eerder met de verdrags-

herkomstt van de regel dan met een zwaarwegend belang voor de nationale rechtsorde te 

makenn hebben.104 Mayer onderscheidt in dat verband voor het Franse recht tussen het 

begripp lois d'application immediate, wat als koepelbegrip wordt beschouwd en het begrip 

loislois de police, dat zou verwijzen naar de ondergroep van regels die daadwerkelijk een 

zwaarwegendd belang dienen.105 

Hett is echter de vraag of een dergelijke onderscheid zinvol is. Of een regel een dermate 

zwaarwegendd algemeen belang dient dat daarvoor de verwijzing moet worden doorkruist, 

iss immers een kwestie van waardering. Hierover kan binnen een bepaald rechtssysteem, 

maarr zeker tussen de verschillende rechtssystemen onderling, verschil van opvatting bestaan. 

Dee rechter zal echter voor het eigen recht gebonden zijn aan de daarin expliciet opgenomen 

scopee rules ook al voldoen de regels niet aan de definitie van voorrangsregel. Voor buiten-

landsee voorrangsregels ligt dit echter anders. De Nederlandse rechter is immers niet 

gebondenn aan de geldingspretentie van buitenlands recht.106 Het is denkbaar dat binnen 

eenn bepaald nationaal iPR-systeem de eigen voorrangsregels worden 'gebilateraliseerd' dat 

will  zeggen dat de reikwijdte die de eigen regels wordt gegund, ook toegekend wordt aan 

compétentss pour conn altre du divorce ou de la separation de corps." Zie ook Jessurun d'Oliveira 1976, 
29;; Francescakis Rev.crit. dip 1975, 582. 

1044 Een bekend voorbeeld was de incorporatie van de The Hague Visby Rules in art. 517d WvK. Zie 
overr deze regel en zijn Belgische pendant: HR 12 december 1948 NJ 1948, 608 (Solbandera, P-G 
Berger);; HR 13 mei 1966 NJ 1967, 3 (Alnati, A-G Minkenhof); De Winter, verzameld werk 1979, 
229.. De incorporatie van de Hague-Visby Rules is inmiddels anders vorm gegeven en verplaatst naar 
art.. 8:371 BW. 

1055 Ook Van Rooy (1976,6-7) onderscheidt drie soorten direct toepasbare regels, te welen de zelfstandige 
regelss van IPR (materieelrechtelijke regelingen speciaal voor internationale gevallen zoals bijv. art. 
9922 oud BW), regels met een geschreven scope rule en voorrangsregels. 

1066 HR 23 juni 1972 NJ 1973, 36. Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 113; Van Rooy 1976, 54; Strikwerda 
1978,, 79 en 1997, 94-95; Rotting NVIR 1984, 128 en 132 e.v. In dit opzicht is het verschil tussen 
hett Solbandera-arrest (HR 12 december 1947 NJ 1948, 608) en het Alnati-arrest (HR 13 mei 1966 
NJNJ 1967, 3) illustratief. In beide gevallen speelden de aansprakelijkheidsregels met betrekking tot 
zeevervoerr onder cognossement een rol. In Solbandera was de Nederlandse regeling in het toenmalige 
Wetboekk van Koophandel in het geding, in Alnati de Belgische pendant. Beide regelingen waren 
voorzienn van een, vrijwel gelijkluidende, eenzijdige verwijzingsregel. De Belgische 'werkingssfeer-
bepaling'' werd in België beschouwd als een internationaal dwingendrechtelijke bepaling, zijnde van 
'internationalee openbare orde' (zie NJ 1968 blz. 18 en NJ 1948 blz.980). Volgens de Hoge Raad was 
ookk de Nederlandse werkingssfeerbepaling internationaal dwingendrechtelijk en verzette deze zich 
derhalvee tegen een andersluidende rechtskeuze (Solbandera). De Belgische regeling wordt daarentegen 
doorr een rechtskeuze opzij gezet omdat de 'Belgische voorschriften niet van dien aard zijn dat de 
Nederlandsee rechter met het oog op de bij de toepassing daarvan betrokken Belgische belangen 
gehoudenn zou zijn daaraan boven het door pp. te dezen gekozen Nederlandse recht voorrang te ver-
lenen'' (Alnati). Zie ook De Winter, verzameld werk 1979, 229 en 231. De gebondenheid aan Neder-
landsee werkingssfeerbepalingen geldt in het Nederlandse recht slechts voor zover de regel of toepassing 
ervann in het concrete geval niet in strijd is met hoger recht, met name verdragsverplichtingen. Over 
hett effect in dit opzicht van art. 7 van het voorontwerp EVO zie Jessurun d'Oliveira NVIR 1975, 
113.. Voor de invloed van het EG-verdrag als zodanig wordt verwezen naar deel III van dit boek. 
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vergelijkbaree buitenlandse regelingen. Zowel de vraag welke regels voorrangsregels zijn 
alss de vraag naar het geldingsbereik worden dan afgeleid van de lex fori}01 Gebruikelijker 
iss het echter om buitenlandse rechtsregels slechts als voorrangsregels te beschouwen als 
zee die status op grond van het IPR van datzelfde buitenlandse recht ook hebben.108 Deze 
regelss zullen dan ook binnen dat recht voorzien zijn van een geschreven of ongeschreven 
scopee rule.109 

Uitgaandee van een principiële bereidheid om buitenlandse voorrangsregels toe te passen, 
iss het de vraag of en in welke mate de rechter hierbij rekening moet houden met de gel-
dingspretentiee van de buitenlandse regel. In de praktijk doet dit probleem zich op twee 
manierenn voor. Enerzijds kan het door de verwijzingsregel aangewezen recht regels bevatten 
diee op grond van een geschreven of ongeschreven scope rule in het concrete geval geen 
geldingg pretenderen. In dit scenario komt alleen het self-denying karakter van voorrangs-
regelss en scope rules naar voren. Rammeloo geeft voor dit geval als heersende leer weer, 
datt in beginsel de negatieve geldingspretentie van de buitenlandse regel gevolgd dient te 
worden.1100 Toepassing van buitenlandse rechtsregels op casusposities die buiten de 
werkingssfeerr van de regels vallen, zou namelijk neerkomen op 'rechtsvervalsing'.1" 

Anderzijdss kan de vraag rijzen of aan de positieve geldingspretentie van een buiten-
landsee regel gehoor wordt gegeven.112 In theorie zou bij dit laatste een soort 'bilatera-
lisatie'' kunnen optreden waarbij de bereidheid tot toepassing zal afhangen van de vraag 

1077 In het Belgische en Franse IPR is duidelijk een stroming aan te wijzen die het leerstuk van de lois 
dede police beschouwt als een bijzondere verwijzingscategorie die zich niet op de rechtsverhouding 
richtt maar op een bepaald rechtsgebied(je). De scope rule van dit soort voorrangsregels wordt dan 
gebilateraliseerdd tot een alzijdige verwijzingsregel. Haak (1975, 24) noemt in dit verband de werken 
vann Deby-Gérard en Toubiana. Een dergelijke ontwikkeling komt niet voor binnen de voorrangsregel-
leerr in het Nederlandse IPR. 

1088 Art. 7 lid 1 EVO; art. 16 Haags vertegenwoordigingsverdrag 1978 Trb. 1987, 138. Voor Duitsland: 
Krophollerr 1997, 19; A/«nc/iföwim-Martiny 1990 Art. 34 Rdnr. 98, 1777. 

1099 Hier wordt verder niet ingegaan op de problematiek dat de rechter geconfronteerd wordt met een 
nogg niet uitgekristalliseerde ongeschreven scope rule van een buitenlandse voorrangsregel. 

1100 In het Duitse taalgebied aangeduid met de term Geltungswille, zie Strikwerda 1978, 53. 
1111 Dit zou slechts anders zijn als hierdoor strijd ontstaat met de ratio van de verwijzingsregel: Rammeloo 

1992,, 357-359. Ook Kotting (1984, 136-137) opteert, voor het geval de lex causae dergelijke self-
limitinglimiting statutes bevat, voor het respecteren van de beperking ten aanzien van de werkingssfeer die 
volgtt uit de scope mie. MünchKomm-Marliny 1990, 1760 Art. 34 Rdnr. 40 gaat ervan uit dat de 
opstellerss van het EVO deze mening deelden. Zie ten aanzien van het probleem dat een consumenten-
contractt naar Engels recht niet binnen de werkingssfeer viel van de Unfair Contracts Terms Act: 
Rammelooo 1992, 353; ten aanzien van de negatieve geldingspretentie van het Engelse ontslagrecht: 
Junkerr 1992, 176 e.v. en Rammeloo 1992, 354. 

1122 Derdelands voorrangsregels (dat wil zeggen regels die noch tot de lex fori, noch tot de lex causae 
behoren)) worden niet toegepast buiten hun eigen geldingsbereik om. De vraag is slechts of een ruim 
bemetenn scope rule door de rechter nader wordt ingeperkt. Kotting (NVIR 1984, 138-139) pleit in 
ditt geval voor het volgen van de buitenlandse scope rule, behoudens strijd met het volkenrecht en/of 
dee internationaal privaatrechtelijke openbare orde. 
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off  het forale recht een gelijksoortige voorrangsregel kent en of die regel in het omgekeerde 
gevall  gelding zou pretenderen. Met ander woorden: of de forale regel een vergelijkbaar 
geldingsbereikk heeft. In de praktijk komt daadwerkelijke toepassing van buitenlandse voor-
rangsregelss echter nauwelijks voor. Dit ondanks artikel 7 lid 1 van het EVO waarin voor 
dee toepassing van buitenlandse voorrangsregels, mede onder invloed van Nederland, expli-
ciett een regeling is getroffen. In één van de weinige gevallen waarin expliciet een buiten-
landsee voorrangsregel werd toegepast, werd verrassenderwijs zowel de status van de regel 
alss zijn reikwijdte direct overgenomen uit het buitenlandse recht."3 Het leerstuk der 
voorrangsregelss is daarmee, en zeker waar het de omgang met buitenlandse voorrangsregels 
betreft,, te beschouwen als een 'onaf' deel van het conflictenrecht. 

3.44 Conclusie 

Inn het Duitse taalgebied wordt de leer van de voorrangsregels wel aangeduid met de term 
Sonderanknüpfung.Sonderanknüpfung. Deze term 'bijzondere aanknoping' verwijst dan naar de eigenschap 
vann voorrangsregels dat ze een bijzondere, van de normale verwijzing afwijkende aankno-
pingsfactorr hanteren die wordt afgeleid uit hun doel. Hiermee sluit de Sonderanknüpfung 
aann bij de functionele verwijzing die immers ook de aanknoping laat afhangen van het 
doell  van de materieelrechtelijke regeling. Deze invulling, waarbij de bijzondere aanknoping 
voorr een categorie regels zoals het arbeidsrecht of het consumentenrecht het resultaat van 
dee standaardverwijzing corrigeert, is voor het Nederlandse IPR terug te vinden in het werk 
vann De Winter en Deelen. Het leerstuk heeft echter meer gezichten. Francescakis zag de 
functiee van de door hem lois d'application immediate genoemde regels met name in het 
bewakenn van de integriteit van het eigen recht. Bij Wengler en Zweigert daarentegen diende 
hett leerstuk met name als breekijzer om toepassing van buitenlands publiekrecht mogelijk 
tee maken. 

Dee tweesporigheid van het Nederlandse IPR probeert de doelstellingen van Francescakis 
tee combineren met die van Wengler en Zweigert onder maximaal behoud van de alzijdigheid 
vann het systeem. Binnen het leerstuk van de voorrangsregels moet een onderscheid worden 
gemaaktt tussen voorrangsregels in enge zin, die door de rechter op grond van hun zwaar-
wegendd algemeen belang zijn geïdentificeerd en van een geldingsbereik voorzien, en regels 
diee om wat voor reden dan ook een geschreven scope rule hebben. Voor de eerste categorie 
geldtt in het Nederlandse IPR strikte tweesporigheid: de Nederlandse voorrangsregel opereert 
geheell  zelfstandig van de verwijzing. Geschreven scope rules kunnen daarentegen beper-
kend,, uitbreidend of verzelfstandigend bedoeld zijn. Op grond van het Nederlandse IPR 
kunnenn in principe buitenlandse voorrangsregels toegepast worden. In de praktijk gebeurt 
ditt echter zelden. 

1133 Rb. Maastricht 7 maart 1996 NIPR 1996, 240, zie blz. 492. 
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44 De openbare orde 

4.11 De veiligheidsklep van het Savigniaanse systeem 

Hett Savigniaanse verwijzingssysteem is gebaseerd op de principiële bereidheid buitenlands 
rechtt toe te passen op voet van gelijkheid met het eigen recht. Er wordt in het algemeen 
neutraall  en regelblind verwezen. Dat wil zeggen dat de verwijzingsregel zich niet bekom-
mertt om herkomst en inhoud van het toepasselijk recht. Dit kan ertoe leiden dat de rechter 
zichh geconfronteerd ziet met een buitenlandse rechtsregel die naar zijn inhoud of naar zijn 
uitwerkingg in het concrete geval in strijd komt met fundamentele rechtvaardigheidsnoties 
vann de eigen rechtsorde. Het Savigniaanse systeem heeft dan ook een mechanisme nodig 
omm dit soort buitenlandse rechtsregels te weren. Dit mechanisme heet de openbare orde-
exceptie.1144 De openbare orde wordt ook wel de veiligheidsklep van het Savigniaanse 
verwijzingssysteemm genoemd. De termen 'veiligheidsklep' en 'exceptie' duiden al aan dat 
hett beroep op de openbare orde een uitzondering zou moeten zijn. Het enkele feit dat 
buitenlandss recht anders is dan het Nederlandse recht of in concrete gevallen tot andere 
resultatenn leidt, rechtvaardigt niet het weren van dat recht op grond van de openbare orde. 
Inn het algemeen bestaat daarover consensus: de openbare orde is slechts bedoeld ter 
beschermingg van fundamentele beginselen van onze rechtsorde.115 Welke beginselen dit 
preciess zijn en wanneer deze in het geding zijn, is echter allesbehalve uitgekristalliseerd. 

Aann de toetsing aan de openbare orde worden in het algemeen twee aspecten onderscheiden, 
éénn gericht op de inhoud van de regel en één gericht op het resultaat van de concrete 
toepassing."66 Het eerste criterium is absoluut: een wet die naar zijn inhoud niet door 
dee beugel kan, wordt nooit toegepast. Voorbeelden hiervan in de literatuur zijn huwelijksver-
bodenn met een discriminatoir karakter en slavernij-verhoudingen.117 De praktijk levert 
weinigg voorbeelden waarin deze harde kern van de openbare orde geschonden werd."8 

Hett betreft voornamelijk regels van personen- en familierecht zoals verschillen in echt-
scheidingsgrondenn tussen mannen en vrouwen, het opleggen van een 'wachttijd' na echt-

1144 Public policy exception, réserve de Vordre public, Vorbehaltsklausel. zie Strikwerda 1997, 76. Hiermee 
wordtt overigens niet gesuggereerd dat andere IPR-systemen geen vergelijkbaar mechanisme kennen. 
Doorr zijn neutraliteit leidt het Savigniaanse systeem echter vaker tot toepasselijkheid van buitenlands 
rechtt dan IPR-systemen als de governmental interest analysis en de lex /on-leer. Dit verhoogt de 
behoeftee aan een correctiemechanisme. 

1155 Vonken in: Cliteur/Vonken 1993, 168; A-G Franx bij Saudi Independence HR 16 december 1983 
NJNJ 1985, 311 blz. 1092. 

1166 Strikwerda 1997, 76-78. 
1177 Vonken in: Cliteur/Vonken 1993, 169; A-G Franx bij Saudi Independence HR 16 december 1983, 

10933 NJ 1985, 311 blz. 1093. 
1188 Jessurun d'Oliveira (in: L.A. Kisch 1975, 244) spreekt over het ijzeren bestand. Strikwerda (1997, 

§§ 64) gebruikt voor hetzelfde aspect de term 'buitengrenscriterium'. 
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scheidingg en omgangsregelingen die in strijd worden geacht met het belang van het 
kind."99 Het tweede criterium is relatief: of het resultaat in het concrete geval in strijd 
komtt met de openbare orde hangt mede af van de mate van betrokkenheid van de Neder-
landsee rechtsorde met het geval in kwestie. Dit laatste wordt ook wel de glijdende schaal 
vann de openbare orde genoemd.120 

Tweee arbeidsrechtelijke zaken kunnen de werking van de openbare orde in het Neder-
landsee IPR illustreren. In de eerste zaak, die leidde tot het Sorensen-arrest, werd een ontslag 
aangevochten.1211 Het op de casus van toepassing geachte Texaanse recht geeft de 
werkgeverr het recht de werknemer at will  te ontslaan. Deze bevoegdheid was volgens de 
werknemerr in strijd met de openbare orde en dit zou het ontslag nietig maken. Rechtbank 
enn Hoge Raad volgden de werknemer hierin niet. Het concrete ontslag was niet in strijd 
mett de openbare orde nu er een ook naar Nederlandse opvattingen geldige ontslagreden 
aanwezigg was, de werkgever een redelijke opzegtermijn in acht had genomen en een 
vergoedingg voor de kosten van repatriëring had aangeboden. De casus was weliswaar nauw 
mett Nederland verbonden maar het concrete ontslag was ook naar Nederlandse maatstaven 
keurig.. Het arrest suggereert dat een echt ontslag at will, dat wil zeggen per direct en zonder 
geldige,, tijdig meegedeelde reden, wél in strijd met de openbare orde geweest zou zijn. 

Hett tweede voorbeeld betrof een staking van Filippijnse zeelieden aan boord van de 
Saudii  Independence, een onder Saoedi-Arabische vlag varend schip. De toepasselijke 
Filippijnsee wetgeving maakte het recht op staking afhankelijk van vooraf door een semi-
overheidsinstantiee verleende vergunning. Ook hier werd geen strijd met de openbare orde 
geconstateerd.. Weliswaar week het Filippijnse recht beduidend af van wat in Nederland 
redelijkk werd geacht maar het concrete resultaat was, ook gezien de zwakke band met de 
Nederlandsee rechtsorde - deze bestond namelijk slechts uit de aanwezigheid van het schip 
inn een Nederlandse haven op het moment dat de staking uitbrak - niet onaanvaardbaar. 
Dee Hoge Raad volstond met de volgende overweging: "Het achtste onderdeel van het 
middell  berust op de stelling dat de Nederlandse rechter, oordelend in kort geding, buiten-
landsee regels van stakingsrecht die de werkstaking verbieden of essentieel beperken, wegens 
strijdd met de Nederlandse openbare orde buiten toepassing moet laten, ook indien de 
concretee uitkomst van het geding naar Nederlandse opvattingen niet onaanvaardbaar is. 
Dezee stelling kan in zijn algemeenheid niet worden aanvaard." Volgens Advocaat-Generaal 
Franxx zou een absoluut stakingsverbod overigens wel in strijd met de openbare orde zijn 
geweest,, en wel op grond van het eerste criterium. m 

Uitt deze voorbeelden lijk t het volgende beeld naar voren te komen. Een buitenlandse 
rechtsregell  is niet gauw reeds op grond van zijn inhoud in strijd met de openbare orde. 
Ookk tot de grondrechten gerekende rechten zoals het stakingsrecht zijn in het algemeen 
geclausuleerd.. Een verschil in clausulering, en daarmee een wat beperktere werking van 

1199 Rb. Maastricht 11 januari 1968 NJ 1969, 64; Rb. Haarlem 7 september 1976 AK 10.351; Hof Den 
Boschh 30 oktober 1975 NJ 1976, 419. 

1200 A-G Franx NJ 1985, 311 blz. 1093. 
1211 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842 nt Schultz; Polak SMA 1988, 331-337. 
1222 HR 16 december 1983 NJ 1985, 311; S&S 1984, 25. 
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zo'nn grondrecht in het buitenlandse recht, maakt de buitenlandse rechtsregel nog niet ipso 
factofacto in strijd met de openbare orde. De beoordeling geschiedt aan de hand van de concrete 
omstandighedenn van het geval. Het resultaat van de toepassing van de buitenlandse 
rechtsregell  en de betrokkenheid van de Nederlandse rechtsorde bij de casus zijn daarbij 
vann doorslaggevend belang. 

Tenn aanzien van de positie van grondrechten in het IPR bestaat echter nog veel onduidelijk-
heid,, met name daar waar de grondrechten (tevens) zijn opgenomen in verdragen.123 Moeten 
dezee rechten gehandhaafd worden via de negatieve openbare orde. zijn de verdragsbepa-
lingenn te beschouwen als voorrangsregels of neemt de grondrechtentoetsing een geheel 
eigenn plaats in in de IPR-procedure?124 Hierbij spelen verschillende problemen een rol. 

Tenn eerste is het ene grondrecht het andere niet. Een bekend onderscheid is dat tussen 
dee klassieke vrijheidsrechten enerzijds en sociale grondrechten anderzijds. Koopmans 
onderscheidtt in zijn conclusie bij HR 24 mei 1991 NJ 1991, 706 tussen grondrechten die 
directt de menselijke waardigheid betreffen, zoals het recht op gezinsleven, en grondrechten 
diee dat niet doen zoals het stakingsrecht. De eerste groep grondrechten wordt door hem 
wezenlijkerr geacht dan de tweede.125 Ook de Hoge Raad maakt een dergelijk onderscheid 
tussenn de verschillende grondrechten, waarbij het recht op gezinsleven in het procesrecht 
eenn hogere status heeft dan het stakingsrecht.126 Dit onderscheid zou ook invloed kunnen 
hebbenn op de striktheid van de toetsing aan de openbare orde in de iPR-betekenis. A-G 
Franxx maakt bijvoorbeeld zo'n verschil in zijn conclusie bij het Saudi-Independence 
arrest.127 7 

Tenn tweede bestaat er een verschil tussen de verticale en de horizontale werking van 
grondrechten.1288 Privacy-bescherming kan ingeroepen worden tegen de overheid maar 
ookk tegenover de werkgever. Ook het stakingsrecht wordt in Nederland in het algemeen 
ingeroepenn tegenover particulieren, in een horizontale context derhalve.129 Juist op het 
hierr onderzochte terrein van het arbeidsrecht zal vaak de horizontale werking in het geding 

1233 Zie A-G Franx bij genoemd arrest NJ 1985, 311. 
1244 Vergelijk in dit opzicht A-G Franx NJ 1985, 311 blz. 1094-1095 (toepassing van ESH op grond van 

dee openbare orde); A-G Strikwerda NJ 1994, 576 blz. 2686 (toepassing op basis van eigen 
werkingssfeer)) en Vonken in: Cliteur/Vonken 1993, 181-184 (mensenrechtenverdragen werken op 
eigenn kracht door). Voor een terughoudende toepassing van grondrechten in internationale gevallen 
pleitt Dubbink, in: LA Struycken 1996, 51-56. Zie verder Hammjefov.Crü.dip 1997, 1-31; Van Loon 
in:: LA Van Rijn van Alkemade 1993, 135-148; Mayer Rev.Crit.dip 1991, 651-665; Stille in: LA 
Sumampouww 1996, 57-64. 

1255 Idem Mostermans 1996, 89. 
1266 Het eerste recht is wel, het tweede recht niet van openbare orde in procesrechtelijke zin. HR 10 mei 

19855 NJ 1986, 5 (art. 8 EVRM) versus HR 24 mei 1991 NJ 1991, 706 (art. 6 lid 4 ESH). Zie voor 
dee processuele betekenis van het openbare orde-begrip: Mostermans 1996, 86 e.v. 

1277 NJ 1985, 311 blz. 1094. 
1288 Verhulp 1999, 15. 
1299 Zie voor de horizontale werking van art. 6 lid 4 ESH HR 30 mei 1986 NJ 1986, 688 nt. PAS (NS-

arrest). . 
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zijn.. De bescherming wordt dan ingeroepen binnen een privaatrechtelijke, in casu contrac-
tuele,, verhouding. Dit is mijns inziens anders op het terrein van het personen- en familie-
rechtt waar de wetgever de tussenkomst van een overheidsorgaan voorschrijft om een 
bepaaldd resultaat te bereiken en daarbij tevens dwingend de voorwaarden oplegt.130 Daar 
zijnn het in het algemeen de wettelijke voorwaarden zelf die onder vuur komen te liggen. 
Ditt blijkt ook uit het feit dat de casus waarin de 'harde kern' van grondrechten aan de 
ordee komt, met name betrekking hebben op het personen- en familierecht. In die gevallen 
iss het namelijk het recht dat (of de rechter die) de beperkingen op het grondrecht aanbrengt. 
Inn het geval van horizontale werking is de rol van het recht meestal een andere. De 
beperkingg van of inbreuk op het grondrecht wordt dan namelijk veroorzaakt door feitelijke 
handelingenn of rechtshandelingen van een derde. Het buitenlandse recht veroorzaakt de 
schendingg niet zelf, het verzuimt alleen de schending juridisch te sanctioneren.131 

Tenslottee zijn grondrechten nooit absoluut, maar geclausuleerd. Zij vinden hun grens 
inn de rechten en belangen van anderen of de samenleving als geheel. Ook landen die partij 
zijnn bij een en hetzelfde grondrechtenverdrag, zoals het EVRM, kunnen van mening verschil-
lenn over de vraag welke beperkingen gerechtvaardigd en noodzakelijk zijn. Het Europese 
Hoff  voor de rechten van de mens, dat naleving van genoemd verdrag moet verzekeren, 
erkentt deze verschillen ook: de lidstaten bij het verdrag hebben een margin of appreciation 
tenn aanzien van de precieze omvang van het recht.132 Nu dus het verdrag de mogelijkheid 
openn laat dat de bescherming van grondrechten, binnen bepaalde grenzen, van land tot 
landd verschilt, rijst de vraag welk niveau van bescherming de nationale rechter moet 
handhavenn in een internationaal geval. 

Hett is mijn stelling dat in zuiver contentieuze procedures waarin grondrechten in een hori-
zontalee context spelen de rechter rekening mag houden met de invulling van het betreffende 
grondrechtt in het andere bij de casus betrokken rechtsstelsel zolang dat recht blijf t binnen 
dee margin of appreciation. Aan de hand van de betrokkenheid van Nederland bij de casus 
dientt de rechter vervolgens uit te maken in welke mate de casus binnen de Nederlandse 

1300 Dit resultaat kan bestaan uit het tot stand brengen of slechten van familiebanden, het toekennen van 

voogdijj  etc. 
1311 Dit staat los van het gegeven dat de grondrechtenbescherming in de arbeidsverhouding in zekere mate 

eenn 'verticaal' karakter heeft in verband met de gezagsverhouding tussen de werkgever en de 
werknemer.. Rood spreekt in: LA De Leede (1994, 401) van de werkgever als 'quasi-overheid'. Zie 
ookk Verhulp 1999,41. 

1322 De omvang van het recht verwijst hierbij voornamelijk naar de daarop aangebrachte beperkingen. 
Off  iets een beperking van een grondrecht inhoudt, leent zich veel minder voor nationale interpretatie. 
Bijvoorbeeld:: of de verplichting om asiel aan te vragen in het 'Schengen-land' van eerste binnenkomst, 
ookk als de echtgenoot in een ander land binnenkwam en dus asiel moest aanvragen, een beperking 
oplevertt van het recht op familieleven (Netwerk, Nederland 1, 24 oktober 1996). Het verschil is 
overigenss niet altijd helder. Zo stelt A-G Franx (NJ 1985, 311 blz. 1094) "dat ook naar Nederlandse 
rechtsopvattingenn een staking niet onder alle omstandigheden (doelstelling en procedure) rechtmatig 
iss en dat men in die zin niet kan spreken van 'het recht om te staken' als fundamenteel en absoluut 
geldendd onderdeel van de Nederlandse rechtsorde. Hierin ligt een belangrijk verschil met een fundamen-
teell  beginsel als het discriminatieverbod zoals verankerd in art. 1 van de nieuwe Grondwet." 
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rechtssfeerr en daarmee ook onder het Nederlandse normenstelsel valt.133 De harde kern 
vann een grondrecht dient echter altijd gerespecteerd te worden. Daarbij moet wel bedacht 
wordenn dat de horizontale doorwerking van een grondrecht in het algemeen indirect is. 
Hett grondrecht werkt door in de privaatrechtelijke rechtsverhouding als een rechtsbeginsel 
waarmeee bij de belangafweging rekening wordt gehouden.134 

Hiermeee is de uitkomst van horizontale doorwerking sterk afhankelijk van de omstan-
dighedenn van het geval. Beide aspecten, te weten de glijdende schaal en de toetsing aan 
dee concrete casus, maken de openbare orde in internationaal-privaatrechtelijke zin een 
geschiktt instrument voor de inwerking van grondrechten op het ïPR. Min of meer hetzelfde 
resultaatt kan echter ook bereikt worden door de grondrechten als voorrangsregels te 
beschouwen,, maar bij de interpretatie van de uitzonderingsbepalingen rekening te houden 
mett het internationale karakter van de casus.135 

Bijj  verdragen speelt overigens ook een volkenrechtelijk aspect mee, namelijk welke 
verplichtingg in dit opzicht op Nederland als verdragsland bij de mensenrechtenverdragen 
rust.. Op grond van artikel 1 van het EVRM dienen de lidstaten bij dat verdrag de daarin 
opgenomenn rechten te garanderen aan een ieder die ressorteert onder hun rechtsmacht.136 

Ookk het Internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten bevat in art. 2 lid 1 
eenn dergelijke werkingssfeerbepaling.137 Hier dient de staat de in het verdrag opgenomen 
rechtenn te garanderen aan een ieder die binnen zijn territoir verblijft of onderworpen is 
aann zijn rechtsmacht. Het Europees sociaal handvest en het International verdrag inzake 
economische,, sociale en culturele rechten bevatten een dergelijk bepaling daarentegen 

1333 Ik laat mij dus niet uit over de werking van de grondrechten in procedures over onderwerpen die 
niett ter vrije bepaling van partijen staan zoals de verschillende onderwerpen in het personen- en 
familierecht.. Ook blijf t het probleem van de betekenis van de openbare orde in de fase van de 
erkenningg van vreemde vonnissen of rechtsfeiten buiten beschouwing. Zie hiervoor Mostermans 1996, 
86. . 

1344 Verhulp 1999, 20 en 26-27. 
1355 Zie over deze problematiek in het kader van de AWGB: deel IV hoofdstuk 4 par. 6.4 en Van Hoek 

SociaalSociaal Recht 1997,355-356. Zie voor de leer der voorrangsregels als een afsplitsing/verbijzondering 
vann het leerstuk van de openbare orde: Jessurun d'Oliveira in: LA Kisch 1975, 241; Kegel 1997, 
116-1222 en 374-378. 

1366 Verdrag van 4 november 1950 Trb. 1951, 154; Trb 1990, 156. Europese Commissie voor de rechten 
vann de mens 12 december 1988 Appl. No. 12516/86 Decisions & Repons 1988, 119-122 (Spaans 
v.. Nederland). A-G Strikwerda, HR 15 april 1994 NJ 1994, 576 blz. 2686. 

1377 Verdrag van 19 december 1966 Trb. 1969, 99; Trb. 1978, 177. 
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niet.1388 In welke gevallen Nederland volkenrechtelijk gebonden is een verdragsbepaling 
toee te passen, hangt dan ook af van de werkingssfeer van het betreffende verdrag.139 

4.22 De positieve openbare orde 

Hett hierboven beschreven mechanisme wordt ook wel de negatieve openbare orde genoemd. 
Ditt in tegenstelling tot een tweede mechanisme dat in het IPR van sommige landen nog 
eenn rol speelt, te weten de positieve openbare orde. 

Dee positieve openbare orde duidt erop dat bepaalde nationale rechtsregels van zo groot 
belangg worden geacht, dat ze altijd moeten worden toegepast. De inhoud van het door 
dee verwijzing aangewezen recht is voor de toepassing van het forale recht van openbare 
ordee dus niet van belang.140 Het gebruik van de positieve openbare orde, dat met name 
populairr is geworden in het Romaanse IPR, wordt in Nederland in het algemeen afge-
wezen.1411 Ook in de literatuur in de diverse West-Europese landen is veel kritiek op het 
gebruikk van de positieve openbare orde. Het leidt tot overbedeling van het eigen recht ten 
kostee van de coördinerende taak van het IPR.142 Bovendien is het begrip niet nodig om de 
voorrangg van forale rechtsregels te regelen: daar waar het eigen recht dwingende toepassing 
eist,, kan gebruik gemaakt worden van het leerstuk van de voorrangsregels. Deze laatste 
leerr heeft voor Nederland het leerstuk van de positieve openbare orde grotendeels verdron-
gen.143 3 

Dee grens tussen de positieve werking van de openbare orde en de negatieve werking 
vann de openbare orde is in concrete gevallen overigens niet altijd makkelijk te trekken.144 

1388 Verdrag van 18 oktober 1961 Trb. 1961, 90 en Trb. 1962, 3 resp. Verdrag van 19 december 1966 
Trb.Trb. 1969, 100 en Trb. 1978, 178. Art. 34 ESH bepaalt dat het Handvest van toepassing is op het 
grondgebiedd van het moederland van de verdragsluitende partijen. Dit lijk t bedoeld als een nadere 
omschrijvingg van de verdragsluitende partijen en niet zozeer als een uiting van de territoriale gelding 
vann het verdrag. Vergelijk art. 28 van het IVESC: "De bepalingen van dit Verdrag strekken zich uit 
tott alle delen van federale Staten, zonder enige beperking of uitzondering." 

1399 Hier wordt even afgezien van allerlei volkenrechtelijke en constitutionele complicaties. Het EVRM 
brengtt geen verplichting met zich mee tot directe toepassing van het verdrag in civiele procedures. 
Datt de Nederlandse rechter dit toch doet is een gevolg van onze nationale regelgeving. 

1400 Wel kan binnen sommige IPR-systemen de territoriale betrokkenheid een rol spelen. De invulling 
vann het openbare orde-begrip in het IPR van de romaansrechtelijke landen hangt nauw samen met 
dee invloed die de leer van Mancini daar heeft uitgeoefend. De ordre public was daar het algemene 
argumentt voor territoriale werking van wetgeving (in tegenstelling tot toepasselijkheid op grond van 
nationaliteit).. Kegel 1995, 148; Jessurun d'Oliveira in: L.A. Kisch 1975, 240. 

UII  Strikwerda 1997, 78-79; Joustra 1997, 357. Zie echter voor een recent gebruik van de term nog Van 

Rijnn van Alkemade WPNR 1996, 564. 
1422 Zieo.a. Dumortier 1981,57, 111, 113, 162, 179 en 216. 
1433 Zie Van Rooy 1976, 50-52 voor een overzicht van literatuur op dit punt en Strikwerda 1978, 25-29 

(m.n.. de literatuur in noten 124 en 125 op blz. 28). 
1444 Verg. Jessurun d'Oliveira in: LA Kisch 1975, 244-247. 
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Zoo rekent Polak in zijn proefschrift het discriminatieverbod van art. 7:646 BW (art. 
7A:1637ijj  oud BW) tot de bepalingen van openbare orde. Als dit inhoudt dat die bepaling 
altijdd integraal gerespecteerd moet worden door de werkgever en toegepast door de rechter, 
geldtt de bepaling in feite als een bepaling van positieve openbare orde. Als daarentegen 
buitenlandss recht slechts niet voor toepassing in aanmerking komt als in het concrete geval 
hett resultaat van die toepassing in strijd komt met het beginsel van non-discriminatie, is 
err sprake van de negatieve werking van de openbare orde. Een positief getint openbare 
orde-begripp komt in het internationaal arbeidsrecht nogal eens voor. Niet alleen de buiten-
landsee literatuur en rechtspraak werken ermee, ook in de Nederlandse dissertatie van Polak 
wordtt een systeem verdedigd dat op zijn minst genomen verwantschap vertoont met de 
positievee openbare orde.145 Dit rechtvaardigt mijns inziens de voorgaande bespreking 
vann een mechanisme dat in de Nederlandse literatuur in het algemeen verworpen wordt 
enn in de Nederlandse rechtspraak zijn functie verloren heeft. 

55 Waardering 

Hett conflictenrecht bestaat uit een verzameling leerstukken en technieken, waarvan hier-
bovenn aan de orde zijn geweest: de verwijzingsregel, de voorrangsregels en de openbare 
orde.. Met behulp van deze technieken probeert het conflictenrecht een oplossing te bieden 
voorr de problemen die de rechtsverscheidenheid oproept voor het internationale rechts-
verkeer.. Daarbij moet een balans gevonden worden tussen het belang van de burger bij 
toepassingg van buitenlands recht enerzijds en het bewaken van de integriteit van de eigen 
rechtsordee anderzijds.146 De diverse technieken binnen het conflictenrechtelijke systeem 
hebbenn daarin hun eigen funktie. De centrale techniek in het Europese IPR is de verwijzing. 
Bijj  het formuleren van de verwijzingsregel kunnen opnieuw verschillende belangen een 
roll  spelen. Flexibiliteit, rechtszekerheid, de bescherming van zwakkere contractspartijen 
enn zelfs ordeningsbelangen kunnen alle invloed hebben op de uiteindelijke keuze van de 
aanknopingsfactor. . 

Inn het ideale geval dat alle landen dezelfde verwijzingsregel hanteren, en deze ook 
opp dezelfde manier uitleggen, ontstaat wat in het IPR Entscheidungsharmonie wordt ge-
noemd.. Entscheidungsharmonie houdt in dat de rechtsverhouding in alle betrokken landen 
onderworpenn wordt aan hetzelfde recht, er ontstaan geen positieve of negatieve wetsconflic-
ten.. Dit verhoogt de stabiliteit van en rechtszekerheid in internationale rechtsverhoudingen. 
Dee meerzijdige methode van de verwijzing wordt echter aangevuld met twee andere, meer 
eenzijdigg gebruikte, technieken, te weten de openbare orde en het leerstuk der voor-
rangsregels. . 

1455 Strikwerda NJB 1988, 1447. 
1466 Ik ga hierbij voorbij aan de mogelijkheid dat het conflictenrecht wordt ingezet om de belangen van 

anderee staten te behartigen. Ook het toepassen van buitenlandse voorrangsregels kan mijns inziens 
gezienn worden als een maatregel in het partijbelang. Het bevordert namelijk de Entscheidungsharmonie. 
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Dee openbare orde bewaakt de fundamentele beginselen van de nationale en eventueel de 
internationalee rechtsorde. Binnen dit leerstuk kunnen de grondrechten hun plaats vinden. 
Dee (negatieve) openbare orde is principieel eenzijdig en weert de toepassing van buitenlands 
rechtt in die gevallen dat dat recht in strijd komt met fundamentele beginselen van de forale 
rechtsorde.1477 Toepassing van de openbare orde vormt altijd een verstoring van de Ent-
scheidungsharmonie.scheidungsharmonie. In de praktijk komt deze verstoring echter weinig (meer) voor. Dit 
heeftt enerzijds te maken met een terughoudende toepassing van het leerstuk, anderzijds 
mett een toegenomen convergentie van rechtsstelsels binnen Europa. Het leerstuk speelt 
namelijkk alleen een rol als het toepasselijk geachte recht duidelijk van het eigen recht 
afwijkendee waarden belichaamt. 

Eenn tweede bedreiging voor de Entscheidungshannonie vormt het leerstuk der voor-
rangsregels.. Dit leerstuk biedt ruimte voor die - sociale - doelstellingen van het recht die 
niett of onvoldoende in de verwijzing verdisconteerd zijn. In beginsel kan het leerstuk mijns 
inzienss een positieve bijdrage leveren aan de harmonieuze oplossing van internationale 
wetsconflicten.. Daarvoor is echter nodig dat de doelstellingen van de verschillende 
rechtssystemenn min of meer op elkaar aansluiten. Bovendien moet de praktische toepassing 
vann het leerstuk voorzien in een min of meer gelijke behandeling van forale en vreemde 
voorrangsregels.. Aan deze voorwaarden wordt in Europa echter - nog - niet voldaan. 

Bijj  de huidige stand van zaken kan het waarborgen van de materieelrechtelijke doelstel-
lingenn van de diverse betrokken rechtsstelsels dan ook in strijd komen met - bijvoorbeeld -
dee rechtszekerheid van de bij de internationale casus betrokken rechtssubjecten. Elk systeem 
vann IPR moet een afweging maken tussen deze verschillende in het geding zijnde belangen. 
Dee Belgische auteur Dumortier zag in 1981 op dit punt een belangrijk verschil tussen ener-
zijdss het Nederlandse en Duitse IPR en anderzijds het IPR van Romaansrechtelijk landen 
alss België, Frankrijk en Luxemburg. De Romaanse school legt volgens hem de nadruk 
opp het beschermen van de eigen rechtsorde. Het Duitse en Nederlandse IPR streven allereerst 
naarr Entscheidungsharmonie en stellen daarmee de private belangen en de belangen van 
hett internationale rechtsverkeer voorop.148 

Dezee verschillen in uitgangspunt tussen het IPR van verschillende landen zijn niet 
bevorderlijkk voor de rechtszekerheid en een onbelemmerd internationaal rechtsverkeer. 
Gezienn de kritiek van de Europese Commissie op het IPR inzake arbeidsovereenkomsten 
iss het interessant om te onderzoeken hoe de diverse JPR-technieken op dat rechtsgebied 
wordenn ingezet en welke doelstellingen van het IPR in het discours over het internationale 
arbeidsrechtt domineren. Deze vragen zijn het onderwerp van deel il van dit boek. 

1477 In het arrest Chelouche-Van Leer van 10 december 1976 A7 1977,275 sprak de Hoge Raadeen'veto 
overr de lex fori' uit (Jessurun d'Oliveira e.a. 1977). In die casus was echter niet de inhoud van het 
Nederlandsee recht in strijd met de openbare orde, maar de toepassing op het voorliggende geval. Een 
bilateralisatiee van het leerstuk is hieruit m.i. niet af te leiden. 

U88 Dumortier 1981, 179. Zie voor het huidige Belgische IPR: Meeusen 1997. 
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Dee uitgangsposities 





1 1 

Opzett en uitgangspunten 

11 Het EVO 

Inn juni 1980 sloten de toenmalige lidstaten van de EG te Rome het Europees Verdrag inzake 
hett recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst oftewel het EVO. Dit 
verdragg is het resultaat van een aanvankelijk zeer ambitieuze poging om het conflictenrecht 
inn de Europese Gemeenschap te unificeren. In de eerste opzet van het verdrag was het 
dee bedoeling dat dit al het conflictenrecht zou bestrijken dat betekenis had voor de gemeen-
schappelijkk markt. Het initiatief was afkomstig uit de Benelux-landen die al eerder gewerkt 
haddenn aan een nog meer omvattende gemeenschappelijke codificatie van het conflicten-
recht:: de zogeheten 'Eenvormige Wet' die, in tegenstelling tot het Europese initiatief, ook 
hett personen- en familierecht bestreek. De Europese unificatie zou onder andere regelingen 
moetenn bevatten met betrekking tot de algemene beginselen van IPR, het zaken- en verbin-
tenissenrechtt en de vormvoorschriften.1 In de loop der jaren vernauwde het onderwerp 
vann de unificatie zich echter steeds meer. Het voorontwerp van 1972 bestreek slechts con-
tractuelee en niet-contractuele verbintenissen.2 

Inn het uiteindelijke verdrag zijn ook de niet-contractuele verbintenissen verdwenen, 
dee regeling beperkt zich tot verbintenissen uit overeenkomst. Het verdrag maakt deel uit 
vann het acquis communautaire in die zin dat alle nieuwe lidstaten van de Unie geacht 
wordenn zich aan te sluiten bij het EVO. Het EVO is echter niet gebaseerd op het EG-Verdrag. 
Err was dan ook een afzonderlijk protocol nodig om het Hof van Justitie bevoegdheid te 
verlenenn ten aanzien van de uitleg van het verdrag. Dit protocol is op dit moment nog 
niett in werking is getreden, zodat de uitleg van het verdrag nog is voorbehouden aan de 
lidstaten.. Het EVO zelf is inmiddels in alle huidige lidstaten van de Europese Unie in 
werkingg getreden. 

11 Rapport Giuliano/Lagarde PB EG 1980 C 282; Dumortier 1981, 188; Rammeloo 1992, 240. 
22 Avant-projet de convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non-contractuelles 

Doc.nr.. XIV/398/72-F; Voor-ontwerp van een verdrag nopens de wetten die van toepassing zijn op 
verbintenissenn uit overeenkomst en op niet contractuele verbintenissen. NVIR 1975, 129-136. 
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Naa de totstandkoming van het EVO heeft zich in het EG-recht een aantal belangrijke ont-
wikkelingenn voorgedaan waardoor de positie van het verdrag ingrijpend is beïnvloed. In 
19922 is namelijk het Verdrag van Maastricht gesloten. Dit verdrag voorziet in art. KI onder 
puntt 6 in justitiële samenwerking in burgerlijke zaken. Artikel KI is opgenomen in het 
gedeeltee van het Verdrag dat betrekking heeft op intergouvernementele samenwerking. 
Ditt gedeelte wordt wel de 'derde pijler' genoemd. Op grond van art. K9 van het Verdrag 
vann Maastricht kon de Raad echter bij eenparigheid van stemmen besluiten bepaalde 
onderwerpenn genoemd in art. KI , waaronder de samenwerking in burgerlijke zaken, over 
tee hevelen naar de 'eerste pijler' oftewel naar het EG-recht in strikte zin. Deze mogelijkheid 
iss verder uitgewerkt in het daarna gesloten Verdrag van Amsterdam: de samenwerking 
inn civiele zaken is inmiddels opgenomen in het EG-Verdrag en wel in een nieuwe titel 
betreffendee "visa, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije 
verkeerr van personen".3 

Dee opname van het conflictenrecht in het EG-Verdrag heeft een aantal gevolgen. 
Allereerstt wordt de Gemeenschap bevoegdheid verleend op een terrein waar zij dat voor 
diee tijd niet, of in ieder geval niet zonder meer, had. Richtlijnen en verordeningen bevatten 
weliswaarr soms conflictregels, maar deze zijn in het algemeen secundair aan de tevens 
inn de richtlijn of verordening opgenomen materieelrechtelijke regeling.4 De bevoegdheid 
vann de Europese Gemeenschap was gebaseerd op hetzij de bevoegdheid ten aanzien van 
hett specifieke onderwerp zelf in geval van facetbeleid, hetzij de algemene bevoegdheden 
inzakee de gemeenschappelijke markt en het vrij verkeer maar niet op een bevoegdheid 
tenn aanzien van het IPR als zodanig.5 Zowel het conflictenrecht als het bevoegdheidsrecht 
wordenn nu echter met zoveel woorden genoemd in art. 65 EG-Verdrag. De besluitvorming 
overr het IPR is dan ook sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam onder-
worpenn aan de procedures van het EG-Verdrag. Tevens is voor uitleg van de opgestelde 
tekstenn automatisch het Hof van Justitie bevoegd.6 Zolang echter de regeling van het EVO 
nogg niet vervangen is door een communautaire regeling, blijf t het verdrag van kracht. 

Art.. 1 en art. 2 van het verdrag bepalen de werkingssfeer van het verdrag. De meerzijdige 
verwijzingsregelss zijn opgenomen in art. 3 tot en met 6. Art. 7 vormt de neerslag van het 

33 Art. 2 van het Verdrag van Amsterdam, invoerende Titel III A van het EG-Verdrag. Het Verdrag 
vann Amsterdam is in werking getreden op 1 mei 1999. 

44 De conflictregels komen voor in harmonisatierichtlijnen op het gebied van het consumentenrecht, 
verzekeringsrechtt en arbeidsrecht. Een voorbeeld van een verordening die conflictregels bevat is Vo 
1408/711 die regels bevat met betrekking tot het toepasselijke stelsel van sociale zekerheid. Omdat 
dezee conflictregels in het algemeen geen betrekking hebben op civielrechtelijke verhoudingen maken 
zee geen deel uit van het IPR in strikte zin, met uitzondering van een eveneens in de verordening 
opgenomenn regeling van de subrogatie en van de action directe (art. 93). 

55 Zie hiervoor ook Deel III hoofdstuk 2.1.2 en 3.1.2. 
66 De bij het Verdrag van Amsterdam geïntroduceerde regeling kent een overgangsperiode en verschilt 

mett betrekking tot zowel de besluitvorming als de controle door het Hof licht van de 'oude' regelingen. 
Ziee Jayme/Kohler IPRCLX 1997, 386-387. 

77 Art. 100C lid 7 EG-Verdrag, versie Maastricht 
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leerstukk der voorrangsregels. Art. 8 tot en met 16 bevatten een aantal aanvullende onderwer-
penn zoals de omvang van de lex causae, cessie en subrogatie, renvoi en openbare orde. 
Dee overige artikelen bevatten voornamelijk verdragstechnische onderwerpen zoals het over-
gangsrecht,, voorbehouden, de voorrang van het primaire en secundaire EG-recht en de ver-
houdingg tot andere verdragen. De verwijzingsregel voor individuele arbeidsovereenkomsten 
iss opgenomen in art. 6. Dit artikel vormt een uitzondering zowel op art. 3 dat de rechtskeuze 
behandelt,, als op art. 4 dat de objectieve verwijzingsregel bevat. Terwijl de objectieve 
verwijzingsregell  van art. 4 integraal vervangen wordt door die van art. 6 lid 2, vult de 
regelingg van de rechtskeuze in art. 6 lid 1 die van art. 3 slechts aan. De voorwaarden voor 
eenn geldige rechtskeuze worden ook voor arbeidsovereenkomsten ontleend aan art. 3.s 

Slechtss het effect van zo'n conform art. 3 gemaakte rechtskeuze wordt in art. 6 beperkt. 

Dee tekst van artikel 6 luidt: 

1.. Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden 
datt de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen 
vann het recht dat ingevolge het tweede lid van het onderhavige artikel bij gebreke van een rechtskeuze 
opp hem van toepassing zou zijn geweest. 
2.. Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze overeenkomstig 
artikell  3, beheerst door: 
a.. het recht van het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn 
arbeidd verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land te werk is gesteld, of 
b.. het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen, 
wanneerr deze niet in een zelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht, tenzij uit het geheel der omstan-
dighedenn blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval 
hett recht van dat andere land toepasselijk is. 

22 Vervolg van het onderzoek 

Dee regeling van het EVO en de daarop gegeven toelichting van Giuliano en Lagarde laten 
mett betrekking tot het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten een groot aantal ondui-
delijkhedenn bestaan. Morse heeft reeds in 1982 een voorbeeldig overzicht gegeven van 
dezee uitlegvragen die onder andere betrekking hebben op de uitleg van de aanknopings-
puntenn van art. 6 lid 2, het precieze effect van een rechtskeuze door partijen en de ver-
houdingg tussen art. 6 en art. 7.9 Het Hof van Justitie van de Gemeenschappen is echter 
nogg niet bevoegd uitleg te verschaffen en het verdrag is in Nederland nog niet lang genoeg 
inn werking om aanleiding te hebben gegeven tot grote hoeveelheden jurisprudentie met 

88 Op grond van art. 3 EVO is een conflictenrechtelijke rechtskeuze slechts mogelijk in internationale 
gevallen.. Hij moet expliciet zijn of voldoende duidelijk blijken uit de bepalingen van de overeenkomst 
off  de omstandigheden van het geval. Zie hierover Deel IV hoofdstuk 2. 

99 In: P.M. North 1982, 143-184. 
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betrekkingg tot deze onderwerpen. Deze gegevens roepen een probleem op ten aanzien van 
dee opzet van het voorgenomen onderzoek. 

Ditt onderzoek wordt ondernomen ter beantwoording van de in deel I geformuleerde 
vragenn die opgeroepen worden door de detacheringsrichtlijn. In deze richtlijn worden 
bepaaldee normen afkomstig uit het recht van de feitelijk werkplek van toepassing verklaard. 
Ditt zou in het belang zijn van de rechtszekerheid en de bescherming van de werknemer. 
Dezee belangen zouden door het EVO onvoldoende zijn gewaarborgd. Deze redengeving 
voorr het opstellen van de richtlijn roept de vraag op naar de rol die de rechtszekerheid 
respectievelijkk de werknemersbescherming spelen en speelden in het IPR van de bij het 
EVOO aangesloten lidstaten. Een analyse van de literatuur met betrekking tot het EVO zou 
misschienn wel informatie geven over de meest wenselijke uitleg van het EVO maar is weinig 
relevantt nu de rechtszekerheid in het IPR afhangt van de feitelijke uitleg van de verdrags-
regelingg door rechters in de lidstaten. 

Eenn compleet overzicht van alle rechterlijke uitspraken die tot nu toe in de lidstaten 
zijnn gewezen met betrekking tot de toepassing van het EVO op internationale arbeids-
overeenkomstenn is echter mijns inziens haalbaar noch nuttig. Mij ontbreken daartoe de 
mogelijkhedenn op grond van problemen met betrekking tot de beschikbaarheid van infor-
matiee enerzijds en beperkte taaltechnische vaardigheden anderzijds. Daarnaast hangt mijns 
inzienss de ontwikkeling van het internationale arbeidsrecht ten nauwste samen met die 
vann het IPR aan de ene kant en die van het nationale arbeidsrecht aan de andere kant. Bij 
hett bestuderen van losse uitspraken uit diverse rechtsstelsels gaat dan ook gemakkelijk 
dee samenhang verloren en worden de in het gehanteerde systeem nagestreefde waarden-
enn doelvoorstellingen onvoldoende duidelijk. 

Daaromm heeft het hier volgende onderzoek een ietwat onorthodoxe opzet. Er wordt 
begonnenn met een vrij globale beschrijving van het internationale arbeidsrecht zoals dat 
goldd voor inwerkingtreding van het EVO in een drietal Europese landen en wel Nederland, 
Frankrijkk en Duitsland. De beschrijving is gericht op het systeem als zodanig en de daarin 
beslotenn liggende politieke keuzes. Deze keuzes worden verduidelijkt aan de hand van 
hett werk van twee grand old men in het internationale arbeidsrecht te weten de Duitse 
auteurr F. Gamillscheg en de Franse auteur G. Lyon-Caen.10 Doel van deze exercitie is 
tweeërlei.. Enerzijds verwacht ik hierdoor meer inzicht te krijgen in de verschillende keuzes 
diee een regeling van internationaal arbeidsrecht bevat en hun sociaal politieke achtergrond. 
Daarnaastt geeft de globale beschrijving van het systeem een indicatie in welk van de oude 
stelselss inspiratie valt op te doen met betrekking tot de problemen die het EVO oproept. 
Dezee problemen worden in deel IV nader geanalyseerd. Bij de analyse van het internationale 
arbeidsrechtt wordt bijzondere aandacht gegeven aan de in de detacheringsrichtlijn genoemde 
onderwerpenn en de positie van de CAO als rechtsbron voor de internationale arbeids-
overeenkomst. . 

100 Couturier (in: LA Lyon-Caen 1989, 224) noemt G. Lyon-Caen 'un de ceux qui dominent Ie champs 
doctrinal'.. Voor de invloed van Gamillscheg zie: Kronke 1980, 8; Von Bar 1987, 227. 
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Hett hierna volgende rechtsvergelijkende onderzoek heeft dus met name betrekking op 'oud 
recht':: het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van het EVO. De overgang van 
oudd naar nieuw is in het onderzoek niet gelegd in 1991 maar iets eerder, namelijk in de 
periodee 1985-1990. Vanaf die tijd begint het EVO op serieuze wijze zijn schaduw vooruit 
tee werpen. In Duitsland wordt de regeling van art. 6 en 7 EVO officieel ingevoerd in 1986. 
Ookk in Frankrijk vindt in die periode de overgang van oud naar nieuw recht plaats. Het 
standaardwerkk van G. en A. Lyon-Caen verwijst in 1985 voor de eerste maal naar het EVO. 
Eenn aantal voor het oude recht belangrijke uitspraken in de Air Afrique-zaak wordt gewezen 
inn 1986. In 1987 publiceert Rodière zijn monografie over CAO's in het IPR. In 1989 vat 
Lagardee de ontwikkeling van hei internationale arbeidsrecht in Frankrijk samen en richt 
zijnn hoop voor de toekomst op de komst van het EVO. In Nederland verschijnt in 1988 
hett proefschrift van Polak over arbeidsverhoudingen in het Nederlands IPR. Deze studie 
wordtt gebruikt als bron van het toentertijd in Nederland geldende internationale arbeidsrecht. 
Hett door mij verrichte en in deel IV beschreven onderzoek sluit hierop aan en bestrijkt 
dee periode 1986-1999. 

33 Keuze van de te onderzoeken rechtsstelsels 

Dee detacheringsrichtlijn beïnvloedt het internationale arbeidsrecht in de lidstaten van de 
Europesee Unie. Op dit moment maken 15 landen deel uit van de Unie. De noodzaak van 
eenn conflictenrechtelijke regeling voor internationale arbeidsverhoudingen deed zich echter 
all  veel eerder voelen. De eerste opzetten van zowel het EVO als een communautaire regeling 
werdenn gepubliceerd in 1972 toen de Europese Economische Gemeenschap, zoals zij toen 
nogg heette, nog slechts zes leden had namelijk Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België 
enn Luxemburg." Dat ik uiteindelijk Nederland, Frankrijk en Duitsland als te onderzoeken 
rechtsstelselss heb geselecteerd, heeft verschillende redenen. Nederland, Frankrijk en 
Duitslandd zijn op het terrein van het internationale arbeidsrecht in hoge mate vergelijkbaar. 
Zee zijn economisch vergelijkbaar, omdat de drie landen behoren tot de lidstaten met een 
relatieff  hoog loonkostenniveau veroorzaakt door een relatief hoge mate van werknemersbe-
scherming.122 Ze bevinden zich daardoor ten aanzien van het gevaar voor sociale dumping 
inn een vergelijkbare positie.13 Daarnaast zijn ze conflictenrechtelijk vergelijkbaar, omdat 
zee alle het Savigniaanse model hanteren. En tenslotte zijn ze arbeidsrechtelijk vergelijkbaar, 
mett name ten aanzien van het CAO-systeem. Ze kennen namelijk alle het fenomeen van 

111 Strikwerda 1997, 190; Rammeloo 1992, 241. In 1973 vond de eerste uitbreiding plaats met het 
Verenigdd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. 

122 Sociaal Europa, het speciale nummer 'De sociale dimensie van de interne markt' 1988, 84-87. 
133 Het niveau van de arbeidsvoorwaarden en daarmee de loonkosten heeft immers alles te maken met 

concurrentieverhoudingen.. Landen met een comparatief voordeel zullen verschillen in beschermings-
niveauu waarschijnlijk anders waarderen dan landen met een comparatief nadeel. Zie Com (1991) 230 
def,, 4 en Voortgangsrapportage sociale dimensie (Ministerie van Sociale en Werkgelegenheid) 10 
aprill  1996 IZ/ISI/96/1029, 13. 
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dee algemeen verbindendverklaring, hetgeen relevant is met het oog op de speciale rol van 
algemeenn verbindende CAO's in de detacheringsrichtlijn.14 Aan de andere kant worden 
Duitslandd en Frankrijk in de rechtsvergelijkende theorie ingedeeld in verschillende rechts-
families.155 Ook ten aanzien van het - internationale - arbeidsrecht worden Frankrijk en 
Duitslandd beschouwd als vertegenwoordigers van verschillende stromingen. Hierbij vertegen-
woordigtt Duitsland een meer liberale en Frankrijk een meer protectionistische stroming.16 

Dezee combinatie van vergelijkbaarheid van systemen met duidelijke verschillen in uit-
komstenn vormen mijns inziens een goed uitgangspunt voor een nadere bestudering van 
dee uitlegmogelijkheden met betrekking tot het EVO en de belangen die daarop van invloed 
zijn.. Een prettige bijkomstigheid van de keuze voor Duitsland en Frankrijk is, dat deze 
landenn relatief veel houvast bieden op het gebied van het internationale arbeidsrecht.17 Niet 
alleenn is er in die landen een groot aantal uitspraken beschikbaar, ze vormen ook de 
thuisbasiss van twee auteurs die belangrijk hebben bijgedragen aan de gedachtenvorming 
overr internationaal arbeidsrecht te weten F. Gamillscheg en G. Lyon-Caen. 

uu De belangstelling voor de positie van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's in het IPR maakte 
hett mijns inziens noodzakelijk te zoeken naar landen die voor collectieve arbeidsovereenkomsten 
eenn enigszins vergelijkbaar juridisch kader kennen. De te onderzoeken rechtsstelsels dienen het 
fenomeenn 'verbindendverklaring' te kennen. Hiermee valt bijv. het Engelse recht af: in Engeland wordt 
zelfss in het geheel geen (directe) juridische binding toegekend aan de CAO. 

155 Zweigert/Kötz 1987, 74-75. 
166 Zie bijvoorbeeld de toelichting van de Commissie bij het voorstel voor een verordening (EEG) van 

dee Raad met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen binnen de Gemeenschap toe te passen 
conflictenrechtt uit 1972 RabelsZ 1973,589 waarin het IPR van Frankrijk, België, Italië en Luxemburg 
wordtt afgezet tegen dat van Duitsland en Nederland. Deze tegenstelling wordt ook aangetroffen bij 
Dumortierr 1981,179 en Morgenstern 1984, 21. 

177 Morgenstern (1984, 7) moest in 1984 nog constateren dat er weinig wetgeving en jurisprudentie voor-
handenn was. De enige landen met iets van een body of case law, waren België, Frankrijk, de BRD, 
Nederlandd en Italië. Weliswaar kende ook het Verenigd Koninkrijk de nodige jurisprudentie maar 
dezee was sterk toegesneden op de territoriale reikwijdte van de verschillende arbeidsrechtelijke Statutes. 
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Dee uitgangsposities - Nederland 

11 Inleiding: het Mackay-arrest 

Tott de inwerkingtreding van het EVO speelde in Nederland de jurisprudentie een hoofdrol 
inn het conflictenrecht met betrekking tot individuele arbeidsovereenkomsten.1 Twee arresten 
vann de Hoge Raad in één en hetzelfde arbeidsconflict vormden daarbij de belangrijkste 
referentiepunten.. Het betreft de arresten uitgesproken in het geschil tussen baron Mackay 
enn zijn werkgever, The American Express Company Inc., een in New York gevestigd bedrijf 
datt in het hier te bespreken arrest wordt aangeduid als 'Amexco'.2 De standaarduitspraak 
inzakee het toepasselijk recht op de individuele arbeidsovereenkomst is het tweede Mackay-
arrest,, uitgesproken op 8 juni 1973.3 

Dee achtergrond van de procedure was de volgende. Baron Mackay was in 1946 in 
dienstt getreden bij Amexco. Hij trad in dienst bij diens filiaal in Hong Kong en werkte 
vervolgenss onder andere in Bombay en Karachi. In 1956 verplaatste zijn werkterrein zich 
naarr Europa. Met uitzondering van enkele periodes waarin hij in de Verenigde Staten 
werkte,, was zijn standplaats Nederland (respectievelijk Rotterdam en Amsterdam). Welis-
waarr overwoog Amexco in 1967 het bedrijfsonderdeel waar Mackay werkte, over te plaatsen 
naarr Engeland, maar dit plan is (nog) niet gerealiseerd als Mackay wordt ontslagen.4 Naar 
aanleidingg van dit ontslag voerde Mackay een tweetal procedures die beide het Nederlandse 
IPRR zouden verrijken met een standaardarrest, te weten het Mackay I-arrest over voorrangs-

11 Blijkbaar worden gelijke behandelingsbepalingen in ILO-verdragen in Nederland niet als verwijzings-
bepalingenn gezien. Zie Polak 1988, 61 versus Morgenstern 1984, 9 en 80. 

22 In het arrest Mackay I (HR 8 januari 1971,/V7 1971, 129) wordt de werkgever aangeduid als American 
Express. . 

33 HR 8 juni 1973 NJ 1973, 400 
44 De beëindiging van de arbeidsverhouding verloopt in verschillende fasen. Boekwinkel SMA 1997, 

2522 maakt gewag van een ontslag op staande voet per telegram van 28 april 1967. In juni 1967 wordt 
Mackayy op non-actief gesteld en stopt de werkgever de loonbetaling. Na aanvraag van een ontslag-
vergunningg 'voor zover vereist' ontslaat de werkgever Mackay met inachtneming van de Nederlandse 
opzegtermijnenn per 1 februari 1968. In Mackay I (HR 8 januari 1971 NJ 1971, 129) beroept Mackay 
zichh op nietigheid van het ontslag in 1967 wegens ontbreken van een ontslagvergunning. In de tweede 
proceduree beroept hij zich op de kennelijke onredelijkheid van het ontslag per 1 februari 1968. 
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regelss en de toepasselijkheid van het BBA in internationale gevallen, en het Mackay Il-arrest 
waarinn een aanknopingsladder wordt geformuleerd voor arbeidsovereenkomsten. De 
aanknopingsladderr van het Mackay Il-arrest luidt als volgt: 

"datt volgens Nederlands internationaal privaatrecht voor arbeidsovereenkomsten, waarbij meer 
dann een land betrokken is, bij gebreke van een rechtskeuze, in het algemeen geldt dat: 
ingevall  een bepaald land kan worden aangewezen als de plaats waar de arbeidsprestatie pleegt 
tee worden verricht, dan wel, zo het arbeidsterrein van de werknemer zich over meer dan een 
landd uitstrekt, als het land waar de werknemer ingevolge de arbeidsovereenkomst zijn centrale 
standplaatss heeft, de arbeidsovereenkomst door het recht van dat land wordt beheerst, en 
ingevall  geen zodanig land kan worden aangewezen de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door 
hett recht van het land waar de werkgever is gevestigd, 
inn beide gevallen onder voorbehoud van het bestaan van bijzondere omstandigheden, welke 
meebrengenn dat het recht van een ander land de arbeidsovereenkomst behoort te beheersen;" 

Dezee redenering vertoont verschillende aspecten die met het oog op zowel de latere 
jurisprudentiee als de regeling van het EVO interessant zijn. Allereerst gaat de Hoge Raad 
blijkbaarr uit van de vrijheid van rechtskeuze. In het concrete geval was geen rechtskeuze 
uitgebracht,, maar de beginzin van de geciteerde overweging suggereert minst genomen 
datt een rechtskeuze direct bepalend zou zijn geweest voor het toepasselijk recht. Vervolgens 
kijk tt de Hoge Raad of er een land valt aan te wijzen waar de arbeid gewoonlijk verricht 
wordtt of waar de werknemer ingevolge de arbeidsovereenkomst zijn centrale standplaats 
heeft.. Hierin valt op dat aan de plaats van de arbeid als aanknopingsfactor dezelfde waarde 
wordtt toegekend als aan de centrale standplaats.5 De vestiging van de werkgever gaat 
pass een rol spelen als geen van beide criteria houvast biedt. Dit is extra significant omdat 
toepasselijkheidd van Nederlands recht in het onderhavige geval gebaseerd lijk t te worden 
opp het feit dat Mackay zijn (laatste) standplaats in Nederland had. Hij was, blijkens het 
arrest,, binnen zijn laatste functie op meerdere plaatsen feitelijk werkzaam.6 Volgens 
advocaat-generaall  Berger viel er dan ook geen land aan te wijzen waar Mackay gewoonlijk 
zijnn arbeid verrichtte. Toepassing van de verwijzingsregel van het EVO zou, wederom 
volgenss de A-G, geleid hebben tot toepassing van het recht van de staat New York, nu zich 
daarr volgens de A-G de vestiging bevond die de werknemer in dienst had genomen.7 

55 Zie ook Boekwinkel SMA 1975, 257. Het blijf t een open vraag, wat de precieze betekenis is van de 
zinsnedee 'ingevolge de arbeidsovereenkomst': verwijst deze uitdrukking naar de inhoud van de 
overeenkomstt of naar de als 'gevolg' van de arbeidsovereenkomst ontstane feitelijke situatie? Het 
'centralee standplaats'-criterium lijk t overigens de werknemer en zijn werkplek centraal te stellen en 
niett zozeer de onderneming, het organisatorische verband van waaruit hij opereert. 

66 Zie NJ 1973, 400 blz. 1120 rechter kolom; blz. 1122 r.k.; blz. 1123 r.k. en met name blz. 1125. 
77 NJ 1973, 400 blz. 1125; Boekwinkel SMA 1975, 257. In het arrest wordt de term 'arbeider' gebruikt 

nuu deze term ook was opgenomen in het voorontwerp van het EVO. Het EVO zelf gebruikt, evenals 
hett huidige Nederlandse arbeidsrecht, de term 'werknemer'. Overigens is op grond van de feiten m.i. 
niett zonneklaar dat 'de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen' verwijst naar de zetel 
vann Amexco te New York zoals de A-G lijk t aan te nemen. Hiervoor komt m.i. ook de eerste directe 
'werkgever'' van Mackay, zijnde het filiaal in Hong Kong, in aanmerking. Zie hierover ook dee! IV. 
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Loss van de interpretatie die de A-G geeft van de bepaling van het voorontwerp EVO, 
blijk tt dat er op minstens twee punten een tekstueel verschil is aan te wijzen tussen art. 
66 lid 2 EVO en de door de Hoge Raad geformuleerde verwijzingsregel. Allereerst ontbreekt 
inn het EVO de centrale standplaats als aanknopingsfactor. Daarnaast spreekt art. 6 lid 2 
EVOO over de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen, terwijl de Hoge Raad 
aanknooptt bij de vestigingsplaats van de werkgever. In het gedetailleerde overzicht van 
dee recente Nederlandse jurisprudentie in Deel iv van dit boek wordt nader op de relevantie 
vann dit verschil ingegaan. Op hoofdlijnen vertoont de objectieve verwijzingsregel van het 
arrestt in ieder geval duidelijk verwantschap met art. 6 lid 2 EVO. 

Dee in het arrest geformuleerde verwijzingsregel is in principe half-open: afwijken van de 
genoemdee aanknopingspunten is dus onder omstandigheden toegestaan. De Hoge Raad 
gaatt in het arrest specifiek in op de vraag of in het onderhavige geval gebruik gemaakt 
magg worden van deze uitwijkmogelijkheid. De mate van openheid van dee verwijzingsregel 
wordtt in het arrest echter niet geheel duidelijk.8 Dit heeft (mede) een procesrechtelijke 
achtergrond.. De toetsing in het arrest met betrekking tot het gebruik van de uitzonderings-
clausulee - het open einde - vindt namelijk plaats aan de hand van de vraag of er voor 
hett kaderpersoneel van multinationale ondernemingen een aparte verwijzingsregel bestaat, 
zoalss de rechtbank had aangenomen. Volgens de rechtbank worden de arbeidsverhoudingen 
vann die categorie werknemers beheerst door het recht van het land waar de centrale leiding 
vann de werkgever is gevestigd. Deze stelling wordt in het eerste cassatiemiddel expliciet 
aangevallen.. Naar aanleiding van dit eerste cassatiemiddel formuleert de Hoge Raad de 
hierbovenn weergegeven aanknopingsladder. Vervolgens wordt er een overweging gewijd 
aann de positie van het kaderpersoneel. Deze overweging luidt: 

"datt de eerstgenoemde regel - onder vorenbedoeld voorbehoud - ook geldt voor internationaal 
vertaktee bedrijven met vestigingen in verscheidene landen en de omstandigheid dat bepaalde 
inn de buitenlandse vestigingen van zo'n bedrijf werkzame werknemers 'als ontvangers van 
opdrachtenn en als rapporteurs rechtstreeks met de centrale leiding van dat bedrijf plegen te 
verkeren',, op zich zelf en zonder meer niet voldoende aanknopingspunten biedt met het recht 
vann het land waar die centrale leiding is gevestigd om ten aanzien van zulke werknemers als 
algemeenalgemeen geldende regel (cursivering AH) aan te nemen dat de arbeidsovereenkomst door het 
rechtt van dat land wordt beheerst, .... ; 
datt dit wel het geval zou zijn (cursivering AH), indien bedoelde werknemers door de werkgever 
vann uit het land waar de centrale leiding van het bedrijf is gevestigd, naar een buitenlandse 
vestigingg zouden zijn uitgezonden, doch deze situatie zich ten aanzien van Mackay, die in de 

88 De Hoge Raad heeft het over bijzondere omstandigheden die maken dat een ander recht de 
arbeidsovereenkomstt behoort te beheersen. Het EVO formuleert de uitzonderingsbepaling als volgt: 
"tenzijj  uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden 
mett een ander land, in welk geval het recht van dat andere land toepasselijk is." De verwijzing door 
dee Hoge Raad naar 'bijzondere omstandigheden' die maken dat een ander recht de arbeidsovereenkomst 
'behoort'behoort te beheersen' lijkt minder ruimte te bieden voor uitzonderingen dan de meer algemene 
verwijzingg naar de omstandigheden van het geval in het EVO. 
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periode,, waarom het hier gaat, als Nederlander van uit een in Nederland gevestigde standplaats 
voorr Amexco werkzaam was, niet voordeed;" 

Hiermeee wordt mijns inziens het bestaan van een aparte categorie personeel met een eigen 
verwijzingsregell  niet expliciet ontkend. Wel had de rechtbank een te ruime of mogelijk 
zelfss verkeerde groep werknemers onder de uitzonderingsregel gebracht. Enerzijds stelt 
namelijkk de Hoge Raad dat ook werknemers die onder het directe gezag van de centrale 
leidingg in een internationaal concern werkzaam zijn, onder de zojuist geformuleerde 
hoofdregell  kunnen vallen. De positie van de werknemer is op zichzelf derhalve onvoldoende 
omm afwijking van de hoofdregel te rechtvaardigen. Anderzijds lijk t zij wel een aparte 
categoriee 'uitgezonden werknemers' te erkennen. Als de in het arrest omschreven 'concern-
werknemers'' vanuit het hoofdkwartier worden uitgezonden naar een buitenlands filiaal 
off  dochteronderneming, blijf t namelijk het recht van de uitzendende onderneming van 
toepassing.. Hierdoor lijk t de Hoge Raad een aparte positie toe te kennen aan zogenaamde 
expatriates.expatriates. Expatriates zijn uitgezonden werknemers die afkomstig zijn uit hetzelfde land 
alss de uitzendende onderneming. Deze worden in de literatuur meestal afgezet tegen host-
countrycountry nationals, werknemers met de nationaliteit van het werkland. Hiernaast bestaat 
ookk nog een groep third-country nationals, die noch de nationaliteit van de werkgever, 
nochh de nationaliteit van het werkland bezitten. Mackay valt volgens de Hoge Raad niet 
onderr de bijzondere regeling voor uitgezonden werknemers omdat hij als Nederlander vanuit 
Nederlandd werkzaam was. De positie van third country nationals blijf t hierbij onduidelijk. 

Watt betreft de speciale positie van expatriates sloot het arrest overigens aan bij het 
inn ongeveer dezelfde periode tot stand gekomen voorstel van de Europese Commissie met 
betrekkingg tot het conflictenrecht inzake arbeidsovereenkomsten in de Europese 
Gemeenschappenn van 1972. Daarin was namelijk een speciale regeling opgenomen voor 
werknemerss die vanuit de zetel van een multinationale onderneming worden overgeplaatst 
naarr een in een ander land gelegen filiaal. Eén van de kritiekpunten met betrekking tot 
hett Commissie-voorstel betrof overigens de beperking van de uitzondering tot expatriates, 
eenn beperking die in het herziene voorstel van 1975 dan ook was opgeheven.9 Het voorstel 
uitt 1972 maakte daarentegen geen onderscheid naar de functie van de werknemer, terwijl 
hett herziene voorstel van 1976 een aparte regeling bevatte voor gespecialiseerd en 
leidinggevendd personeel.10 

Terwijll  bijzondere omstandigheden een rol kunnen spelen als sluitstuk van de 
verwijzingsregel,, zijn de omstandigheden van het geval (ook) bepalend voor de vraag of 
bijj  verandering van de aanknopingspunten het toepasselijk recht verandert, de zogenaamde 
Statutenwechsel.Statutenwechsel. De belangrijkste wijziging die plaats kan vinden in een internationale 
arbeidsverhoudingg is internationale overplaatsing. Zo'n verandering ten aanzien van het 
belangrijkstee aanknopingspunt in de verwijzingsregel roept de vraag op of daarmee bij 

99 PB EG 1972 C 49/26 resp. Com(75)653det". Zie voor kritiek op de beperking o.a. het advies van het 
economischh en sociaal comité over het voorstel van 1972, PB EG 1972 C 142/7. 

100 Artikel 7 van het voorstel gepubliceerd in Dumortier 1981, 375 e.v. 
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hett vaststellen van het toepasselijk recht rekening moet worden gehouden. Wordt de arbeids-
verhoudingg door een internationale overplaatsing gesplitst in verschillende delen die beheerst 
wordenn door verschillende rechtssystemen of wordt de arbeidsverhouding juist voor haar 
gehelee duur beheerst wordt door een en hetzelfde recht? 

Dee kantonrechter koos voor de tweede opvatting, met een beroep op de rechtszekerheid 
vann partijen en de rechtscontinuïteit. De rechtbank daarentegen koos voor fasering van 
dee arbeidsverhouding en daarmee voor Statutenwechsel. De Hoge Raad, tenslotte, stelt 
datt op deze vraag geen algemeen antwoord gegeven kan worden, maar dat dit afhangt van 
dee omstandigheden van het eeval. In casu mocht de rechtbank OD srond van het verschil 
inn aard en gewicht van de door Mackay beklede functies besluiten de vraag naar het 
toepasselijkk recht te beperken tot de laatste fase van de arbeidsverhouding. Deze fase ging 
volgenss de rechtbank in, toen Mackay in 1963 een leidinggevende functie kreeg. Hierna 
iss de functie van Mackay nog wel gewijzigd, zijn standplaats was echter in beide functies 
(opp een korte onderbreking na) Amsterdam. De rechtbank mocht van de Hoge Raad in 
hett midden laten of Mackay gedurende de gehele arbeidsverhouding op basis van één en 
dezelfdee arbeidsovereenkomst had gewerkt of juist bij het aannemen van zijn nieuwe functie 
eenn nieuwe arbeidsovereenkomst had afgesloten. Ook in het eerste geval kan namelijk 
StatutenwechselStatutenwechsel optreden." 

22 Polak 

2.11 Verwijzin g 

Hett Mackay u-arrest fungeerde tot de inwerkingtreding van het EVO als standaarduitspraak 
opp het terrein van het internationale arbeidsrecht.12 Dit wil overigens niet zeggen, dat 
inn de lagere rechtspraak de door de Hoge Raad geformuleerde verwijzingsladder ook altijd 
werdd toegepast. De ontwikkeling van de rechtspraak is in kaart gebracht door Polak in 
zijnn proefschrift uit 1988. Polak trof in de rechtspraak in het algemeen ruime steun aan 
voorr een vrije rechtskeuze door partijen. In de praktijk was echter meestal geen rechtskeuze 
gemaakt,, zodat de judiciële steun meer in abstracto bestond.13 Doorgaans kwam dan in 
dee uitspraak een vergelijkbare formulering voor als in het Mackay n-arrest, inhoudende 
datt een bepaald recht "bij gebreke van een rechtskeuze" van toepassing wordt verklaard. 
Off  een eventueel uitgebrachte rechtskeuze aan beperkingen onderhevig zou zijn, wordt 
niett duidelijk. 

111 Uit het arrest valt overigens niet op te maken of automatisch (of eerder dan bij een doorlopende 
arbeidsovereenkomst)) sprake zal zijn van Statutenwechsel als bij elke overplaatsing een nieuwe arbeids-
overeenkomstt wordt afgesloten. 

122 Zie voor commentaar op de uitspraak o.a. Boekwinkel SMA 1975, 252-260; Hijmans van de Bergh 
bijj  NJ 1973, 400; Van Rooy WPNR 5389 1977, 279-280. 

133 Polak 1988, 91. 
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Inn de door Polak onderzochte periode vond hij slechts vijf uitspraken waarin volgens 
hemm de rechtskeuze aan beperkingen werd onderworpen. Het betrof dan steeds een 
beperkingg met betrekking tot het derogerende effect van de rechtskeuze.14 In twee gevallen 
lijk tt de rechtskeuze slechts een secundair, materieelrechtelijk karakter te kunnen hebben; 
inn een andere uitspraak wordt de rechtskeuze doorkruist door regels van openbare orde 
enn goede zeden.15 In een vierde geval heeft de beperking van de partijautonomie een 
dubbell  theoretisch karakter: "Het subsidiair door eiser ingenomen standpunt, inhoudende 
datt art. 1639s BW als dwingende bepaling toegepast moet worden, behoeft geen verdere 
besprekingg nu i.e. geen sprake is van een rechtskeuze van pp. en van toepasselijkheid van 
hett Nederlands recht bij gebreke van zodanige keuze."16 

Hett vijfde geval tenslotte betreft eigenlijk de geldigheid van een arbitrageclausule die 
voorziett in arbitrage in New York.17 De clausule was opgenomen in een arbeidsovereen-
komstt tussen een Nederlandse B.v. en een in Nederland werkzame employé die naast de 
arbitrageclausulee ook een rechtskeuze voor het recht van de staat New York bevat. Het 
beroepp op de arbitrageclausule werd door de Kantonrechter Rotterdam verworpen onder 
anderee omdat "bij de beoordeling van dringende redenen en de vraag of van een kennelijk 
onredelijkk ontslag sprake is, kennis van de sociale verhoudingen in Nederland onontbeerlijk 
is.""  Polak interpreteert deze zinsnede als een verwijzing naar art. 1639o en 1639s oud BW, 
diee dus blijkbaar van toepassing worden geacht ondanks de eveneens in het contract opge-
nomenn rechtskeuze voor het recht van New York. Echter, ook voor toepassing van het 
BBAA is het al of niet aanwezig zijn van een dringende reden van belang. Op een rechtmatig 
ontslagg op staande voet is het vergunningsvereiste van art 6 BBA namelijk niet van 
toepassing.188 De casus heeft overigens een parallel in de uitspraak die de Kantonrechter 
Amsterdamm op 8 februari 1979 deed in een procedure van een andere employé tegen de-
zelfdee werkgever. In deze casus speelde, anders dan in de Rotterdamse casus, het BBA 
geenn rol. De 'Amsterdamse' employé werd door de kantonrechter wèl op grond van de 
arbitrageclausulee naar New York verwezen.19 De beperkingen van de partijautonomie 
inn de rechtspraak zijn derhalve incidenteel en vatbaar voor verschillende interpretaties. 

144 En dus niet een beperking ten aanzien van de te kiezen rechtsstelsels of een algemene redelijkheids-
toets. . 

155 Polak 1988,92-94. Het betreft Rb. Amsterdam 7 mei 1957 NJ 1957,646; Rb. Amsterdam 24 december 
19755 AK 9758 en Ktr Eindhoven 12 november 1981 NJ 1982, 348. 

166 Rb. Amsterdam 14 december 1977 NJ 1978, 426 (Krieger v. Calcomp) op blz. 1455. 
177 Ktr Rotterdam 20 januari 1982 Prg. 1982 blz. 304 no. 1771 (Boichel v. Merrill Lynch N.V.) 
188 Zie art. 6 lid 2 onder a BBA De verwijzing naar het kennelijk onredelijk ontslag kan echter niet worden 

gerelateerdd aan het BBA en verwijst dus vermoedelijk wel naar het BW. 
199 Prg. 1982,1777. Strikt genomen vindt natuurlijk geen 'verwijzing' plaats. Bij een geldige arbitrageover-

eenkomstt zal de Nederlandse rechter zich onbevoegd verklaren op grond van de in 1986 ingevoerde 
regelingg van art. 1020 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dan wel het Verdrag 
vann New York 1958. Ten tijde van de hier vermelde uitspraken leidde een geldige arbitrageclausule 
overigenss slechts tot niet-ontvankelijkheid van de eiser. 
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Polakk trekt uit zijn onderzoek de conclusie dat de partijautonomie in de onderzochte periode 
inn feite nog onbeperkt was.20 

Tenn aanzien van het objectief toepasselijke recht stelt Polak dat in de lagere rechtspraak 
slechtss in geringe mate gebruik gemaakt wordt van de aanknopingsladder van het Mackay II-
arrest.211 Het is namelijk gebruikelijk om de verwijzing te motiveren aan de hand van 
meerderee factoren waardoor de verwijzing qua vorm een open karakter krijgt. 22Wel nam 
inn de loop der jaren het gewicht van de locus laboris als aanknopingsfactor toe.23 Voor 
dee tweede wereldoorlog zou de vestiging van de werkgever een grotere rol gespeeld hebben, 
vaakk in combinatie met de nationaliteit van partijen. Net als in Frankrijk kan hierbij de 
geschiedeniss van Nederland als koloniale macht een rol spelen. Nederlanders in den vreem-
de,, en dan met name in de koloniën, kunnen namelijk op deze wijze worden beschermd 
naarr Nederlandse maatstaven.24 Volgens Polak is de lagere rechtspraak echter niet zo 
geporteerdd voor de vestiging van de werkgever als zelfstandige aanknopingsfactor. Als 
niett in één land wordt gewerkt, valt de rechter zijns inziens direct terug op het nauwst 
betrokkenn recht. De vestiging van de werkgever is hierbij een van de aanknopingsfacto-
ren.255 Het centrale standplaatscriterium zou eigenlijk niet worden gebruikt.26 

2.22 Voorrang 

Dee op grond van de verwijzingsregel gevonden lex causae kan in het Nederlandse conflic-
tenrechtt worden doorkruist door de werking van voorrangsregels. Het leerstuk der voor-
rangsregelss heeft zijn ontwikkeling voor een belangrijk deel te danken aan een 
eigenaardigheidd van het Nederlandse ontslagrecht, te weten het ontslagverbod opgenomen 
inn art. 6 jo. 9 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA). In een arrest 
uitt 1953, dus ruim voor het Alnati-arrest uit 1966 dat als bakermat van het leerstuk wordt 
beschouwd,, kende de Hoge Raad een bijzondere conflictenrechtelijke positie toe aan het 
civielrechtelijkee deel van het BBA dat is neergelegd in art. 6 en 9 van dat Besluit.27 

Hett huidige ontslagverbod van het BBA is een overblijfsel van oorlogswetgeving waarin 
eenn uitgebreid systeem was neergelegd ter regulering van de naoorlogse arbeidsmarkt. Dit 
systeemm voorzag in een scala aan verboden en vergunningsvereisten die met strafsancties 
werdenn versterkt. Van dit geheel zijn nog maar een paar (materiële) bepalingen over. Deze 

200 Polak 1988, 95. 
211 Polak 1988, 75. 
222 Polak 1988, diverse vindplaatsen, o.a. 75, 76, 82, 85 en 90. 
233 Polak 1988, 75-76. 
244 Polak 1988, 82. 
255 Polak 1988, 82. 
266 Polak 1988, 83. 
277 Hoge Raad 5 juni 1953 NJ 1953, 613 (Melchers v. Nationale Handelsbank); HR 13 mei 1966 NJ 

1967,, 3 (Alnati). 
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hebbenn betrekking op de beëindiging van de arbeidsverhouding resp. de verkorting van 
dee werktijd. De strafsancties zijn in 1979 ingetrokken.28 Terwijl ook andere Westeuropese 
landenn in de naoorlogse periode gebruik maakten van publiekrechtelijke ontslagregelingen, 
iss Nederland het enige Westeuropese land waar tot op heden een preventieve publiek-
rechtelijkee beoordeling van vrijwel elk voorgenomen ontslag plaatsvindt.29 Art. 6 BBA 
luidtt sinds 1 januari 1999 als volgt: "De werkgever behoeft voor de opzegging van de 
arbeidsverhoudingg de toestemming van de Regionaal Directeur van de Arbeidsvoor-
zieningsorganisatie."300 Op grond van art. 9 BBA is een ontslag gegeven zonder deze toe-
stemmingg vernietigbaar; tot 1 januari 1999 was een dergelijk ontslag nietig.31 

Doorr de verschillende wijzigingen die sinds 1945 zijn aangebracht in het BBA, is art. 
66 van het besluit steeds meer een onderdeel geworden van de ontslagbescherming van de 
individuelee werknemer en steeds minder een instrument ter regulering van de arbeidsmarkt. 
Dezee veranderingen hebben echter tot nu toe geen gevolgen gehad voor de positie van 
hett artikel in het conflictenrecht. De Hoge Raad verklaarde in het Sorensen-arrest nog 
nadrukkelijkk dat "naar moet worden aangenomen, [...] het BBA [immers] nog steeds [strekt] 
terr bescherming van de sociaal-economische verhoudingen in Nederland".32 Met andere 
woorden:: art. 6 BBA is en blijf t een voorrangsregel. Ook in het arrest in de zaak Sanchez 
Martinezz v. Iberia Lineas de Espana uit 1991 komt de Hoge Raad niet op dit standpunt 
terug.333 Of de partijen betrokken in een internationale arbeidsverhouding erg blij zijn 
mett deze speciale status van het BBA, valt te betwijfelen. Het is voor de betrokkenen van 
groott belang om te weten of voor een voorgenomen ontslag toestemming gevraagd moet 
worden.. Het BBA is echter niet voorzien van een eenduidige werkingssfeerbepaling, maar 
moett worden toegepast als de Nederlandse arbeidsmarkt - in voldoende mate - betrokken 
iss bij het ontslag.34 

Ditt criterium is nader ingevuld in de lagere rechtspraak, waarbij de rechtscolleges min 
off  meer dezelfde aanknopingspunten hanteren als die gebruikt worden bij de bepaling van 
hett op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht. Strikt genomen dient voor de 
toepasselijkheidd van het BBA het ontslag in relatie te worden gebracht met een bepaalde 
arbeidsmarkt,arbeidsmarkt, terwijl de verwijzingsregel de arbeidsverhouding als zodanig probeert onder 
tee brengen bij een bepaalde rechtsorde. Verder is het tijdstip van het ontslag de peildatum 

288 Wet van 14 december 1979 Stb. 693. 

299 Duitsland heeft de preventieve ontslagtoetsing afgeschaft in 1951: Naber 1981,29. In Frankrijk vond 

tott 1986 nog toetsing plaats van ontslagen om economische redenen: Massuger 1994, 47 . 

300 Tot 1 januari 1999 luidde de tekst van art. 6 BBA als volgt: "Het is de werkgever en de werknemer 

(cursieff  AH) verboden de arbeidsverhouding te beëindigen zonder toestemming van Onze Minister." 

Vanwegee deze ruime werkingssfeer was in de wet een uitzondering opgenomen voor beëindiging 

mett wederzijds goedvinden. Eenzijdige opzegging door de werknemer viel echter wel onder het verbod. 

Inn de praktijk had de regeling echter al geruime tijd alleen betekenis ten aanzien van een voorgenomen 

ontslagg door de werkgever. 

311 Ook toen moest overigens binnen 6 maanden een beroep worden gedaan op deze nietigheid. 
322 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842. 

333 HR 18 januari 1991 NJ 1991, 296. 

344 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842. 
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voorr het BBA, terwijl de verwijzingsregel zich richt op de arbeidsverhouding als geheel 
off  in haar laatste fase.35 In de praktijk blijkt echter weinig van deze verschillen. Het kwam 
volgenss Polak in de door hem onderzochte periode zelden voor dat de toepasselijkheid 
vann het BBA op het ontslag niet samenvalt met toepasselijkheid van Nederlands recht op 
dee arbeidsverhouding.36 Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek van de rechtspraak 
tussenn 1986 en 1999. In de literatuur is dan ook wel voorgesteld de speciale status te laten 
vervallenn en het ontslagverbod van het BBA voortaan te beschouwen als onderdeel van 
dee lex causae. 

Hett is echter de vraag of werknemers en werkgevers uit het oogpunt van voorzienbaar-
heidd hierbij zouden zijn gebaat. Ook het criterium van het nauwstbetrokken recht, dat 
volgenss Polak in de door hem onderzochte periode doorslaggevend was bij de bepaling 
vann de lex causae, biedt op het eerste gezicht immers weinig houvast. Een van de voordelen 
vann de preventieve toetsing ex art. 6 en 9 BBA zou zijn, dat daarmee procedures op grond 
vann de onredelijkheid van het ontslag worden voorkomen. Dit voordeel gaat in internationale 
gevallenn weer teniet als slechts door middel van een procedure zekerheid kan worden 
verkregenn over de toepasselijkheid van de betreffende artikelen zelf. Een heldere omschrij-
vingg van de werkingssfeer van het BBA is in mijn ogen dan ook belangrijker voor de 
praktijkk dan de complicaties die veroorzaakt worden door een eventueel uiteenlopen van 
toepasselijkheidd van Nederlands recht en toepasselijkheid van het BBA. 

Intussenn speelt het BBA een belangrijke rol in de jurisprudentie over het internationale 
arbeidsrecht377 en er is ook in het overige overeenkomstenrecht geen andere voorrangsregel 
diee zelfs maar bij benadering dezelfde relevantie heeft voor de rechtspraak.38 Een 
belangrijkk aspect van deze jurisprudentie betreft de toepasselijkheid van het ontslagverbod 

355 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842. 
366 Polak 1988, 117. Zie voor een voorbeeld van een uitspraak waarin het Nederlandse recht van toepassing 

wass op de arbeidsverhouding maar desondanks het BBA niet van toepassing werd geacht: Rb. Den 
Haagg 18 mei 1972 NJ 1973, 259 (Landhuis v. Ned. Zeeboormaatschappij). 

377 Hetgeen niet verwonderlijk is, gezien de prominente plaats van het ontslagrecht in de arbeidsrechtelijke 
jurisprudentiee en gezien de aard van de sanctie op overtreding van het vergunningsvereiste. In 33 
vann de 89 arbeidsrechtelijke casus die in de periode 1986-1998 leidden tot uitspraken gepubliceerd 
inn het NIPR (buitenlandse casus met betrekking tot het EEX en zeearbeidszaken niet meegerekend), 
werdd (primair) een beroep gedaan op nietigheid van het ontslag wegens het ontbreken van een ont-
slagvergunning.. In nog eens 7 casus werd een beroep op nietigheid gedaan zonder dat uit dee publikatie 
aff  te leiden viel of dat beroep gebaseerd was op het BBA. Overigens hebben vrijwel alle niet-zeerecht 
casuss betrekking op (de gevolgen van) ontslag. Vij f casus hadden betrekking op concurrentie door 
ex-werknemerss en 28 behandelden 'overige onderwerpen'. Onder die laatste groep vielen ook casus 
mett betrekking tot de gevolgen van een in het buitenland uitgesproken faillissement van de werkgever 
opp de loonbetaling in Nederland, de wettelijke grens gesteld aan loonbeslag of de plicht tot ontruiming 
vann een dienstwoning. Slechts een klein aantal betreft direct of indirect de arbeidsvoorwaarden. 

388 Van de negen uitspraken die Strikwerda in zijn dissertatie bespreekt, betreffen er vijf het BBA (Strik-
werdaa 1978, 66-84). De andere gaan over deviezenbesluiten, de Wet aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen,, de Belgische regeling van de aansprakelijkheid van de vervoerder onder cognossement 
enn het Duitse Kriegsfolgengesetz-
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art.. 6 jo. 9 BBA. Wil het ontslagverbod van toepassing zijn, dan moet aan alle toepassings-
voorwaardenn voor deze bepalingen voldaan zijn. Het ontslagverbod geldt namelijk niet 
bijj  ontslag op staande voet, ontslag tijdens de proeftijd en ontslag in verband met 
faillissementt van de werkgever. Het BBA als geheel is niet van toepassing op de arbeids-
verhoudingg van werknemers in dienst van een publiekrechtelijk lichaam, onderwijzend 
enn huishoudelijk personeel, bekleders van een geestelijk ambt en bij besluit van de Minister 
aann te wijzen groepen werknemers.39 Een dergelijk ministerieel besluit is er bijvoorbeeld 
tenn aanzien van statutair directeuren van rechtspersonen.40 De ongeschreven scope rule 
vann het BBA stelt vervolgens nog als voorwaarde dat de Nederlandse arbeidsmarkt betrokken 
moett zijn bij het ontslag. Oftewel: dat het ten tijde van het ontslag voorzienbaar was dat 
dee werknemer zou terugvallen op de Nederlandse arbeidsmarkt.41 

Dezee laatste voorwaarde is een typisch conflictenrechtelijke eis. Er kunnen echter ook 
tenn aanzien van de andere toepassingsvoorwaarden internationale complicaties ontstaan. 
Zoo is er een reeks procedures met onderling tegenstrijdige uitkomsten geweest over de 
toepasselijkheidd van het BBA op personeel in dienst van buitenlandse overheden, meestal 
personeell  werkzaam op een buitenlandse ambassade in Nederland. Al vele jaren bestaan 
err ministeriële richtlijnen op grond waarvan een aanvraag voor een ontslagvergunning door 
eenn buitenlandse overheidsinstelling niet in behandeling wordt genomen door de bevoegde 
instantie.. In een aantal gevallen werd desondanks door de rechter het BBA van toepassing 
geachtt met een beroep op een arrest van de Hoge Raad uit 1971.42 Andere uitspraken 
daarentegenn volgen de opvatting van de Minister en achten het BBA niet van toepassing, 
off  baseren zich op het door de circulaire opgewekte vertrouwen dat het BBA niet van 
toepassingg zou zijn.43 De Minister heeft bij elke nieuwe vaststelling van de circulaire 

399 Art. 2 BBA. 
400 Art. 2 lid 2 BBA jo Besluit van 21 november 1972 Stcrt 1972, 234. 
411 Overigens lijk t ook in de werkingssfeer een verschuiving te zijn opgetreden in de richting van de 

beschermingg van de met ontslag bedreigde werknemer. Door de Kantonrechter Den Haag werd in 
eenn arret de reglement (aanduiding Polak 1988, 112) uit 1966 namelijk tevens van belang geacht 
off  de werkgever bij het zoeken van een remplagant zou terugvallen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Nuu lijk t de nadruk te liggen op de vraag of de werknemer terugvalt op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Ditt sluit aan bij de wijziging van het verbod zelf, dat zich nog slechts richt op opzegging door de 
werkgever. . 

422 HR 15 januari 1971 NJ 1971, 305. Zie Ktr Amsterdam 2 oktober 1991 NIPR 1993, 443; Ktr Den 
Haagg 24 januari 1990 NIPR 1990, 315 (Ozorio v. Republiek Cuba); Ktr Den Haag 1 augustus 1985 
NIPRNIPR 1987, 387 (Krijgsman v. Republiek Turkije). 

433 Pres.Rb. 25 oktober 1990 en Rb. Amsterdam 26 mei 1993 in het geschil tussen Vedlin en de Republiek 
Italiëë resp. NIPR 1991, 150 en NIPR 1993, 443. Kir Den Haag 31 augustus 1988 NIPR 1989, 446 
(Fasill  v. Staat van Kuwait); Ktr. Den Haag 1 september en 3 maart 1986 NIPR 1987, 137(1. Ambassa-
dee van Australië' 2. Commonwealth of Australia 3. G.J. Price, ambassadeur v. Das Dores Amorim). 
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dee vrijstelling voor vreemde mogendheden gehandhaafd.44 Van den Boom gaat er dan 
ookk van uit dat ambassades inmiddels mogen afgaan op deze vrijstelling.45 

Eenzelfdee soort IPR-complicatie speelde ten aanzien van de vraag of ook statutair direc-
teurenn van buitenlandse vennootschappen onder de in het ministerieel besluit opgenomen 
uitzonderingg voor statutair directeuren vielen.46 Hierover is in 1995 een arrest gewezen 
doorr de Hoge Raad. In dat arrest werd beslist dat in beginsel het ministerieel besluit 
dezelfdee internationale werkingssfeer heeft als het BBA zelf, nu nergens blijkt dat de Minis-
terr de reikwijdte ervan heeft willen beperken tot directeuren van Nederlandse rechts-
personen.. Wel is het mogelijk dat het vreemde recht met betrekking tot de positie van 
statutairee directeuren zo anders is dan het Nederlandse, dat de ratio van dee vrijstelling komt 
tee vervallen.47 Tenslotte is in het NiPR een aantal uitspraken verschenen over de vraag 
off  imams zijn te beschouwen als geestelijke ambtsdragers in de zin van art. 2 BBA.48 In 
all  deze gevallen lijken derhalve ook de 'internationale' varianten onder de uitzondering 
tee vallen. De ratio achter het maken van de uitzondering is daarbij bepalend. 

Anderee toepassingen van het leerstuk der voorrangsregels in de jurisprudentie zijn schaars. 
Polakk meldt eigenlijk alleen een aantal uitspraken over loonbeslag en over de werkingssfeer-
bepalingg van art. 4 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.49 Daarnaast is er een 
aantall  uitspraken aan te wijzen waarin bepalingen uit het BW nadrukkelijk niet tot de 
voorrangsregelss worden gerekend.50 Dit gebrek aan jurisprudentièle ondersteuning wil 
niett zeggen dat alle andere arbeidsrechtelijke regels deel uit maken van de lex causae. 
Well  betekent dit dat de toepasselijkheid van de betreffende regelingen blijkbaar niet of 
zeldenn het onderwerp vormt van individuele arbeidsgeschillen. 

Eenn aantal arbeidsrechtelijke regelingen is voorzien van expliciete werkingssfeerbepalin-
gen.. Polak noemt in dit verband de hierboven al vermelde Wet minimumloon en minimum-
vakantiebijslag,, de Wet arbeids- en rusttijden zeescheepvaart, de Mijnwet continentaal plat 
mett bijbehorend besluit, de Rijtijdenwet met bijbehorend besluit, de Wet melding collectief 
ontslagg en een aantal Europese richtlijnen. Voor andere onderdelen van het arbeidsrecht, 

444 Zie bijvoorbeeld Richtlijn 18 maart 1983 JURA/H nr. 233 913; 31 juli 1984, JURA/H nr. 10 942 
(aangehaaldd in NIPR 1993,443); Besluit van 20 december 1990 Stcrt 1990, 252; Besluit van 14 januari 
19933 Stcrt 1993, II . 

455 Van den Boom Losbl.comm. arbeidsovereenkomst, BBA art. 1 aant. 6 Suppl 165, maart 1996. 
466 Besluit van 21 november 1972 Stcrt 1972, 234 
477 HR 15 september 1995 NJ 1996, 234; RvdW 1995, 173 C; TWS 1995, 312-313 nt M.G.R. Zie ook 

Pres.Rb.. Arnhem 11 januari 1994 en Ktr Wageningen 5 oktober 1994 NIPR 1995, 235 (Bennenbroek 
v.. Scia Group NV). 

488 Zie met name HR 30 mei 1986 NJ 1986, 702 NIPR 1986, 458 (Asrikh v. Islamitische Vereniging). 
Dezee laatste vraag is mijns inziens, in tegenstelling tot de eerste twee, geheel niet conflictenrechtelijk 
meer.. Hij wordt hier behandeld omdat de betreffende uitspraken zijn opgenomen in het NIPR en 
derhalvee in ieder geval door de redactie van dat periodiek als relevant voor het IPR worden beschouwd. 

499 Polak 1988, 122 resp. 120. 
500 Deze uitspraken hebben betrekking op de regeling van het concurrentiebeding, op het minimumaantal 

vakantiedagenn en op de regeling met betrekking tot het ontslag. Polak 1988, 125, 124 en 110. 
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zoalss de algemene arbeidstijdenwetgeving en arbeidsomstandighedenwetgeving, leidt Polak 
dee werkingssfeer van de diverse arbeidsrechtelijke voorschriften af uit de ratio van de 
regelingg of uit de werkingssfeer van verwante regelingen die wel van een geschreven scope 
rulee zijn voorzien. Daarbij verdeelt hij de dwingende bepalingen van het Nederlandse 
arbeidsrechtt in dwingend recht in de zin van art. 6 lid 1 EVO, bijzonder dwingend recht 
alss bedoeld in art. 7 EVO en bepalingen van openbare orde.51 

Tott de laatste categorie rekent hij alle bepalingen met een grondrechtelijk tintje zoals 
dee discriminatieverboden met betrekking tot sekse, het verbod op de rechtsvordering tot 
nakomingg door de werknemer op straffe van een dwangsom en/of lijfsdwang en de vrijheid 
vann vakbeweging en collectieve actie.52 Maar ook de speciale ontslagverboden in het 
BWW zoals het verbod op ontslag tijdens ziekte of zwangerschap, rekent hij tot de openbare 
orde.533 Sommige openbare orde-bepalingen, zoals die met betrekking tot de vakbondsvrij-
heid,, zouden altijd door de Nederlandse rechter moeten worden toegepast en zijn derhalve 
vann positieve openbare orde.54 Het verbod op discriminatie naar geslacht wordt echter 
doorr hem voorzien van een eigen scope rule. 

Dee uitwerking van dit deel van zijn theorie is niet erg helder. Op blz. 100 geeft hij 
aann dat binnen de categorie voorschriften van openbare orde nog een rangorde is aan te 
brengen.. Hoe fundamenteler het betreffende beginsel is, hoe minder aanknoping met de 
Nederlandsee rechtsorde vereist is. Dit zou erop wijzen dat Polak de vakbondsvrijheid 
fundamentelerr acht dan het discriminatieverbod, iets wat moeilijk te rijmen is met de door 
mijj  in deel I besproken jurisprudentie. Daarnaast bestaat met betrekking tot de doorwerking 
vann grondrechten een vloeiende overgang tussen het toetsen aan fundamentele beginselen 
vann Nederlands recht in het kader van de negatieve openbare orde en het toepassen van 
Nederlandsee wetsbepalingen waarin dergelijke fundamentele beginselen zijn uitgewerkt 
opp arbeidsverhoudingen naar vreemd recht. Waar Polak dat laatste propageert, hanteert 
hijj  in feite het in Nederland niet meer gangbare concept van de positieve openbare orde.55 

Hett collectieve arbeidsrecht wordt door Polak behandeld in een afzonderlijk hoofdstuk. 
Watt het CAO-recht betreft, maakt hij een onderscheid tussen het contractuele aspect en 
hett normatieve aspect van de collectieve arbeidsovereenkomst. Ten aanzien van de nor-
matievee werking van de CAO lijk t hij uit te gaan van parallelle toepassing van bepalingen 
uitt een collectieve arbeidsovereenkomst en bepalingen van wettelijk arbeidsrecht. CAO-
bepalingenn met betrekking tot de veiligheid op de werkplek zijn dan van toepassing onder 

511 Een enkele keer, zoals bij art. 1637i en art. 1638e oud BW, besluit hij tot een andere kwalificatie. 
Art.. 1637i, dat arbeidsovereenkomsten tussen echtelieden verbood, maakte volgens hem deel uit van 
hett huwelijksrecht: Polak 1988, 129. Art. 1638e oud BW, dat onder bepaalde omstandigheden de 
werknemerr een inzagerecht toekende in de boeken van de werkgever, wordt door hem enerzijds als 
bepalingg van bijzonder dwingend recht aangeduid, anderzijds gekwalificeerd als een regel van formeel 
bewijsrechf.. Polak 1988, 122. 

522 Polak 1988 resp. 106, 125 en 126. 
533 Polak 1988, 111. 
544 Polak 1988, 127. 
555 Strikwerda NJB 1988, 1447. 
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dezelfdee voorwaarden als de arbeidsomstandighedenwetgeving en bepalingen met betrekking 
tott de werktijden volgen de arbeidstijdenwetgeving. De verwijzingsregel van art. 6 lid 2 
EVOO is dan alleen relevant voor de normatieve CAO-bepalingen die de puur overeenkomsten-
rechtelijkee aspecten van de individuele arbeidsverhouding betreffen. 

Opp deze wijze creëert Polak een systeem van objectieve toepasselijkheid van de CAO, 
evenwell  zonder principieel stelling te nemen voor of tegen het behandelen van CAO-
bepalingenn als deel van het toepasselijk recht op de individuele arbeidsovereenkomst. De 
doorr hem getrokken parallel met het objectief toepasselijk recht leidt ook tot een beperking 
vann een 'CAO-keuze' op de wijze van art- 6 lid 1 FVO. Zowel een expliciete bepaling van 
dee werkingssfeer in de CAO zelf als een expliciete CAO-keuze in de individuele overeen-
komstt kunnen volgens hem niet afdoen aan de bescherming van de objectief toepasselijke 
CAO.. De gehele redenering geldt zowel voor de CAO zelf als voor algemeen verbindend 
verklaardee bepalingen daaruit. Weliswaar kan de algemeen verbindendverklaring als zodanig 
slechtss binnen het territoir effect hebben, deze territoriale beperking heeft niet als resultaat 
datt verbindend verklaarde CAO-bepalingen geen extraterritoriale gevolgen kunnen hebben. 
Eenn werknemer die gedurende korte tijd wordt uitgezonden naar een buitenlands filiaal 
vann zijn Nederlandse werkgever neemt volgens Polak niet alleen zijn arbeidsovereenkom-
stenrechtt mee maar ook de op zijn overeenkomst betrekking hebbende normen van de 

CAO.56 6 

2.33 Conclusie Polak 

Hett Nederlandse internationale arbeidsrecht vertoont in de beschrijving van Polak een nogal 
fragmentarischh karakter. Dit wordt mijns inziens mede veroorzaakt doordat het interne 
Nederlandsee arbeidsrecht zelf nogal gefragmenteerd is. De verschillende 'brokken' zijn 
daarbijj  soms wel, soms niet voorzien van expliciete werkingssfeerbepalingen. De juris-
prudentiee droeg vervolgens nauwelijks bij tot een meer systematische benadering van het 
internationalee arbeidsrecht. Het Nederlandse recht kende bijvoorbeeld geen parallel voor 
hett Belgische Vendo-arrest waarin alle 'dwingende bepalingen die de bescherming van 
dee werknemer organiseren' tot 'wetten van politie en veiligheid' werden verklaard.57 Het 
pastt ook niet erg bij de stijl van de Nederlandse cassatierechtspraak om in een uitspraak 
eenn standpunt in te nemen ten aanzien van de principes die ten grondslag liggen aan het 
verwijzingsrechtt voor arbeidsovereenkomsten. Een dergelijke systematische benadering 
wordtt overgelaten aan de wetenschap. 

Voorr zover een principiële stellingname in het werk van Polak is aan te wijzen, staat 
dezee in het teken van de conflictenrechtelijke bescherming van de werknemer enerzijds 
enn het respecteren van fundamentele rechtsbeginselen anderzijds. Hierdoor ontstaat bij Polak 
eenn driedeling in het arbeidsrecht. Naast regels die deel uitmaken van de lex causae aan 

566 Polak 1988, 138. 
577 Vendo-arrest Belgisch Hof van Cassatie 25 juni 1975 Pas. 1975 I 1038; zie Dumortier 1981, 85 e.v. 
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dee ene kant en voorrangsregels aan de andere kant, kent Polak ook een categorie regels 
vann openbare orde. Mede als gevolg van de opzet van het boek vanuit de jurisprudentie, 
ligtt bij Polak de nadruk op het individuele, contractuele aspect van de arbeidsverhouding. 
Dee CAO is in hoge mate een deel van het toepasselijke recht. Nu diverse arbeidsrechtelijke 
bepalingenn in het 1PR een verschillende behandeling krijgen, is ook de internationaal 
privaatrechtelijkee behandeling van CAO-bepalingen afhankelijk van de in de betreffende 
bepalingg geregelde materie. 

33 Koop mans 

3.11 Een collectief systeem van internationaal arbeidsrecht 

Bijj  een jurisprudentieonderzoek zoals verricht door Polak, komt vrijwel automatisch de 
individuelee arbeidsovereenkomst centraal te staan. Een radicaal andere invalshoek wordt 
gekozenn in een van de weinige (andere) Nederlandse monografieën over dit onderwerp, 
tee weten het preadvies van Koopmans voor de Nederlandse Vereniging voor Internationaal 
Rechtt uit 1966. Koopmans begint zijn preadvies met een analyse van de feitelijke situatie. 
Dann blijkt , dat het onderwerp van het internationale arbeidsrecht, namelijk internationale 
mobiliteitt van werknemers, geen statisch gegeven is, maar in de loop der tijd verandert. 
Hett karakter van de internationale arbeidsovereenkomsten zelf verandert, maar ook de 
situatiee op de diverse nationale arbeidsmarkten en daarmee het belang van de nationale 
economiee bij deze mobiliteit. Beide factoren hebben invloed op de afweging van belangen 
diee in het internationaal arbeidsrecht gemaakt wordt. 

Vanoudss was het internationaal arbeidsrecht vooral gericht op het afschermen van dee eigen 
arbeidsmarkt.. De eerste doelstelling van de EG was dan ook het wegnemen van de belem-
meringenn inherent aan een dergelijk protectionisme. Ten tijde van het schrijven van het 
preadviess (1966) was de arbeidsmarktsituatie echter een geheel andere. Onder invloed van 
eenn tekort aan arbeidskrachten werd migratie juist gestimuleerd. Het fenomeen gastarbeider 
ontstond.588 Is daarmee het feitelijk substraat van het internationale arbeidsrecht aan 
veranderingg onderhevig, hetzelfde geldt voor het arbeidsrecht zelf. In de moderne verzor-
gingsstaatt is de arbeidsovereenkomst volgens Koopmans nauwelijks nog als overeenkomst 
tee kwalificeren. Daarenboven staat het arbeidsrecht inmiddels niet zozeer in het teken van 
dee bescherming van de individuele werknemer maar dient het de ordening van de ar-
beidsmarktt en vormt het een integraal onderdeel van de sociaal-economische politiek. Dit 
ordeningsaspectt wordt volgens Koopmans belichaamd in de CAO.59 

Hett traditionele conflictenrecht weet volgens Koopmans niet goed raad met het optreden 
vann de moderne verzorgingsstaat. Deze levert een soort regelgeving op die zich, door haar 
aardd en door de daarin vaak voorkomende koppeling van de inhoudelijke regeling aan het 

588 Koopmans NV IR 1966, 5. 
599 NVIR 1966, 6. 
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optredenn van overheidsorganen, primair leent voor territoriale toepassing.60 Te onderzoeken 
iss dan nog slechts, welke territoriale aanknoping het meest passend is voor het arbeidsrecht 
alss geheel of voor te onderscheiden onderdelen daarvan. 

Hett in het conflictenrecht gebruikelijke onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht 
schuiftt Koopmans als onbruikbaar terzijde. De verdeling van arbeidsrechtelijke regels over 
dwingendd privaatrecht, CAO of publiekrecht is tamelijk willekeurig en wisselt per land en 
inn de tijd. Wat er geregeld wordt is echter vrij algemeen: er bestaat een redelijke mate 
vann overeenstemming ten aanzien van de onderwerpen die het arbeidsrecht bestrijkt. Hierin 
verschiltt volgens hem het dwingend arbeidsrecht van (ander) sociaal-economisch semi-
publiekrecht.. Het arbeidsrecht komt in elke rechtsorde voor, maar kan verschillen van 
structuur.. De klassieke Eingriffsnormen daarentegen, zoals die met betrekking tot inter-
nationalee geldleningen, zijn lang niet overal aanwezig. Als ze er zijn, hebben ze vervolgens 
well  overal dezelfde juridische structuur.61 

Bijj  het zoeken naar de meest ideale aanknoping voor het arbeidsrecht als geheel zoekt 
Koopmanss steun bij de belangrijkste bron van het arbeidsrecht, de CAO. Regulering van 
dee arbeidsverhouding vindt op vier niveaus plaats, namelijk dat van de individuele arbeids-
overeenkomst,, de bedrijfsregeling, de bedrij f stak-CAO en de wetgeving. Van deze vier 
niveauss is die van de individuele arbeidsovereenkomst verreweg het minst belangrijk.62 

Zijnn analyse begint dan ook met het toepassingsgebied van de collectieve regelingen 
waaronderr de in de praktijk belangrijkste rechtsbron voor de arbeidsverhouding, de CAO. 
Dee CAO is volgens Koopmans niet alleen een belangrijk instrument ter bescherming van 
dee werknemer, maar ook een bewuste poging tot organisatie van de arbeidsmarkt en een 
instrumentt van nationaal conjunctuurbeleid.63 Deze regulering per CAO richt zich volgens 
Koopmanss primair op de onderneming.64 

Hett is dan ook de onderneming en niet de individuele arbeidsverhouding die centraal 
staatt in het door hem ontwikkelde systeem van internationaal arbeidsrecht. De vestiging 
vann de onderneming biedt naast de feitelijke werkplek het belangrijkste aanknopingspunt 
voorr de toepassing van de verschillende arbeidsrechtelijke regels. Er ontstaan eigenlijk 
alleenn problemen met betrekking tot het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst 
alss de vestigingsplaats van de onderneming niet samenvalt met de locus laboris. De 
verdelingg die Koopmans in dat geval voorstaat is dat het recht van de feitelijke werkplek 
beslistt over de concrete arbeidssituatie en derhalve toepasselijk is voor wat betreft 
veiligheidsmaatregelen,, werktijden etc, terwijl de overige voorschriften ontleend worden 
aann het recht van de plaats van vestiging van de onderneming. Dit laatste recht is dus 
doorslaggevendd voor zowel de vermogensrechtelijke aspecten als loon en vakantie als de 

600 NVIR 1966, 6 en 8. 
611 NVIR 1966, 8 en 18. 
622 NVIR 1966, 7. 
633 NVIR 1966,6. Inmiddels is de mogelijk tot sturing van de economie middels CAO's voor de overheid 

drastischh afgenomen: zie Boonstra 1996, 191 e.v. 
644 NVIR 1966, 13. 
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bedrijfsorganisatorischee bepalingen.65 Het vestigingsbegrip moet daarbij worden opgevat 
inn een specifieke, arbeidsrechtelijke zin, namelijk als de plek waar zich de organisatorische 
eenheidd van de arbeid bevindt.66 

Ditt aanknopingscriterium staat los van de in het IPR bestaande controverse tussen 
aanknopingg aan de statutaire of werkelijke zetel. Deze controverse heeft namelijk slechts 
betrekkingg op de 'woonplaats' van een rechtspersoon. De vestigingsplaats van de rechtsper-
soonsoon hoeft echter niet samen te vallen met de vestigingsplaats van de onderneming die 
doorr deze rechtspersoon in stand wordt gehouden.67 Dit wordt geïllustreerd door alle 
gevallenn waarin een buitenlandse rechtspersoon een onzelfstandig filiaal in Nederland heeft. 
Nochh de statutaire zetel, noch het werkelijke bestuurscentrum van de rechtspersoon bevindt 
zichh in Nederland, toch kan er sprake zijn van een onderneming in Nederland voor bijvoor-
beeldd de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden of de Handelsregisterwet. Het 
iss dus zaak om daar waar aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever plaatsvindt, 
nauwkeurigg te bepalen welke vorm van vestiging is bedoeld. 

Koopmanss beschouwt zelf het door hem ontwikkelde conflictenrechtelijke systeem niet 
alss IPR in de strikte zin van internationaal privaatrecht. Hij vermijdt in zijn betoog de term 
'IPR'' en de in die discipline gangbare terminologie. Pas in het slot van zijn betoog doet 
hijj  een poging zijn methode in te passen in het conflictenrecht en komt dan uit op een 
stelsell  van gesloten verwijzingsregels. Er wordt aangeknoopt aan hetzij de vestigingsplaats, 
hetzijj  de feitelijke werkplek. Uitzonderingen op grond van de omstandigheden van het 
gevall  worden niet gemaakt en ook voor de conflictenrechtelijke rechtskeuze is in zijn 
systeemm geen plaats.68 

3.22 Conclusie Koopmans 

Sindss het preadvies van Koopmans is er in het internationale arbeidsrecht het een en ander 
veranderd.. De feitelijke, economische en juridische omstandigheden van de internationale 
mobiliteitt hebben zich gewijzigd. De krapte op de arbeidsmarkt met de bijbehorende 
behoeftee aan buitenlandse arbeidskrachten is op zeker moment verdwenen. Massale 
werkloosheidd in Europa had kunnen leiden tot hernieuwd protectionisme. De voortschrij-
dendee Europese eenwording heeft het juridisch instrumentarium voor een dergelijk protec-
tionismee echter danig aangetast en tevens nieuwe vormen van internationale mobiliteit 
opgeroepen.. In het interne recht is tegelijkertijd de moderne verzorgingsstaat aan erosie 
onderhevig.. In deel I is al aangegeven dat het arbeidsrecht recentelijk grote veranderingen 

655 NVIR 1966, 25. 

666 NVIR 1966, 22-23. 
677 Voor een mijns inziens onjuiste gelijkstelling van de vestigingsplaats van de onderneming met de 

werkelijkee zetel van de rechtspersoon die de onderneming drijft : Polak 1988, 82 en 123-124. 

688 NVIR 1966, 32 en 31. 
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heeftt ondergaan die het overeenkomstenrechtelijke aspect van het arbeidsrecht weer lijken 
tee versterken. 

Ondankss deze veranderingen en ondanks de nadruk van Koopmans zelf op de samen-
hangg tussen conflictenrecht en intern recht69, blijf t mijns inziens de analyse van Koopmans 
hoogstt relevant voor het huidige en komende recht. In vergelijking met Polak valt op dat 
Koopmanss de economische aspecten van het arbeidsrecht een belangrijke rol geeft. Daar-
naastt wordt zijn systeem sterk beïnvloed door de sociaal-ordenende functie van met name 
hett CAO-recht. Hiermee is hij een van de weinige auteurs die de CAO een centrale rol 
toebedelenn in het internationale arbeidsrecht.70 Volgens Koopmans leidt de centrale rol 
vann de CAO als rechtsbron voor het arbeidsrecht automatisch tot een centrale rol voor de 
plaatss van vestiging van de onderneming in het conflictenrecht. Deze veronderstelling zal 
aann een nader onderzoek worden onderworpen in Deel IV waarin de resultaten worden 
weergegevenn van een onderzoek naar de werkingssfeerbepalingen van Nederlandse CAO's.71 

Tevenss is het interessant om te zien of het systeem van Koopmans aansluit bij de Europees-
rechtelijkee regelingen, waarvan - gezien de oorspronkelijke doelstelling van de Europese 
samenwerkingg - verwacht mag worden dat deze eveneens een sterke economische en 
collectievee oriëntatie kennen. 

44 Waardering 

Junkerr stelt in zijn boek Arbeitsrecht im Konzern uit 1992 dat "[o]hne Rückkopplung im 
materiellenn Recht ... sich Arbeitskollisionsrecht nicht sinnvoll betreiben [lasst]."72 Van 
dezee directe koppeling tussen het interne arbeidsrecht en het internationaal privaatrecht 
iss in de Nederlandse situatie, zo op het eerste gezicht, niet veel te merken. Terwijl het 
naoorlogsee arbeidsrecht in hoge mate ordeningsrechtelijke trekken had, komt uit de door 
Polakk gegeven beschrijving een in hoge mate op de individuele werknemer gericht IPR-
systeemm naar voren. De individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het door 
partijenn bij die overeenkomst aangewezen recht. Evenals in het EVO het geval is, vormt 
dee rechtskeuze een zelfstandige aanknoping naast en voorafgaand aan de objectieve 
verwijzing. . 

Anderss dan in het verdrag is de rechtskeuze onder het commune IPR niet beperkt in 
zijnn effect. De objectieve verwijzing gebruikt, evenals het EVO, de gewoonlijke werkplek 
enn de vestiging van de werkgever als belangrijkste aanknopingspunten. Daarnaast bestaat 

699 NVIR 1966, 31. 
700 Auteurs als Daubler (RIW/AWD J972, 1), Simitis (in: FS Kegel 1977, 153-186) en Szaszy 1968 

beschouwenn allen het arbeidsrecht ook eerder als publiekrecht / collectief recht dan als individueel 
overeenkomstenrecht.. Daubler en Simitis ruimen dan ook een plaats in voor collectieve partijautonomie, 
maarr niet voor individuele. Geen van deze drie auteurs baseert echter de objectieve verwijzing direct 
opp de structuur van CAO's, zoals Koopmans wel doet. 

711 Voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard. 
722 Junker 1992, 37. 

121 1 



22 - Nederland 

err de mogelijkheid om op grond van de omstandigheden van het geval van deze vaste 
aanknopingspuntenn af te wijken. Hierdoor wordt het individuele karakter van de verwijzing 
mijnss inziens nog eens benadrukt. Het lijk t communis opinio dat er geen wezenlijk verschil 
bestaatt tussen de objectieve verwijzingsregel van het Mackay-arrest en art. 6 lid 2 EVO. 
Mijnss inziens valt dit nog te bezien: dit zal namelijk in belangrijke mate afhangen van 
dee wijze waarop de in art. 6 lid 2 EVO gebruikte begrippen worden uitgelegd.73 Intussen 
valtt op dat er vrijwel niet expliciet op art.6 EVO wordt geanticipeerd.74 Een mogelijke 
verklaringg hiervoor is, dat er in de verwijzingsladder van het Mackay-arrest al een bruikbare 
regell  voorhanden was. 

Naastt de verwijzing en ook geheel onafhankelijk daarvan functioneert in het Nederlandse 
internationalee arbeidsrecht het systeem van voorrangsregels. Als standaardvoorbeeld van 
eenn voorrangsregel met ongeschreven scope rule geldt art. 6 BBA, dat deze status te danken 
heeftt aan het feit dat deze bepaling volgens de Hoge Raad nog steeds primair de ar-
beidsmarktt beschermt. Hèt voorbeeld van een geschreven scope rule is art. 4 Wet minimum-
loon,, een van de weinige werkingssfeerbepalingen waarover jurisprudentie bestaat. Naast 
dee regels die deel uitmaken van de lex causae aan de ene kant en voorrangsregels aan 
dee andere kant onderscheidt Polak nog een groep regels van openbare orde. Deze laatste 
regelss vormen een soort arbeidsrechtelijk minimum waarvan het overigens van toepassing 
zijndee recht niet in voor de werknemer ongunstige zin mag afwijken. Een dergelijk systeem 
vann begunstiging is echter in de jurisprudentie niet terug te vinden. Deze kent slechts de 
bovengenoemdee vormen van onderscheid aangevuld met de negatieve openbare orde. 

Inn het systeem van Koopmans zijn drie soorten regelingen te onderscheiden te weten 
regelss met betrekking tot de concrete arbeidssituatie, overeenkomstenrechtelijke regelingen 
enn bedrijfsorganisatorische regelingen. Zijn conflictenrechtelijke systeem gaat echter uit 
vann een tweedeling. Het is gebaseerd op twee gelijkwaardige conflictregels die ieder voor 
zichh een welomschreven deel van het arbeidsrecht bestrijken. De grens tussen beide regels 
wordtt dan niet zozeer gevormd door het onderscheid tussen voorrangsregels en verwijzing 
maarr heeft het karakter van kwalificatie. Het grondrechtelijke karakter van het arbeidsrecht 
komtt in het preadvies van Koopmans minder uit de verf, hetgeen gezien het jaar waarin 
hett geschreven is ook niet verwonderlijk is. 

Koopmanss bouwt zijn systeem van conflictregels op vanuit de gelding van CAO's. Hij 
komtt daarbij uit op de vestiging van de werkgever als belangrijkste aanknopingsfactor. 
Inn het conflictenrechtelijke systeem dat Polak beschrijft, daarentegen, neemt de vestiging 

733 Zie bijvoorbeeld de uitleg van art. 5 voorontwerp EVO door A-G Berger bij het Mackay-II arrest 
(NJ(NJ 1973, 400 blz. 1125). Terwijl de Hoge Raad Nederlands recht van toepassing acht op de arbeids-
overeenkomst,, zou volgens de A-G art. 5 van het Voorontwerp geleid hebben tot toepassing van het 
rechtt van New York. 

744 Anticipatie vindt plaats in Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 en Rb. Alkmaar 20 juni 
19911 NIPR 1992, 96. Anticipatie op art. 6 lid 1 EVO wordt uiteindelijk, met uitgebreide motivering, 
afgewezenn door Rb. Maastricht 7 maart 1996 NIPR 96, 240. In Ktr Sittard 29 juli 1998 NIPR 1998, 
3088 tenslotte wordt geconstateerd dat het EVO grotendeels overeenkomt met het commune IPR. Een 
keuzee maken tussen die twee zou derhalve niet nodig zijn. 
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vann de werkgever een zeer ondergeschikte plaats in. Voor de gelding van de CAO wordt 
inn belangrijke mate aangesloten bij de conflictregels voor het wettelijke arbeidsrecht. De 
CAOO wordt daartoe opgesplitst in verschillende typen bepalingen met een eigen conflicten-
rechtelijkee behandeling. De weinige in 1988 beschikbare jurisprudentie biedt nog niet veel 
houvast.. In een door Polak aangehaald vonnis uit 1986 wordt echter een algemeen verbin-
dendd verklaarde CAO als voorrangsregel beschouwd.75 

755 Polak 1988, 140; Ktr Den Haag 4 maart 1986 Prg. 1986, 564 no. 2562; NIPR 1987, 127. 
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Dee uitgangsposities - Frankrijk 

11 Internationaal privaatrecht 

1.11 Inleidin g 

Hett conflictenrecht in Frankrijk heeft zich in belangrijke mate ontwikkeld op basis van 
eenn klein aantal bepalingen in het Franse burgerlijke wetboek, de Code Civil (in het vervolg 
CC).. Gedurende lange tijd was art. 3 CC de belangrijkste geschreven iPR-bepaling van Frank-
rijk.11 Dit artikel bevat een drietal regels die qua inhoud overeenkomen met art. 6, 7 en 
88 van de Nederlandse Wet algemene bepalingen.2 Naar aanleiding hiervan werd het Franse 
verwijzingsrechtt ingedeeld in drie categorieën te weten het statut personnel, het statut réel 
enn de categorie van de rechtsfeiten en rechtshandelingen. De term 'statuut' heeft daarbij 
minn of meer de betekenis van verwijzingscategorie.3 In de loop der jaren zijn over de 
betekeniss van deze drie wetsbepalingen en hun onderlinge verhouding verschillende theorie-
ënn geformuleerd. Volgens een oude theorie, die die teruggaat op de leer van D'Argentré, 
moestt art. 3 lid 1 CC, dat handelt over de lois de police et de süreté, worden beschouwd 
alss basisregel.4 Op grond hiervan zouden de Franse wetten een territoriale gelding hebben 
tenzijj  het statut personnel of het statut réel van toepassing was. Deze sterk territoriale 
enn unilaterale opvatting is echter in de Franse rechtspraak en doctrine verlaten. 

Eenn meerzijdige invulling van art. 3 lid 1 CC werd gegeven door Batiffol. Deze rechts-
geleerde,, die als één van de grondleggers van het moderne Franse IPR kan worden be-
schouwd,, zag art. 3 lid 1 CC als de basis voor de gelding van de loi locale met betrekking 

11 Loussouarn/Bourel 1980, 23 en 1992, 16; Batiffol 1949, 291. 
22 Lid 1 behandelt de lois de police et de süreté; lid 2 de immeubles en lid 3 état état et capacité van natuur-

lijk ee personen. 
33 Loussouarn/Bourel 1980, 210 en 1992, 159; Batiffol (1949, 233) onderscheidt hiernaast nog de 

toepasselijkheidd van foraal recht op de procedure; Mayer (1987, 645 en 1994, 702) onderscheidt 
hiernaastt nog het droit patrimonial de la familie. De Franse indeling in (drie) statuten zou terug gaan 
opp de statutenleer van Bartolus, Baldus en de Post-Glossatoren: Ferid 1986, 42. 

44 Zie voor de invloed van D'Argentré: Mayer 1987, 40-41 resp. 1994, 50 en Loussouarn/Bourel 1980, 
100-101.. Zie voor de geschiedenis van het ontstaan van art. 3 CC: Batiffol 1949, 292 e.v. 
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tott rechtshandelingen en rechtsfeiten.5 Hij leidde uit het artikel drie meerzijdige verwij-
zingsregelss af.6 De eerste verwijzingsregel betrof de gelding van de loi locale voor rechts-
feitenn als onrechtmatige daden en ongerechtvaardigde verrijking en kwam overeen met 
dee lex loci delicti-regd in het Nederlandse IPR. De tweede regel betrof de vorm van 
rechtshandelingenn en was, evenals art. 10 van de Nederlandse wet algemene bepalingen, 
gebaseerdd op het adagium locus regit actum. Tenslotte vormde bij Batiffol art. 3 lid 1 CC 
ookk de basis voor de loi d'autonomie met betrekking tot de inhoud van rechtshandelingen. 

Datt ook de loi d'autonomie als een vorm van toepasselijkheid van de loi locale werd 
gezien,, wekt op het eerste gezicht verwondering. De term loi d'autonomie refereert immers 
aann de partijautonomie en lijk t daarmee een geheel ander soort rechtsverhoudingen op het 
oogg te hebben dan de 'wetten van politie en veiligheid' waarvan sprake is in art. 3 lid I 
CC.. In België, waar het verwijzingsrecht in sterke mate gebaseerd was op het gelijkluidende 
art.. 3 van de Belgische Code Civil , werd het verwijzingsrecht dan ook ingedeeld in vijf 
'statuten',, waarbij zowel de regel locus regit actum als de loi d'autonomie in een eigen 
statuutt werden ondergebracht.7 Dit heeft als voordeel dat mijns inziens de groep lois de 
policepolice in het Belgische IPR een grotere consistentie vertoont dan bij Batiffol. De door 
Batiffoll  gehanteerde indeling hangt echter samen met de invulling die hij geeft aan de 
rechtskeuzevrijheidd van partijen. In zijn optiek is ook de expliciete rechtskeuze slechts 
éénn van de lokaliserende elementen op basis waarvan uiteindelijk de rechter het toepasselijk 
rechtt bepaald.8 Van een werkelijk autonome bepaling van het toepasselijk recht door par-
tijenn is in de leer van Batiffol dan ook geen sprake. 

Batiffoll  heeft een grote invloed uitgeoefend op het Franse IPR. Hoewel inmiddels zijn 
leerr met betrekking tot de rechtskeuze is losgelaten, wordt de indeling van de verwij-
zingsregelss in drie hoofdgroepen door moderne schrijvers grotendeels gehandhaafd. Het 
onderscheidendd criterium wordt dan bijvoorbeeld gelegd in of de verwijzingsregel aanknoopt 
bijj  de persoon (art. 3 lid 3 CC), het goed in geding (art. 3 lid 2 CC) of de ontstaansbron 
vann de rechtsverhouding (art. 3 lid 1 CC).9 De loi d'autonomie werd in de rechtspraak 
vann voor de inwerkingtreding van het EVO echter niet gebaseerd op art. 3 lid 1 CC maar 
opp art. 1134 CC, welke bepaling betrekking heeft op de bindende kracht van overeenkom-
sten.100 De in het eerste lid van artikel 3 Code Civil gebezigde term lois de police kreeg 
eenn zelfstandige betekenis die los staat van de verwijzingsregel voor overeenkomsten. Dit 
begripp wordt hieronder nader uitgewerkt, maar niet nadat is ingegaan op de betekenis van 
dee loi d'autonomie. 

55 Zie voor de invloed van Batiffol: Loussouarn/Bourel 1980, 482 en Ancel/Lequette 1987, 73. 
66 Batiffol 1949, 303. 
77 Van Hecke/Lenaerts 1989, 139. 
88 Batiffol 1949, 303 en 572 en in: LA Maury 1960 Tome 1, 39-58; Van Hecke/Lenaerts 1989, 324. 
99 Loussouarn/Bourel 1980, 201 en 1992, 159; Batiffol 1949, 287-9. 
100 Een van de standaardarresten in het Franse IPR over de onrechtmatige daad (Lautour c. Veuve Guiraud 

Cass.. 25 mei 1948) begint met "Vu rarticle 3 du Code civil...". Het standaardarrest over de rechtskeuze 
(Fourruress Renel Cass. 6 juli 1959) daarentegen begint met "Vu rarticle 1134 du Code civil...": 
Ancel/Lequettee 1987, 128 resp 250. Art. 1134 lid 1 CC luidt: "Les conventions légalement formées 
tiennentt lieu de loi a ceux qui les ont faites." 
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1.22 De loi d'autonomie 

Hett op een overeenkomst toepasselijke recht wordt gevonden op basis van de loi d'auto-
nomie.nomie. De inhoud van deze regel is in de loop der jaren gewijzigd. Hierdoor heeft het 
begripp in het Franse IPR slechts bij benadering een vaste betekenis. Mede onder invloed 
vann de werken van Batiffol heeft in de doctrine een discussie gewoed over het zogenaamde 
subjectivismesubjectivisme versus het objectivisme.n In zijn extreme vorm laat het subjectivisme de 
aanwijzingg van het toepasselijk recht geheel over aan partijen. De verwijzing geschiedt 
dann aan de hand van de expliciete of uit indices afgeleide partijwil. Aan de andere zijde 
vann het spectrum staat het objectivisme van Batiffol die de aanwijzing van het toepasselijk 
rechtt voorbehoudt aan de rechter. Een eventuele rechtskeuze door partijen is binnen zijn 
opvattingg niet meer dan een van de lokaliserende elementen. 

Zowell  de strikt subjectieve methode als het objectivisme van Batiffol leiden ertoe dat 
dee subjectieve verwijzing en de objectieve verwijzing niet systematisch worden gescheiden. 
Inn verband hiermee wordt het oude Franse systeem wel monistisch genoemd. Dit in tegen-
stellingg tot het in het EVO gehanteerde dualistische systeem waarin de rechtskeuze door 
partijenn en de objectieve verwijzing duidelijk gescheiden treden van een aanknopingsladder 
vormen.. In de loop der jaren is er in de jurisprudentie een ontwikkeling opgetreden in de 
richtingrichting van een duidelijker scheiding tussen rechtskeuze enerzijds en objectieve lokalisering 
bijj  afwezigheid van een rechtskeuze anderzijds.12 Mayer noemt in 1987 het Franse systeem 
echterr nog steeds monistisch omdat volgens hem het toepasselijk recht nog steeds wordt 
gevondenn aan de hand van zowel subjectieve als objectieve maatstaven. Naarmate subjec-
tievee elementen als een rechtskeuze en de gerechtvaardigde verwachtingen van partijen 
minderr houvast bieden, wordt de rol van objectieve elementen groter. Dit resulteert eerder 
inn een glijdende schaal dan in een duidelijke tweedeling tussen rechtskeuze als eerste en 
objectievee verwijzing als tweede trap van een aanknopingsladder.13 Het resultaat is een 
openn verwijzingsregel waarin bijvoorbeeld ook de karakteristieke prestatie slechts dient 
alss een van de indices op basis waarvan de rechtsverhouding wordt gelokaliseerd.14 

Hett EVO heeft op dit punt derhalve tot een belangrijke wijziging van het Franse IPR 
geleid.. Dat de impliciete rechtskeuze als element van het Franse denken zich niet zomaar 
laatt uitschakelen, blijkt echter mijns inziens uit de aandacht die het onderwerp nog in 1993 
krijgtt in een boek over het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten van Ph. Coursier. 
Tegenoverr 33 bladzijden gewijd aan het objectief toepasselijk recht ex art. 6 lid 2 EVO 
staann maar liefst 42 bladzijden over de rechtskeuze. Daarvan gaan er 15 over indices waaruit 
all  dan niet een impliciete rechtskeuze zou mogen worden afgeleid.15 

ill  Batiffol in: LA Maury 1960, 39-58; Coursier 1993, 45-49. 
122 Loussouarn/Bourel 1980, 183 en 228-234; Rammeloo 1992, 42, 44 en 50-51; Ancel/Lequette 1987, 

2511 verwijst hiervoor naar het arrest Fourrures Renel van 6 juli 1959. 
133 Mayer 1987, 434; Rammeloo 1992, 42-44. Zie ook Loussouarn/Bourel 1992, 422. 
144 Rammeloo 1992, 48. 
155 Coursier 1993, 37-111. 
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Onderr het oude Franse IPR bepaalde dus de loi d'autonomie het op de overeenkomst 
toepasselijkee recht, oftewel, in de termen van Coursier, de lex contractus.16 Het domein 
vann de zo gevonden lex contractus was groot. Zowel de totstandkoming als de beëindiging 
enn de uitvoering van de overeenkomst vielen eronder. Er gold echter een uitzonderingsregel 
voorr sommige aspecten van de uitvoering, die modalités d'execution werden genoemd. 
Dee inhoud van dit laatste begrip is niet geheel helder. Hieronder valt het vaststellen van 
lokalee werk- en feestdagen, douanevoorschriften en dergelijke maar ook (derden)beslag 
enn andere handelingen voor zover deze de uitvoering van de overeenkomst verhinderen. 
Ookk de vraag wat als wettige betaalmiddel wordt beschouwd, is afhankelijk van het recht 
vann de plaats van uitvoering van de betreffende verbintenis, zijnde de plaats van betaling. 
Voorr de territoriale gelding van dit soort regels wordt aangehaakt bij diverse iPR-argumen-
taties.18 8 

Inn het EVO vallen dergelijke regels (deels) onder art. 10 lid 2. Daarin wordt bepaald 
datt ten aanzien van de wijze van nakoming rekening wordt gehouden met het recht van 
hett land waar de overeenkomst wordt nagekomen. In de Franse tekst wordt hier de term 
modalitésmodalités d'execution gebruikt. De belangrijkste afwijking van de loi d'autonomie wordt 
echterr gevormd door de lois de police. 

1.33 De lois de police/ lois d 'application immediate 

Hett leerstuk van de lois de police / lois d'application immediate heeft, naast alle andere 
problemenn die het met zich meebrengt, ook gezorgd voor terminologische verwarring. Naast 
dee aan art. 3 lid 1 CC ontleende term lois de police introduceerde Francescakis de term 
loislois d'application immediate. De rechtspraak intussen gebruikt (mede) de termen lois 
d'ordred'ordre public en lois d'application imperative.™ De meest gebruikte aanduidingen in 
dee literatuur zijn lois de police, welke term evenals lois d'ordre public refereert aan de 
functiee van de betreffende groep regels, en lois d'application immediate, welke term evenals 
dee term his d'application imperative met name verwijst naar de iPR-methode die ten 
aanzienn van dat soort regels gehanteerd wordt.20 

Hett leerstuk van de lois de police vindt zijn wettelijke basis in art. 3 lid 1 CC. Dit artikel 
diendee onder andere als basis voor de lex loci delicti regel ten aanzien van de onrechtmatige 
daad.. De onrechtmatige daad heeft vanouds een sterke band met het strafrecht. Zowel 
Frankrijkk als België kenden het systeem van voeging van de benadeelde partij in de 

166 Coursier 1993, 91. 

177 Mayer 1987, 448. 

188 Loussouarn/Bourel 1980, 491 noemt de lois de forme, lois pénales et administrative, lois de police 

enn lois d'application immediate. 

199 Coursier (1993, 191) en Mayer (1987, 78; 1994, 88) gebruiken hiernaast nog de aan het Italiaanse 

ontleendee term lois of régies d'application nécessaire. 

200 Ancel/LequetteT987, 404; Coursier 1993, 191 en 202. 
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strafzaak.211 In dat geval gold de regel dat de (strafrechter alleen zijn eigen recht mag 
toepassenn ook ten aanzien van de eis tot schadevergoeding. Deze strikte territorialiteit beïn-
vloeddee het verwijzingsrecht voor onrechtmatige daden in het algemeen. Zowel in België 
alss Frankrijk is de verwijzingsregel voor onrechtmatige daden echter op een gegeven 
momentt gebilateraliseerd. Wat (voorlopig) bleef waren het dwingende karakter van de ver-
wijzingsregel,, die dus geen ruimte bood voor de partijautonomie, en de keuze voor een 
territoriaall  bepaald aanknopingspunt namelijk de plaats van dee onrechtmatige daad.22 Beide 
aspectenn van de verwijzingsregel kunnen worden teruggevoerd op de basisnotie van de 
loislois de police namelijk dat deze op grond van hun karakter en doel betrekking hebben 
opp de (positieve) openbare orde. 

Alss wordt afgezien van de opinie van Batiffol dat art. 3 lid 1 CC tevens de loi d'auto-
nomienomie en de locus regit actum regels bevat, heeft art. 3 lid 1 CC altijd betrekking op regels 
diee conflictenrechtelijk dwingend zijn en een territoriaal aanknopingspunt hanteren. Ook 
dee Franse pendant van de Nederlandse voorrangsregel, de loi de police in strikte zin, 
vertoontt die eigenschap.23 Evenals in het Nederlandse systeem van voorrangsregels, kunnen 
dee lois de police betrekking hebben op zowel ordeningsrechtelijk regelingen die bovenin-
dividuelee belangen bewaken, als regelingen die de bescherming van zwakkeren beogen.24 

Zoalss is besproken in Deel I, wordt het leerstuk der voorrangsregels in Nederland eigenlijk 
niett gebruikt om conflictenrechtelijke bescherming te bieden aan zwakkere partijen. Op 
ditt punt verschilt de situatie in zowel België als Frankrijk duidelijk van die in Nederland. 
Inn Frankrijk en België werden daadwerkelijk privaatrechtelijke regels van arbeidsrecht 
alss lois de police beschouwd.25 

Art.. 3 lid 1 cc vormde dus de basis voor drie ongelijksoortige groepen van regels, te weten 
dee verwijzingsregel voor de onrechtmatige daad en aanverwante rechtsverhoudingen, de 
conflictregelss met betrekking tot semi-publiekrecht in enge zin en de conflictregels met 
betrekkingg tot minimumbescherming van zwakkeren. Het onderbrengen van deze drie 
groepenn onder dezelfde noemer, namelijk art. 3 lid 1 CC, roept de vraag op of al deze 
groepenn ook daadwerkelijk dezelfde conflictenrechtelijke behandeling krijgen.26 Twee 

211 Verg. art. 51 e.v. van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering. 
222 Rigaux/Fallon 1993, Mayer 1987, 410 en 1994, 443 e.v. 
233 Overigens ook in het Belgische IPR. Zie t.a.v Art. 7 EVO ook Coursier 1993, 205. 
244 Voor Frankrijk: Robin Droit Social 1994, 128; Mayer 1987,78 e.v. Voor België: Van Hecke/Lenaerts 

1989,, 183. 
255 Coursier 1993, 207. Dit geldt ook voor het Belgische IPR. Het Belgische Hof van Cassatie bepaalde 

inn het Vendo-arrest (Cass. 25 juni 1975 Pas 1975 I 1038, Dumortier 1981, 85 e.v.) dat alle dwin-
gendrechtelijkee bepalingen die de bescherming van de werknemer organiseren, behoren tot de wetten 
vann politie en veiligheid in de zin van art. 3 lid 1 CC. 

266 In de Franse literatuur wordt regelmatig de mening verkondigd dat het verwijzingsprocédé en de tech-
niekk der voorrangsregels niet wezenlijk verschillen. Het zou slechts een wijze van formuleren van 
dee conflictregel. In alle gevallen wordt immers gebruik gemaakt van een aanknopingsfactor, (zie 
bijvoorbeeldd Coursier 1993, 224). In Nederland is een dergelijk standpunt ongebruikelijk. Mijns inziens 
wordtt dat veroorzaakt door twee kenmerken van het Nederlandse resp. het Franse IPR. Het Nederlandse 

129 9 



33 - Frankrijk 

puntenn van discussie komen daarbij naar voren. Allereerst rijst de vraag of de methode 
eenzijdigg van aard is of dat ook buitenlandse lois de police toegepast kunnen worden en 
zoo ja, of daarbij dezelfde dwingende territoriale aanknopingsregel kan worden gebruikt 
alss voor de forale regel. Als tweede komt de verhouding tussen de lois de police en de 
normalee verwijzingsregel aan de orde: kent het Franse systeem, net als het Nederlandse, 
eenn volledige tweesporigheid of kan een loi de police ook tot toepassing komen als onder-
deell  van de lex causae!21 

Zoalss gezegd is de regel met betrekking tot de onrechtmatige daad gebilateraliseerd. 
Ookk buitenlands recht is derhalve toepasbaar en wel op grond van dezelfde meerzijdige 
conflictregel.. De op art. 3 lid 1 CC gebaseerde lex loci delicti-regd vervangt alle andere 
mogelijkee aanknopingen, de loi de police is de lex causae ten aanzien van dit onderwerp. 
Tenn aanzien van de lois de police in strikte zin ligt dit anders. Francescakis, die algemeen 
alss 'herontdekker' van de lois de police wordt beschouwd, zag dit procédé als puur eenzij-
dig:: slechts forale lois de police konden zelfstandig toegepast worden.28 Dit standpunt 
lijk tt in de literatuur goeddeels verlaten te zijn: buitenlandse lois de police komen in beginsel 
voorr toepassing in aanmerking.29 De problemen die zich hier voordoen, zijn vergelijkbaar 
mett die van het Nederlandse systeem van voorrangsregels. 

Dee toepassing van lois de police (in strikte zin) kan het op de rechtsverhouding als 
geheell  toepasselijke recht doorkruisen. Of een loi de police tevens deel kan uitmaken van 
dee lex causae voor de rechtsverhouding als geheel is naar Frans recht onduidelijk. Een 
aantall  auteurs maakt hiervoor onderscheid naar het soort regel.30 Een regel die derogeert 
aann het normale privaatrecht op grond van een duidelijk ordeningsdoel is alleen van 
toepassingg als dat ordeningsdoel in het geding is, alleen op grond van zijn geldingspretentie 
dus.. Een regel daarentegen die tevens gebruikt wordt als normale regeling van private 
verhoudingenn kan ook toegepast worden als deel van de lex causae. De voorbeelden die 
gebruiktt worden ter illustratie van dat laatste zijn het consumentenrecht, het ontslagrecht 

IPRR hanteert als uitgangspunt dat de verwijzing betrekking heeft op de rechtsverhouding als geheel. 
Zowell  de Belgische als de Franse doctrine lijken daarin minder aanduidig: ook een rechtsvraag kan 
onderwerpp van een conflictregel zijn. Hiermee kruipen het object van de verwijzing en het object 
vann de voorrangsregel dichter tegen elkaar aan. Daarnaast lijkt ook de gemeenschappelijke bron van 
zowell  verwijzingsregels als voorrangsregels, art. 3 lid 1 CC, niet bij te dragen aan een strikte scheiding 
tussenn voorrangsregels en dwingende verwijzingsregels. 

277 Fallon {The Hague-Zagreb-Ghent Essays nr. 8 1991, 68-69) formuleert dit als een vraag van vervanging 
off  alternatief. Hij stek zich de vraag of de lois de police -aanknoping de normale verwijzing vervangt 
off  slechts aanvult. Ook deze wijze van formuleren hangt mijns inziens samen met het feit dat de 
categoriee van de lois de police in zowel België' als Frankrijk als een verwijzingscategorie wordt 
beschouwd.. . 

288 Francescakis 1958, 11-16, Rev.Cnt.dip 1966, 1-18, Encyclopedie Dalloz 1968/1979 no. 122 en 137 
enn Rev.Crit.dip 1974, 273-296. 

299 Ancel/Lequette 1987,410. Mayer 1987, 82;Loussouarn/Bourel 1980, 165 en 1992, 129. Morgenstern 
(1984,, 40) wijst erop dat ten aanzien van het arbeidsrecht het Franse (en Belgische) IPR de 
mogelijkheidd openhoudt buitenlandse lois de police toe te passen. In de praktijk is van deze 
mogelijkheidd echter volgens hem nooit gebruik gemaakt. Voor Frankrijk tevens Rodière 1987, 47. 

300 Ancel/Lequette 1987, 409-410; Mayer 1987, 81 en 1994, 91. 
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enn art. 221 Code Civil betreffende de autonomie bancaire de la femme mariêe?x Dit 
onderscheidd valt gedeeltelijk samen met dat tussen ordeningsrecht enerzijds en bescherming 
vann zwakkeren anderzijds. Regels die betrekking hebben op dat laatste, kunnen tevens 
deell  uit maken van de lex causae?1 De status van lois de police voor dit soort regels 
vormtt dan een alternatief voor de normale verwijzing en geen vervanging daarvan.33 Hoe 
ditt in de praktijk uitgewerkt is voor het arbeidsrecht, komt hieronder uitgebreid aan de 
orde. . 

LoisLois de police kenmerken zich dus door hun dwingende toepasselijkheid op grond van 
territorialee criteria. Deze nadruk op territoriale criteria hangt samen met een in het Franse 
rechtt aanwezig positief openbare orde-begrip. Een prominente rol van de (positieve) 
openbaree orde leidt in het algemeen tot een oriëntatie op territoriale criteria, waarbij het 
beschermenn van de eigen rechtsorde meer op de voorgrond staat dan het bevorderen van 
Entscheidungsharmonie.Entscheidungsharmonie.11**  Tegenover de ruime toepassing van het eigen recht staat in 
hett Franse IPR de grote aandacht voor de speciale behandeling van 'waarlijk internationale 
gevallen'.. De dwingende werking van het in de meeste gevallen toepasselijk geachte Franse 
rechtt wordt dan weer wat gerelativeerd op grond van de internationaliteit van de casus. 
Dezee aandacht komt onder andere naar voren in de discussies over het 'contrat sans loi' 
enn argumentaties ten aanzien van het al dan niet bestaan van een autonome internationale 
privaatrechtelijkee rechtsorde in de vorm van bijvoorbeeld de lex mercatoria?5 Ook in 
hett arbeidsrecht doet dit fenomeen zich voor.36 Binnen het arbeidsrecht is de acceptatie 
vann een min of meer autonome rechtsorde voor internationale gevallen - een lex laboris -
echterr veel minder groot. Dit hangt samen met het feit dat het Franse arbeidsrecht groten-
deelss als van openbare orde wordt beschouwd.37 

311 Mayer 1987, 81 resp. 1994, 93; Ancel/Lequette 1987, 410. 
322 Ook regels die derden beschermen, kunnen zowel deel uitmaken van de lex causae als een zelfstandige 

internationalee werkingssfeer hebben. Zie bijvoorbeeld art. 5 van de Nederlandse Wet conflictenrecht 
corporatiess Stb. 1997, 699. 

333 Voor Belgisch recht: Fallon The Hague-Zagreb-Ghent Essays nr. 8 1991, 68-69; voor Frans recht: 
Coursierr 1993, 251. 

344 Lousouarn/Bourel (1980,102) en Dumortier (1981,179) voor het arbeidsrecht in het algemeen. Blanc-
Jouvann (in: LA G. Lyon-Caen 1989,72-73) voor het toepasselijk recht op de gevolgen van en overgang 
vann ondernemingen op de individuele arbeidsovereenkomst in het bijzonder. 

355 Zie bijv. Mayer 1987, 428 e.v. en 1994, 465 e.v. Ancel/Lequette behandelt in het commentaar bij 
Messageriess Maritimes Cass. 21 juni 1950 het contrat sans loi (1987, 162-166) en de speciale positie 
vann internationale overeenkomsten (1987, 168-171). Drobnig (in: FS Kegel 1987, 111) noemt Frankrijk 
alss het land van de anationale arbitrage. Von Hoffman (in: FS Kegel 1987, 215) beschouwt Frankrijk 
alss kerngebied van de lex mercatoria-leei. 

366 Siblini-Vallat Rev.Crit.dip 1988, 653-673; Coursier 1993, 253 e.v.; Lyon-Caen 1991, XII I en 86-87. 
Lyon-Caenn (1991, 84) neemt overigens afstand van het bestaan van een lex laboris. 

377 Rodière (1987, 65-66) noemt het een van de twee axioma's van het IPR dat het toepasselijk recht 
niett even dwingend is voor internationale gevallen als voor interne gevallen (voorbeeld: clause d'or). 
Inn afwijking van dit axioma geldt volgens hem in het internationaal arbeidsrecht dat intern dwingend 
ookk internationaal dwingend is. 
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22 Arbeidsrecht 

2.11 Algemeen 

Inn tegenstelling tot Nederland en Duitsland kent Frankrijk een speciaal wetboek waarin 

vrijwell  al het arbeidsrecht is opgenomen, te weten de Code du Travail (in het vervolg 

afgekortt met CdT).38 Dit wetboek bevat zowel het individuele als het collectieve ar-

beidsrechtt en zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gesanctioneerde 

regelgeving.. De code bestaat uit drie delen voor respectievelijk wetgeving (voorafgegaan 

doorr de letter L van tois), décrets en Conseil d'Etat (aangeduid met de R van reglement) 

enn gewone décrets (aangeduid met een D).39 Het Franse arbeidsrecht wordt sterk bepaald 

doorr wetgeving.40 De rol van zowel de individuele als de collectieve arbeidsovereenkomst 

alss rechtsbronnen voor de individuele arbeidsverhouding is daardoor lange tijd onderbelicht 

gebleven.411 Wel spelen CAO's vanouds een belangrijke rol in de sociale zekerheid.42 

388 De Code du Travail is bij wet van 2 januari 1973 geheel herzien (Gatumel 1991,341; Blanpain-Despax 

1987,, 37 par. 27; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 35). Er bestaan aparte regelingen voor de landbouw, 

(Code(Code rural), de scheepvaart (Code du travail maritime) en de Territoires d'outre-mer (Lyon-

Caen/Pélissierr 1988, 35). Een regeling met betrekking tot werkzaamheden in de Départements d'Outre-

MerMer is opgenomen in Boek 8 van de CdT. Boek 7 CdT bevat speciale bepalingen voor bijzondere 

groepenn werknemers. Naast het statut des Voyageurs-Représentants et Placiers (handelsreizigers) 

geeftt Boek 7 bijvoorbeeld enkele aanvullende regels voor zeelieden (art. L 742-1 CdT: "L e contrat 

d'engagementt ainsi que les conditions de travail des marins a bord des navires sont regis par des 

loiss particulières). Ook bevat de (preambule van de) grondwet bepalingen met betrekking tot het 

arbeidsrechtt (Lyon-Caen/Pélissier 1988, 31). 

399 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 35; Blanpain-Despax 1987, 37 (par. 27); Galumel (1991, 342) geeft een 

volledigg overzicht van de indeling van de Code du Travail. Boek 1 regelt de overeenkomsten (conven-

tions)tions) met betrekking tot arbeid op zowel individueel als collectief niveau; Boek 2 bevat de Réglemen-

tationtation du travail en regelt de arbeidsomstandigheden, werktijden en verlof en dergelijke; Boek 3 bevat 

regelingenn betreffende de arbeidsmarkt (placement et emploi); Boek 4 betreft collectief arbeidsrecht 

inn de zin van vertegenwoordiging en vakbeweging;; Boek 5 regelt arbeidsconflicten op zowel in-

dividueell  als collectief niveau en bevat onder andere het stakingsrecht; Boek 6 bevat onder andere 

dee bevoegdheden van de arbeidsinspectie. Zie voor een nadere toelichting op het fenomeen décrets 

(all  of niet en Conseil d'Etat): Prakke-Kortmann 1993, 213-215; Guiüien/Vincent 1988, 151-152 en 

391. . 

400 Zogeheten heteronomie in plaats van autonomie. A. Lyon-Caen in: LA G. Lyon-Caen 1989, 2; Ray 

in:: LA G. Lyon-Caen 1989, 21; Blanpain-Despax 1987, 37 (par. 27) en 1987, 249 (par. 556). Javillier 

(in:: LA G. Lyon-Caen 1989, 194) lijk t dit in zekere zin te bestrijden: "En France, le droit du travail 

traduiraitt 1'étemel triomphe de 1'hétéronomie sur 1'autonomie. ... Le propos est sans doute excessif. 

Carr le droit du travail est aussi, pour une grande part, le produit de 1'autonomie normative des 

partenairess sociaux." 

411 Voor de tweede wereldoorlog deed in Frankrijk een theorie opgang die de arbeidsovereenkomst 

beschouwdd als acte-condition. Deze theorie, waarin het overeenkomstenrechtelijk karakter van de 

arbeidsverhoudingg naar de achtergrond verdwijnt, verhield zich slecht met de rechtskeuze in het IPR. 

Naa de tweede wereldoorlog is deze theorie echter verlaten, waarmee ook de keuzevrijheid in het IPR 

weerr zijn intrede deed. Lyon-Caen Droit social international et europeen 3e ed. 1974, 90, 5e ed. 

1980,, 103 en 6e ed. 1985, 70; Rodière 1987, 17-18. 
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Hett Franse arbeidsrecht is voornamelijk dwingend van aard; aanvullend recht komt 

weinigg voor.43 Dit dwingende recht is op diverse punten voorzien van strafsancties.44 

Zoo staan er strafsancties op het niet volgen van de voorgeschreven procedure voor collectief 

ontslag,, het ontduiken van minimumloon-bepalingen en het hinderen van vakbondsac-

tiviteitenn en collectief overleg door de werkgever.45 De vele strafbepalingen en het dwin-

gendee karakter maken dat het Franse arbeidsrecht in de Franse rechtspraak en literatuur 

beschouwdd wordt als deel van de ordre publico Van regels van openbare orde mag niet 

afgewekenn worden bij contract of lagere regelgeving. Ook kent het recht van openbare 

ordee een eigen regime binnen het overgangsrecht en het internationaal privaatrecht.47 Het 

arbeidsrechtt neemt evenwel binnen het recht van openbare orde een eigen positie in. De 

absolutee werking van het arbeidsrecht richt zich namelijk (vrijwel) geheel op de verbetering 

vann de positie van de werknemer.48 Afwijkingen van dwingend recht zijn dan ook in het 

algemeenn toegestaan als en voor zover die afwijkingen gunstiger zijn voor de werknemer. 

Ditt verschijnsel wordt aangeduid met het begrip ordre public sociale 

Hett in Nederland bekende verschijnsel dat afwijking ten nadele van de werknemer 

mogelijkk is bij CAO - met andere woorden het fenomeen driekwart dwingend recht - was 

422 Jacobs 1986, 289 en 298; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 894 en Lyon-Caen in: Collin 1980, 261. 
433 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 56. 
444 Blanpain-Despax 1987,39 par. 35. Elk van de Boeken van de Code is voorzien van een titel Penalties. 
455 Zie t.a.v. collectief ontslag: Blanpain-Despax 1987, 131 par. 267 nt. 3. Zie t.a.v. minimumloon: Lyon-

Caen/Pélissierr 1988, 558. De algemene term voor de strafbare frustratie van het collectief arbeidsrecht 
iss délit d'entrave (Lyon-Caen/Pélissier 1988, 39 en 717-720). Dit delict speelde een rol in een van 
dee vier uitspraken in de zaak Air Afrique (zie hieronder). Een voorbeeld van strafrechtelijke handhaving 
vann collectief arbeidsrecht betreft het verplichte CAO-overleg op ondernemings-niveau: Lyon-
Caen/Pélissierr 1988, 963. Ook algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen kunnen onder 
omstandighedenn strafrechtelijk gesanctioneerd zijn. Zie voor afwijkingen van driekwart-dwingend 
strafrechtelijkk gesanctioneerd recht in het algemeen: art. L 153-1 CdT. 

466 Zie bijv. Blanpain-Despax 1987, 39 par. 35. 
477 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 36 en 38. 
488 Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 224; Blanpain-Despax 1987, 38-39 par. 32. Bij de 

onderlingee afstemming van rechtsbronnen in het arbeidsrecht is niet zozeer sprake van een strikte 
hiërarchie,, maar van een afstemming richting amelioration du sort du salarié (Lyon-Caen/Pélissier 
1988,, 57). Chalaron spreekt (met andere auteurs) van een openbare orde a sens unique (in: LA G. 
Lyon-Caenn 1989, 244). Couturier (1994, 452) prefereert de term application de la disposition la plus 
favorable.favorable. Deze eenzijdigheid van het arbeidsrecht wordt door verschillende schrijvers verschillend 
gewaardeerd.. Lyon-Caen verwijt de rechterlijke macht behoudendheid. In de tijd van sociale vooruit-
gangg leidt dat tot een remmende werking van de rechtspraak, in tijden van regressie is dit juist gunstig 
voorr de werknemer. De werkgevers daarentegen zagen volgens een onderzoek verricht in de periode 
1976-19788 ook toen de rechter als sterk bevooroordeeld ten gunste van de werknemer (Aliprantis 
ZeitschriftZeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 224). 

499 Art. L 132-4 CdT voor de verhouding wet-CAO en art. L 132-13 CdT voor de verhouding tussen 
verschillendee CAO's. De verhouding tussen bedrijfstak-CAO's en (inter)professionele akkoorden aan 
dee ene kant en ondernemings-CAO's aan de andere kant wordt geregeld in art. L 132-23 en 24 CdT. 
Couturierr (1996, 54-55) citeert in dit verband de Conseil d'État advies van 22 maart 1973 (Droit 
SocialSocial 1973, 514). Idem Tricot Droit Social 1992, 363. 

133 3 



33 - Frankrijk 

inn Frankrijk lange tijd onbekend en is nog steeds ongebruikelijk. Een belangrijke uitbreiding 

vann driekwart dwingend recht heeft plaatsgevonden bij wet van 13 november 1982. Deze 

wett voerde de verplichte collectieve onderhandeling op bedrijfsniveau in en maakte het 

tegelijkertijdd mogelijk om ten aanzien van de werktijden en de lonen te derogeren aan 

hogeree dwingende regelingen.50 De daarmee gerealiseerde doorbreking van de ordre public 

socialsocial werd door een aantal auteurs als een diepgaande verandering in het systeem van 

hett Franse arbeidsrecht ervaren. Er werd zelfs gesproken van een crisis in het Franse 

arbeidsrecht.51 1 

Dee ordre public social wordt namelijk door verschillende schrijvers niet beperkt tot 

dee verhouding tussen wet en CAO, maar als een van de leidende beginselen van het Franse 

arbeidsrechtt gezien.52 Bij pluraliteit van rechtsbronnen zou dan altijd de voor de 

werknemerr meest gunstige regeling - la loi la plus favorable - toegepast moeten worden.53 

Onderr druk van de oplopende werkloosheid is het economisch denken echter in het arbeids-

rechtt gaan overheersen.54 Ook in Frankrijk klinkt de roep om flexibilisering en individu-

alisering.555 Daarnaast is het automatisme verdwenen waarbij elke verandering van de 

arbeidsvoorwaardenn een verbetering inhield. In de doctrine brengen deze ontwikkelingen 

500 Despax in: LA G. Lyon-Caen 1989, 279. Afwijkin g van de wettelijke regeling bij CAO is mogelijke 
mett betrekking tot de werktijden. Ook is toegestaan in het kader van de nivellering in een onder-
nemings-CAOO voor de hogere loonschalen lagere salarissen vast te stelten dan de salarissen die voor 
diee loonschalen zijn opgenomen in de bedrijfstak-CAO. Een van de in de literatuur aangegeven effecten 
vann deze regeling is dat nu de werkgevers de vragende partij rijn geworden bij de CAO-onderhandelin-
gen.. Zie Despax in: LA G. Lyon-Caen 1989, 268 en Javillier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 209. De 
wett van 1982 was voorafgegaan door een ordonnance van 16 januari 1982 m.b.t. de werktijden. 
Coursierr (1993, 21 en 216) noemt deze ordonnance als beginpunt van een ordre public dérogatoire. 
Ziee ook het overzicht gegeven door Tricot (Droit Social 1992, 364). Bij ordonnance van september 
19677 was het overigens al mogelijk bij CAO af te wijken van de werktijdenregeling in de décrets 
vann 1936. 

511 Zie Couturier 1996, 55-56 en 1994, 502; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 38, 461, 912, en m.n. 916 en 
958;; Blanpain-Despax 1987,274 (par. 612); Javillier in: LA G. Lyon-Caen 1989,210; Coursier 1993, 
216. . 

522 Het is "...1'une des idees les mieux enracinées dans Ie patrimoine doctrinal de la discipline.": Chalaron 
in:: LA G. Lyon-Caen 1989, 244 met literatuurverwijzingen. Zie verder: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 
37;; Blanpain-Despax 1987, 38 (par. 32) en 39 (par. 35); Rodière 1987, 23-25, 51, 79, 83, 89, 104; 
Gatumell  1991, 345; Jacobs 1986, 335, 337 en 341. Couturier (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 231) 
beschrijftt het tot voor kort gangbare beeld van het Franse arbeidsrecht als volgt: "Naguère, elle [= 
laa doctrine en droit du travail] offrait a voir 1'image d'un droit du travail essentiellement protecteur 
dess salaries et porté par un mouvement de constante progression; elie paraissait admettre un principe 
generall  d'interpretation selon lequel c'était toujours la solution la plus favorable aux salaries qui devait 
prévaloir." " 

533 Contra deze ruime uitleg: Langlois in; LA Sinay 1994, 23-24. 
544 Couturier in: LA Lyon-Caen 1989, 237 spreekt van een économisme triomphant. Zie ook Ray in: 

LAA G. Lyon-Caen 1989, 18 en Edelman Recueil Dalloz 1992, 1-9. Deze laatste beschrijft de ach-
tergrondenn en mogelijke gevolgen van een arrest waarin het Cour de Paris een collectieve arbeidsover-
eenkomstt in strijd achttte met het mededingingsrecht. 

555 Zie Couturier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 236-237 en Javillier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 207. 
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eenn verschuiving teweeg van de klassenstrijd als leidend beginsel naar de culte de l'entre-

priseprise als spil van het arbeidsrecht.56 De ordre public social boet daarbij aan betekenis 

in. . 

Hett Franse materiële arbeidsrecht toont zich aan de buitenstaander in belangrijke mate 
alss een eenheid. Deze eenheid ontstaat mede omdat (vrijwel) alle regelgeving met betrekking 
tott arbeid in Frankrijk opgenomen is in één wetboek. Met betrekking tot het formele 
arbeidsrechtt is die eenheid er niet. Om te beginnen speelt bij de handhaving van het arbeids-
rechtt het strafrecht een relatief grote rol. Naleving van het arbeidsrecht wordt gecontroleerd 
doorr de arbeidsinspectie. Deze kan maatregelen nemen die ter toetsing kunnen worden 
voorgelegdd aan administratieve rechtscolleges. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van 
civielrechtelijkee handhaving. Ook ten aanzien van deze vorm van handhaving is de bevoegd-
heidd is echter verspreid over verschillende instanties.57 Geschillen over de uitleg van CAO's 
wordenn gebracht voor een andere instantie dan geschillen met betrekking tot de individuele 
arbeidsovereenkomst.588 Voor deze laatste bestaan eigen rechtsprekende instanties, te weten 
dee Conseils de Prud'hommes. Dit zijn paritair samengestelde organen die bij meerderheid 
beslissen.. Alleen als de stemmen staken, raakt een professionele jurist in de beslissing 
betrokken:: dan wordt namelijk een rechter uit het Tribunal d'Instance toegevoegd aan het 
panel.599 Rechtsmiddelen tegen de beslissing van de Conseil de Prud'hommes worden 
ingesteldd bij aparte kamers van de Cours d'Appel en de Cour de Cassation (de Chambres 
Sociales).Sociales).60 60 

2.22 Vakbeweging en CAO-recht 

Dee vakbeweging is in Frankrijk georganiseerd op ideologische basis. De belangrijkste 
vakcentraless (confederations) zijn de communistische CGT, de socialistische CFDT en de 

566 Savatier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 188; Javillier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 206; Couturier 1994, 
277 en in: LA G. Lyon-Caen 1989, 238-239; Edelman Recueil Dalluz 1992, 3. De onderneming is 
duss in Frankrijk als centrale factor geaccepteerd dan in Duitsland, waar zowel de medezeggenschap 
alss het denken over de onderneming al voor de oorlog een belangrijke ontwikkeling doormaakte (zie 
o.a.. Simon-Dépitre Rev.Crit.dip 1958, 298; Jacobs 1986, 106). In 1980 spreekt Lyon-Caen zich uit 
tegenn het entreprise-ècvktn. De entreprise is volgens hem geen gemeenschap met een gedeeld belang: 
inn het kapitalistische produktiesysteem dient de onderneming het belang van de werkgever, de 
werknemerss blijven buiten de onderneming staan. Zie Lyon-Caen/Tilhet-Pretnar 1980,228. Dit verzet 
tegenn de communauté d'entreprise wordt door Couturier (1994, 23-24) als constante factor gezien 
vann de Franse vakbeweging. 

577 Couturier 1996, 56-63; Blanpain-Despax 1987, 146 par. 298 e.v. 
588 Conflicten over CAO's komen voor het Tribunal de Grande Instance; conflicten over het instellen 

vann een ondernemingsraad worden bij weer een ander orgaan ingesteld namelijk het Tribunal 
d'Instance. d'Instance. 

599 Art. L 515-3 CdT. 
600 Beroep staat alleen open bij rechtszaken met een bepaald minimum-belang; verg. de Nederlandse 

regelingg van rechtspraak door de kantonrechter. Art. R 517-3 e.v. CdT. 
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neutralee CGT-FO. Hiernaast bestaan nog de kleine christelijke CFTC en categoriale bonden 

zoalss die voor kaderpersoneel (CFE-CGC).61 De vij f genoemde vakcentrales zijn alle 

'erkendee vakbonden'. Dit houdt onder meer in dat zij , en de bij hen aangesloten vakbonden, 

geachtt worden representatief te zijn in het kader van de CAO-onderhandelingen en dat ze 

hett recht hebben binnen de bedrijven vakbondsactiviteiten te ontplooien.62 De communis-

tischee CGT is verreweg de grootste vakcentrale.63 Intern zijn de centrales in het algemeen 

georganiseerdd naar bedrijfstak.64 

Dee Franse vakbeweging kent een sterke anarcho-syndicalist ische traditie.65 De meeste 

vakorganisatiess staan nog steeds kritisch tegenover staat en politiek en beschouwen zich 

zelff  - in ieder geval mede - als onafhankelijke strijdorganisaties.66 Dit uit zich onder 

anderee in een weifelende houding ten aanzien van samenwerking met de overheid - de 

611 Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 211; Jacobs 1986, 75 e.v.; Blanpain-Despax 1987, 
1700 par. 351. 

622 Art. L 132-2; Tricot Droit Social 1992, 361. Andere, kleinere bonden zullen desgevraagd hun represen-
tativiteitt moeten aantonen aan de hand van de criteria van art. L 133-2 CdT. Zie Aliprantis Zeitschrift 
fürfür Rechtssoziologie 1980, 211; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 691 en 1980, 273; Koning 1987, 135; 
Gatumell  1991,255. Couturier 1994,320-329 en 294: "les syndicats représentatif jouissent légalement 
d'unn monopole pour la conclusion des conventions et accords collectifs." 

633 Lyon-Caen/Pélissier 1988,655 e.v.; Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 211; Jacobs 1986, 
358. . 

644 De oudste vorm van organisatie is de plaatselijke samenwerking in de vorm van Bourses de Travail, 
dezee komt echter in mindere mate voor. Verder komen ook in Frankrijk de categorale bonden op. 
Couturierr 1994, 304; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 651 e.v. Zie ook Lyon-Caen/Tilhet-Pretnar 1980, 
2677 e.v.; Blanpain-Despax 1987, 169 par. 346 en Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 
211.. Ook aan werkgeverszijde bestaan naast elkaar organisatievormen gebaseerd op bedrijfsactiviteit 
enn regionale verbanden (bijv. de Chambre patronale du Bas-Rhin): Aliprantis Zeitschrift für 
RechtssoziologieRechtssoziologie 1980, 210. 

655 Wiardi Beekman geeft de volgende omschrijving van het begrip syndicalisme: "Onder syndicalisme 
verstaatt men die strooming in de anti-kapitalistische arbeidersbeweging, die de volle nadruk legt op 
dee vakbeweging. Voor de gewone vakactie binnen het kapitalisme verwerpt het syndicalisme centrali-
satie,, hooge contributies en het verbinden van verzekeringsfondsen aan de vakvereniging; het begeeft 
zichh zoo min mogelijk in blijvend of incidenteel contact met de werkgevers; het voert de vakstrijd 
mett zoo scherp mogelijke middelen, grijpt iedere gelegenheid aan om een staking uit te roepen, en 
zooo mogelijk deze door solidariteitsstakingen over andere bedrijven uit te breiden." Volgens hem 
iss het syndicalisme in zijn volkomen vorm een typisch Franse beweging. (Wiardi Beekman 1931, 
111 resp. 7). Couturier (1994, 296-297) beschouwt het anarcho-syndicalisme en het revolutionair-
socialismee als de twee oudste stromingen binnen de Franse vakbeweging. 

666 Blanpain-Despax 1987, 170 par. 351. De onafhankelijkheid van de vakbeweging ten opzichte van 
dee politieke partijen werd vastgelegd in het Charte d'Amiens van 1906: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 
653.. Wel bestaan er sterke (personele) banden tussen de CGT en de communistische partij: Blanpain-
Despaxx 1987, 171 par. 353. Verg. Lyon-Caen/Pélissier 1988, 657: "la société franchise ne repose 
pass sur un consensus. Une longue tradition historique s'y oppose." Zie ook Aliprantis Zeitschrift für 
RechtssoziologieRechtssoziologie 1980, 211. Wel kent de socialistische bond al vrij lang een uitgewerkte strategie 
mett betrekking tot het gebruik van het recht ter verbetering van de positie van de werknemer. Men 
namee de in het Franse recht rijkelijke aanwezige mogelijkheid van strafrechtelijke handhaving van 
hett arbeidsrecht schijnt hierbij de aandacht te hebben: Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 
213;; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 41]. 
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zogenaamdee concertation - en bedenkingen tegen de juridisch gebondenheid aan CAO's.67 

CAO-onderhandelingenn vonden in het verleden dikwijl s plaats naar aanleiding van een reeds 
uitgebrokenn arbeidsconflict.68 Bovendien was het niet uitzonderlijk dat een bond die had 
deelgenomenn aan de CAO-onderhandelingen het bereikte resultaat uiteindelijk toch niet 
(mede)) ondertekende. Deze houding kwam met name voor bij de meer extreme bonden 
vann communistische en socialistische huize. De CAO werd dan gesloten met een van de 
gematigdee bonden.69 

Frankrijkk heeft in verhouding tot zijn Europese buren een zeer lage organisatiegraad.70 

Gatumell  stelt deze op minder dan 10%.71 Ook is het percentage werknemers dat onder 
eenn CAO valt beduidend lager dan in Nederland.72 De vakbonden, die financieel volledig 
afhankelijkk zijn van contributies van leden, zijn in het algemeen weinig kapitaalkrachtig.73 

Dee zwakte van de vakbeweging zou tot uiting komen in het feit dat de reëel betaalde Ionen 
inn Frankrijk beduidend hoger zijn dan de lonen vastgesteld in bedrijfstak-CAO's.74 Het 
naoorlogsee arbeidsrecht staat daarom mede in het teken van de versterking van de positie 
vann de vakbeweging.75 Centrale aandacht gaat hierbij uit naar de positie van de vak-
bewegingg in de bedrijven. 

Naarr aanleiding van de sociale onrust in 1968 werd de positie van de vakbonden binnen 
dee bedrijven versterkt, onder andere door het instellen van een systeem van vakbondsver-
tegenwoordigingg in het bedrijf.76 De vakbeweging had toen al belangrijke invloed op de 

677 Volgens Lyon-Caen/Pélissier 1988, 650, 659 en 672 tast concertation de onafhankelijkheid van de 
bondenn aan. Bezwaren tegen de juridische verbindendheid van CAO richten zich met name tegen 
dee vredesplicht: zie Jacobs 1986, 47 en 203. Op deze laatste vindplaats noemt Jacobs G. Lyon-Caen 
alss voorbeeld van een Franse linkse jurist die bezwaar maakte tegen de vredesplicht. 

688 Ray (in: L.A. G. Lyon-Caen 1989, 27) spreekt over negotiations a chaud als Franse norm tegenover 
dee westerse norm van négociations afroid. Verg. Lyon-Caen in: Collin 1980, 261. Tegenwoordig 
iss een deel van de CAO-onderhandelingen wettelijk voorgeschreven. 

699 Jacobs 1986, 360. 
700 Couturier 1994, 299-300. 
711 Gatumel 1991, 14. Blanpain 1991, 161 par. 333: 20-25% and falling; Lyon-Caen/Pélissier 1988,660 

steltt de organisatiegraad nog op kleiner dan 30%. 
722 In Nederland viel begin jaren '80 ca. 80% van de werknemers onder een collectieve regeling. In 

Frankrijkk was dit slechts 40%: Jacobs 1986, 356 nt. 31. Anders: Gatumel 1991, 350 die stelt dat de 
meestee werknemers onder een of andere collectieve regeling vallen. 

733 Jacobs 1986, 76; Gatumel 1991, 280 en 442: het is verboden lidmaatschapsbijdragen in te houden 
opp het loon. 

744 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 564 noemt een verschil van 30% voor de laagste CAO-schaal. Zie ook 
Lyon-Caenn in: Collin 1980, 261. 

755 Rodière 1987, 55. Dit in tegenstelling tot bijv. Duitsland waar de aandacht gericht is op de equality 
ofof arms. 

766 In het zgn. Protocol van Grenelle werd een afspraak gemaakt over vakbondsactiviteiten binnen de 
bedrijven;; de wet van 27 december 1968 voerde de délégués syndicaux en de sections syndicates 
d'entreprised'entreprise in. Zie Lyon-Caen/Pélissier 1988, 16, 713 e.v. en 724; Jacobs 1986, 82 en Gatumel 1991, 
II . . 
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samenstellingg voor de inspraakorganen in het bedrijf (comités d'entreprise).71 In 1982 
iss vervolgens een verplichting ingevoerd om jaarlijks binnen het bedrijf te onderhandelen 
overr de reëel betaalde lonen en de organisatie van de werktijden. Deze onderhandelingen 
wordenn gevoerd door de vakbondsvertegenwoordiger binnen het bedrijf.78 Ze hebben 
daarmeee een min of meer intern karakter.79 Hiermee heeft het Franse recht in de contro-
versee tussen bedrijfsovereenkomsten met de ondernemingsraad (verg. Betriebsvereinbarun-
gengen in Duitsland) en CAO's gekozen voor een aangepast CAO-model.80 

Hett Nederlandse begrip 'CAO' kent in Frankrijk twee vertalingen te weten convention 
collectivecollective en accord collectif. Het begrip convention collective is gereserveerd voor min 
off  meer volledige regelingen van de arbeidsvoorwaarden. Afspraken op een of meer 
deelterreinenn worden gesloten in de vorm van accords collectifs}x Het hoogste, meest 
algemenee niveau wordt gevormd door de conventions of accords collectifs nationaux 
(inter)professionnels.(inter)professionnels. Dit zijn nationale collectieve afspraken die zich uitstrekken over meer 
dann één bedrijfstak. Ze betreffen meestal niet de directe arbeidsvoorwaarden, maar bevatten 
regelingenn met betrekking tot werkgelegenheid, sociale zekerheid en onderlinge verzekerin-
gen.. Voorbeelden van dergelijke accords collectifs zijn de werkloosheidsregeling ASSEDIC, 
dee pensioenregeling voor kaderpersoneel en de CAO voor Voyageurs - Représentants -

1111 Het comité d'entreprise wordt voorgezeten door de werkgever. Het bestaat verder uit een aantal 
vakbondsafgevaardigdenn (zonder stemrecht) en een aantal gekozen leden. In eerste instantie mogen 
alleenn representatieve vakbonden kandidaten voor de verkiezingen aanwijzen. Andere kandidaten komen 
pass aan bod als de vakbondskandidaten onvoldoende stemmen hebben behaald. Koning 1987, 134; 
Lyon-Caen/Pélissierr 1988, 748 en 819. Het ondernemingsraadsysteem is in Frankrijk ingevoerd in 
1946:: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 15 en 712. Naast het comité d'entreprise kunnen de werknemers 
ookk vertegenwoordigd worden door délégués du personnel. Deze werknemersvertegenwoordigers 
spelenn een belangrijke rol in bedrijf die te klein zijn om een verplichte ondernemingsraad te hebben. 

788 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 955. 
799 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 955; Gatumel 1991, 328. 
800 Zie Lyon-Caen/Pélissier 1988, 899 en 900. Volgens Javatier (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 187-188) 

enn Despax (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 276-278}  is hiermee de strijd tussen ondernemingsraad en 
vakbewegingg nog niet in het voordeel van de vakbeweging beslist. De strenge wettelijke structuur 
vann de ondernemings-CAO is mede oorzaak van een toename van bedrijfsovereenkomsten buiten 
dee CAO-wetgeving om, de zgn. accords atypiques. Deze worden bijvoorbeeld gesloten met de délégué 
du personneldu personnel of het comité d'entreprise en hebben een status vergelijkbaar met usages d'entreprise: 
Tricott Droit Social 1992, 361. Door een toename van niet-vakbondsleden in de vertegenwoordigende 
organenn wordt de invloed van de vakbeweging verder ondergraven. Volgens Gatumel (1991, 14) kregen 
inn 1989 de onafhankelijke lijsten voor de OR-verkiezingen voor het eerst meer stemmen dan de 
vakbondskandidaten.. Zie ook Couturier 1994, 500-501. 

811 Art. L 132-1 CdT; Tricot Droit Social 1992, 361; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 894; Gatumel 1991, 
325;; Couturier 1994, 445. 
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Placiers*Placiers*22 Een gedeelte van deze CAO's valt overigens (mede) onder het sociale zeker-

heidsrecht;; ze zijn geregeld in de Code de la Sécurité SocialeP 

Professionelee en/of interprofessionele akkoorden kunnen ook gesloten worden op 

regionaall  en plaatselijk niveau. Frequenter zijn echter de bedrijfstak-CAO's die wat hun 

geografischee reikwijdte betreft, kunnen uiteenlopen van nationaal tot plaatselijk.84 Onder-

nemings-CAO'ss kwamen lange tijd nauwelijks voor en dan met name in de grote staatsin-

dustrieënn als Renault. In vergelijking met de jaren vijftig , toen de eerste ondernemings-

CAO'ss tot ontwikkeling kwamen, is echter de houding van zowel de overheid als de sociale 

partnerss ten opzichte van ondememings-CAO's drastisch veranderd.85 Bij wet van 13 

novemberr 1982 zijn collectieve onderhandelingen op bedrijfsniveau zelfs verplicht gesteld. 

Sindss deze wetswijziging vallen de accords professionnels en interprofessionnels onder 

hetzelfdee wettelijke regime als de bedrijfstak-CAO.86 De ondernemings-CAO daarentegen 

kentt een eigen juridisch regime.87 

All ee CAO's moeten worden gedeponeerd bij zowel de direction départementale du 

travailtravail als de griffi e van de Conseil des Prud'hommes van de plaats van sluiting van de 

overeenkomst.. Op deze verplichting staat geen nietigheidssanctie. Behoudens andersluidende 

bepalingg treedt een CAO echter pas in werking na deponering.88 

822 Lyon-Caen/Pélissier 1988,971-2. Deze term omvat bepaalde soorten handelsreizigers en vertegenwoor-
digerss die op basis van de wet als werknemer worden beschouwd. 

833 Art. 731-1 e.v. Zie ook Dupeyroux 1988, 897 e.v. Het betreft de regelingen van werkloosheidsver-
zekeringg en retraite. Dergelijke CAO's bevatten rechten en verplichten van werkgevers en werknemers 
tenn opzichte van fondsen. Ze kennen een eigen regime van verbindendverklaring. De Code de la 
Sécuritéé Social bevat verder o.a. regelingen met betrekking tot het beheer van de fondsen (vergelijk 
inn Nederland de bedrijfspensioenfondsen). 

844 Art. L 132-11: "Le champ de application territorial des conventions de branches et des accords 
professionnelss et interprofessionnels peut être national, regional ou local." Zie ook: Lyon-Caen/Pélissier 
1980,, 137. De bedrijfstak-CAO is nog steeds de standaard. Nationale interprofessionele akkoorden 
overr een specifiek onderwerp en ondernemings-CAO's zijn echter ten opzichte van de bedrijfstak-CAO 
duidelijkk in opkomst: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 47 en 904. 

855 Sinds het grote 'flexibiliseringsdebat' is de aandacht voor het onderhandelen op bedrijfsniveau sterk 
toegenomenn (Despax in: LA G. Lyon-Caen 1989, 267). Deze onderhandelingen kunnen overigens 
dee vorm aannemen van de verplichte, sterk gereguleerde onderhandelingen over een bedrijfs-CAO, 
maarr ook leiden tot informele akkoorden die buiten het CAO-regime vallen. 

866 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 974. 
877 Een van de verschillen betreft de inhoud van de CAO. De bedrijfstak-CAO wordt geacht een charte 

professionnelprofessionnel te zijn die alle aspecten van de arbeidsverhouding dekt, de verplichte bedrijfsonderhan-
delingenn betreffen slechts een aantal onderwerpen: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 911 resp. 958. Ook 
verschillenn de twee soorten CAO's ten aanzien van het effect van afgebroken CAO-onderhandelingen. 
Voorr de bedrijfstak-CAO geldt het laatste werkgeversaanbod als minimum voor de uiteindelijk door 
dee werkgever vastgestelde arbeidsvoorwaarden; voor de ondernemings-CAO geldt het laatste 
werkgeversaanbodd juist als maximum: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 906 resp. 961. Bijzondere regimes 
geldenn overigens ook voor verkiezingsprotocollen voor de ondernemingsraden en werkloosheidsvoor-
zieningenn die in Frankrijk ook de vorm van een CAO kunnen aannemen: Couturier 1994, 446. 

888 Art. L 132-10; Couturier 1994, 450. 
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Hett CAO-recht in Frankrijk vertoont een aantal kenmerken die het duidelijk onderscheiden 
vann zowel het Nederlandse als het hieronder te bespreken Duitse CAO-recht. Tezamen geven 
dezee kenmerken de Franse CAO eerder het karakter van lagere wetgeving dan van een 
collectieff  contract. Om te beginnen hebben Franse CAO's veelal een onbeperkte looptijd. 
Opp bepaalde punten, zoals functiewaardering en lonen, vinden binnen het systeem van 
dee nog steeds geldende CAO regelmatig heronderhandelingen plaats.89 Hierdoor krijgen 
dee CAO's een semi-permanent karakter.90 

Tenn tweede kent Frankrijk het zogenaamde institutionele stelsel. Dit houdt in dat de 
CAOO dwingend van toepassing is op alle individuele arbeidsovereenkomsten die gesloten 
zijnn met een aan de CAO gebonden werkgever.91 Ook als de werknemer geen lid is van 
eenn CAO-sluitende partij, wordt hij dus in het Franse systeem gebonden door de in de CAO 
opgenomenn bepalingen. Verschillende auteurs benadrukken dat dit systeem gevolgen heeft 
voorr de positie van de vakbonden. Tricot verwoordt dit als volgt: "i l faut souligner que 
'laa partie salariée' n'est pas placée sous Ie régime du mandat de droit privé, mais sous 
celuii  de la representation du droit public".92 In verband hiermee kunnen in Frankrijk alleen 
representatievee vakbonden een CAO sluiten.93 De representatieve vakbond geldt als 
gelegitimeerdee vertegenwoordiger van de beroepsgroep als zodanig en niet slechts van 
dee individuele leden. Ook de leden van een vakbond die weigert de CAO te ondertekenen, 
wordenn gebonden aan de CAO.94 

899 Bij aanwezigheid van een bedrijfstak-CAO zijn de CAO-sluitende partijen op deze punten tot heronder-
handelingenn verplicht en wel één maal per jaar over de lonen en één maal per vijf jaar over de 
classificatie:: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 905; Koning 1987, 134-5. Gatumel (1991, 332) beschrijft 
eenn getrapt systeem waarin sprake is van een kader-CAO met onbepaalde duur, die met name obliga-
toiree bepalingen bevat, en éénjarige onder-CAO's waarin de eigenlijke arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen. . 

900 De op een convention collective de sécurité social gebaseerde werkloosheidsregeling is in zijn huidige 
vormm gebaseerd op een collectieve overeenkomst uit 1984, de VRP-regeling dateert uit 1975 en de 
pensioenregelingg voor kaderpersoneel zelfs al uit 1947; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 972; Blanpain-
Despaxx 1987, 49 par. 57 en 53 par. 66. Lyon-Caen (1988,923) stelt dat als veritable charte profession-
nellenelle de CAO stabiliteit en continuïteit moet kunnen garanderen en dus in beginsel een onbeperkte 
looptijdd heeft. Ook Rodière (1987, 2) gaat uit van généralité en permanence van de in CAO's 
opgenomenn 'regelgeving'. 

911 Het zogenaamde institutionele stelsel: zie Koning 1987, 135; Blanpain-Despax 1987, 247 par. 554; 
Lyon-Caen/Pélissierr 1988,922. De wettelijke basis hiervoor ligt in art. L 135-2: "Lorsqu'un employeur 
estt lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail ces clauses s'appliquent 
auxx contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorable." 

922 Tricot Droit Social 1992, 362. 
933 Art. L 132-2 CdT. 
944 Couturier 1994, 320-321; Savatier in: LA G. Lyon-Caen, 1989, 180. Aliprantis (Zeitsthriftfür Rechts-

soziologiesoziologie 1980, 212) spreekt van het onderscheid tussen de vakbond als Berufsorgan en de vakbond 
alss Mitgliederorganisation. In het eerste geval vertegenwoordigt de vakbond de belangen van de be-
roepsgroepp als zodanig, in het tweede geval behartigt de vakbond slechts de belangen van zijn leden. 
Dee positie van de vakbond als Berufsorgan blijkt bijv. uit het hanteren van het institutionele model 
tenn aanzien van de CAO, de medewerking van de vakbeweging aan de benoeming van leken-rechters 
inn de rechtsprekende instanties en het ius standi van de vakbeweging ter verdediging van de belangen 
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Eenn derde punt waarop Franse CAO's zich eerder gedragen als wet dan als overeen-
komst,, betreft de doorwerking van de CAO in de individuele arbeidsovereenkomst. De 
horizontalee CAO-bepalingen worden namelijk niet automatisch opgenomen in de individuele 
arbeidsovereenkomstt maar gelden als een soort bedrij fsrecht.95 Na afloop van de CAO 
herlevenn de oude bepalingen van de individuele arbeidsovereenkomst weer, voor zover 
eenn vorm van nawerking niet wettelijk is vastgelegd of bereikt wordt via het leerstuk van 
dee verkregen rechten.96 Tenslotte wordt de naleving van alle CAO's, dus ook de niet alge-
meenn verbindend verklaarde, gecontroleerd door de arbeidsinspectie.97 

Dee status van CAO's als een vorm van lagere regelgeving wordt niet op alle punten 
bevestigdd door de positie van de CAO in de juridische procedure. Over aspecten als de 
methodee voor uitleg van CAO's, ambtshalve toepassing, toetsing in cassatie en dergelijke 
bestaatt in Frankrijk onenigheid. Een op punten tegenstrijdige jurisprudentie draagt hieraan 
bij.. G. Lyon-Caen beschouwt de CAO in zijn normatieve aspecten als reglement.98 Overi-
genss verzet met name G. Lyon-Caen zich tegen de theorie die de normstellende bevoegdheid 
vann CAO-partijen ziet als een afgeleide van de normstellende bevoegdheid van de staat 
(dee zogenaamde delegatietheorie). De normstellende bevoegdheid van CAO-partijen is 
volgenss hem namelijk een originaire, op de staat bevochten verworvenheid.99 Dit neemt 

vann de beroepsgroep als zodanig, los van het belang van een individueel lid. Tenslotte kan de vak-
bewegingg o.o. gezien worden als vertegenwoordiger van het algemeen belang (Zie Lyon-Caen/Pélissier 
1988,, 650. Contra: Ray in: LA G. Lyon-Caen 1989, 29). 

955 Couturier 1994, 467; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 896 en Rodière 1987, 86-87 en 103. CAO-bepalingen 
zijnn overigens niet geheel gelijk te stellen met wettelijke bepalingen; de literatuur spreekt van provisoire 
receptie:: Tricot Droit Social 1992, 362; Jacobs 1986, 211 en Blanpain-Despax 1987, 248 par. 555. 

966 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 933-934 en 938-940 en Lyon-Caen/Pélissier 1980, 127-131; Blanpain-Despax 
1987,, 248 par. 555. Na opzegging werkt een CAO nog één jaar door, ook ten aanzien van nieuwe 
werknemers.. Lyon-Caen/Pélissier 1988,924,926 en 968. Het feit dat de CAO-bepalingen niet worden 
opgenomenn in de individuele arbeidsovereenkomst heeft ook consequenties bij de overgang van 
ondernemingen.. In dat geval gaat namelijk dat de individuele arbeidsovereenkomst wel over op de 
verkrijgerr van de onderneming, maar de gebondenheid aan de CAO zou meestal vervallen als niet 
expliciett anders was bepaald in de wet. Lyon-Caen/Pélissier 1988, 966; Rodière 1987,97; Luttmer-Kat 
SociaalSociaal Recht 1997, 285. 

977 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 946-947. Overigens geldt dat een CAO-regeling die op toegestane wijze 
afwijktt van een strafrechtelijk gesanctioneerde regeling vervolgens ook onder het strafrechtelijke 
sanctiesysteemm valt (bijv. wat betreft de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR). Voor het loon 
geldtt dat de in algemeen verbindend verklaarde CAO voorgeschreven loonhoogtes strafrechtelijk 
wordenn versterkt; lonen in gewone CAO's echter niet. Zie ook Jacobs 1986, 234 noot 8 en 9. 

988 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 896 en Lyon-Caen/Pélissier 1980, 131-2. Bij Jacobs 1986, 233 wordteen 
onderscheidd gemaakt tussen gewone CAO-bepalingen en algemeen verbindend verklaarde bepalingen. 
Blanpain-Despaxx stelt dat rechter in het algemeen de nadruk leggen op het overeenkomst-aspect van 
dee CAO (1987, 245 par. 550). Couturier (1994, 457) ziet daarentegen de normatieve bepalingen in 
sterkee mate als rechtsnorm met derhalve ambtshalve toepassing en cassatie bij verkeerde uitleg. 

999 Zie voor een uitgebreide bespreking van de delegatietheorie en de originaire theorie: Jacobs 1986, 
236-240. . 

141 1 



33 - Frankrijk 

echterr niet weg dat het Franse CAO-recht, om met Jacobs te spreken, 'publiekrechtelijke 

trekjes'' heeft.100 De CAO maakt deel uit van de ordre public social. 

Inn beginsel kent Frankrijk een systeem van algemeen verbindendverklaring, oftewel ex-

tension^tension^0101 Verbindendverklaring is echter slechts mogelijk voor CAO's die tot stand geko-

menn zijn via een speciale procedure, meestal in het kader van een Commission Mixte. In 

eenn Commission Mixte vergaderen representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties 

onderr leiding van (een vertegenwoordiger van) de Minister van Arbeid. Het initiatief voor 

hett bijeenroepen van een Commission Mixte is afkomstig van de Minister.102 Een in het 

kaderr van een Commission Mixte tot stand gekomen CAO dient de belangrijkste aspecten 

vann de arbeidsverhouding (desnoods indirect) te regelen om voor algemeen verbindend-

verklaringg in aanmerking te komen.103 De algemeen verbindendverklaring zelf is vervol-

genss geen automatisme: de verantwoordelijke minister kan om redenen van sociaal-econo-

mischee politiek verbindendverklaring van de gehele CAO of delen daarvan weigeren.104 

Vann de nationale CAO's was in 1982 iets minder dan de helft algemeen verbindend ver-

klaard;; op regionaal en plaatselijk niveau ligt het percentage algemeen verbindend verklarin-

genn nog beduidend lager.105 

1000 Een deei van de elementen van het CAO-recht die de CAO 'publiekrechtelijke trekjes' geven, worden 
doorr Jacobs opgesomd (1986, 233-234). Welke daarvan in het Franse recht voorkomen blijk t uit het 
bijj  deze pagina's horende notenapparaat. Zie ook Lyon-Caen/Pélissier 1980, 128. 

1011 De regeling is diverse malen gewijzigd, waarbij de eisen voor verbindendverklaring een aantal malen 
zijnn versoepeld. Couturier (1994, 488) en de tekstuitgave van de Code du Travail van Datloz uit 1996 
noemenn als laatste wijziging Loi no. 82-957 van 13 november 1982. 

1022 Blanpain-Despax 1987,265-266 par. 595;Gatumel 1991, 328; Koning 1987, 135. Lyon-Caen/Tilhet-
Pretnarr 1980, 331 en Lyon-Caen/Pélissier 1988, 898 en 975-977. Een voor verbindendverklaring in 
aanmerkingg komende CAO kan ook gesloten worden in een paritaire commissie. Deze bestaat slechts 
uitt werkgevers en werknemers. Meestal echter is het initiatief afkomstig van de Minister van Arbeid 
enn zit deze de vergadering ook voor: de commission mixte: art. L 133-1 CdT. In beide gevallen geldt 
alss voorwaarde dat alle representatieve vakbonden worden uitgenodigd voor de onderhandelingen. 

1033 Art. L 133-5 CdT bevat een lijst van onderwerpen waarover in ieder een bepaling moet zijn op-
genomen.. Zie Blanpain-Despax 1987,266-267 par. 599; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 898 en 979; Jacobs 
1986,, 229. Een van de verplichte onderwerpen betreft de rechtspositie van Franse expatriates (L 133-5, 
12ee categorie onder d CdT)! Voor de accords professionals en interprofessionnels gelden deze 
inhoudelijkee eisen niet: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 979. 

1044 Blanpain-Despax (1987,269) beschouwt verbindendverklaring min of meer als een gebonden beslissing. 
Lyon-Caen/Pélissierr 1988, 980 daarentegen stelt dat weigering ten aanzien van de gehele CAO of 
delenn daarvan nogal eens voorkomt. Bescherming van kleine ondernemingen kan daarvoor een reden 
zijn.. Jacobs 1986, 319; Gatumel 1991, 335. In ieder geval lijk t er op basis van art. L 133-8 CdT een 
plichtt te bestaan de procedure lot algemeen verbindendverklaring in gang te zetten als daarom verzocht 
wordtt door een van de betrokken organisaties. Als doelen van de algemeen verbindendverklaring 
noemtt Lyon-Caen/Pélissier 1988,975 égaliser la concurrence en het beschermen van de werknemers 
vann kleine(re) bedrijven. 

1055 Bron: Ministerie van Arbeid (Travail Information 1983-3), geciteerd in Blanpain-Despax 1987, 275 
par.. 617. Zie ook Jacobs 1986, 227. 
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Hett territoriale en personele bereik van de CAO wordt door de extension niet gewij-
zigd.1066 Dit is anders bij een tweede vorm van uitbreiding van de gelding van de CAO 
tee weten het élargissement. Bij élargissement wordt de CAO van toepassing verklaard op 
eenn gebied dat, of bedrijfstak die, niet onder het normale bereik van de CAO valt. Dit is 
slechtss mogelijk als het onmogelijk blijkt voor dat gebied of die bedrijfstak een (nieuwe) 
CAOO tot stand te brengen. 107 

Dee vakbeweging heeft in Frankrijk eigen handhavingsrechten ten aanzien van zogenaamde 
collectievee belangen. Op basis van art. L 411-11 CdT kan een vakbond in rechte opkomen 
voorr collectieve belangen van de door de bond vertegenwoordigde (beroeps)groep. Het 
begripp 'collectieve belangen' bestrijkt naast het belang van een goed functionerend systeem 
vann collectief arbeidsrecht ook diverse belangen met betrekking tot de veiligheid en hygiëne 
opp het werk en de regulering van de werktijden. Daarnaast hebben alle door een CAO 
gebondenn partijen - zowel de CAO-partijen zelf als hun leden - het recht de andere gebon-
denn partijen in rechte aan te spreken op naleving en/of schadevergoeding. Tenslotte kunnen 
dee vakbonden handhaving van CAO-bepalingen afdwingen namens de in hun recht aangetaste 
leden.. Op grond van art. L 135-4 CdT hebben ze hiervoor geen bijzonder mandaat nodig. 
Eenn dergelijke systeem van wettelijke mandaat ten aanzien van de handhaving van in-
dividuelee rechten bestaat tevens voor diverse regelingen waarbij gevreesd werd dat de 
getroffenn werknemers zelf niet in een positie verkeren waarin ze hun eigen rechten kunnen 
handhaven.. Het gaat dan met name om irreguliere arbeid.108 Overigens is het in Frankrijk 
toegestaann handhaving van een CAO af te dwingen door middel van stakingen.109 

33 Internationaal Arbeidsrecht 

3.11 Inleidin g 

Inn Nederland is het internationale arbeidsrecht sterk beïnvloed door een eigenaardigheid 
vann het Nederlandse recht, namelijk het ontslagverbod van art. 6 BBA. Ook de ontwikkeling 
vann het Franse internationale arbeidsrecht is beïnvloed door voor dat recht typische ken-
merken.. Een daarvan betrof het zogenaamde Statuut van de Voyageurs - Représentants -
PlaciersPlaciers (de VRP'S). VRP's zijn een soort handelsagenten waarvoor in de Code du Travail 
eenn speciale regeling is opgenomen. Een belangrijk verschil met het recht van de meeste 
anderee landen was, dat het Franse recht een indemnité de clientèle toekende aan de agent 
bijj  beëindiging van de overeenkomst. Hierdoor werd de rechtspraak veelvuldig geconfron-
teerdd met ontslagzaken betreffende internationaal actieve VRP'S waarin deze een beroep 

1066 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 982; Gatumet, 334. 
1077 Art .L 133-12;Couturier 1994,489; Blanpain-Despax 1987,272;Lyon-Caen/Pélissier 1988,985-986; 

Gatumell  1991, 335. 
1088 Couturier 1994 329-333 en 461-462. 
1099 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 999 en 1000. 
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dedenn op de bescherming van het Franse recht. Toepassen van Frans recht was dan steeds 
inn het belang van de werknemer.110 Met name de Chambre Sociale van de Cour de Cas-
sationsation was geneigd aan dit belang gehoor te geven zodra er een relevante band met 
Frankrijkk aanwezig was."1 Dit leidde in de praktijk tot een duidelijke homeward trend. 

Eenzelfdee trend deed zich voor bij een andere categorie werknemers die van belang 
iss geweest voor de ontwikkeling van het Franse conflictenrecht in arbeidszaken, te weten 
dee naar de koloniën uitgezonden werknemers. Veel Franse jurisprudentie op het gebied 
vann het internationale arbeidsrecht, waaronder de standaardarresten van de Cour de Cas-
sationsation inzake Thuillier v. Expand Afrique Noire, Air Maroc en Air Afrique, vindt haar 
oorsprongg in de verhouding tussen Frankrijk en zijn (ex-)koloniën.112 Het sprak in de 
rechtspraakk vanzelf om Franse werknemers overzee de bescherming van het Franse recht 
tee bieden. Aan de andere kant werd het Franse arbeidsrecht zelf beschouwd als recht van 
openbaree orde. Met name via de uitspraken van de Chambre Sociale werkte deze ordre 
publicpublic social door in het IPR.113 De Chambre Civile daarentegen leek uit te gaan van een 
meerr op het algemene IPR gebaseerde, liberalere opvatting. Dit heeft met name effect gehad 
opp het terrein van het bevoegdheidsrecht."4 De belangrijke arresten in de zaak Air Afri -
que,, die in zekere zin een breuk inhouden met de oudere jurisprudentie van de Chambre 
Sociale,Sociale, zijn gewezen door een Chambre Mixte samengesteld uit (rechters van) de eerste 
civielee kamer, de Chambre Sociale en de Chambre Criminelle. De ontwikkeling van het 
dekolonisatieprocess en de daarbij optredende 'afrikanisering' van de betrokken arbeidsver-
houdingenn geven een politieke kleur aan een aantal uitspraken. Met name de Air Afrique -
zaakk heeft duidelijk politieke connotaties.115 

noo Lyon-Caen 1980, 108 en 1991, 34; Coursier 1993, 80. 
li ll  Vergelijk CdC (Ch.Soc.) 9 december 1960 JCP 1961.11.12029 (Frans recht van toepassing bij arbeid 

inn Frankrijk op grond van openbare orde-karakter) versus CdC (Ch.Soc.) 1 juli 1964 JDI 1965, 128 
(Franss recht van toepassing op grond van loi d'autonomie ondanks het feit dat de arbeid werd 
uitgevoerdd in Duitsland) aangehaald bij Coursier 1993, 81-82. 

1122 Cass. 31 mei 1972 Rev.Crit.dip 1973, 683 e.v. (Thuillier); Cass. 31 maart 1978 Rev.Crit.dip 1978 
(Ai rr Maroc), 701 e.v.; Cass. 28 februari 1986 Droit Social 1986,410 e.v. (Air Afrique). Gerard Lyon-
Caenn (1991, 68 nt. 3) ziet het koloniale recht dan ook als de oorsprong van het internationale ar-
beidsrecht.. Zie ook Rodière 1987, 124-125. 

1133 Rodière 1987, 21 en 41; Batiffol noot bij Zanarelli (Cass. 5 maart 1969) Rev.Crit.dip 1970, 282. 
1144 Rodière 1987, 67-68 en 72. Het Franse recht kent een verbod om bij individuele overeenkomst af 

tee wijken van de wettelijke bevoegdheidsregeling van de arbeidsrechtbanken (te vergelijken met de 
Nederlandsee bepalingen van art. 98a Rv oud en art. 100 Rv nieuw). De Chambre Social paste deze 
bepalingg ook toe om, ondanks een forumkeuze voor een buitenlandse rechter, bevoegdheid aan te 
kunnenn nemen ten gunste van een Franse werknemer die in het buitenland voor een buitenlands bedrijf 
werkt.. De bevoegdheid werd dan gebaseerd op de exorbitante bevoegdheidsgrondslag van art. 14 
Codee Civil . Ook nadat de Chambre Sociale (onder druk van de Chambre Civil) dit standpunt had 
latenn varen, bleven er verschillen tussen de twee kamers met betrekking tot de reikwijdte van het 
forumkeuzeverbod.. Zie de arresten Soc. des travaux d'outre-mer c. Wraber Chambre Social 7 mei 
19877 en Air Afrique c. Sylvestre Ie Chambre Civil 16 juni 1987 nt. Gaudemet-Tallon Rev.Crit.dip 
1988,, 78 e.v. 

1155 Gaudemet-Tallon Droit Social 1986, 409; Rodière Droit Social 1986, 711 en 714. 
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Hett internationale arbeidsrecht in Frankrijk steunt in belangrijke mate op een klein aantal 
uitsprakenn namelijk het arrest Thuillier van 31 mei 1972, de uitspraak van de Conseil d'Etat 
inn de zaak Wagon-lits van 29 juni 1973, de arresten Montfort van 25 mei 1977 en Air 
Marocc van 31 maart 1978 en de arresten van 28 februari 1986 in de zaak Air Afrique. 
Aangezienn de ontwikkeling van het arbeidsrecht in de literatuur en de jurisprudentie in 
belangrijkee mate berust op de interpretatie van deze uitspraken, lijk t het mij nuttig de inhoud 
vann deze geschillen en de belangrijkste overwegingen in de arresten kort weer te geven. 
Daarnaa zullen de ontwikkelingen in de doctrine worden weergegeven aan de hand van 
eenn aantal werken van G. Lyon-Caen uit verschillende periodes. De invloed van de standaar-
duitsprakenn en hun interpretatie zullen daarin duidelijk naar voren komen. De basisbegrippen 
vann het aldus in kaart gebrachte Franse internationale arbeidsrecht worden vervolgens aan 
eenn nader onderzoek onderworpen. Nadat in een aparte paragraaf aandacht is besteed aan 
conflictenrechtt voor CAO's volgt een waardering van het gevondene. 

3.22 De standaardarresten 

3.2.11 Thuillier 116 

Hett eerste arrest betreft de procedure tussen Soc. Expand Afrique Noire en Mil e Thuillier 
enn is van 31 mei 1972. Het arrest is gewezen door de Chambre Sociale van de Cour de 
Cassation.Cassation. De casuspositie in deze zaak was als volgt: mejuffrouw Thuillier wordt in 
Frankrijkk aangenomen door de Franse onderneming Expand Afrique Noire voor werkzaam-
hedenn in een filiaal in Dakar. Haar contract, gedateerd op 15 juni 1960, verwijst expliciet 
naarr de wettelijke regelingen en de collectieve arbeidsovereenkomst voor de territoires 
d'outre-merd'outre-mer (in casu de convention collective federale de l'Afrique occidentale francaise 
vann 1956). In 1965 wordt zij ontslagen. Inmiddels is de politieke en juridische situatie 
inn Dakar drastisch gewijzigd. Senegal is onafhankelijk geworden en heeft sinds 15 juni 
19611 een eigen Code du travail. Het Senegalese filiaal is omgevormd tot een dochteronder-
nemingg naar Senegalees recht. 

Dee procedure draait om de vraag of de rechtmatigheid van het ontslag beoordeeld dient 
tee worden naar het Franse recht met betrekking tot de territoires d'outre-mer of naar het 
rechtt van Senegal. Dat de Code du Travail van Senegal overgangsrechtelijk gezien directe 
werkingg heeft en daarmee ingrijpt in ten tijde van de inwerkingtreding reeds bestaande 
arbeidsverhoudingen,, staat niet ter discussie. De cruciale passage uit het arrest luidt 
letterlijk: : 

"quee la Cour d'appel a observe sans contradiction que si la loi sénégalaise, intervenue 
postérieurementt le 15 juin 1961 et instituant un Code du travail au Senegal, était applicable 

1166 Soc. Expand Afrique Noire c.Dlle Thuillier CdC(Ch.Soc) 31 mei 1972 Rev. Crit.dip 1973,683-691 
nt.. Lagarde. 
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dee plein droit en ce qui concemait ses dispositions, relevant de 1'ordre public local, relatives 
aa 1'organisation ou a la réglementation administrative du travail, et plus favorable aux travailleurs, 
parr contre cette loi ne pouvait modifier au détriment de demoiselle Thuillier les garanties 
essentielless du contrat relatives notamment a la durée et la portee de 1'engagement régies par 
laa loi fran^aise en vigueur au lieu et a 1'époque de la conclusion du contrat, et qui était la loi 
dee ce contrat;" 

3.2.22 Wagons-Lits1' 7 

Dee uitspraak in de zaak Wagons-Lits uit 1973 is in verscheidene opzichten een buiten-
beentje:: het betreft een uitspraak in een administratieve procedure bij de Conseil d'Etat 
diee uitsluitend betrekking heeft op het recht van medezeggenschap. De Compagnie inter-
nationalee des wagons-lits was een rechtspersoon naar Belgisch recht met zijn statutaire 
zetell  in Brussel.118 In Frankrijk bevonden zich meerdere groepen werknemers, werkzaam 
vanuitt belangrijke knooppunten in het spoorwegennet. Voor deze werknemers waren comités 
d'établissementd'établissement ingesteld. Verder kende de organisatie een centraal comité dat de zgn. 
oeuvresoeuvres sociales beheerde. Het Franse medezeggenschapsrecht werd dus al gedeeltelijk 
toegepast.. Er ontstond echter een conflict met de vakbeweging over het instellen van een 
comitécomité central d'entreprise. De controle op en informatie over het sociale en economische 
beleidd van de onderneming als geheel was daarbij het centrale conflictpunt.119 Letterlijke 
toepassingg van de betreffende wet (ordonnance) was niet mogelijk, aangezien deze onder 
anderee voorschreef dat het comité central d'entreprise bijeenkomt in de plaats waar de 
ondernemingg zijn zetel heeft. Was daarom de hele ordonnance niet van toepassing? De 
mijnss inziens belangrijkste overweging van de uitspraak is: 

"quee Ie législateur a ainsi entendu assurer a tout travailleur employé dans les conditions ci-dessus 
indiquéess 1'exercice des droits reconnus par ladite ordonnance dont les dispositions doivent être 
appliquéess par toute personne physique ou morale exergant en France les responsabilités de 
i'employeur;; qu'il lui appartient... d'instituer la participation d'un tel comité a ses activités 
d'employeurr en France dans toute la mesure du possible;.." 

1177 Syndical general du personnel de la Compagnie des Wagons-Lits. Conseil d'Etat, Assemblee 29 juni 
19733 Rev.Crit.dip 1974, 344 e.v. (tekst van het vonnis en conclusie van de commissaire du gouver-
nement)nement) en 273-296 (nt. Francescakis). 

1188 De feitelijke leiding van de onderneming vond echter plaats vanuit Frankrijk: Francescakis Rev.Crit.dip 
1974,, 281. 

1199 De comités d'établissement hebben slechts beperkte bevoegdheden op dat terrein. 
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Inn de uitspraak wordt de medezeggenschap dus geplaatst in het teken van de rechten van 
dee (individuele) werknemer.120 Elke werkgever die in Frankrijk werkgevers verantwoor-
delijkhedenn uitoefent, is gehouden de medezeggenschapsregels te respecteren.121 

3.2.33 Montfor t en Ai r  Maroc122 

Dezee twee uitspraken uit respectievelijk 1977 en 1978 worden vaak behandeld als twee 
kantenn van een en dezelfde regel van conflictenrecht, niet in het minst omdat ze als zodanig 
besprokenn zijn door A. Lyon-Caen in zijn gezaghebbende noot bij de arresten in de Revue 
CritiqueCritique de droit international privé.m De Montfort-zaak betrof een Belg die in Frankrijk 
agentagent exclusif de vente was voor een Engelse onderneming. De juridische strijd ging dan 
ookk over de toepasselijkheid van het Statut des VRP op de beëindiging van de dienstbetrek-
king.. De cruciale, in verschillende commentaren aangehaalde passage van dit arrest luidt: 

"Maiss attendu que les juges du fond ont constaté que Montfort était domicilie è Lille, que Ie 
lieuu d'exécution du contrat avait été pendant vingt-six ans la France, qu'il s'ensuivait que les 
dispositionss d'ordre public protectrices des travaüleurs de la loi francaise étaient applicables,...". 

Ai rr Maroc betrof wederom een door dekolonialisatie internationaal geworden arbeidsver-
houding,, ditmaal van een in Frankrijk gestationeerde piloot. De laatste formele werkgever 
wass Royal Air Maroc. Het oorspronkelijke contract dateerde uit 1952, het aangevochten 
ontslagg vond plaats in 1971. Air Maroc beriep zich op toepasselijkheid van het Marokkaanse 
recht,, de Cour d'Appel paste Frans recht toe. De uitspraak van de Cour de Cassation houdt 
dee toepasselijkheid van het Franse recht in stand met de volgende overweging: 

"Attendu,, d'autre part, que la Société Royal Air Maroc ayant soutenu que la loi applicable aux 
rapportss entre les parties devait être déterminée en fonction de critères de rattachement dont 
Iee principal était Ie lieu d'exécution du travail, la cour d'appel a relevé que Ie travail était 
effectuéé hors de tout établissement en vertu d'une convention qui était intervenue a Paris et 
aa laquelle les parties n'avaient pas entendu déroger; que répondant ainsi aux conclusions dont 
ilss étaient saisis et interprétant la commune intention des parties de se référer a la loi francaise, 
cee qui était licite dans la mesure oü elle était plus avantageuse pour Ie salarié que la loi 
marocaine,, même si celle-ci avait été normalement applicable, les juges du fond en faisant 
applicationn de la loi francaise ont légalement justifié leur decision." 

1200 De conclusie van de commissaire du gouvernement mme Questiaux ondersteunt deze keuze. Een 
alternatievee opvatting beschouwt het medezeggenschapsrecht als deel van het 'statuut van de onder-
neming'.. Rodière 1987, 30-31 ziet in dit arrest (samen met een aantal arresten over stakingen in het 
IPR)) het begin van een 'revolutie': er wordt afscheid genomen van de loi du contrat ten gunste van 
dee loi du travailleur, 

1211 Coursier 1993, 134 en 229. 
1222 CdC (Ch.Soc.) 25 mei 1977 Soc. Sterling Foundry Specialities Ltd. c. Montfort en CdC (Ch.Soc.) 

311 maart 1978 Rev.Crit. 1978, 701 Soc. Royal Ai r Maroc c. consorts Bertin. 
1233 Rev.Crit.dip 1978, 701-709. Zie ook Coursier 1993, 85-86. 
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3 .2 .44 A i r  A f r i que 1 24 

Dee zaak Air Afrique omvat een groot aantal procedures voor lagere en hogere rechters 
waarinn zowel het arbeidsovereenkomstenrecht als het collectief arbeidsrecht in internationale 
arbeidsverhoudingenn aan de orde komen. Er is in de loop der jaren geprocedeerd over de 
bevoegdheidd ten aanzien van en het toepasselijk recht op de individuele arbeidsover-
eenkomst,, het stakingsrecht, de medezeggenschap en het recht van de vakbeweging om 
namenss zijn leden te procederen. Tevens speelde de erkenning van een buitenlands vonnis 
eenn rol in de affaire. De veelheid aan juridische vragen die tot de absolute competentie 
vann verschillende juridische instanties behoren, vormt de verklaring voor het feit dat in 
dee hier te bespreken uitspraken van de Cour de Cassation een Chambre Mixte werd 
samengesteldd bestaande uit (leden van) de eerste civil kamer,125 de Chambre Sociale™ 
enn de Chambre Criminelle.1 

Dee casus hadden gemeen dat ze alle één en dezelfde werkgever betroffen, namelijk 
dee Compagnie Air Afrique. Air Afrique was een luchtvaartmaatschappij die bij inter-
nationalee overeenkomst van 28 maart 1961 was opgericht door een tiental Afrikaanse landen 
gezamenlijk.. Een bijzonderheid van deze luchtvaartmaatschappij was, dat de rechtspersoon 
geachtt werd de nationaliteit van elk der betrokken landen te hebben en ook tien formele 
zetelss had. De administratieve zetel bevond zich echter in Abidjan, Ivoorkust. Dit land 
diendee ook als land van inschrijving van de vliegtuigen nu inschrijving in tien landen 
tegelijkk niet mogelijk is. In 1963 opende Air Afrique een filiaal in Parijs, waar uiteindelijk 
ca.. 300 man grondpersoneel in dienst was. Voor het vliegend personeel, verdeeld in 
technischh personeel en cabinepersoneel, hanteerde de maatschappij drie bases te weten 
Parijs,, Dakar en Abidjan. Ongeveer 140 piloten en boordwerktuigkundigen hadden Parijs 
alss basis. Het in Parijs gestationeerde personeel viel integraal onder een collectieve regeling, 
hadd zijn eigen sociale fondsen en kende een medezeggenschapsregime naar Frans recht. 
Kortom,, het vliegend personeel werd in alle opzichten behandeld als werknemer naar Frans 
recht. . 

Inn 1979 echter besloot het comité van ministers dat verantwoordelijk was voor het 
beleidd ten aanzien van Air Afrique tot 'afrikanisering' van de basis te Parijs. Er zou 
voortaann uitsluitend Afrikaans personeel worden aangenomen en het beschikbaarstellen 
vann opleidingen moest worden beperkt tot Afrikaans personeel. In 1980 werden vervolgens 
allee Franse stewards en stewardessen ontslagen. De maatregelen waren mede gericht op 

1244 CdC (Ch. Mixte) 28 februari 1986. Achtergrondinformatie ontleend aan Gaudemet-Tallon Droit Social 
1986,, 406 e.v. en A. Lyon-Caen JDI 1986, 702 e.v. 

1255 Deze is bevoegd ten aanzien van de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen, maar 
iss tevens betrokken bij een aantal bevoegdheidsincidenten; zie: Ai r Afrique c. Sylvestre et autres 16 
junii  1987 Rev.Crit. 1988, 80. 

1266 Deze is bevoegd ten aanzien van de meeste vragen van arbeidsrecht. 
1277 Bevoegd ten aanzien van met strafsancties versterkte bepalingen en i.e. met name in verband met 

hett délit d'entrave (dwarsbomen van het collectieve arbeidsrecht i.e. het medezeggenschapsrecht). 
Ziee voor de achtergrond van het samenstellen van een gemengde kamer in het onderhavige geschil: 
Rodièree Droit Social 1986, 710. 
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hett terugdringen van de invloed van de Franse vakbeweging. Dit beleid van de werkgever 
leiddee tot een grootschalig conflict waarin verschillende procedures plaatsvonden. Vier 
daarvann werden in 1986 gezamenlijk behandeld door een Chambre mixte. De punten in 
geschill  waren het aanwijzen van een vakbondsgedelegeerde door de piloten verbonden 
aann het Parijse filiaal (no. 164), de verkiezing van een boordwerktuigkundige in het comité 
d'entreprised'entreprise (no. 165), de toelating van een Franse piloot tot de opleiding tot gezagvoerder 
(no.. 166) en het verstrekken van informatie over het economisch en sociaal beleid van de 
ondernemingg aan het comité d'entreprise (no. 167). Deze laatste procedure betrof het 
strafrechtelijkk gesanctioneerde délitd'entrave en verklaart de bemoeienis van de strafkamer 
mett de procedure. In cassatie speelden ten aanzien van geschil no. 166 twee vragen waarvan 
err één betrekking heeft op het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst met de piloot. 
Dee ander betreft de bevoegdheid van de Franse vakbeweging om in rechte op te treden 
(no.. 166). Deze laatste vraag leidde in het arrest tot een vaststelling van de status van de 
collectievee regeling ten aanzien van de piloten. 

Hett is niet overdreven te zeggen dat Air Afrique over de hele linie als overwinnaar uit 
dee strijd kwam. Weliswaar was het Franse medezeggenschapsrecht als loi de police van 
toepassingg op het filiaal in Frankrijk, maar het vliegend personeel werd niet geacht deel 
uitt te maken van het personeelsbestand van het Franse filiaal. De op dit personeel toepas-
selijkee collectieve regeling was geen CAO naar Frans recht en derhalve had de Franse 
vakbewegingg geen zelfstandig belang bij handhaving. De piloten werden geacht hun 
werkzaamhedenn volledig aan boord van de vliegtuigen te vervullen en derhalve werkzaam 
tee zijn in Ivoorkust (!). Daarom was ook het recht van dat land van toepassing op hun 
arbeidsovereenkomst. . 

3.33 Interpretati e van de ontwikkelingen 

3.3.11 Gérard Lyon-Caen 

Inn het denken van Gérard Lyon-Caen over het arbeidsrecht speelt de klassenstrijd een 
belangrijkee rol.128 Hij wordt in de literatuur aangeduid met termen als 'links' en 
'révolutionnaire'.*'révolutionnaire'.*2929 De vakbeweging is in zijn optiek primair een strijdorganisatie. Hij 
iss dan ook tegen al te nauwe samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Concertation 
enn andere vormen van bipartite en tripartite overleg vormen al gauw een bedreiging voor 

1288 Het arbeidsrecht is in zijn optiek 'une série d'avantages conquis par la classe ouvrière sur Ie patronat 
ett sur l'Etat en consequence de sa lutte économique ou politique, avantages souvent perdus et regagnés 
quii  contribuent a améliorer sa condition sans jamais parvenir a la transformer radicalement.' {Manuel 
dede Droit du Travail Dalloz editie 1955, geciteerd door Couturier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 232). 

1299 Jacobs 1986, o.a. 203; Couturier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 222, Couturier noemt G. Lyon-Caen 
'unn de ceux qui dominent Ie champs doctrinal' (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 224). 
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dee onafhankelijkheid en daarmee de strijdbaarheid van de vakbond.130 Een van de grote 
verworvenhedenn van de vakbeweging is het fenomeen 'CAO' dat de basis biedt voor de 
regelgevendee bevoegdheid van de sociale partners. Deze bevoegdheid is volgens Lyon-Caen 
niett afgeleid van die van de overheid of de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst, 
maarr moet worden beschouwd als een autonoom, bevochten recht.131 Het eigen karakter 
vann het arbeidsrecht wordt volgens Lyon-Caen vaak onvoldoende onderkend door de 
beroepsrechters,, die immers zijn opgeleid in het burgerlijke recht. Dit leidde in de tijd 
vann een snelle stijging van het beschermingsniveau in het arbeidsrecht tot een remmend 
effectt van de rechtspraak.132 In een tijd van flexibilisering en relatieve achteruitgang 
werktt de behoudendheid van de rechterlijke macht echter juist ten gunste van de werk-
nemer. . 

Hett arbeidsrecht is als resultante van de klassenstrijd gevoelig voor veranderingen in 
dee machtspositie van de partijen.134 Dat verslechterde economische omstandigheden en 
mett name massale werkloosheid tot vermindering van de bescherming van de werknemer 
leiden,, is dus volgens Lyon-Caen niet onlogisch. Hiermee is wel de sens unique die het 
Fransee arbeidsrecht ideologisch kenmerkte, doorbroken. Deze sens unique, dat wil zeggen 
eenn gerichtheid op constante verbetering van het lot van de werkende klasse, is lang 
bepalendd geweest voor het Franse arbeidsrecht en het werk van Lyon-Caen.135 De ordre 
publicpublic social en de hiermee grotendeels geïdentificeerde regel van de disposition la plus 
favorablefavorable vorm(d)en volgens Lyon-Caen de beginselen van zowel het interne als het 
internationalee arbeidsrecht.136 Hoe deze ordre public social zich in de loop der jaren 
inn het internationale arbeidsrecht gemanifesteerd heeft, blijkt duidelijk uit de verschillende 
editiess van zijn Droit social international et europeen. 

Inn de derde druk van Droit social international et europeen uit 1974 ziet Lyon-Caen in 
dee jurisprudentie nog een bevestiging van de partij autonomie.137 Het arrest Thuillier wordt 

1300 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 650, 659 en 672; Lyon-Caen Droit Social 1986, 742-744. Jacobs 1986, 
2033 noemt G. Lyon-Caen als een van de linkse juristen die in de jaren '70 tegen de bindende kracht 
vann CAO waren. 

1311 Lyon-Caen/Pélissier 1980, 119-120. De theorie die de regelgevende macht van de sociale partners 
willenn afleiden van die van de overheid staat bekend als delegatietheorie. Het ontlenen van bevoegdheid 
aann de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst loopt via de mandaatstheorie. Zie: Jacobs 1986, 
236; ; 

1322 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 41. 
1333 Lyon-Caen in: Collin 1980, 263 en 269. In het arbeidsrecht geldt volgens Lyon-Caen bij uitstek het 

adagiumm 'stilstand is achteruitgang'. Het ongewijzigd blijven van de wetgeving bij een veranderende 
arbeidsmarktt resulteert in verlies van bescherming. Voorbeeld: gelijkblijvende ontslagregels in 
combinatiee met een vlucht in tijdelijke contracten, nul-uren contracten en uitzendwerk maken ontslag-
beschermingg illusoir voor een steeds grotere groep werknemers. 

1344 Lyon-Caen in; Collin 1980, 259. 
1355 Zie o.a. Couturier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 231 en Lyon-Caen Droit Social 1973, 89-101. 
1366 Zie voor kritiek op deze gelijkstelling van ordre public en de regel van het gunstigste recht, Chalaron 

in:: LA G. Lyon-Caen 1989, 243 e.v. 
1377 Lyon-Caen 1974, 90-92. 
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opp twee punten als afwijkend beschouwd namelijk waar in het arrest de rechtskeuze geacht 
wordtt betrekking te hebben op het recht zoals dat gold ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomstt en waar het gekozen recht geldt omdat dit gunstiger is voor de werknemer. 
Eenn algemene/avor-regel wordt niet aangenomen.138 Ook ziet hij nog geen rol voor de 
ordreordre public social als grondslag voor de dwingende territoriale toepassing van Frans recht. 
Eenn uitspraak uit 1960 waarin de Cour de Cassation Frans recht van toepassing acht op 
eenn overeenkomst tussen twee Joegoslaven met betrekking tot vertegenwoordiging in 
Frankrijk,, wordt sterk bekritiseerd. De vraag is volgens Lyon-Caen immers niet wat de 
territorialee gelding van het statut des VRP's is, maar wat het toepasselijk recht is op de 
individuelee arbeidsovereenkomst.139 Het gebruik van de openbare orde in dezen noemt 
hijj  verwarrend. De partijautonomie wordt slechts beperkt door de negatieve openbare orde 
enn lois territoriales ou d'application immediate. In het arrest Thuillier leest hij een juist 
gemotiveerdee beperking van de loi d'autonomie door regels met territoriale gelding.140 

Inn de vijfde druk van Droit social international et europeen uit 1980 heeft het hoofdstuk 
'toepasselijkk recht' een duidelijke verandering ondergaan. Het arrest Thuillier heeft inmid-
delss geleid tot een discussie in de literatuur over de in dat arrest gehanteerde scheiding 
tussenn de réglementation administrative en de obligatoire aspecten van de arbeidsverhou-
ding.1411 Bovendien zijn is een aantal nieuwe arresten gewezen waaronder die in de zaken 
Ai rr Maroc en Montfort. Naar aanleiding van deze arresten heeft Antoine Lyon-Caen een 
noott geschreven die grote invloed zou krijgen op de uitleg van de twee arresten en daarmee 
opp de verdere ontwikkeling van het internationale arbeidsrecht.142 Antoine Lyon-Caen 
iss met ingang van deze editie mede-auteur van Droit social. Zijn visie op de rechtspraak 
iss dan ook duidelijk terug te vinden in de weergave van het geldende recht. 

Dee hoofdlijn van het Franse conflictenrecht is, volgens de auteurs van deze editie, een 
combinatiee van de loi d'autonomie en de loi du lieu d'execution.143 De term loi du lieu 
d'exécutiond'exécution verwijst naar het recht van het land waar de werknemer zijn verplichtingen 
uitt de arbeidsovereenkomst vervult en is daarmee min of meer uitwisselbaar met de in 
Nederlandd gangbare term lex loci laboris. De loi du lieu d'exécution is op grond van de 
openbaree orde zoals die geldt in het sociale recht, dwingend van toepassing op arbeidsver-
houdingenn die een stabiele werkplek kennen. Dit betreft zowel gevallen met één vaste 
werkplekk als gevallen waarin internationale overplaatsing een permanent karakter heeft.144 

Inn de overige gevallen kan de loi du lieu d'exécution nog wel een beperkte rol spelen 
namelijkk voor zover deze als lois d'application immediate of lois de police et de süreté 

1388 Lyon-Caen 1974, 92. 
1399 Lyon-Caen 1974, 95-96. 
1400 Lyon-Caen 1974, 97-98. 
1411 Pingel Droit Social 1986, 134; Batiffol Rev.Crit.dip 1976, 338; Lagarde Rev.Crit.dip 1973, 688-689; 

Lyon-Caen/Pélissierr 1980, 300-303. 
1422 Lagarde in: LA G. Lyon-Caen 1989, 87; Coursier 1993, 87 
1433 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 104 en 113. 
1444 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 105, 106 en 112-3. 
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moetenn worden beschouwd.145 Hiervoor wordt gerefereerd aan het arrest Wagons-Lits. 
Bijj  de bespreking van de réglementation administrative du travail wordt het arrest Thuillier 
niett genoemd. Dit laatste arrest wordt met name geplaatst in het teken van de geldigheid 
vann een rechtskeuze voor een gunstiger recht, terwijl het een paar pagina's eerder wordt 
aangehaaldd in het kader van het overgangsrecht.146 

Dee partij autonomie speelt met name een rol voor zover die de mogelijkheid biedt tot 
eenn solution plus favorable.™1 Een afwijking van het 'normaal toepasselijke recht' ten 
gunstee van de werknemer kan een gevolg zijn van de contractsvrijheid op materieelrechtelijk 
niveau,, een expliciete rechtskeuze of een uit indices afgeleide impliciete rechtskeuze.148 

Opp blz. 111 wordt de suggestie gewekt dat het zoeken naar een impliciete rechtskeuze 
tenn gunste van de werknemer tot de plicht van de rechter behoort, met name als de arbeid 
wordtt verricht buiten Frankrijk. Op deze wijze creëren de auteurs een dubbel regime be-
staandee uit de lex loci laboris als het in beginsel toepasselijke recht, aangevuld met de 
autonomieautonomie de la volonté in ruime zin. Ter onderbouwing van dit regime leunen ze in deze 
editiee zwaar op het arrest Air Maroc en de bijbehorende noot van A. Lyon-Caen. 

Hett lijk t gepast om hier reeds het commentaar aan te halen van Lagarde in de aan 
G.. Lyon-Caen opgedragen Mélanges uit 1989: "Le plus extraordinaire est que 1'analyse 
d'Antoinee Lyon-Caen [van de arresten Montfort en Air Maroc, AH] fut présentée de facon 
sii  séduisante que chacun se laissa prendre a sa force de conviction, y compris la Cour 
dee cassation, et qu'elle finit par devenir le droit positif. L'interpretation d'un seul devint 
opinionn commune et celle-ci fit le droit."149 Dat ook Gérard Lyon-Caen zich in de analyse 
vann A. Lyon-Caen kon vinden, blijkt uit de eveneens in 1980 uitgekomen editie van Les 
grandgrand arrets de droit du travail die verzorgd wordt de G. Lyon-Caen en J. Pélissier. Hierin 
wordtt geconstateerd dat het hanteren van de loi la plus favorable in het IPR goed aansluit 
bijj  de in het interne arbeidsrecht geldende principes. De loi d'autonomie en de loi du lieu 
d'exécutiond'exécution worden in dit laatste werk als geheel gelijkwaardig beschouwd.150 

Inn de zesde druk van Droit social international et europeen uit 1985 kent het hoofdstuk 
overr het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst wederom een nieuwe opzet. Het 
eigenn karakter van het IPR voor arbeidsovereenkomsten staat nu voorop.151 Hiermee is 

1455 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 104 en 107. 
U66 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 111 resp. 106. 
1477 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 110 e.v. Verrassend genoeg wordt hierbij - zelfs als eerste - een arrest 

aangehaaldd waarin uit de aanwezigheid in de overeenkomst van twee naar Frans recht nietige bepalin-
genn wordt afgeleid dat de partijen zich hebben willen onttrekken aan Frans recht. Het betrof de 
overeenkomstt tussen een Italiaanse vertegenwoordiger in Italië en een Frans bedrijf. De naar Frans 
rechtt nietige bepalingen waren een forumkeuze ten gunste van de Italiaanse rechter en een bepaling 
waarinn de agent bij voorbaat afstand deed van zijn goodwill-vergoeding. Zeker dat laatste was niet 
bepaaldd gunstiger voor de werknemer. Voor dit arrest-Zanarelli, zie Rev.Crit. 1970, 281. 

1488 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 105. 
1499 LA G.Lyon-Caen 1989, 87. 
1500 Lyon-Caen/Pélissier 1980, 302. 
1511 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 71. 
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dee arbeidsovereenkomst een aparte verwijzingscategorie geworden, los van die voor 
overeenkomstenn in het algemeen. De dubbele aanknoping waarbij de lot du lieu d'exécution 
geldtt naast de loi d'autonomie, wordt nadrukkelijker dan in de vorige editie gezien als 
eenn vertaling van de ordre public social uit het interne recht naar het IPR.152 Het arrest 
Thuillierr wordt inmiddels als basis van deze leer beschouwd.'53 In deze editie wordt 
voorr het eerst ook het EVO behandeld.154 Dat dit verdrag de partij autonomie beperkt tot 
explicietee rechtskeuze wordt niet als een afwijking van het tot dan toe geldende recht 
beschouwd.. Volgens de auteurs is het open einde van art. 6 lid 2 EVO namelijk verwant 
mett de Franse invulling van het begrip 'partijautonomie'.155 

Inn 1991 beschrijft G. Lyon-Caen in zijn boek Les relations de travail Internationales de 
zegetochtt van de loi la plus favorable in het internationale arbeidsrecht.156 In het arrest 
Thuillierr ziet hij een eerste poging om de dwingende toepasselijkheid van de lex loci laboris 
tee verzoenen met de partijautonomie.157 Het in dat arrest gemaakte, volgens de schrijver 
kunstmatige,, onderscheid tussen réglementation du travail en droits contractuels verdwijnt 
inn de loop der tijd naar de achtergrond. Wat overblijft, is een combinatieregel waarbij zowel 
dee loi du lieu d'exécution als de loi d'autonomie van toepassing zijn. Op basis van de 
uitsprakenn Montfort en Air Maroc wordt geconstateerd dat aanknoping aan de plaats van 
uitvoeringg van de overeenkomst de regel is. Afwijkingen van de loi du lieu d'exécution 
tenn gunste van de partijautonomie dienen te worden gemotiveerd.158 Een dergelijke 
aanknopingg aan de partijautonomie is slechts toegestaan voor zover dit verbetering brengt 
voorr de werknemer.159 Deze regel vloeit volgens G. Lyon-Caen direct voort uit de 
rechtsbronnentheoriee binnen het arbeidsrecht en zou in Europa algemeen erkend zijn.160 

Voorr de vraag hoe de vergelijking tussen de verschillende voor toepassing in aanmerking 
komendee regels moet plaatsvinden, kan worden aangesloten bij het interne arbeidsrecht. 

Inn het werk van G. Lyon-Caen is derhalve een duidelijke ontwikkeling te constateren in 
dee richting van een zelfstandige aanknoping voor arbeidsverhoudingen. Hierboven is de 
ontwikkelingg binnen zijn werken over het internationale arbeidsrecht weergegeven; zijn 
handboekenn over het interne arbeidsrecht bieden hetzelfde beeld. Het basisbegrip in het 

1522 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 72. 
1533 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 72-74. 
1544 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 79-82. 
1555 "On est tres prés alors du choix autonome des parties." Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 81. Bij de 

behandelingg van de rechtskeuze wordt slechts gesproken over een choix expres. Volgens art. 3 van 
hett EVO is echter ook een voldoende duidelijke impliciete rechtskeuze mogelijk. 

1566 Lyon-Caen 1991, 23: "elle (1'idée de ïa loi plus favorable) était appelée ici a un bnllant avenir...." 
1577 Lyon-Caen 1991, 23. 
1588 Lyon-Caen 1991, 28. 
1599 Lyon-Caen 1991, 26. 
1600 Lyon-Caen 1991, 23-24. 
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Fransee arbeidsrecht, zowel intern als internationaal, is de ordre public social. '61 Dit begrip 
verklaartt zowel de dwingende toepasselijkheid van de loi du lieu d'exécution als de 
mogelijkheidd gunstiger regelingen voor de werknemer te treffen. Beide aspecten zullen 
hieronderr kort worden uitgewerkt. 

3.3.22 Favor in het Franse conflictenrecht 

Inn de ontwikkeling van het Franse conflictenrecht met betrekking tot internationale arbeids-
overeenkomstenn speelt het leerstuk van de loi la plus favorable een grote rol. Dit leerstuk 
kann gezien worden als een uitwerking van de ordre public social in het interne recht en 
hangtt nauw samen met de rechtsbronnenleer in het (Franse) arbeidsrecht.16' Het ar-
beidsrechtt kent verschillende rechtsbronnen, waartussen in beginsel een hiërarchie bestaat. 
Dezee hiërarchie speelt echter alleen een rol als een regeling normen bevat die absoluut 
dwingendd zijn. In dat geval mogen lagere regelingen niet afwijken van deze normen. 
Meestall  echter is het arbeidsrecht niet absoluut dwingend, maar formuleert het slechts een 
dwingendee minimumnorm ten gunste van de werknemer. Van dit soort eenzijdig dwingend 
arbeidsrechtt mag worden afgeweken voor zover de afwijkende regeling gunstiger is voor 
dee werknemer. Dit verschijnsel staat bekend onder de naam ordre public social. Binnen 
dee ordre public social speelt de hiërarchie echter geen rol van betekenis: in alle gevallen 
geldtt de gunstigste regeling, la loi la plus favorable.^ 

Ditt leerstuk is in Frankrijk overgezet naar het IPR. Deze omzetting houdt in dat een 
arbeidsverhoudingg in beginsel beheerst wordt door de loi du lieu d'exécution, maar dat 
naderee regelingen de bescherming van de werknemer kunnen vergroten. Deze nadere rege-
lingenn kunnen in internationale gevallen bestaan uit specifieke bepalingen in de individuele 
arbeidsovereenkomst,, uit een gunstiger collectieve regeling of uit een rechtskeuze voor 
eenn gunstiger recht. Binnen het systeem van de ordre public social maakt dit geen prin-
cipieell  verschil.164 Dit betekent mijns inziens overigens niet dat de rechtskeuze slechts 
eenn secundair karakter heeft. Het gekozen recht wordt veeleer ingeschoven in het systeem 
vann rechtsbronnen in het arbeidsrecht en behoudt dan ook zijn dwingendheid met betrekking 
tott de daarin opgenomen minimumnormen. 

Hett Franse IPR wordt als een belangrijke inspiratiebron gezien voor art. 6 lid 1 EVO. 
Volgenss Mankowski was het in het EVO opgenomen favor-systeem voordien alleen bekend 

1611 Lyon-Caen 1991, 26: "Le Droit positif francais se caractérise ainsi par ce que Ie Droit italien appdie 
Iee 'maximum de protection', et qui n'esl pas autre chose que ce qu'en Droit interne on appelle parfois 
'l'ordree public social'." 

1622 Coursier 1993, 87. 
1633 Zie voor de discussie op dit punt de noten bij par. 3.4.1 van dit hoofdstuk. 
1644 De hiërarchie tussen het gekozen recht en het objectief toepasselijk recht speelt alleen als een van 

dee twee rechtsstelsels regels bevat die absoluut dwingend zijn. Zie hierover Lagarde in: LA Lyon-Caen 
1989,, 93-96. 
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inn Frankrijk en niet in de overige lidstaten.165 Bij de bestudering van de problemen rond 
dee door art. 6 lid 1 EVO voorgeschreven gunstigheidsvergelijking zal dan ook naar alle 
waarschijnlijkheidd voornamelijk inspiratie moeten worden gezocht in het Franse recht. Mijns 
inzienss wijkt het oude Franse recht echter in twee opzichten af van de regeling van art. 
66 EVO. Onder het Franse systeem, zoals dat in 1991 wordt beschreven door G. Lyon-Caen, 
wordtt de overeenkomst in beginsel beheerst door het recht van de plaats van uitvoering 
vann die overeenkomst; het gekozen recht kan hierop slechts verbeteringen aanbrengen.166 

Onderr het EVO daarentegen moet volgens de meeste auteurs het gekozen recht beschouwd 
wordenn als de lex causae; het objectief toepasselijk recht is slechts van toepassing voor 
zoverr dit een betere bescherming biedt aan de werknemer. De twee systemen wijzen dus 
verschillendee rechtsstelstel aan als de lex causae.161 Daarnaast verschillen de systemen 
mett betrekking tot het recht dat naast het gekozen recht van toepassing is. Onder het Franse 
IPRR kan de rechtskeuze niet derogeren aan de loi du lieu d'execution, terwijl het EVO het 
objectiefobjectief toepasselijk recht als vergelijkingsmateriaal gebruikt. 

Dee speciale positie van het recht van de plaats van uitvoering van de overeenkomst, 
diee berust op het openbare orde-karakter van de verwijzingsregel in het Franse IPR, is terug 
tee vinden in het voorontwerp voor een Europees verdrag uit 1972. Art. 2 van dit 
voorontwerpp bepaalde dat "bij arbeidsverhoudingen de keuze van partijen geen inbreuk 
[kan]]  maken op de dwingende bepalingen ter bescherming van de arbeider, welke van kracht 
zijnn in het land waar deze zijn arbeid gewoonlijk verricht."168 In de uiteindelijke versie 
vann het EVO is deze focus op de lex loci laboris echter verdwenen om met de detacherings-
richtlij nn weer - ten dele - terug te keren in het Europese IPR. 

Dee loi la plus favorable kan gezien worden als een uitdrukking van een algemeen streven 
naarr maximale werknemersbescherming door favor-technieken toe te passen. Een dergelijk 
strevenn is ook terug te vinden in het Franse recht ten aanzien van de identificatie van de 
werkgeverr in concernverhoudingen. Overplaatsing binnen een concern gaat vaak gepaard 
mett een verandering van formele werkgever. Dit gegeven is in het Franse recht, zowel 
internn als internationaal, niet doorslaggevend bij het bepalen van het werkgeverschap. Als 
err een band van ondergeschiktheid met de oorspronkelijke werkgever aanwezig blijft , kan 
dee rechter ook deze laatste als werkgever beschouwen. In dat soort gevallen is er dus sprake 
vann twee ondernemingen die beide werkgeversverantwoordelijkheden vervullen, de een 
tenn aanzien van de dagelijkse gang van zaken en de salarisbetaling, de ander ten aanzien 

1655 Mankowski IPRax 1994, 89; Rodière noemt naast Frankrijk ook Italië: Droit Social 1986, 119. 
1666 Zie echter Foyer JDl 1993, 613 en Lagarde in: LA Lyon-Caen 1989, 93-96. 
1677 Lagarde (in: LA Lyon-Caen 1989, 95) houdt het er tenslotte op dat het EVO de notie van een lex 

causaecausae voor arbeidsovereenkomsten geheel heeft losgelaten. 
1688 Voorontwerp van een verdrag nopens de wetten die van toepassing zijn op verbintenissen uit 

overeenkomstt en op niet-contractuele verbintenissen. Tekst ontleend aan preadvies NVIR 1971 nr. 
71,, 129. 
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vann carrièreplanning, pensioen en dergelijke. In dat geval zijn ook beide ondernemingen 
aann te spreken op hun werkgeversverantwoordelijkheden.169 

Opp deze twee verhoudingen kunnen vervolgens twee verschillende rechtssystemen van 
toepassingg zijn zodat onder omstandigheden het ontslag van een concernwerknemer moet 
voldoenn aan een dubbele toets.170 Deze dubbele bescherming is uitgewerkt in art. L 122-
14-88 CdT dat handelt over werknemers van een internationaal concern die worden over-
geplaatstt naar een buitenlands filiaal. Dit artikel bepaalt dat de beëindiging van de arbeids-
overeenkomstt door het buitenlandse filiaal niet automatisch leidt tot beëindiging van de 
arbeidsverhoudingg met het concern. Het moederbedrijf moet de werknemer herplaatsen 
off  anders ontslag verlenen onder toepassing van het Franse recht. Ook in concernverhoudin-
genn worden dus meerdere rechten naast elkaar van toepassing geacht, ditmaal via de omweg 
vann het dubbele werkgeverschap. 

Kann de loi la plus favorable in theorie ingezet worden bij verschillende vraagpunten van 
internationaall  arbeidsrecht, in de praktijk heeft het leerstuk echter slechts een beperkte 
betekenis.. Deze betekenis is volgens sommige auteurs in de periode voor de inwerking-
tredingg van het EVO duidelijk afgenomen.171 Wat de verwijzingsregel zelf betreft, is dit 
mett name een gevolg van een restrictievere invulling van de loi d'autonomie. Deze zou 
nogg slechts een rol kunnen spelen als daadwerkelijk een rechtskeuze door partijen valt 
aann te wijzen. Lagarde wijst hiervoor op twee arresten uit 1985 en 1986 waarin geen enkele 
pogingg wordt gewaagd een impliciete rechtskeuze ten gunste van Frans recht af te leiden 
uitt de omstandigheden van het geval.172 In deze arresten wordt zonder meer de voor 
dee werknemer ongunstigere lex loci laboris toegepast. De vroeger duidelijk aanwezige 
tendenss om Franse werknemers te beschermen door Frans recht van toepassing te achten 
opp hun arbeidsovereenkomst is hiermee volgens hem in feite verdwenen.173 

Ditt beeld wordt bevestigd door latere rechtspraak zoals de arresten Ponzo uit 1990 
enn Wraber uit 1987.174 Ook de betekenis van art. L 122-14-8 CdT is inmiddels sterk 
gereduceerdd door een restrictieve interpretatie van de toepasbaarheid van dit artikel op 
internationalee gevallen. Gold de regeling aanvankelijk als voorrangsregel ten opzichte van 
Fransee multinationals, in 1993 besliste de Cour de Cassation dat voor toepassing van de 

1699 A. Lyon-Caen noot bij Cd 'App de Paris (21e Ch.) 27 november 1986 (Wuetig c. International 

Harvester)) Rev.Crit.dip 1988, 314 e.v. , 327; Moreau noot bij Cd 'App de Paris (21e Ch.) 7 juni 1996 

(Boikovv c. 1. Black Sea and Baltic General Insurance Company 2. Ingosstrakh) Rev.Crit.dip 1997, 

555 e.v. , 60; Coursier 1993, 25-27; Rodiere 1987, 150-154. 

1700 Lyon-Caen 1991, 41. 

1711 Sinay-Cytermann in: LA Sinay 1994, 317; Lagarde in: LA G. Lyon-Caen 1989, 88-92; Pocar RdC 

19888 tome 188, 387. 

1722 Lagarde, noot bij CdC (Ch.Soc.) 6 januari 1985 (CFAO c. Garnier Chèvreville) en CdC (Ch.Mixte) 

288 februari 1986 (Ai r Afrique c. Noireaux) Rev.Crit dip 1986, 501. 

1733 Lagarde Rev.Crit.dip 1986, 506 en Rev.Crit.dip 1991, 320. Zie ook Gaudemet-Tallon Rev.Crit.dip 

1988,, 84. 

1744 CdC (Ch.Soc.) 4 april 1990 Droit Social 1991, 22 (Ponzo); CdC (Ch.Soc.) 7 mei 1987 Rev.Crit.dip 

1988,, 78 (Wraber). Sinay-Cytermann in: LA Sinay 1994, 317-318. 
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bepalingg tevens noodzakelijk is dat de arbeidsverhouding wordt beheerst door Frans 
recht.1755 Aangezien het artikel per definitie uitsluitend betrekking heeft op in het buiten-
landd werkzame personen, komt deze uitspraak erop neer dat art. L 122-14-8 CdT slechts 
vann toepassing is als de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst (expliciet of 
impliciet)) een rechtskeuze hebben uitgebracht voor Frans recht. 

3.3.33 La Ueu d'exécution 

Zoalss gezegd heeft de ordre public social als basis van het Franse arbeidsrecht een 
belangrijkee invloed uitgeoefend op het Franse conflictenrecht met betrekking tot arbeidsover-
eenkomsten.. Deze belangrijke rol van de openbare orde leidde tot een territoriale werking 
vann het arbeidsrecht. Het territorialiteitsbegrip werd op zijn beurt meestal ingevuld als 
verwijzendd naar de plaats waar de werknemer zijn verplichtingen uit de arbeidsovereen-
komstt vervult. Het gehele arbeidsrecht was daarmee in beginsel onderworpen aan een ge-
slotenn verwijzingsregel op basis van de Ueu d'exécution. Deze tamelijk starre verwijzings-
regell  heeft op een aantal punten tot kritiek geleid. Deze kritiek richt zich zowel op de 
territorialiteitt als zodanig als op de invulling daarvan aan de hand van de lieu d'exécution. 

Omdatt de gesloten verwijzingsregel betrekking heeft op het arbeidsrecht als geheel, wordt 
geenn systematisch onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten arbeidsrechtelijke 
regelingen.. Het in het arrest Thuillier gemaakte onderscheid tussen réglementation ad-
ministratifministratif en obligatoire aspecten (garanties essentielies du contrat) werd nadien terug-
genomenn door de rechtspraak en door Lyon-Caen verworpen.176 Niet elke regeling richt 
zichh echter op de werkplek. Koopmans ziet de onderneming als centraal aanknopingspunt 
voorr het arbeidsrecht in het algemeen en het CAO-recht in het bijzonder. Ten aanzien van 
hett BBA dient de arbeidsmarkt als referentie. Ook in het Franse arbeidsrecht doen dit soort 
verschillenn zich voor.177 Dat een verschil in doelstelling van de diverse regelingen kan 
leidenn tot een verschil in internationale werkingssfeer, blijf t echter in Frankrijk - in ieder 
gevall  in de literatuur - vrijwel onzichtbaar door de sterke nadruk op territorialiteit in de 
zinn van aanknoping aan de Ueu d'exécution. 

1755 CdC (Ch.Soc.) 30 juni 1993 Rev.Crit. 1994, 324-331 (Robertson c. CEBTP). Daarnaast moet de 
werknemerr voor de uitzending in Frankrijk werkzaam geweest zijn voor het bedrijf. Zie: Tekstuitgave 
Dallozart.LL 122-14-8 CdT aant. 2 met verwijzing naar CdC (Ch.Soc.) 18december Ï9S4 Jurispr.soc. 
UIMMUIMM  1987.294; Cd'App Paris 27 november 1986 Rev.Crit.dip 1988, 314 (Wuetig c. International 
Harvester). . 

1766 Om overigens in 1996 omarmd te worden door Moreau in haar noot bij Cour d'appel de Paris (18e 
Ch.)) 13 april 1995 (Banco Borgès et Irmao c. Da Cunha), Rev. Crit.dip 1996, 329. 

1777 Zie bijvoorbeeld Lyon-Caen/Pélissier 1988, 38: de regels van arbeidsrecht worden daar beschouwd 
alss ' iois de police et de süreté (art 3 C.Civ.), régissant toutes les entreprises situées sur Ie lerritoire 
francaisfrancais dans leur rapport avec leur personnel". 
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Dee centrale plaats voor het recht van de lieu d'execution dwingt tot een nadere omschrijving 
vann dit begrip. Dan blijkt dat het niet in alle omstandigheden samenvalt met het recht van 
dee feitelijke werkplek. De lieu d'execution zou betrekking hebben op de plaats waar de 
hoofdverplichtinghoofdverplichting van de werknemer, in zijn hoedanigheid van werknemer, wordt uit-
gevoerd.. Voor een piloot is dan uitsluitend het werk verricht aan boord van het vliegtuig 
relevantt terwijl een architect in loondienst zijn hoofdverplichting nakomt achter de tekentafel 
enn niet op de bouwplaats. Dat er feitelijk op verschillende plaatsen wordt gewerkt, is dus 
niett relevant voor het bepalen van de lieu d'execution zolang de hoofdverplichting van 
dee werknemer maar valt te lokaliseren. Het in art. 6 EVO opgenomen criterium van de 
gewoonlijkegewoonlijke werkplek krijgt pas betekenis als de plaats van uitvoering in voornoemde zin 
wordtt verplaatst naar het buitenland.178 

Dee plaats van uitvoering van de overeenkomst is dus eerder een juridische constructie 
dann een feitelijk gegeven. Dit blijkt duidelijk uit de jurisprudentie inzake gevallen waarin 
aanknopingg aan de feitelijke werkplek onmogelijk of niet zinvol is. Het standaardvoorbeeld 
hiervoorr is de arbeidsovereenkomst van vliegend of varend personeel werkzaam in het 
internationalee transport. Voor dat type arbeidsovereenkomst leidt de fixatie op het recht 
vann de werkplek volgens Gamillscheg nogal eens tot het hanteren van pure ficties. In het 
Fransee IPR is dit ook duidelijk terug te vinden: in het arrest Air Afrique v. Noireaux werd 
hett recht van de lieu d'execution toegepast op het vliegende personeel waarbij het vervoer-
middell  gold als 'territoir' van het land van registratie.179 De in Frankrijk gestationeerde 
pilotenn werden aldus geacht hun arbeid te verrichten in Ivoorkust. De gelijkstelling van 
dee vlag van een vliegtuig met nationaal territoir is echter niet volledig. In andere arresten 
zoalss die inzake Ai r Maroc en Air Afrique c. Sylvestre, wordt geconstateerd dat hors de 
touttout établissement werd gewerkt.180 Het land van registratie wordt vervolgens beschouwd 
alss lieu d'emploi en niet als lieu d'execution.191 De in Air Afrique gehanteerde fictie 
sluitt overigens aan bij de situatie ten aanzien van zeeschepen. De Franse Code du Travail 
MaritimeMaritime is van toepassing op arbeid verricht op schepen onder Franse vlag. Dit wordt 
vaakk gezien als een toepassing van de lex loci laboris waarbij dus Franse schepen voor 
hett arbeidsrecht als Frans territoir beschouwd worden.182 

Hoewell  op verschillende onderdelen van het arbeidsrecht de territoriale werking van de 
wetgevingg terugkeert, blijkt dat ook in Frankrijk niet alle regelingen exact dezelfde 
werkingssfeerr hebben. In het arrest Wagon-lits werd de verplichting tot het instellen van 
eenn medezeggenschapsorgaan naar Frans recht afhankelijk gemaakt van het uitoefenen 

1788 Coursier 1993, 100-101. CdC (Ch.Civ.) Ie Ch. 16 juni 1987 Rev.Crit.dip 1988, 78 2' esp. nt. 
Gaudemet-Tallon. . 

1799 Verg. Moreau Rev.Crit.dip 1997, 64. 
1800 CdC (Ch.Soc) 31 maart 1978 Rev.Crit.dip 1978, 704 (Ai r Maroc); CdC (Ch.Civ) 16 juni 1987 

Rev.Crit.dipRev.Crit.dip 1988, 80 (Ai r Afrique c. Sylvestre). 
1811 Zie ook Coursier 1993, 108-109. 
1822 Loi du 13 decembre 1926 portant Code de Travail Maritime art. 5; Coursier 1993, 107; Chaumette 

DroitDroit  Social 1995, 997 e.v. 
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vann werkgeversverantwoordelijkheden in Frankrijk. Dit criterium is nauw verwant met 
maarr niet identiek aan dat van dee gewoonlijke werkplek van de individuele werknemers.183 

A.. Lyon-Caen acht het voor het Franse CAO-recht van doorslaggevend belang of een werk-
nemerr deel uitmaakt van de onderneming van de door de CAO gebonden werkgever.184 

Ookk in dat geval staat de (territoriale) werking ten opzichte van de werkgever dus centraal. 
Dee feitelijke werkplek speelt echter een hoofdrol in Hoofdstuk I van Boek lil Titel 

IVV van de Code du Travail dat regels bevat betreffende buitenlandse werknemers. In de 
daarinn opgenomen bepalingen wordt aan alle in Frankrijke werkzame werknemers een aantal 
rechtenn gegarandeerd, ongeacht de duur van de werkzaamheden en ongeacht de legale of 
illegalee status van de arbeid.185 Boek in Titel iv staat sterk in het teken van het vreem-
delingenrechtt en het tegengaan van discriminatie maar versterkt dus tevens de territoriale 
geldingg van het Franse arbeidsrecht. Deze territorialiteit garandeert maximaal respect voor 
dee lokaal geldende regels van arbeidsrecht maar heeft onder andere als nadeel dat daardoor 
dee continuïteit van de arbeidsverhouding in gevaar komt. Met name de in het volgende 
hoofdstukk te bespreken Duitse auteur F. Gamillscheg heeft zich om die reden afgezet tegen 
hett (oude) Franse IPR. 

Hoewell  de invulling van de lieu d'execution dus nog enige variatie vertoonde, was de 
aanknopingg in Frankrijk onder het oude recht tamelijk rigide. Uitzendingen naar het 
buitenland,, of ze nu van korte of lange duur zijn, leidden tot wijziging van het toepasselijke 
recht.1866 Daarentegen werden alle werkzaamheden binnen Frankrijk beheerst door Frans 
recht.. De territorialiteit van het Frans arbeidsrecht wijkt echter voor andersluidende inter-
nationalee afspraken.187 Het EG-verdrag en de daarop gebaseerde secundaire regelingen 
waaronderr Vo 1408/71, bevatten dergelijke andersluidende internationale afspraken.188 

Frankrijkk heeft zich door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappenn gedwongen gezien de werkingssfeer van sommige bepalingen uit de Code du 

1833 Het arrest Wagon-lits (Conseil d'État 29 juni 1979 Rev.Crit.dip 1974,344 e.v.) was voor Francescakis 
aanleidingg om te pleiten voor het afschaffen van de ordre public social als basis voor het internationale 
arbeidsrechtt en het omhelzen van het procédé van de voorrangsregels (regies d*application immediate). 
Anderss dan de ordre public, baseert dat laatste procédé de werkingssfeer van een bepaling immers 
expliciett op het doel van die bepaling. 

1844 A. Lyon-Caen Rev.Crit.dip 1988, 328-329. 
1855 Art. L 341-6-1 bepaalt dat ook illegaal in Frankrijk werkzame personen de bescherming genieten 

vann de bepalingen van Boek II van de Code du Travail. Boek II bevat de réglementation du travail 
enn heeft globaal de inhoud van onze Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet. Ook heeft een 
dergelijkee werknemer recht op het geldende loon en een ontslagvergoeding gebaseerd op Frans recht. 
Art .. L 341-6-2 en 341-6-3 bevatten bevoegdheden voor vakbonden en belangengroeperingen op het 
terreinn van het bestrijden van discriminatie met betrekking tot de handhaving van de regels betreffende 
buitenlandsee werknemers. Art. 341-5 CdT bevat sinds 1993 een met de detacheringsnchtli jn ver-
gelijkbaree regeling. 

1866 Verg. voor een kortdurende uitzending naar het buitenland, i.e. Luxemburg CdC (Ch.Soc.) 25 januari 
19844 Rev.Crit.dip 1985, 328-329. 

1877 Robin Droit Social 1994, 133. 
1888 Zie voor de bijzondere positie van het EG-recht ook art. L 341-1 CdT. 
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TravailTravail aan te passen aan de eisen van het vrij verkeer van diensten.189 Maar ook het 
EVOO brengt volgens Rodière op dit punt een belangrijke wijziging aan in het Franse inter-
nationalee arbeidsrecht.190 Het EVO stemt immers voor het toepasselijk recht af op het 
landd waar de arbeid gewoonlijk verricht wordt en negeert expliciet kortdurende detache-
ringen.. Daarmee doorbreekt het verdrag de territorialiteit van het Franse arbeidsrecht tenzij 
dee arbeidsrechtelijke regelingen kunnen worden gebracht onder de werking van art. 7 (of 
eventueell  art. 10) EVO. 

Naarr aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie EG heeft het ministerie van 
arbeidd een circulaire doen uitgaan over de toepasselijkheid van een aantal arbeidsrechtelijke 
regelingenn op in Frankrijk gedetacheerde werknemers. Deze circulaire is in 1993 vervangen 
doorr een wettelijke regeling. Art. L 341-5 CdT bevat sinds die tijd een sterk aan de detache-
ringsrichtlijnn verwante bepaling. Dit artikel verklaart expliciet dat - zelfs - op tijdelijke 
werkzaamhedenn verricht in het kader van de internationale dienstverrichting een aantal 
inn het artikel opgesomde bepalingen van Frans sociaal- en arbeidsrecht van toepassing 
zijn.1911 Het betreft bepalingen met betrekking tot de (aanvullende) sociale zekerheid, 
hett loon, de werktijden en de arbeidsomstandigheden. Art. 341-5 CdT gaat zelfs verder 
dann de detacheringsrichtlijn nu het artikel tevens betrekking heeft op de toepasselijkheid 
vann Franse CAO's in andere sectoren dan de bouwnijverheid en op regelingen met betrekking 
tott aanvullende sociale zekerheid.192 Inwerkingtreding van het EVO betekent dus bepaald 
niett het einde van de territoriale gelding van het Franse recht. Wel verschuift het accent 
vann de bepaling van het toepasselijk recht op de overeenkomst als geheel op basis van 
territorialee criteria naar het vaststellen van minimumbescherming op een aantal specifiek 
terreinen.. Deze verschuiving gaat deels aan de inwerkingtreding van het EVO vooraf en 
hangtt samen met de eisen van het vrij verkeer binnen de Europese Unie. 

3.44 Conflictenrecht voor CAO's 

3.4.11 Inter n 

Elkee CAO dient op grond van art. L 132-5 CdT zelf zijn economische en territoriale wer-
kingssfeerr aan te geven.193 Voor de vraag of een onderneming (entreprise) onder de econo-
mischee werkingssfeer van een CAO valt, is alleen de in het bedrijf daadwerkelijk uit-

1899 Zie t.a.v de toepasselijkheid van art. L 341-6 en 341-7 CdT en de bepalingen m.b.t. het Office des 
Migrationss Internationales: HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1417 (Rush Portuguesa) en 
deell  II I van dit boek. 

1900 Rodière Droit Social 1986, 126. 
1911 Loi no. 93-1313 van 20 december 1993 art. 36: Chaumette Droit Social 1995, 1002. 
1922 Zie over deze bepaling Rodin Droit Social 1994, 127-135. 
1933 Art. L 132 CdT eerste volzin: "Les conventions et accords colleclifs de travail déterminent leur champ 

d'applicationn territorial et professionnel." jo. art. L 132-11: "L e champ de application territorial des 
conventionss de branches et des accords professionnels et interprofessionnels peut être national, regional 
ouu local." Zie ook Couturier 1994, 463 
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geoefendee activiteit relevant.194 Bij een gemengd bedrijf geldt dat een bedrijf per werkeen-
heidd {établissement) slechts onderworpen kan zijn aan één CAO.195 Als de werkzaamheden 
vann het bedrijf onder meer dan één CAO vallen, geldt de CAO die betrekking heeft op de 
hoofdbezigheid.1966 Slechts als de verschillende activiteiten in duidelijk te onderscheiden 
werkeenhedenn worden uitgeoefend, kan voor elke activiteit ook een eigen CAO van toepas-
singg zijn. Binnen dit systeem is dus in feite het établissement oftewel de autonome werkeen-
heidd het aangrijpingspunt voor sociaal-economische werkingssfeer van de CAO.197 

Hetzelfdee criterium lijk t bepalend voor de territoriale werkingssfeer.198 In beginsel 
iss een CAO territoriaal van toepassing op ondernemingen (enfreprises) wier werkeü'ke zetel 
(siège(siège social) gelegen is binnen het werkingsgebied van de CAO.199 Een CAO is echter 
niett van toepassing op buiten de territoriale werkingssfeer van de CAO gelegen établis-
sementssements autonomes van binnen het territoir gevestigde ondernemingen.200 Omgekeerd 
iss een CAO slechts van toepassing op de binnen de werkingssfeer van de CAO gelegen 
établissementsétablissements van ondernemingen met hun zetel buiten het territoir, als deze établissements 
ookk daadwerkelijk autonome werkeenheden zijn.201 Een kort durende werkzaamheid 
binnenn het territoriale bereik van een CAO valt dan ook in het algemeen niet onder die 
CAO.. Daarvoor is immers nodig dat de aanwezigheid binnen het territoir een zekere mate 
vann permanentie heeft.202 

Vann de regels met betrekking tot de werkingssfeer van CAO's gaat derhalve een zekere 
afstemmingg tussen CAO's onderling uit. Deze afstemming betreft voornamelijk samenloop 
tussenn CAO's op hetzelfde niveau. Samenloop tussen CAO's op verschillende niveaus wordt 
beoordeeldd aan de hand van de regel van de disposition la plus favorable. Dit vaak als 
onderdeell  van de ordre public social beschouwde beginsel brengt een ver doorgevoerde 
hiërarchiee tot stand waarbij de algemene CAO voorgaat boven de meer specifieke, tenzij 

1944 CdC (Ch.Soc) 14 november 1973 Droit Social 1974, 146; CdC (Ch.Soc) 3 juni 1964, Droit Social 
1964,, 638; Lyon-Caen/Pélissier 1980, 14M42. 

1955 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 929-930; Gatumel 1991, 353-4. 
1966 Tenzij de bezigheden in duidelijk te onderscheiden vestigingen worden verricht. Jacobs 1986, 346; 

Lyon-Caen/Pélissierr 1988, 929-930; Gatumel 1991, 353-354. Anders: Blanpain-Despax 1987, 263 
par.. 589-590. 

1977 Couturier 1994, 464; Lyon-Caen/Pélissier 1980, 143. Zie ook de jurisprudentie vermeld bij art. L 
132-55 in Dalloz CdT 1996, 228. Dat deze gelding zo sterk gekoppeld is aan het bedrijf en niet aan 
dee arbeidsovereenkomst hangt mijns inziens samen met het feit dat binding van de werkgever in 
Frankrijkk voldoende is om binding aan de CAO te bewerkstelligen. 

1988 Lyon-Caen/Pélissier 1980, 137. 
1999 Couturier 1994, 463 verwijst naar CdC (Ch.Soc.) 18 jan 1989 Jur. UIMM no. 89-514 blz. 140. 
2000 CdC {Ch. Soc.) 20 november 1991 Droit Social 1992, 84; Dalloz CdT art. 132-135. 
2011 CdC (Ch. Soc.) 25 oktober 1995 RJS 1995, 803 no. 1259 geciteerd in: Dalloz CdT an, 132-135. 
2022 Gatumel 1991, 350; Rodière 1987, 135-136. 
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dee specifieke regeling gunstiger is voor de werknemer.203 De facto komt deze regel er echter 

opp neer dat alle regels die op grond van hun professionele en territoriale bereik een 

specifiekee arbeidsverhouding bestrijken ook en wel tegelijkertijd op die arbeidsverhouding 

vann toepassing zijn. De regel die het gunstigst is voor de werknemer, bepaalt uiteindelijk 

dee rechtspositie van de werknemer.204 De vergelijking geschiedt per groep van regels 

diee hetzelfde onderwerp bestrijken (Ie même objet ou la même cause).205 In principe vindt 

geenn stapeling (cumul) van voordelen plaats.206 In de verhouding tussen CAO's onderling 

dientt de bepaling van de gunstigste regeling betrekking tot hebben op het geheel van 

werknemerss en niet op een individuele werknemer.207 Het is een strijdpunt of dit ook 

geldtt voor de gunstigheidsvergelijking tussen individuele en collectieve arbeidsovereenkom-

sten.2088 De keuze wordt gemaakt door de rechter op grond van objectieve criteria. Tricot 

verklaartt dit laatste uit de algemene gelding van CAO-bepalingen die kenmerkend is voor 

hett Franse CAO-recht. De uiteindelijk toe te passen 'rechtsregel' mag niet afhangen "de 

1'humeur,, voir de Terreur de tel ou tel salarié".209 

2033 Art. L 132-13 CdT regelt de verhouding tussen CAO's met een verschillende territoriale en/of 
professionelee reikwijdte. Deze regel zou volgens sommige auteurs ook van toepassing zijn op de 
verhoudingg tussen professionele en interprofessionele akkoorden op gelijk niveau. Zie bijv. Lyon-
Caen/Pélissierr 1988, 929. Art. L 135-2 bevat de plus favorable-regel voor de verhouding tussen de 
CAOO en de individuele arbeidsovereenkomst: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 932; Jacobs 1986, 247; 
Gatumel,, 353. Het beginsel van de disposition favorable geldt overigens niet voor het probleem van 
dee opvolging van CAO's in de tijd. Hierbij geldt namelijk dat de nieuwe CAO directe werking heeft, 
ookk als hij ongunstiger is dan de oude CAO. Verschillende schrijvers wijzen er op dat de directe 
werking-regell  is ontstaan in een tijd dat een nieuwe CAO haast per definitie gunstiger was dan de 
oudee CAO. Als deze situatie feitelijk verandert, zou de juridische regel hierbij moeten worden 
aangepast.. In de tussentijd moet het leerstuk van de verkregen rechten uitkomst bieden. Zie: Jacobs 
1986,, 348; Lyon-Caen/Pélissier 1988,933 e.v. Zie voor een bestrijding van de gelijkstelling van ordre 
publicpublic social en la disposition la plus favorable Chalaron in: LA G. Lyon-Caen 1989, 243 e.v. Deze 
laatstee beschouwt art. L 135-2 CdT (een van de regelingen voor de concours des normes) als een 
duidelijkk van de ordre public social te onderscheiden regel. Voor CAO's, die volgens hem niet in 
eenn onderlinge hiërarchische verhouding staan, biedt de ordre public social geen oplossing, maar 
dee ptusfavorable-rcge\ wel (blz. 250). Het effect van de plusfavorable-regel is echter ook bij Chalaron 
datt regels met een meer specifiek bereik alleen van toepassing zijn als ze gunstiger zijn voor de 
werknemerr dan de meer algemene regels. 

2044 Couturier 1994, 452-453. 
2055 Lyon-Caen/Pélissier 1980, !33: CdC (Ch.Soc.) 12 februari 1969. 
2066 Tricot (Droit Social 1992, 363) citeert "en cas de concours de conventions collectives, les avantages 

ayantt Ie même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, Ie plus 
favorablee d'entre eux pouvant seul être accordé." 

2077 CdC (Ch.Soc.) 11 januari 1962, Droit Social 1962 nt. Savatier. Lyon-Caen/Pélissier 1980, 134; Tricot 

DroitDroit  Social 1992, 363. 
2088 Couturier 1994, 466, Dalloz CdT art. 135-2: CdC (Ch.Soc.) 25 januari 1984 Bull.Civ. V no 33. 
2099 Tricot Droit Social 1992, 363. 
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3.4.22 Internationaal 

Inn 1964 publiceert G. Lyon-Caen een artikel over de CAO in het IPR in het Journal de Droit 
International™International™ Op basis van onderzoek van CAO's en algemeen verbindend verklaring 
constateertt hij dat de territoriale werkingssfeer van CAO's meestal expliciet is opgenomen 
inn een van de eerste bepalingen van de CAO.211 De op dat moment beschikbare kleine 
hoeveelheidd rechtspraak houdt zich met name bezig met uitleg van dergelijke geschreven 
werkingssfeerbepalingen.. Standaardarrest op dit gebied is het - op dat moment zeer re-
centee - arrest Jacquin v. Verrerie et Cristallerie d'Arques van 29 mei 1963.2I2 In dat 
arrestt doet een in Italië woonachtige en werkzame ex-werknemer van een Frans bedrijf 
eenn beroep op een Franse CAO. Volgens de Cour de Cassation regelt de(ze) CAO echter 
slechtss arbeidsverhoudingen "sur Ie territoire métropolitain". De werkingssfeer van CAO's 
iss derhalve territoriaal beperkt. Deze territoriale beperking wordt vervolgens geacht betrek-
kingg te hebben op de feitelijke werkplek: de Franse CAO is slechts van toepassing op 
werkzaamhedenn in Frankrijk.213 

Dee nadelen van een dergelijke territoriale beperking moeten vervolgens weer worden 
geneutraliseerdd ten behoeve van Franse werknemers die worden uitgezonden door in 
Frankrijkk gevestigde werkgevers. Hiervoor zijn volgens Lyon-Caen diverse technieken 
beschikbaarr die ook in het interne arbeidsrecht worden gehanteerd, zoals het leerstuk van 
dee verkregen rechten {conservation des avantages acquis) en een variant op de loi la plus 
favorable-reg&lfavorable-reg&l op grond waarvan de werknemer er door de detachering niet op achteruit 
magg gaan.214 Deze technieken worden dus gebruikt om te voorkomen dat een werknemer 
bijj  kortdurende detachering buiten Frankrijk de rechten verliest die hij ontleent aan de 
Fransee CAO.215 Met name ten aanzien van CAO's op het terrein van de sociale zekerheid 
kann daarnaast het nadeel van de territoriale beperking worden opgeheven door vrijwillig e 
uitbreidingg van de werkingssfeer. Een CAO kan op verzoek van de werkgever van toepassing 
wordenn verklaard op uitgezonden en overgeplaatste werknemers van Franse - en in beperkte 
matee zelfs buitenlandse - ondernemingen.216 

2100 Lyon-Caen JDl 1964, 247-264. 
2111 Lyon-Caen JDl L964, 247-248. 
2122 Chambre Civile, section sociale JDl 1964, 301-302. 
2133 Hoewel Lyon-Caen wel lijk t te zien dat het meest gebruikte criterium voor toepassing van de CAO 

gelegenn is in de vestigingsplaats van de werkgever, gaat hij in zijn betoog uit van een territoriaal 
beperktee werking gebaseerd op de locus labons. 

2144 Lyon-Caen JDl 1964, 255. 
2155 In Nederland worden CAO-bepalingen geïncorporeerd in de individuele arbeidsverhouding. Bij 

uitzendingg zonder expliciete herziening van de arbeidsvoorwaarden kunnen de horizontale CAO-
bepalingenn gewoon mee worden genomen als deel van de arbeidsovereenkomst. Het effect hiervan 
iss vergelijkbaar met de door Lyon-Caen voorgestelde constructies. 

2166 Lyon-Caen JDl 1964, 256-257. Hij noemt hier de CAO's m.b.t. prévoyance van kaderpersoneel uit 
19477 en die voor gewone salaries uit 1961. 
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Lyon-Caenn maakt overigens een onderscheid tussen de vraag of een in het buitenland 
uitgevoerdee arbeidsovereenkomst (nog) onder de Franse CAO valt en de vraag naar de 
toepasselijkee CAO op internationale arbeidsovereenkomsten die in Frankrijk uitgevoerd 
worden.2177 Voor zover in Frankrijk een algemeen verbindend verklaarde CAO van toepas-
singg is, vindt hij dat alle arbeid verricht in Frankrijk onder die CAO moet vallen. Anders 
zouu volgens hem het in het Franse internationale arbeidsrecht geldende territorialiteitsprin-
cipee zijn kracht verliezen.218 Territoriale werking dus bij werkzaamheden in Frankrijk, 
mett een vorm van uitstraling van de CAO bij werkzaamheden buiten Frankrijk. Er ontstaat 
opp deze wijze een parallel tussen de territorialiteit van de CAO en de territorialiteit van 
hett arbeidsrecht in het algemeen. 

Inn het artikel uit 1964 constateert Lyon-Caen echter dat het begrip 'territoriale werking' 
geenn welomschreven betekenis heeft. Het kan wijzen op aanknoping aan zowel de werkplek 
alss de vestigingsplaats van de werkgever als de plaats van totstandkoming van de overeen-
komst.2199 In de sociale zekerheid kan zelfs de nationaliteit van de werknemer aanleiding 
zijnn voor toepassing van de Franse CAO (zij het op vrijwillig e basis). Zinniger is zijns 
inzienss dan ook een onderscheid naar soorten bepalingen. Aan de ene kant staan de CAO-
bepatingenn met betrekking tot de réglementation de travail die, net als het vergelijkbare 
arbeidsrecht,, territoriale werking hebben. Aan de andere kant de bepalingen die een opbouw 
vann individuele rechten met zich meebrengen, zoals die inzake vervroegde uittreding. Deze 
laatstee hebben veeleer een personele werking. Daar tussenin staan de bepalingen omtrent 
dee beloning die volgens Lyon-Caen een gemengd territoriaal/personeel karakter hebben.220 

Inn dat geval is de personele werking - wederom - gebaseerd op de noties van verkregen 
rechtenn en la loi la plus favorable.221 

Inn diverse edities van Droit social international et europeen handhaaft Lyon-Caen dit 
pleidooii  voor een onderscheid tussen clauses réelles en clauses personnelles?11 In de 
editiee van 1985 wordt onderscheiden tussen "clauses organisant la collectivité de travail" 
enn "clauses prévoyant des garanties, susceptibles d'individualisation".223 De jurisprudentie 
lijk tt echter voorlopig vast te houden aan territoriale werking voor de gehele CAO, behoudens 
andersluidendee bepalingen in de CAO zelf. 

Eenn uitgebreide bespreking van de positie van CAO's in het IPR komt voor bij P. Rodière 
inn zijn boek "La convention collective de travail en droit international" uit 1987. Het werk 
vann Rodière sluit aan bij dat van G. Lyon-Caen.224 Het wekt dan ook geen verbazing 

2177 Lyon-Caen JDl 1964, 254. 
2188 Lyon-Caen JDl 1964, 258. Op dezelfde pagina echter lijken twee belangrijke uitzonderingen gemaakt 

tee worden nl. werknemers in dienst van bedrijven zonder vaste inrichting o.i.d. in Frankrijk en in 
hett buitenland geworven werknemers. 

2199 Lyon-Caen JDl 1964, 257 en 258. 
2200 Lyon-Caen JDl 1964, 257 en 259. 
2211 Lyon-Caen JDl 1964, 260. 
2222 Zie 1974, 100-101 (identiek aan 1980,116). 
2233 Lyon-Caen 1985, 85. 
2244 Lagarde (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 84) beschouwt hen bijvoorbeeld als verwante auteurs. 

164 4 



DeelDeel II - De uitgangsposities 

datt de oplossing voor de positie van CAO's in het IPR volgens hem gezocht moet worden 
inn de ordre public social. In de eerste hoofdstukken van dit werk beschrijft Rodière de 
ontwikkelingg van de ordre public social als leidend beginsel in het internationale ar-
beidsrecht.. Bij Rodière mondt dit uit in een vrij strikte aanknoping aan de werkplek, met 
slechtss een uitzondering voor een duidelijk aanwezige rechtskeuze ten gunste van de 
werknemer.2255 Het uitgangspunt ten aanzien van CAO's was echter volgens Rodière anders 
dann ten aanzien van het wettelijke arbeidsrecht. Bij Lyon-Caen bleek al, dat de schaarse 
jurisprudentiee uitging van een territoriaal beperkte werking van CAO's. Dit werd in de hand 
gewerktt door Art. L 132-5 van de Code du Travail, dat verplicht tot het omschrijven van 
dee territoriale werkingssfeer van de CAO in de CAO zelf.226 De meeste CAO's bevatten 
dann ook een geschreven scope rule die aangeeft of de CAO geldt voor het Europese grond-
gebied,, of tevens voor de DOM-TOM's of juist slechts één of meer departementen bestrijkt. 
Dee literatuur, waaronder het artikel van G. Lyon-Caen uit 1964, stond dan ook met name 
inn het teken van het opheffen van de nadelen van diee strikte beperking tot arbeid verricht 
binnenn het territoir. 

Volgenss Rodière biedt ook hier de ordre public social de oplossing. CAO's, als deel 
vann het arbeidsrecht, kennen volgens hem een territoriale toepassing op basis van de ordre 
public.public. Andere wetgevingen of CAO-regelingen mogen daar van afwijken ten gunste van 
dee werknemer.227 Extraterritoriale toepassing van CAO's kan een gevolg zijn van zowel 
dee collectieve als de individuele partijautonomie. De individuele partij autonomie kan blijken 
uitt het feit dat in de individuele arbeidsovereenkomst een keuze is gemaakt voor de CAO 
zelf,, of voor het recht waarvan de CAO deel uitmaakt.228 Ook de impliciete partijwil speelt 
eenn rol. Deze vormt namelijk de verklaring voor het feit dat bij tijdelijke detachering buiten 
dee territoriale werkingssfeer de CAO toch van toepassing blijft . Er vindt dus een soort 
rayonnemenïrayonnemenï oftewel Ausstrahlung plaats.229 De collectieve partijwil komt volgens Rodière 
tott uiting in de scope rule van de CAO. 

Inn de CAO-praktijk wordt het belangrijkste alternatief voor aanknoping aan de plaats 
vann uitvoering gevormd door de aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever, 
eventueell  in combinatie met de plaats van totstandkoming van de overeenkomst. Zo komt 
dee zetel voor in de scope rule van de CAO voor journalisten en (waarschijnlijk) in die voor 
VRP's.. Een combinatie van de zetel met de plaats van totstandkoming komt voor in de 
ConventionConvention collective de retraite de prévoyance de cadres en in de CAO voor de rubber-
industrie.. Deze werkingssfeerbepalingen worden door Rodière niet beschouwd als autonome 
scopee rules maar als een vorm van 'rechtskeuze' die geen afbreuk kan doen aan de objec-

2255 Zie bijv. Rodière 1987, 41 waar hij zich keert tegen de manipulatie van de partijwil in de rechtspraak 
enn Rodière 1987, 36 waar hij pleit voor strikte territoriale toepasselijkheid van het arbeidsrecht (ook 
tijdelijkk in Frankrijk werkende werknemers vallen dwingend onder het Franse recht). 

2266 Rodière 1987, 127. 
2277 Rodière 1987, 140-141. 
2288 Rodière 1987, 142 e.v. 
2299 Zie ook Coursier 1993, 267. 
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tievee werkingssfeer van de CAO.230 Het voordeel van deze benadering is, dat daarmee 
eenn parallel ontstaat tussen arbeidsrecht en CAO. Beide zijn immers territoriaal van toepas-
singg op basis van de ordre public, maar laten afwijkingen op grond van de partijautonomie 
toee voor zover deze gunstig zijn voor de werknemer. 

Dee door Rodière aangebrachte parallel tussen de conflictregels voor de CAO en die voor 
hett wettelijk arbeidsrecht komt ook naar voren in Lyon-Caen's Les relations de travail 
internationalesinternationales uit 1991. In dat boek wordt de bespreking van de CAO opgesplitst. De 
collectievee regelingen met een sociaal verzekeringskarakter, zoals die inzake verzekering 
tegenn werkloosheid en die inzake pensioen, worden behandeld als onderdeel van het 
internationalee sociale zekerheidsrecht. In het hoofdstuk over het toepasselijk recht op de 
arbeidsovereenkomstt wordt slechts de convention collective du travail behandeld.231 Uit-
gangspuntt is nu, dat de jurisprudentie geen onderscheid maakt tussen toepasselijk recht 
enn toepasselijke CAO; de CAO is een integraal onderdeel van het {objectief) toepasselijke 
recht.. Wanneer een van de partijen haar claim uitsluitend op een Franse CAO baseert, wordt 
daarentegenn een territoriale beperking in de CAO aanwezig geacht, behoudens tegengestelde 
bepalingg in de CAO zelf.232 

Dezee territoriale beperking kan op twee manieren worden doorbroken. Enerzijds kan 
eenn CAO door de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst op vrijwillig e basis van 
toepassingg worden verklaard. Een dergelijke CAO-keuze is volgens Lyon-Caen een serieuze 
indicatiee voor een rechtskeuze voor Frans recht. Anderzijds bevatten sommige CAO's bepa-
lingenn die hun werking expliciet uitstrekken over gedetacheerde of overgeplaatste werk-
nemers.. In dat geval zijn de CAO-bepalingen van toepassing op alle werknemers die behoren 
tott een aan de CAO gebonden onderneming. Dit soort bepalingen onderstrepen volgens 
Lyon-Caenn het belang van identificatie van de werkgever in internationale arbeidsverhoudin-
gen.2333 Als een Franse CAO van toepassing is op een arbeidsverhouding naar buitenlands 
recht,, geldt het principe van de disposition la plus favorable.27,4 

Err zijn verschillende Franse arresten aan te wijzen waarin zowel Franse als buitenlandse 
CAO'ss als deel van de lex causae worden beschouwd.235 De CAO behoort tot het statut 
légallégal du travailleurP6 In 1991 wees de Cour de Cassation een mijns inziens vergaand 
arrestt waarin Franse CAO's expliciet als deel van het Franse arbeidsrecht worden beschouwd. 

2300 Rodière 1987, 136 en 140-141. 
2311 Lyon-Caen 1991,49. 
2322 Lyon-Caen 1991, 50. 
2333 Het is overigens opvallend dat in dit kader geen melding wordt gemaakt van de zaak Ai r Afrique. 

Hierinn speelde immers een belangrijke rol of de franse piloten wel of niet behoorden tot de franse 
vestiging. . 

2344 Voor het geheel zie Lyon-Caen 1991, 49-52. 
2355 Zie voor een buitenlandse CAO als deel van de lex causae: CdC (Ch.Soc) 7 mei 1987 Rev.Crit. dip 

1988,, 78 nt Gaudemet-Talion (Wraber); Sinay-Cytermann in: LA Sinay 1994, 318. 
2366 Ten aanzien van een Franse CAO, zie Cour d'Appel de Paris 27 november 1986 Rev.Crit.dip 1988, 

3200 (Wuetig c International Harvester). 
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Hett arrest had grotendeels betrekking op de positie van buitenlands recht in de procedure 
enn is gewezen door de eerste civiele kamer.237 In dit arrest wordt de in de literatuur 
waargenomenn samenhang tussen wettelijk en conventioneel arbeidsrecht bevestigd. Voor 
eenn territoriale beperking van de werking van de CAO is volgens de Cour de Cassation 
slechtss plaats als de CAO zelf hier nadrukkelijk in voorziet. Coursier, die in beginsel de 
oplossingg van de Cour de Cassation onderschrijft, vraagt zich af hoe deze uitspraak zich 
verhoudtt tot de verplichting om in elke CAO een omschrijving van de territoriale werkings-
sfeerr op te nemen: zijn daarmee niet alle CAO's expliciet of impliciet territoriaal beperkt? 

Hett opvallende is dat de onderhavige CAO inderdaad een expliciete werkingssfeer-
bepalingg kende. De CAO was op grond van art. 1 van toepassing op "les rapports entre 
maisonss d'édition qui ont leur siège en France métropolitaine et les salaries..." Derhalve 
bleekk volgens de Cour de Cassation uit niets dat deze CAO niet van toepassing zou zijn 
opp een buiten Frankrijk uitgevoerde arbeidsovereenkomst. Dit is ongetwijfeld correct, de 
territorialee werkingssfeer van de CAO was immers gekoppeld aan de vestigingsplaats van 
dee werkgever en niet aan de feitelijke of gewoonlijke werkplek. Maar daarmee was de 
CAOO nog niet van toepassing op de onderhavige overeenkomst. De casus betrof namelijk 
eenn in de vs gestationeerde executive president van een dochteronderneming gevestigd 
tee New York. Deze sprak de in Frankrijk gevestigde moederonderneming van het Ameri-
kaansee bedrijf en een eveneens in Frankrijk gevestigde zusteronderneming aan wegens 
ongerechtvaardigdd ontslag. Een valide argument tegen toepassing van de CAO was dan 
ookk mijns inziens dat de onderhavige werknemer geen deel uitmaakte van de onderneming 
inn Frankrijk.238 De procedure liep echter anders. In beginsel verklaarde de rechter 
Amerikaanss recht van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Dat vervolgens toch Frans 
rechtt werd toegepast, heeft te maken met de positie van buitenlands recht in de procedure. 
Omdatt geen der partijen voldoende bewijs had aangedragen over de inhoud van het Ameri-
kaansee recht, werd uiteindelijk alsnog Frans recht toegepast op het geschil. 

3.4.33 Waardering CAO-conflicten 

Hett Franse CAO-recht geeft de sociale partners de mogelijkheid juridisch bindende afspraken 
tee maken met betrekking tot zowel individuele als collectieve arbeidsverhoudingen. 
Handhavingg van de CAO geschiedt mede doordat individuele werknemers in rechte een 
beroepp kunnen doen op de normatieve CAO-bepalingen die - als een soort bedrijfsrecht -
hunn individuele arbeidsovereenkomst beheersen. Deze status maakt de Franse CAO-bepalin-

2377 CdC (Ie civ.) 5 november 1991 Rev.Crit.dip 1992, 315: 'Tapplicaüon [au contrat de travail] du droit 
francaiss emporte celle des conventions collectives qui en font partie." Zie ook Couturier 1994, 457. 

2388 Verg. A. Lyon-Caen Rev.Crit.dip 1988, 328-329. 
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genn geschikt als object van het IPR.239 Daarbij is er geen wezenlijk onderscheid tussen 
dee CAO zelf en de verbindendverklaring daarvan. Dit hangt samen met het in Frankrijk 
geldendee institutionele stelsel waardoor ook toepasselijkheid van de CAO zelf niet strikt 
beperktt is tot CAO-partijen en hun leden. 

Tenn aanzien van de CAO in het IPR worden redeneringen ontleend aan het interne 
arbeidsrecht.. Opvallend is echter dat daarbij wel een beroep wordt gedaan op de ordre 
publicpublic social, die in het interne recht de oplossing biedt voor verticale CAO-conflicten, 
maarr niet of nauwelijks op de regels die betrekking hebben op conflicten tussen CAO's 
vann hetzelfde niveau. In het interne recht speelt namelijk de vestiging van de onderneming 
enn zijn zelfstandige etablissementen een centrale rol bij afbakening van de territoriale 
werkingssfeerr van CAO'S. Bij kortdurende verplaatsingen en mobiele arbeid blijf t daardoor 
dee CAO van het uitzendende bedrijf van toepassing. Volgens Rodière kan in interne CAO-
conflictenn ook de voorkeur worden gegeven aan continuïteit omdat de Franse CAO's 
onderlingg uitwisselbaar zouden zijn.240 In het IPR daarentegen geldt deze uitwisselbaarheid 
niet.. Daar zou dan ook sprake zijn van een dwingende territoriale toepassing aangevuld 
mett de collectieve en individuele partijautonomie. 

Inn de internationaal-privaatrechtelijke jurisprudentie is in de loop der tijd een verschuiving 
opgetredenn van territoriale toepassing van CAO's naar toepassing als deel van het toepas-
selijkk recht. In dezelfde tijd is echter in het conflictenrecht voor het wettelijke arbeidsrecht 
eenn verschuiving opgetreden waarbij territoriale toepassing van het gehele arbeidsrecht 
dee hoofdregel werd. Het is dan ook niet onlogisch dat voor beide uiteindelijk dezelfde 
conflictregell  wordt gehanteerd. Er bestaat echter een spanningsveld tussen de autonomie 
vann de sociale partners ten aanzien van de werkingssfeer van de CAO aan de ene kant en 
dee algemene gelding van het arbeidsrecht inclusief de CAO aan de andere kant. Rodière 
lostt deze spanning op door aan de autonomie van sociale partners dezelfde betekenis toe 
tee kennen als die van de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. Ook ten aanzien 
vann de collectieve partijautonomie kan dan de ordre public social de oplossing bieden. 
Hett isde vraag of deze oplossing in overeenstemming is met de jurisprudentie. In het arrest 
vann 1991 lijk t een beperking van de werkingssfeer in de CAO zelfde individuele werknemer 
well  degelijk te kunnen beroven van de door de CAO geboden bescherming. 

Dee door Lyon-Caen voorgestelde onderverdeling in verschillende soorten CAO-bepalin-
genn lijk t geen navolging te hebben gekregen. Hierbij past echter een caveat: de discussie 
lijk tt zich te beperken tot conventions collectives du travail. Regelingen met een sociaal 
zekerheidskarakterr vallen onder een ander regime. 

2399 Verg. Cour d'appel de Paris 27 november 1986, Rev.Crii. 1988, 320: "Fapplication de la convention 
collectivee s'impose a 1'employeur et crce au profit des salaries des droit auxquels ils ne peuvent 
renoncer.. Par eet effect impératif, la convention collective participe du statut legal du travailleur et 
nonn du domaine contractuel." 

2400 Rodière 1987, 135-136. 
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44 Waardering 

Inn het Franse IPR ten aanzien van arbeidsovereenkomsten heeft de openbare orde altijd 
eenn grote rol gespeeld.241 Ook in de periode waarin de doctrine ervan uitging dat de 
verwijzingsmethodee voor overeenkomsten in het algemeen ook toepasbaar was op inter-
nationalee arbeidsovereenkomsten, werden er vonnissen gewezen die het Franse recht 
dwingendd van toepassing achtten op alle arbeid verricht in Frankrijk. Deze territoriale 
toepassingg werd verklaard vanuit het belang van het arbeidsrecht voor de sociale en 
economischee ordening. Daarbij speelde een zekere mate van protectionisme een rol. De 
territorialiteitt van het Franse recht moest voorkomen dat Franse bedrijven en werknemers 
concurrentiee ondervonden van buitenlandse bedrijven met lagere loonkosten respectievelijk 
buitenlandsee werknemers die een lager beschermingsniveau accepteren.242 

Naastt deze territoriale opvatting over de gelding van het arbeidsrecht, gebaseerd op 
dee openbare orde, werd echter in de jurisprudentie ook gevolg toegekend aan de partij-
autonomie.. Franse werknemers die hun werkzaamheden verrichtten in het buitenland of 
inn de koloniën, werden beschermd naar de maatstaven van het eigen, Franse recht via een 
ruimee interpretatie van de loi d'autonomie. De jurisprudentie en doctrine verzoenden deze 
tweee gegevens door het formuleren van een gecombineerde verwijzingsregel gebaseerd 
opp begunstiging. De rechtvaardiging hiervoor werd gevonden in het leerstuk van de ordre 
publicpublic social. De gecombineerde toepassing van de loi d'autonomie en de loi du lieu 
d'executiond'execution werd in 1973 verkondigd door de toenmalige president van de Chambre Sociale 
vann de Cour de Cassation Jean Laroque, in een vergadering van het Comité franqais de 
droitdroit international privé.243 A. Lyon-Caen beschreef dit systeem vervolgens in zijn noot 
bijj  de arresten Montfort en Air Maroc. In de daarop volgende jaren maakte de gecom-
bineerdee verwijzingsregel een ware zegetocht: in de jaren '80 baseerden vele auteurs zich 
erop.244 4 

Mett deze ontwikkeling werd het IPR ten aanzien van arbeidsverhoudingen (opnieuw) 
losgemaaktt van het IPR met betrekking tot overeenkomsten in het algemeen.245 Arbeids-
rechtelijkee begrippen als verkregen rechten en ordre public social konden daarmee een 
belangrijkee rol spelen in de ontwikkeling van het verwijzingsrecht. Het feit dat voor arbeids-
geschillenn een aparte kamer van de Cour de Cassation bevoegd is, heeft hiertoe ongetwijfeld 

2411 Zie voor het conflictenrecht onder het EVO nog Coursier 1993, 215-218 
2422 Robin Droit Social 1994, 127 en zie ook Deel III . 
2433 Travaux du Cté fr.de dip 1971-1973, 165. Coursier 1993, 84-85. In de kiem is een tweeledig toepas-

singscriteriumm al aanwezig in de noot van Baüffol bij het arrest Zanarelli (Rev.Crit.dip 1970, 281-286 
enn m.n. 282). 

2444 Zie bijvoorbeeld Rodière 1987, 23-24 en 51-52; idem Droit Social 1986, 709-714; Gaudemet-Tallon 
DroitDroit  Social 1986, 406-409 en Rev.Crit.dip 1988, 84-85; A. Lyon-Caen JDI 1986, 707-711. Ook in 
dee boeken over het IPR in het algemeen komt hetzelfde beeld naar voren: Mayer 1987, 446; Lous-
souarnn 1980, 438. 

2455 Rodière (1986, 118-119) ziet een duidelijke toename van het particularisme van de verwijzingsregel 
voorr arbeidsovereenkomsten. Met name in Frankrijk en Italië zou de interne ordre public social worden 
geprojecteerdd op het IPR. 
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bijgedragen.. Het internationale arbeidsrecht van voor het EVO lijk t echter op twee gedachten 
tee hinken. Enerzijds speelt de favor-gedachte nog een rol. Dit blijkt uit de principiële 
bereidheidd om meer dan één rechtsstelsel van toepassing te achten op dezelfde rechtsvraag. 
Anderzijdss heeft de openbare orde-gedachte geleid tot een gesloten verwijzingsregel op 
basiss van de feitelijke werkplek. De rechtskeuze wordt nog wel erkend maar heeft een 
ondergeschiktt karakter gekregen; een impliciete rechtskeuze wordt niet snel meer aan-
genomen. . 

Dee in de literatuur geuite kritiek op dit systeem is tweeërlei. Volgens sommigen zou 
hett Franse arbeidsrecht gebaat zijn bij een nauwer bij gewone overeenkomsten aansluitende 
verwijzingg die gecorrigeerd wordt via regies d'application immediate. Die laatste zouden 
hunn werkingssfeer nauwkeurig kunnen afstemmen op hun doelstelling, zonder dat daarvoor 
eenn beroep hoeft te worden gedaan op de openbare orde. De voorstanders van dit systeem 
beschouwenn de ordre public als een te globaal begrip dat leidt tot een sterk territoriale 
werkingg van het arbeidsrecht en tot overbedeling van het Franse recht.246 Volgens andere 
schrijverss daarentegen heeft de hantering van de ordre public geleid tot een gesloten 
verwijzingsregell  die onrecht doet aan de beschermingsgedachte. Bij arbeidsovereenkomsten 
diee aanknopingspunten hebben in meer dan één rechtsorde zou volgens hen vaker het voor 
dee werknemer gunstigste recht moeten worden toegepast.247 

Mett de inwerkingtreding van het EVO is in heel Europa een favor- systeem geïntroduceerd 
datt sterke verwantschap vertoont met dat van het oude Franse IPR. Dwingende werknemer-
beschermendee bepalingen kunnen op grond van art. 6 EVO zowel van toepassing zijn op 
basiss van objectieve geografische verbondenheid met de casus, als deel uitmaken van het 
gekozenn recht. Als rechtskeuze en objectief toepasselijk recht uiteenlopen ontstaat dus ook 
onderr het EVO een dubbel regime. De uiteindelijke keuze tussen de beide toepasselijke 
rechtsstelselss wordt onder het EVO, evenals onder het oude Franse recht, gebaseerd op de 
loiloi  la plus favorable. Het Franse recht kan dan ook dienen als inspiratiebron voor uitleg 
vann art. 6 lid 1 EVO. 

Dee objectieve verwijzingsregel van art. 6 lid 2 2 EVO wijkt echter af van de oude Franse 
conflictregell  op basis van de ordre public. De conflictregel in Frankrijk was een gesloten, 
enkelvoudigee verwijzingsregel gebaseerd op de lieu d'execution. Deze term had een niet 
geheell  eenduidige betekenis. Ten aanzien van sommige delen van het arbeidsrecht leek 
mett name het centrum van de werkzaamheden en/of de ligging van de onderneming van 
belang.. Ten aanzien van een groot aantal onderwerpen was echter sprake van strikte 
territorialiteitt van het Franse arbeidsrecht in die zin dat ook kortdurende werkzaamheden 
inn Frankrijk werden beheerst door Frans recht. Op dit punt bracht de inwerkingtreding 
vann het EVO dan ook een duidelijke wijziging teweeg in het Franse IPR. 

Hett EVO bevat voor arbeidsovereenkomsten een half-open conflictregel met twee, op 
hett eerste gezicht gelijkwaardige, aanknopingspunten te weten de werkplek en de vestiging 

2466 Zie met name Francescakis 1974. 

2477 Pocar fo/Ct.188, 344 e.v.; Lagarde in: LA G. Lyon-Caen 1989, 88; Sinay-Cytermann in: LA Sinay 

1994,, 317. 
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vann de werkgever. Bij kortdurende uitzending blijf t onder art. 6 lid 2 EVO het toepasselijk 
rechtt constant. Strikte toepassing van het recht van de feitelijke werkplek is dan ook onder 
hett EVO slechts mogelijk als de betreffende bepalingen onder kunnen worden gebracht 
bijj  art. 7 en/of art. 10 EVO. De Franse wetgever lijk t een dergelijke territoriale toepassing 
nadrukkelijkk te ambiëren, waar hij in art. L 341-5 CdT een gedeelte van het Franse recht 
vann toepassing verklaart op tijdelijk naar Frankrijk gedetacheerde werknemers. Ook onder 
hett EVO wordt daarbij geen strikte scheiding aangebracht tussen verwijzing aan de ene 
kantt en het leerstuk der voorrangsregels aan de andere kant. 

Dee ontwikkeling van de positie van CAO's in het Franse IPR vertoont zowel parallellen 
alss verschillen met die van het wettelijke arbeidsrecht. Frankrijk kent het institutionele 
stelsell  met betrekking tot de bindende kracht van CAO's, In dit stelsel moet mijns inziens 
ookk de niet algemeen verbindend verklaarde CAO worden beschouwd als een vorm van 
wetgeving.. Het lijk t naar Frans recht inderdaad weinig verschil te maken of de toepas-
selijkheidd van de CAO zelf in het geding is of die van verbindend verklaarde bepalingen 
daaruit.. De CAO is onderdeel van de ordre public social en heeft dan ook een territoriale 
toepassing. . 

Opp basis van het arrest Verrerie et Cristallerie d'Arques werd aangenomen dat deze 
territorialee toepassing van de CAO ook, en misschien wel met name, een beperking inhield. 
CAO'ss hadden volgens dit arrest immers slechts betrekking op arbeidsverhoudingen binnen 
hett Franse territoir. De literatuur verzette zich hiertegen en probeerde met op het interne 
arbeidsrechtt gebaseerde argumenten de nadelen van deze territoriale beperking op te heffen. 
Tenslottee bracht ook hier de ordre public social uitkomst. 

Naarmatee de verwij zingsregel sterker gebaseerd werd op de ordre public social en 
dee verwijzingsregel voor het gehele arbeidsrecht daarmee territorialer van karakter werd, 
kropenn de conflictregel voor het arbeidsrecht en die voor de CAO meer naar elkaar toe. 
Pogingenn om een differentiatie aan te brengen tussen de verschillende soorten CAO-bepalin-
genn leken evenmin te slagen als vergelijkbare pogingen ten aanzien van het arbeidsrecht 
inn het algemeen, tenminste voor zover het de conventions collectives de travail betreft. 

CAO'ss maken in de latere literatuur en jurisprudentie simpelweg deel uit van het 
toepasselijkee recht. Dit gaat zelfs zo ver dat een Franse CAO toegepast kan worden als 
subsidiairr toepasselijk recht, als de inhoud van het eigenlijk toepasselijke recht niet door 
partijenn is gesteld en bewezen en de Franse rechter daarom terugvalt op het Franse recht. 

Err blijf t echter een zekere spanning bestaan tussen het systeem van het CAO-recht en 
hett IPR. In beginsel is toepassing van een Franse CAO namelijk gebaseerd op het feit dat 
eenn bepaalde autonome werkeenheid zowel onder de economische als onder de territoriale 
werkingssfeerr van de CAO valt. De binding van de werkgever staat voorop, vervolgens 
iss slechts relevant of de werknemer deel uitmaakt van de gebonden onderneming. Als deze 
regell  van intern CAO-recht wordt doorgetrokken naar het IPR, kan betwijfeld worden of 
ookk tijdelijk in Frankrijk werkzame personen die niet worden opgenomen in een in Frankrijk 
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tee lokaliseren établissement, wel onder een Franse CAO kunnen vallen.248 Dit resultaat 
strooktt echter niet met de toepassing - onder het oude recht - van vrijwel het gehele Frans 
arbeidsrechtt op vrijwel alle werkzaamheden verricht binnen Frankrijk. Inmiddels is elke 
twijfell  over de bedoeling van de Franse wetgever op dit punt weggenomen door de Franse 
pendantt van de detacheringsrichtlijn te weten Art. L 341-5 CdT. Deze bepaling verklaart 
nadrukkelijkk dat Franse CAO's ook van toepassing zijn op in Frankrijk actieve buitenlandse 
ondernemingenn "non-établies en France". 

2488 Verg. nt A. Lyon-Caen bij Cour d'appel de Paris 27 november 1986, Rev.Crit.dip 1988, 328. 
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Dee uitgangsposities - Duitsland 

11 Internationaal privaatrecht 

1.11 Inleidin g 

Hett Duitse verwijzingsrecht berust (grotendeels) op de regels opgenomen in het Einfüh-
rungsgesetzrungsgesetz turn Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB).1 Tot de wetswijziging van 1986 
waarbijj  de bepalingen van het EVO werden overgenomen in het EGBGB, bevatte deze wet-
gevingg echter geen regeling voor overeenkomsten. De ontwikkeling op dit gebied vond 
geheell  plaats in de literatuur en jurisprudentie waarbij de invloed van de leer van Von 
Savignyy duidelijk merkbaar was.2 Bij de verwijzing speelde het zoeken naar de 'internatio-
naal-privaatrechtelijkee gerechtigheid' een grote rol. Dit begrip dankt zijn betekenis in het 
Duitsee IPR aan Gerhard Kegel.3 Voortbouwend op het werk van Ph. Heek4 ontwikkelde hij 
hett begrip 'internationaal privaatrechtelijke gerechtigheid' als zelfstandig begrip naast de 
doorr het materiële recht nagestreefde 'materieelrechtelijke rechtvaardigheid'.5 

Hett bereiken van iPR-gerechtigheid is volgens Kegel het doel van het IPR. De belangen 
diee het IPR dient, laten zich nader indelen in Parteünteressen, Verkehrsinter'essen en Ord~ 
nungsinteressen.nungsinteressen. Deze begrippen hebben een specifieke, op zijn theorie gebaseerde bete-
kenis.. De Parteünteressen verwijzen met name naar het belang van individuen om een 
rechtt toegepast te zien waarmee ze bekend zijn of waarmee ze zich verbonden weten. De 
VerkehrVerkehr sinter essen verplichten tot het vereenvoudigen van het internationale rechtsverkeer. 
Eenvoudd van de te hanteren regels, rechtszekerheid en favor validitatis vormen elementen 
hiervan.. Ook de Ordnungsinteressen tenslotte verwijzen niet naar een statelijk belang, maar 

11 Bij invoering van het EVO in 1986 is het Duitse recht ingrijpend veranderd. De oude tekst wordt 
aangeduidd als aF (alte Fassung), de op het EVO berustende tekst als nF (neue Fassung). 

22 Rammeloo 1992, 25 ev. en 123; Junker 1992, 47 e.v. 
33 Kegel in: FS Lewald 1953, 270; Kronke RabelsZ 1981, 302; Flessner 1990, 47, 55 en 80; Musielak/ 

Schrurigg in: FS Kegel 1987, 10. 
44 Voor Heek als grondlegger van de Interessenjurisprudenz: zie Kegel in: FS Lewald 1953, 262; Lüderitz 

in:: FS Kegel 1977, 33; Flessner 1990, 22. Heek op zijn beurt bouwde voort op het late werk van 
Jheringg (Kop 1992, 60) 

55 Zie laatstelijk Kegel 1995, 106 e.v. 
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naarr particuliere belangen.6Het begrip heeft twee hoofdaspecten, te weten dat van de innere 
EntscheidungsharmonieEntscheidungsharmonie en dat van de aussere Entscheidungsharmonie.1 Het eerste aspect 
betreftt het belang van het toepassen van een consistent geheel van regels. In het algemeen 
vereistt dit belang het toepassen van een en hetzelfde rechtsstelsel op het geheel van 
rechtsvragen.88 Het tweede aspect duidt op het streven de beslissing omtrent het toe te 
passenn recht zoveel mogelijk onafhankelijk te doen zijn van het land waar die beslissing 
genomenn wordt. In deze laatste betekenis wordt de term Entscheidungsharmonie ook in 
hett Nederlandse IPR gebruikt. 

All  deze door Kegel onderscheiden conflictenrechtehjke belangen dienen afgewogen 
tee worden bij het formuleren van een alzijdige verwijzingsregel die het raumlich ofortlich 
bestebeste Recht moet aanwijzen.9 De IPR-belangen kunnen vervolgens weer opzij gezet worden 
doorr de eisen van materieelrechtelijke gerechtigheid en/of de zogenaamde Machtsinteressen 
vann de staat.10 Deze laatste twee belangen beïnvloeden bij Kegel echter niet de verwijzing 
maarr werken door in het IPR in de vorm van de openbare orde-exceptie en de bijzondere 
regelss van openbare orde (Eingriffsnormen). Privaatrecht wordt door Kegel namelijk niet 
gezienn als een instrument van ordening en sturing van de sociale orde, maar als bürgerliches 
Freiraum.Freiraum.uu Daarom ontbreekt er een belang van de staat bij toepassing van zijn eigen 
privaatrecht.. Het staatsbelang uit zich slechts in het publiekrecht. Waar het publiekrecht, 
inn uitzonderlijke situaties, ingrijpt in de private rechtsverhoudingen moet de openbare orde 
off  het leerstuk der voorrangsregels uitkomst bieden.12 De scheiding tussen privaatrecht 
enn publiekrecht is dus cruciaal voor zijn iPR-systeem. Ook in dit opzicht staat Kegel in 
dee traditie van de Savigniaanse methode. 

Inn Duitsland is veel, en gedeeltelijk ook zeer fundamentele, kritiek gekomen op de Savig-
niaansee methode en de uitwerking daarvan door Kegel.13 Net als in Nederland, is er in 
dee jaren '70 een beweging ontstaan die de waardenvrijheid van het Savigniaanse systeem 
aanvochtt en aansluiting zocht bij de Amerikaanse governmental interest analysis. Kegel 
iss gedurende deze hele periode echter niet wezenlijk van mening veranderd. De opvattingen 
vann Kegel sluiten aan bij die van andere auteurs die de Savigniaanse traditie aanhangen, 
zoalss Von Bar en Ferid voor wat betreft het algemene IPR en Gamillscheg, Junker en 

66 Baum (1985, 218) noemt - naast Kegel - Raape, Sturm, Beitzke, Neuhaus en Wolff als schrijvers 
diee de Privatperson als centrale belanghebbende in het IPR zien. 

77 Kegel in: FS Lewald 1953, 274-276 en 1995, 109-112. Wengler omschreef deze belangen ais respec-
tievelijkk het streven naar materiële harmonie en het streven naar een Konfliktsmimmum (aangehaald 
doorr Lüderitz in: FS Kegel 1977, 34 en Kegel in: FS Lewald 1953, 262-263). 

88 Nauw hiermee samenhangend is het belang van toepassing van een reëel bestaand recht. Kegel in: 
FSS Lewald 1953, 286. 

99 Kegel 1995, 106 en in: FS Lewald 1953, 270. 
100 Kegel in: FS Lewald 1953, 278-279. 
111 Verg. Firsching 1987, 20-22. 
122 Kegel 1995, 106 resp. 118. 
133 Zie: het beroemde artikel van Zweigert RabelsZ 1973, 435-452; Joerges 1971. Voor een aanval op 

dee door Kegel onderscheiden IPR-belangen, zie: Flessner 1990. 
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Schnitzlerr ten aanzien van het internationale arbeidsrecht.14 Ook de rechtspraak met betrek-
kingg tot het IPR legde het accent bij de verwijzing op de private belangen, waarbij voor 
contractenn de partijbelangen voorop stonden.15 Er werd in het algemeen een scherp onder-
scheidd gemaakt tussen privaatrecht en publiekrecht.16 Terwijl voor het privaatrecht de 
methodee van alzijdige verwijzing werd gehanteerd, werd toepasselijkheid van het publiek-
rechtt bepaald door eenzijdige afbakeningsregels.17 Deze twee aspecten: een sterk op par-
tijenn gerichte verwijzing en de, mede hierdoor noodzakelijke, scherpe scheiding tussen 
privaat-- en publiekrecht werkten ook door in het internationale arbeidsrecht.18 

1.22 Verwijzin g bij  overeenkomsten 

Dee verwijzing voor overeenkomsten stond in Duitsland vóór invoering van het EVO in het 
tekenn van de partijwil. Expliciete, impliciete en veronderstelde partijwil vormden sinds 
1910199 de aanknopingsladder, in sommige gevallen aangevuld met de lex loci executionis 
alss restaanknoping.20 Aanvankelijk werd ook de veronderstelde partijwil sterk subjectief 
ingevuld,, wat onder andere tot uiting komt in de term mutmassliche Parteiwille (ve-
rmoedelijkee partijwil). Na de tweede wereldoorlog verschoof de aanknoping in de richting 
vann een meer objectieve vaststelling van het zwaartepunt van de rechtsverhouding. Dit 
werdd aangeduid als de hypothetische Parte iwille.21 Hierbij was van een scherp onderscheid 
tussenn impliciete en veronderstelde partijwil nog steeds geen sprake: wat als aanwijzing 
voorr een impliciete rechtskeuze werd beschouwd, verscheen meestal ook in de lijst van 
IndizienIndizien voor de hypothetische partijwil.22 Op dit punt vertoont het oude Duitse conflicten-
rechtt derhalve grote overeenkomsten met het Franse recht zoals dat is beschreven in 
hoofdstukk 3. 

144 Zie bijv. Von Bar 1987-1, 199 en 435-437; Junker 1992, 7, 39, 49, 68-69, 72-75, 283 en Schnitzler 
1974,, 43, 48 en 57. Gamillschegs opvattingen zijn te vinden in zowel Internationales arbeitsrecht 
uitt 1959 als zijn bijdrage aan FS Kissel uit 1994 en alles wat daartussen verschenen is. 

155 Kegel 1995, 477. 
166 Zie voor het huidige IPR bijv. Von Bar 1987-1, 128, 224, 434 en 437. De scheiding tussen publiek-

enn privaatrecht en de daarmee samenhangende gerichtheid van het IPR op de belangen van privé -
personenn komt in het werk van Von Bar steeds terug. 

177 Junker 1992, 36, 122, 288-289; Strikwerda 1978, 10. 
188 Kronke 1980, 4-5; Birk RabelsZ 1982, 387. 
199 Rammeloo 1992, 26. 
200 Rammeloo 1992, 27; Ferid 1990, 213; Kegel IPR 1995, 494. Junker noemt de aanknoping aan de 

locuslocus laboris als de arbeidsrechtelijke variant van zowel de karakteristieke prestatie-regel als de locus 
executionis-tegelexecutionis-tegel (1992, 59-61 en 180). Volgens hem is aanknoping aan de locus laboris niet zozeer 
eenn restaanknoping maar is in het Duitse internationale arbeidsrecht de hypothetische partijwil door 
dee rechtspraak vorgeschaltet in verband met problemen bij de toepassing van de locus laboris-
aanknopingg (1992, 59). 

211 Junker 1992, 59-60. 
222 Rammeloo 1992, 28 en 123, Ferid 1975, 148 voor het oude tegenover 1986, 226 jo. 218 voor het 

nieuwee recht; idem Reithmann-Martiny 1972, 19-20 t.o. 1988, 110. 
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Ookk in Duitsland zou derhalve de verwijzingsregel voor overeenkomsten door de 
inwerkingtredingg van het EVO gewijzigd moeten zijn. In de literatuur wordt dit ook bena-
drukt.. De onder het oude recht gehanteerde indices worden dan onderverdeeld in indices 
voorr een impliciete rechtskeuze versus indices ten aanzien van het nauwst betrokken 
recht.233 Aan de andere kant biedt de verwijzing voor overeenkomsten nog relatief veel 
ruimtee voor de Indizien-methode omdat de in art. 4 EVO opgenomen vermoedens volgens 
dee Duitse literatuur en jurisprudentie makkelijker weerlegbaar zijn dan verwacht zou worden 
opp grond van het Nederlandse Balenpers-arrest.24 Ook ten aanzien van arbeidsovereen-
komstenn lijk t er een grote mate van continuïteit tussen het oude en het nieuwe verwijzings-
rechtt te bestaan. De onder het oude recht gebruikte indices spelen dus ook onder het EVO 
eenn grote rol bij de aanwijzing van de lex causae.25 

Dee lex causae bestreek ook in Duitsland zowel de totstandkoming als de uitvoering 
enn de ontbinding van de overeenkomst. Er bestond geen wel omschreven uitzondering voor 
dee toepasselijkheid van lokale voorschriften op de wijze van uitvoering van een overeen-
komst. . 

1.33 Eingriffsnormen en openbare orde 

Dee belangrijkste beperkingen op de partijautonomie waren onder het oude Duitse IPR geba-
seerdd op art. 30 EGBGB (aF). De tekst van dit artikel luidde: "Die Anwendung eines 
auslandischenn Gesetzes ist ausgeschlossen wenn die Anwendung gegen die guten Sitten 
oderr gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstossen würde." Deze bepaling werd 
beschouwdd als de Duitse openbare orde-bepaling. Het artikel vormde echter ook de basis 
voorr toepassing van 'bijzondere openbare orde-bepalingen' oftewel Duitse wetgeving met 
specialee toepassingsclaims.26 Bij invoering van het nieuwe EGBGB zijn deze twee functies 
vann elkaar gescheiden en is de zogenaamde Sonderanknüpfung uit de openbare orde-
bepalingg gelicht.27 

233 Ferid 1986, 217; Rekhmann-Martiny 1988, 110. Ferid 1986, 217 wijst erop dat de Duitse tekst van 

art.. 3 lid 1 EVO iets meer ruimte lijk t te bieden voor hel aannemen van een impliciete rechtskeuze 

dann de Franse. 

244 Kegel 1995, 489; Volgens Junker (1992, 196) geeft art. 4 EVO een principe, een vermoeden en een 

tegenvermoeden. . 

255 Junker 1992, 190-191 met citaat Birk RdA 1989, 304: "Di e hypothetische Parteiwille feiert durch 

diee Hintertür fröhliche Umsiande." BAG 24.8.1989 - 2 AZR 3/89, IPRax 1991, 407 en BAG 

29.10.19922 - 2 AZR 267/92, IPRax 1994, 123. 

266 Zie Kegel 1995, 116-122 en 374-378 voor de ontwikkeling van publiekrechtelijke Kollisionsnormen 

uitt de openbare orde-bepaling van art. 30 EGBGB aF. Idem Ferid 1975, 60 e.v. 

277 Rekhmann-Martiny 1988, 279. 
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SonderanknüpfungSonderanknüpfung is een term die wordt toegeschreven aan W. Wengler en K. Zwei-
gert.288 In respectievelijk 1941 en 1942 publiceerden zij artikelen waarin kritiek werd 
uitgeoefendd op de op dat moment gangbare lex causae-leer ten aanzien van de behandeling 
vann buitenlandse publiekrechtelijke regels. Deze leer houdt in dat buitenlandse publiek-
rechtelijkee maatregelen toegepast kunnen worden als ze deel uitmaken van het door de 
verwijzingsregell  aangewezen toepasselijke recht op de rechtsverhouding, de lex causae.29 

Alss de verwijzingsregel echter verwees naar buitenlands recht werd in de toenmalige 
rechtspraakk vervolgens veelvuldig een beroep op de openbare orde gedaan om de toepassing 
vann het buitenlandse publiekrecht alsnog te weigeren.30 Wengler en Zweigert bepleitten 
inn reactie daarop een aparte behandeling van het (semi-)publiekrecht, de Sonderanknüpfung. 
Wenglerr wilde het buitenlandse publiekrecht toegepast zien als dat een genügend enge 
BeziehungBeziehung tot de casus had. Zweigert daarentegen ging uit van de door de (buitenlandse) 
wetgeverr aan de regel toegekende werkingssfeer, die gecorrigeerd kon worden voor zover 
dee toepassingsclaim in strijd was met wat hij 'internationaal-typische' belangen noemde.31 

Beidenn waren dus voorstander van het toepassen van buitenlandse regels van (semi-)pu-
bliekrecht,, maar dan wel op grond van een aan het publiekrechtelijke karakter aangepaste 
conflictenrechtelijkk procédé. Hun standpunt vond in de rechtspraak echter weinig navolging. 
Buitenlandss publiekrecht werd en wordt in beginsel niet toegepast als recht.32 Wel kan 
dee publiekrechtelijke 'ingreep' als feit in de overwegingen van de rechtbank worden 
betrokken.333 Een buitenlandse verbodsnorm kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot een 
feitelijkee verhindering van de nakoming van de overeenkomst en daardoor leiden tot over-
macht.. Deze benadering wordt wel de Datum-Theorie genoemd.34 De afkeer van toepassing 
vann vreemd publiekrecht heeft zich ook doorgezet bij ratificatie van het EVO: Duitsland 
heeftt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van art. 7 lid 1 EVO, dat betrekking heeft op 

288 Wengler (ZVerglRWiss 1941, 169 e.v.) en Zweigert {RabelsZ 1942, 283 e.v.) worden beschouwd als 
grondleggerss van de theorie van de Sonderanknüpfung die op zijn beurt door sommige Duitse auteurs 
gezienn wordt als basis voor art. 7 EVO. Zie o.a. Von Bar 1987,234 nt 222 en Strikwerda 1978, 84-92. 
Zweigertt noemt in zijn artikel van 1942 Wengler als degene die de Sonderanknüpfung voor het eerst 
uitgebreidd heeft onderzocht (RabelsZ 1942, 288 nt. 1). 

299 Zie voor een uitgebreide bespreking van de lex causae-leer Strikwerda 1978, 34 e.v. 
300 De aanduiding van de ordre public als "der noch unerkannte und der noch unfertige Teil des 

internationalenn Privatrechts" wordt toegeschreven aan Franz Kahn (1898): zie Zweigert RabelsZ 1942, 
2877 nt. 2. 

311 Hantering van de scope rule van de regel zelf staat bij Zweigert in het teken van de Entscheidungshar-
monie.monie. Dit zou ook met betrekking tot de Sonderanknüpfung het primaire doel van het IPR zijn. Het 
IPRR moet echter ook rekening houden met de belangen van de forumstaat. Deze dienen dan wel 'inter-
nationaal'' ingevuld te worden. De openbare orde dient tenslotte als veiligheidsklep. Zweigert RabelsZ 
1942,, 288 en 291. 

322 Kropholler 1997, 444-451; Drobnig in: FS Neumayer 1985, 159 e.v.; Zimmer IPRax 1993, 65-69 
mett literatuurverwijzingen; Ehricke IPRax 1994, 385. 

333 Publiekrechte regelingen die (direct of indirect) ingrijpen in de privaatrechtelijke verhoudingen worden 
EingriffsnormenEingriffsnormen genoemd, 

344 Reithmann-Martiny 1988, 346. Zimmer IPRax 1993 68; Junker 1992, 299. 
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dee toepassing van buitenlandse voorrangsregels.35 Forale (semi-)publiekrechtelijke voor-
schriftenn worden wel, en sinds de herziening van het IPR in 1986 zelfs uitdrukkelijk, onder-
worpenn aan een speciaal conflictenrechtelijk procédé.36 

Hett Duitse procédé ten aanzien van (semi-)publiekrechtelijke regels kent twee aspecten. 
Enerzijdss kan een regel van Duits (semi-)publiekrecht zich doorzetten ongeacht het overi-
genss toepasselijke recht. Anderzijds leidt toepasselijkheid van Duits recht op grond van 
dee verwijzingsregel niet automatisch tot toepasselijkheid van de Duitse dwingende (semi-) 
publiekrechtelijkee regels. Daarmee is de toepassing van de internationaal dwingende forale 
regelss geheel losgemaakt van de verwijzing.37 Het procédé komt in dat opzicht overeen 
mett de Nederlandse leer van de voorrangsregels. 

Inn navolging van Zweigert en Wengler wordt voor het zojuist beschreven procédé de 
termm Sonderanknüpfung gebruikt. Deze term is echter niet uitwisselbaar met het Nederlandse 
begripp voorrangsregel.38 Sonderanknüpfung duidt op een bijzondere manier van aanknopen 
enn wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de speciale verwijzingsregels voor consumenten-
enn arbeidsovereenkomsten zoals die zijn neergelegd in het EVO.39 Al deze bijzondere 
aanknopingenn hebben met elkaar gemeen, dat ze een doorkruising betekenen van de op 
dee partijwil gebaseerde verwijzing.40 De publiekrechtelijke regels die op grond van 
SonderanknüpfungSonderanknüpfung het verwijzingsresultaat kunnen doorkruisen, worden wel Eingriffsnormen 
genoemd.411 Voor zover forale Eingriffsnormen betrekkingen hebben op overeenkomsten, 
vindenn ze hun regeling in art. 34 EGBGB, de pendant van art. 7 lid 1 EVO. Een regeling 
voorr buitenlandse voorrangsregels kent het EGBGB niet.42 De openbare orde-bepaling is 
inn de nieuwe regeling opgenomen in art. 6 EGBGB en bestrijkt slechts de negatieve openbare 

355 Volgens Junker (1992, 304) en Reithman-Martiny (1988, 341) had dit voorbehoud overigens meer 
tee maken met de onduidelijke formulering van het artikel dan met het achterliggende idee: dit laatste 
zouu namelijk overeenstemmen met de stand van de Duitse discussie hierover. Reithman-Martiny (1988, 
344)) stelt dat "Neuerdings ... die Gerichte wohl mehr [neigen] zu einer starkeren anwendung von 
fremdenn handelspolitischen Vorschriften. Haufïg wird auf den Erfüllungsort abgestellt." 

366 Reithmann-Martiny 1988, 280. 
377 Reithmann-Martiny 1988, 281-284. 
388 Nog afgezien van het feit dat de term Sonderanknüpfung verwijst naar het conflictenrechtelijke 

mechanismee terwijl 'voorrangsregel' verwijst naar een eigenschap van de (materieelrechtelijke) 
rechtsregel. . 

399 Reithmann-Martiny 1988, 345. 
400 Het zijn beide zogenaamde dwingendrechtelijke conflictregels. Zie ook Ehricke (IPRax 1994, 384) 

diee stelt dat Sonderanknüpfung van Eingriffsnormen in het Oostenrijkse IPR zou zijn te baseren op 
§§ 1 IPRG waarin de grondslag van de nauwste verbondenheid is opgenomen. Grundmann IPRax 1992, 
2:: "... den Bereichen [..] in denen die fragüchen Sachnormen auch gegen eine anderslautende 
Rechtswahll  zur Anwendung kommen, d.h. in den Bereichen der Sonderanknüpfung." 

411 Eingriffnormen is de algemene term en kan ook gebruikt worden buiten de context van het 
vermogensrecht:: Münc/iA'omm-Sonnenberger 1990, 18 e.v.; Ehricke IPRax !994, 384. Volgens 
Reithman-Martinyy 1988, 339 zijn Eingriffsnormen overigens slechts na totstandkoming van de 
overeenkomstt uitgevaardigde overheidsmaatregelen. Zij brengen dus een temporele beperking aan. 

422 MünchKomm-Martmy 1990, 1752 e.v. 
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orde.433 Deze is te vergelijken met de openbare orde in het Nederlandse IPR: hij dient als 
veiligheidsklepp en wordt tegenwoordig (zeker buiten het personen- en familierecht) zeer 
zeldenn toegepast.44 

22 Arbeidsrecht 

2.11 Algemeen 

Duitslandd is een federale staat met, sinds de hereniging van de BRD en de DDR in 1990, 
166 Lander.45 Zowel de Federatie als de Lander hebben wetgevende bevoegdheid op het 
terreinn van het arbeidsrecht. Het meeste wettelijke arbeidsrecht komt op federaal niveau 
tott stand, maar de regelingen inzake verlof en vrije dagen zijn grotendeels afkomstig van 
dee Lander.46 Het huidige Duitse arbeidsrecht is grotendeels na-oorlogs, waarbij de basis 
wordtt gevormd door de grondwet van 1949. Meer dan in Nederland werken de grondwets-
bepalingenn door in de discussie over en de rechtspraak ten aanzien van het arbeidsrecht.47 

DitDit  wordt in de hand gewerkt doordat in Duitsland ook wetgeving in formele zin getoetst 
kann worden aan de grondwet. Daarnaast wordt in Duitsland al langere tijd aangenomen 
datt de grondrechten kunnen doorwerken in de horizontale verhouding tussen werkgever 
enn werknemer.48 De grondwet bevat verschillende bepalingen die relevant zijn voor het 
arbeidsrecht.. Naast het hieronder te bespreken Günstigkeitsprinzip worden bijvoorbeeld 
ookk de vakverenigingsvrijheid en de gelijkheid tussen man en vrouw in het arbeidsleven 
directt ontleend aan de grondwet.49 

Dee wettelijke regeling van de arbeidsverhouding is in Duitsland, evenals in Nederland, 
verspreidd over een veelheid van wetten.50 Deze kunnen worden onderscheiden in pri-

433 MünchKomm-SonnenbergeT 1990, 312 e.v. en m.n. 316. 
444 MünchKomm-Sonnenberger 1990, 318. Reithmann-Martiny (1988,276-7) stelt dat openbare orde-correc-

tiess in de USA en Duitsland weinig voorkomen en in Frankrijk veel. Daarmee wordt echter in 
belangrijkee mate gedoeld op een positief gebruik van de openbare orde. 

455 Jacobs 1993, 16; Blanpain-Weiss 1994, 13 par. 3 jo. 15 par. 10. 
466 Jacobs 1993, 16; Blanpain-Weiss 1994, par. 10 versus blz. 75 par. 179 (feestdagen) en blz. 177 par. 

1877 (educatief verlof)-
477 Jacobs 1993, 16 en 24; Daubler 1994, 108; Kronke 1980, 201-202; Kissel in: 40 Jahre Soziahtaat 

BRDBRD 1989, 467-468. 
488 Jacobs 1993, 24. Zie voor de discussie in Nederland met betrekking tot horizontale werking van 

grondrechtenn in het algemeen en binnen de arbeidsverhouding in het bijzonder: Verhulp 1996,11 -70. 
499 Schaub 1992, 9; Hanau 1974, 39-44 en 26; Holland 1975, 10. Zie voor de IPR-betekenis van het 

Duitsee gelijke-behandelingsgebod: Junker IPRax 1994, 21 e.v. naar aanleiding van BAG 11.9.1991 
APAP Nr. 29 zu IPR Arbeitsrecht. 

500 Schaub (1992, 18) gebruikt het woord 'zersplittert'. Jacobs (1993, 22) wijst op de overeenkomst met 
Nederlandd ("enorm verbrokkeld - net als het Nederlandse, soms zelfs nog erger") en het grote verschil 
meii  Frankrijk op dit punt. De internetsite van het Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
vermeldtt op 15 oktober 1999 de volgende wetten als voorbeelden van geldende wetgeving op het 
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vaatrechtelijkee en publiekrechtelijke regelingen.51 Daarnaast is het gebruikelijk een onder-
scheidd te maken tussen individueel en collectief arbeidsrecht. In het collectief arbeidsrecht 
speeltt het medezeggenschapsrecht een grote rol.52 De invloed van werknemers op het 
beleidd van de onderneming wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de Duitse 
socialee orde.53 Duitsland kent een in vergelijking met Nederland oud systeem van Betriebs-
raterate en een uitgebreid systeem van werknemersinvloed op de samenstelling van de organen 
vann de werkgever-rechtspersoon.54 Met name de bemoeienis van de Betriebsrat met indivi-
duelee arbeidsverhoudingen is in dit kader interessant: zowel het aangaan als het beëindigen 
vann arbeidsovereenkomsten is onderworpen aan inspraak van de Betriebsrat.55 Elk voorgeno-
menn ontslag dient te worden gemeld op straffe van nietigheid.56 In bedrijven die een 
ondernemingsraadd hebben, is dus sprake van een preventieve ontslagtoets. Het huidige 
medezeggenschapsrecht,, en dus ook de ontslagtoetsing, heeft een privaatrechtelijk karakter. 

Hett individuele arbeidsrecht wordt ingedeeld in privaatrecht en publiekrecht. Het publiek-
rechtelijkee arbeidsrecht onderscheidt zich van het overige, privaatrechtelijke, arbeidsrecht 
doordatt het van overheidswege gehandhaafd wordt. Dit gedeelte van het arbeidsrecht, dat 
inn de literatuur het Arbeiterschutzrecht genoemd wordt, omvat de regulering van de ar-
beidstijd,, veiligheidsvoorschriften, jeugdarbeid, bescherming van zwangere vrouwen en 
invalidenn etc.57 De belangrijkste wijze waarop de publiekrechtelijke verplichtingen van 
dee werkgever doorwerken in de arbeidsovereenkomst is via de invulling van de Fürsorge-

terreinn van het arbeidsrecht: BUrgerliches Gesetzbuch, Kündigungsschutzgesetz, Bundesurlaubsgesetz, 

Mutterschutzgesetz,, Entgekfortzahlungsgesetz, Nachweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Tarif-

vertragsgesetz,, Betriebsverfassungsgesetz, SprecherausschuBgesetz. 

511 Een aantal schrijvers, waaronder Schaub (1992, 21-22), bestrijdt het nut van deze onderscheiding. 

Relevanterr is volgens hen een verdeling in individueel arbeidsrecht en collectief arbeidsrecht. 

522 Jacobs 1993, 22. 
533 Junker 1992, 334; Jacobs 1993, 22; Blanpain-Wciss 1994, 23 par. 34; Kissel (1989, 471) spreekt van 

"Urgesteinn unseres Sozialstaates". 

544 De Betriebsrat is vergelijkbaar met onze ondernemingsraad. De eerste Duitse regeling was publiek-

rechtelijkk van aard en dateerde uit 1920 (Jacobs 1993, 22). De huidige, privaatrechtelijk opgezette, 

regelingg in het Betriebsverfassungsgesetz is na-oorlogs en herzien bij wet van 1972 (Junker 1992, 

367-368).. De vertegenwoordiging van werknemers in de organen van de rechtspersoon is vergelijkbaar 

mett onze structuurregeling. 

555 De nietigheid van het ontslag is expliciet opgenomen in art. 102 Abs 1 derde volzin van het 

Betriebsverfassungsgesetz.Betriebsverfassungsgesetz. Onder de oude wet was de nietigheid als sanctie gebaseerd op rechtspraak. 

Fitting-Auffahrt-Kaiserr 1977, 1069. 

566 Jacobs 1993, 113 e.v. 

577 De veiligheid op de werkplek is geregeld in het Arbeitsschutzgesetz van 7 augustus 1996 (BGBl. I, 

S.. 1246, laatstelijk gewijzigd bij wet van 19 december 1998 BGBl. I, S. 3843). De werktijdenregulering 

iss opgenomen in het Arbeitszeitgesetz van 6 juni 1994 (BGBl. I, S. 1170 laatstelijk gewijzigd bij wet 

vann 9 juni 1998 BGBl. I, S. 1242). Deze twee wetten zijn sterk beïnvloed door de Europese regelingen 

overr deze onderwerpen. Zie voor een overzicht van de in 1993 geldende wetgeving Jacobs 1993, 

311 e.v. Voor de speciale bescherming van jongeren en vrouwen, zie: het Jugendarbeitsschutzgesetz 

enn het Mutterschutzgesetz. 
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pflichtpflicht van de werkgever.58 De Fürsorgepflicht is een open norm, vergelijkbaar met de 
Nederlandsee norm van goed werkgeverschap in art. 7:611 BW.59 

Eenn gedeelte van het arbeidsrecht wordt dus afgescheiden op basis van zijn collectieve 
karakter,, een ander gedeelte wordt als aparte categorie beschouwd op grond van de publiek-
rechtelijkee handhaving van de daarin opgenomen normen. Wat overblijft is het privaatrech-
telijkee individuele arbeidsrecht. Dit gedeelte van het recht richt zich op de arbeidsver-
houdingg als zodanig: de verhouding tussen individuele werkgever en individuele werknemer. 
Dezee arbeidsverhouding wordt vervolgens vooral gezien als contractuele verhouding.60 

Ditt uitgangspunt heeft in Duitsland een grondwettelijke basis.61 De arbeidsovereenkomst 
bevindtt zich in beginsel in het van overheidsinvloed gevrijwaarde bürgerliches Freiraum. 
Notiess uit het overeenkomstenrecht zoals de partijautonomie werken dan ook door in het 
arbeidsrecht.622 De werknemer dient echter wel beschermd te worden tegen het machtsover-
wichtt van de werkgever. Deze beschermingsplicht wordt afgeleid uit het sociale rechtsstaat-
beginsell  dat eveneens is opgenomen in de Duitse grondwet.63 

Dee bescherming van de werknemer kan gerealiseerd worden door middel van collectieve 
belangenbehartigingg of door regels van dwingend recht. Omdat de collectieve belangenbe-
hartigingg en het dwingende recht slechts de bescherming van de werknemer mogen dienen, 
magg een lagere regeling vrijwel altijd afwijken van een hogere als dit gunstig is voor de 
werknemer.. Dit beginsel van het interne Duitse arbeidsrecht, aangeduid met de term Gün-
stigkeüsprinzip,stigkeüsprinzip, wordt als grondwettelijk gewaarborgd beschouwd.64 De beoordeling van 
dee vraag welke regeling gunstiger is, vindt plaats door een vergelijking op individueel 
niveauu als er sprake is van een verschil in bescherming tussen een toepasselijke CAO ener-
zijdss en lagere regelingen zoals de individuele arbeidsovereenkomst anderzijds.65 Bij 
samenloopp van regelingen op bedrijfsniveau daarentegen vindt deze vergelijking plaats 
tenn aanzien van het collectief van werknemers.66 

588 Het oude Jugendarbeitsschutzgesetz bevatte hiertoe een expliciete bepaling. MünchArbR /-Richardi 
1992,, 52. 

599 De Fürsorgepflicht is ontleend aan par. 611 jo 242 BGB. Deze laatste bepaling bevat de regel over 
TreuTreu und Glauben met betrekking tot de nakoming van verbintenissen. Jacobs 1993, 89. 

600 Het individuele arbeidsrecht omvat contractenrecht en dwingendrechtelijke werknemersbescherming 
oftewell  Arbeitsvertragsrecht en Arbeiterschutzrecht: Jacobs 1993, 23; Blanpain-Weiss 1994, 22 par. 
32. . 

611 Zie bijv. MünchArbR /-Richardi 1992, 67 en Kittner in: FS Kissel 1994, 497-498; Jacobs 1993, 39; 
Blanpain-Weisss 1994, 47 par. 94. Hierin verschilt de situatie in Duitsland duidelijk van die in Neder-
land. . 

622 Zie o.a. MünchArbR /-Richardi 1992, 62; Jacobs 1993, 23. 
633 BVerfG 7 februari 1990 - 1 BvR 26/84 NJW 1990, 1470; Kittner in: FS Kassei 1994, 497-499. 
644 Schaub 1992, 1491: de grondwettelijke verankering van het Günsügkeitsprinzip is weliswaar omstreden 

maarr geldt nog steeds als heersende leer. Zie over de grondwettelijke spanning tussen contractsvnjheid 
enn Sozialstaat-gedachte: Kittner in: FS Kissel 1994, 497-499. 

655 Andere bronnen van arbeidsrecht die van een lager niveau zijn dan de CAO, zijn bedrijfsafspraken 
enn bednjfsgewoontes: Jacobs 1993, 25-26. 

666 Het gaat dan om de vervanging van een betriebliche Übung door een Betriebsvereinbarung. Jacobs 
1993,, 26. 
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Hett Günstigkeitsprinzip werkt in Duitsland alleen bij botsing tussen regels van verschil-
lendee niveaus; tussen CAO's onderling is het principe niet werkzaam.67 Het werkt voor-
namelijkk door in de privaatrechtelijk vormgegeven delen van het arbeidsrecht maar kan 
ookk ten aanzien van publiekrechtelijke regelingen een rol spelen. De beoordelingsmarge 
tenn aanzien van wat als gunstiger mag worden beschouwd is in het publiekrecht echter 
gering.. Zo kan het verlengen van de arbeidstijd bij individuele afspraak nooit als gunstiger 
wordenn beschouwd, ongeacht de hiervoor geboden compensaties.68 

Hett Duitse arbeidsrecht heeft mijns inziens ten opzichte van het arbeidsrecht van Frankrijk 
enn Nederland de volgende onderscheidende kenmerken: een sterke invloed van grondrechten 
opp doctrine en jurisprudentie, een grondwettelijk gewaarborgde plaats van de Privat-
autonomie,autonomie, een op deze autonomie gebaseerde samenloopregel in de vorm van het Günstig-
keitsprinzipkeitsprinzip en een centrale rol voor medezeggenschap in de onderneming. Als de verdeling 
vann arbeidsrechtelijke regelingen over de categorieën 'privaatrecht' en 'publiekrecht' in 
Duitslandd wordt vergeleken met die van de andere twee onderzochte landen, valt het vol-
gendee op. Er bestaat, anders dan in Nederland, geen algemene publiekrechtelijke ontslagre-
geling.699 De wettelijke regeling van het ontslag is privaatrechtelijk van aard, tenzij de 
ontslagenn werknemer behoort tot een specifieke, beschermde groep werknemers zoals zwan-
gerenn en invaliden.70 In tegenstelling tot Frankrijk en Nederland, kent men in Duitsland 
geenn wettelijk minimumloon.71 Ook vindt er geen publiekrechtelijke controle op de loon-
hoogtess plaats.72 

Inn vergelijking met Frankrijk valt tenslotte op, dat het arbeidsrecht is opgenomen in 
afzonderlijkee wetten. Meestal worden deze wetten in hun totaliteit beoordeeld op hun 
privaatrechtelijkee of publiekrechtelijke karakter.73 De handhaving van het arbeidsrecht 
vindtt in belangrijke mate plaats via speciale arbeidsrechtbanken waarin naast juristen ook 
werknemers-- en werkgeversvertegenwoordigers zitting hebben. Deze arbeidsrechtbanken 
zijnn bevoegd ten aanzien van zowel het individuele als het collectieve arbeidsrecht. Het 
hoogstee rechterlijke orgaan binnen deze structuur is het Bundesarbeitsgehcht. Uitspraken 
vann dit gerecht kunnen alleen nog getoetst worden door het Bundesverfassungsgericht dat 
oordeeltt over schending van de grondwet.74 

677 Schnitzler 1974, 15 e.v.; Junker 1992, 97-98; Schaub 1992, 1526-1532. 
688 Volgens Schaub (1992, 1532) ligt dit anders ten aanzien van de werktijden in CAO's. Als de werktijden 

inn de CAO gebaseerd zijn op de beschermmgsgedachte, is het niet toegestaan bij individuele arbeid-
sovereenkomstt langere werktijden af te spreken. De andersluidenden individuele afspraak is nietig. 
Iss (verkorting van) de werktijd daarentegen ingegeven door sociaal-economische overwegingen dan 
iss de in eerste instantie maatgevende individuele afspraak geldig. 

699 Jacobs 1993, 20. 
700 Jacobs 1993, 125. 
711 Jacobs 1993, 71. 
722 MünchArbR /-Ricardi 1992, 51. 
733 Verg t.a.v. par. 613 a BGB: BAG 29 oktober 1992 - 2 AZR 267/92 IPRax 1994, 129 (Piloten-arrest). 
744 Zie voor het systeem van arbeidsrechtbanken in Duitsland Jacobs 1993, 138-139; Blanpain-Weiss 

1994,, 107-108 par. 265-275; Zöllner 1983, 496-499. 

182 2 



DeelDeel II - De uitgangsposities 

2.22 CAO-recht 

Hett Duitse recht met betrekking tot CAO's en vakbondsvrijheid is na-oorlogs en wordt 
gekenmerktt door de dominante rol die wordt toebedeeld aan de Koalitionsfreiheit in Art. 
99 Abs. 3 van de Duitse grondwet. Dit artikel dient als basis van zowel de individuele als 
dee collectieve vakbondsvrijheid.75 Vaak wordt deze bepaling ook aangehaald om te betogen 
datt de overheid zich niet mag bemoeien met de loonpolitiek. Inderdaad heeft Duitsland 
all  sinds 1949 een vrije loonvorming.76 Ingrijpen in het CAO-overleg, zoals in Nederland 
velee jaren gebruikelijk was, is in Duitsland al lange tijd niet toegestaan.77 Ook voor het 
overigee heeft in Duitsland de samenwerking tussen overheid en sociale partners nooit een 
institutioneell  kader gekregen vergelijkbaar met dat in Nederland.78 

Dee vakbeweging in Duitsland kent een weinig gedifferentieerde structuur.79 De grootste 
vakcentralee - de Deutsche Gewerkschaftsbund - is zowel politiek als religieus neutraal.80 

Hetzelfdee geldt voor de kleinere Deutsche Beamtenbund en Deutsche Angestellten 
Gewerkschaft.Gewerkschaft. Duitsland kent geen officieel erkenningssysteem voor vakbonden. Wel heeft 
dee rechtspraak een aantal criteria ontwikkeld op grond waarvan bepaald wordt of een 
organisatiee beschouwd kan worden als tariffahige Koalition. Een dergelijke vakbond moet 
onderr andere onafhankelijk zijn van de werkgever en daadwerkelijk druk kunnen uitoefenen 
opp de tegenpartij. Met name via deze laatste eis vallen al te kleine bonden af.81 

Dee Deutsche Gewerkschaftsbund is, net als de vakcentrale FNV in Nederland, een koepelor-
ganisatiee voor vakbonden die in beginsel zijn georganiseerd per bedrijfstak. De CAO's 
wordenn in de praktijk afgesloten door deze vakbonden.82 Het meest voorkomende type 
CAOO is de regionale bedrijfstak-CAO. Een dergelijke CAO geldt voor een bepaald Tarifbezirk. 
Dee indeling van het Duitse territoir in Bezirken verschilt per bedrijfstak. CAO's voor het 
helee Bondsgebied komen bijna niet voor.83 Doordat de meeste CAO's een beperkte ter-
ritorialee gelding hebben komen problemen met betrekking tot het al dan niet van toepassing 

755 Jacobs 1993, 144-146. 
766 Jacobs 1993, 156. 
777 Jacobs 1993, 21 en 156; Hartlage-Laufenberg RIW 1992, 877; Hanau 1974,20; MünchArbR /-Richardi 

1992,, 118-119 en 177. 
788 Jacobs 1993, 19-21. 
799 Jacobs 1993, 143; Zöllner 1983, 97-98. 
800 MünchArbR ///-Löwisch 1993, 158. 
811 Jacobs 1993, 151; Zöllner 1983, 99-103 en 306. 
822 Birk 1982, 85; Hartlage-Laufenberg RIW 1992, 877; Blanpain-Weiss 1994, 243 e.v.; Jacobs 1993, 

150. . 
833 Birk 1982,385. Blanpain- Weiss 1994 par.274. The Regulation of Working Conditions in the Member 

Statess of the European Community doc.nr. V/533/92-EN 1990, 88. Jacobs (1993, 148) wijst erop 
datt het op grond van de sterke verschillen in beloningsstructuur tussen de nieuwe en de oude Bondslan-
denn (oftewel de voormalige DDR versus de oorspronkelijke BRD-staten) op dat moment vrijwel 
onmogelijkk was een CAO af te sluiten voor het hele BRD-territoir. Verg. Daubler 1994, 120-121. 
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zijnn van CAO's in 'grensoverschrijdende' gevallen ook in het interne Duitse recht voor. 
Hoee deze CAO-conflicten worden opgelost, komt hieronder aan de orde.84 

Hett Duitse recht kent naast de bedrijfstak-CAO ook bedrijfs- of ondernemings-CAO's. 
Opp dit niveau ondervinden de vakbonden echter concurrentie van de machtige onder-
nemingsraden,, die bindende afspraken kunnen maken met de werkgever in de vorm van 
BetriebsxereinbarungenPBetriebsxereinbarungenP Een afgesloten CAO moet worden aangemeld bij de Bundes-
ministerminister für Arbeit und Sozialordnung en bij de betrokken Lander. Het ministerie houdt 
eenn register van lopende CAO's bij. De aanmelding heeft echter, in tegenstelling tot de 
situatiee in Nederland, geen invloed op de inwerkingtreding van de CAO.86 

Dee normstellende bevoegdheid van de sociale partners kan verklaard worden aan de hand 
vann verschillende theorieën. Binnen één opvatting moet deze bevoegdheid worden be-
schouwdd als een vorm van vertegenwoordiging, een andere opvatting beschouwt het als 
eenn vorm van delegatie van wetgevende bevoegdheid en een derde opvatting benadrukt 
hett autonome karakter van normstelling via collectieve onderhandelingen. Verschillende 
Duitsee schrijvers benadrukken dat deze controverse achterhaald is: CAO's vertonen ken-
merkenn van zowel wetgeving als contract.87 Toch lijk t het Duitse CAO-recht in belangrijke 
matee steun te verlenen aan de opvatting waarin de sociale partners als vertegenwoordigers 
wordenn gezien van hun leden. 

Omm te beginnen kent Duitsland het systeem van ledenbinding: een gewone CAO is alleen 
verbindendd voor (de leden van) de CAO-partijen.88 De gebonden werkgever is zelfs niet 
verplichtt de CAO toe te passen op niet-gebonden werknemers, tenzij dit in de CAO specifiek 
iss overeengekomen. De Duitse CAO-wet (Tarifvertragsgesetz) kent dus noch het institutionele 
modell  zoals dat geldt in Frankrijk, noch een regeling vergelijkbaar met die van het Neder-
landsee artikel 14 Wet CAO.89 Ten aanzien van zogenaamde Betriebsnormen is echter 
bindingg van de werkgever voldoende.90 Onder Betriebsnormen vallen bedrijfsorganisato-
rischee bepalingen betreffende werkroosters, ziekmeldingprocedures, rookverboden etc. maar 
ookk bepalingen omtrent gemeenschappelijke voorzieningen als wasruimtes, kantines e.d. 
Hett betreft die CAO-bepalingen waarvoor toepassing in het gehele bedrijf gezien de aard 

844 Par. 3.3 van dit hoofdstuk, 

855 Jacobs 1993, 178-179. De bepalingen van een bedrijfsovereenkomst zijn dwingend van toepassing 

opp alle onder de overeenkomst vallende individuele arbeidsovereenkomsten. Ze hebben daarmee een 

werkingg vergelijkbaar met die van algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen. Zie voor de 

verhoudingg tussen CAO's en Betriebsvereinbarungen: Schaub 1992, 1683-1685. 

866 Schaub 1992, 1496-1497 en 1558-1559. 

877 MünchArbR ///-Richardi 1993, 20-25; MünchArbR ///-Löwisch 1993, 196. 

888 The Regulation of Working Conditions in the Member States of The European Community doc.nr. 

V/533/92-ENN 1990,91; Blanpain-Weiss 1994 par.64; Jacobs 1993, 52; Schaub 1992, 14 en uitgebreid 

opp 1545 ev; Hanau 1974. 58; Holland 1975, 178. MünchArbR /-Richardi 1992, 119. 

899 Schaub 1992, 1549. 

900 Blanpain-Weiss 1994 par. 291, Jacobs 1993, 152. 
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vann bepaling noodzakelijk is.91 Ten opzichte van ongebonden werknemers gelden de 
normatievee bepalingen van de CAO in het algemeen op grond van een partijafspraak.92 

Voorr zover de wet afwijking slechts bij CAO mogelijk maakt - in geval van driekwart dwin-
gendd oftewel tarifdispositives Recht - kan, net als in Nederland, ook ten aanzien van 
ongebondenn werknemers van de wet worden afgeweken door de CAO-regeling van toepas-
singg te verklaren. 

Dee bevoegdheid van de CAO-sluitende partijen is beperkt tot het vastleggen van 
minimumnormen.. Standaard- of maximum-CAO's zijn naar de heersende opvatting niet 
mogelijk.933 Deze regel is vastgelegd in par. 4 III van het Tar>f\>ertragsgese!z.94 Dit aspect 
vann het Günstigkeitsprinzip zou zijn terug te voeren op de CAO als vorm van collectief 
uitgeoefendee Privatautonomie en daarmee tevens een grondwettelijke basis hebben.95 

Ookk op dit punt vertoont het CAO-recht dus kenmerken die passen bij de CAO als een collec-
tiefcontract.. De inkleuring van het CAO-recht als een vorm van vertegenwoordiging wordt 
nogg versterkt doordat de vakbonden geen eigen handhavingsmogelijkheden bezitten ten 
opzichtee van de gebonden werkgever, tenzij deze tevens CAO-partij is. De handhaving van 
individuelee rechten gebaseerd op een CAO is in Duitsland namelijk voorbehouden aan de 
individuelee werknemers zelf. De vakbonden kunnen slechts de andere CAO-partij(en) in 
rechtee aanspreken.96 Wel hebben bij CAO ingestelde fondsen een zelfstandig actierecht 
mett betreltking tot de hen toekomende bijdragen.97 

Hett CAO-recht in Duitsland lijk t dus - meer dan in Frankrijk en Nederland - beschouwd 
tee kunnen worden als een vorm van collectieve belangenbehartiging waarin de rol van 
dee sociale partners wordt afgeleid van de partijautonomie van de individuele werkgever 

9)) Schaub 1992, 1510; MünchArbR UI-Löv/ixh 1993, 282-287; Zöllner 1983, 312-313. Het is volgens 
zowell  Zöllner als Löwisch onvoldoende als bedrijfsbrede toepassing van een bepaling slechts wenselijk 
iss op grond van overwegingen van gelijkheid of rationalisatie van de bedrijfsvoering. Het gaat om 
normenn die "in der sozialen Wirklichkeit aus tatsachlichen oder rechtlichen Griinden nur einheitlich 
geltenn kónnen." 

922 Jacobs 1993, 152. 
933 Jacobs 1993, 154; Schaub 1992, 1527. Tegenwoordig wordt het Günstigkeitprinzip in de verhouding 

tussenn CAO en individuele arbeidsovereenkomst uitgelegd als bevoegdheidsbeperking van de sociale 
partnerss en niet - meer - alleen als uitlegprincipe: MünchArbR /-Richardi 1992, 65 en 119-120. 

944 Zöllner 1983, 320. 
955 MünchArbR /-Richardi 1992, 93 en MünchArbR ///-Richardi 1993, 11-12 en 15. 
966 Geen zelfstandige bevoegdheid van de CAO-partijen a la art. 9 Wet CAO dus: Birk in: FS Beitzke 

1979,, 871; Jacobs 1993, 154-155; Schaub 1992, 1506: "lm allgemeinen kann die Gewerkschaft auch 
nichtt auf Feststellung gegen die Mitglieder ihrer Tarifpartner klagen, sie seien zur Einhaltung der 
Tarifvertragee verpflichtet. Für solche Klage fehlt es am Rechtsschutzinteresse, da die 
Gewerkschaftsmitgliederr unmittelbar klagen können." 

977 Blanpain-Weiss 1994 par. 292; Holland 1975, 177; Hanau 1974, 60. De eigen bevoegdheid van de 
"Kasse""  berust op een uitleg van de regeling met betrekking tot de procedure in arbeidszaken. Fondsen 
zijnn in het Tarifvertraggesetz geregeld in par. 4 II. Ze komen met name voor in de bouwnijverheid 
(Schaubb 1992, 1511-1512). 
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enn werknemer.98 De opvatting die het collectief overleg als vorm van gedelegeerde wet-
gevingg beschouwt en (daarmee) de sociale partners als behartigers van het algemeen belang, 
lijk tt in Duitsland niet gangbaar." Een element van het Duitse CAO-recht dat zich echter 
niett laat inpassen in de vertegenwoordigingstheorie, is de status van CAO-regelingen ten 
opzichtee van contractuele bepalingen enerzijds en wettelijke bepalingen anderzijds. De 
normatievee bepalingen van de CAO worden namelijk in Duitsland niet opgenomen in de 
individuelee arbeidsovereenkomst maar gelden als een soort 'bedrijfsrecht'. De CAO-bepalin-
genn worden gezien als objectief recht dat van toepassing is op de individuele arbeid-
sovereenkomsten.1000 Ze moeten ambtshalve worden toegepast, en moeten worden uitgelegd 
alss wetgeving. Deze uitleg kan vervolgens getoetst worden in cassatie. Dit geldt dus, in 
tegenstellingg tot Nederland, ook voor niet algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalin-
gen.10'' Een van de gevolgen van deze wetsopvatting ten aanzien van de CAO is dat de 
nawerkingg van CAO's expliciet wettelijke regeling behoeft nu de CAO-bepalingen niet 
automatischh worden geïntegreerd in de individuele arbeidsovereenkomst.1 

Evenalss Nederland kent Duitsland een systeem van algemeen verbindend verklaren.103 

Naa verbindendverklaring is de CAO van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die onder 
dee werkingssfeer van de CAO vallen. Bij afwezigheid van een op art. 14 wet CAO lijkende 
bepalingg in de Duitse CAO-wet, richt de algemeen verbindendverklaring zich - meer dan 
inn Nederland - tegen zogenaamde Aussenseiter, ongebonden werknemers in dienst van 
eenn gebonden werkgever.104 Verbindendverklaring moet worden verzocht door een van 
dee CAO-partijen en kan slechts plaatsvinden als de betreffende CAO reeds een belangrijke 
deell  van de werkgevers en werknemers bindt. Het criterium hiervoor is dat de gebonden 
werkgeverss tezamen meer dan 50% van de onder de werkingssfeer van de CAO vallende 
werknemerss in dienst moeten hebben. Daarnaast moet de verbindendverklaring in het 
algemeenn belang zijn.105 Dit belang kan zich richten op een van de doelen van het CAO-
recht,, zoals bescherming van werknemers door het opleggen van minimumarbeidsvoorwaar-

988 Zie o.a. Schaub 1992, 34 en MünchArbR /-Richardi 1992, 63 en 92-93 en nogmaals op 119. 
MünchArbRMünchArbR ///-Richardi 1993, 9-10: de regelstellende bevoegdheid van CAO-partijen is 
mitgliedschafüichmitgliedschafüich legitimiert, die van de OR daarentegen demokratisch legitimiert. Tevens uitgebreid 
opp 20-25. 

999 MünchArbR /-Richardi 1992, 92-93 en MünchArbR ///-Richardi 1993, 10-11. 
1000 Par. 4-1 Tarifvertraggesetz (TVG). Schaub 1992, 1488; Birk in: FS Beitzke 1979, 860; MünchArbR 

///-Löwischh 1993, 194-195. De in Nederland gangbare opvatting dat de individuele arbeid-
sovereenkomstt gemodelleerd wordt naar de CAO, wordt in Duitsland niet aangehangen. 

1011 Jacobs 1993, 150. Zie voor de uitleg van CAO-bepalingen uitgebreid MünchArbR ///-Löwisch 1993, 

301-310. . 
1022 Nawerking doelt op het fenomeen dat de normatieve CAO-bepalingen bindende kracht behouden na 

afloopp van de looptijd van de CAO. Zie hierover ook Deel I van dit boek. Nawerking is in Duitsland 
gebaseerdd op par. 4-V TVG: Schaub 1992, 1499 en 1523; Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 10-11. 

1033 The Regulation of Working Conditions in the Member States of the European Community doc.nr. 
V/533/92-ENN 91; Jacobs 1993, 153; Blanpain-Weiss 1994 par. 297 e.v. 

1044 Schaub 1992, 1549-1951; Blanpain-Weiss 1994 par.297. 
1055 Schaub 1992, 1550; Hanau 1974, 52; Holland 1975, 179; MünchArbR ///-Löwisch 1993, 332-333. 
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den,, ordening, voorkoming van concurrentie of de oprichting en instandhouding van 
gemeenschappelijkee inrichtingen en voorzieningen.106 

Concurrentieoverwegingenn alleen zijn echter volgens Schaub onvoldoende grondslag 
voorr verbindendverklaring. Hij baseert zich hierbij op een uitspraak van het BAG uit 1979 
waarinn het meenemen van concurrentieoverwegingen in de beslissing tot verbindendverkla-
ringg ontoelaatbaar werd geacht.107 Hoewel dit standpunt in de literatuur wordt aangevallen 
iss het duidelijk dat het voorkomen van concurrentie tussen ondernemingen onderling via 
dee arbeidsvoorwaarden in Duitsland niet het hoofddoel van de verbindendverklaring is.108 

Opp dit punt verschilt de Duitse regeling dus duidelijk van de Nederlandse Niet alleen speelt 
hett voorkómen van concurrentie in Nederland juist een belangrijke rol, de verbin-
dendverklaringg wordt in Nederland uitgesproken tenzij het algemeen belang zich ertegen 
verzet.. Dit past mijns inziens bij uiteenlopende opvattingen over de taak van de sociale 
partners.. De afstand tussen overheid en sociale partners lijk t in Duitsland groter en de 
laatstenn worden minder dan in Nederland beschouwd als behartigers van het algemeen 
belang.1099 Verbindendverklaring is in Duitsland dan ook minder vanzelfsprekend dan 
inn Nederland. Van de mogelijkheid tot verbindendverklaring wordt in verhouding tot 
Nederlandd weinig gebruik gemaakt. Slechts zelden worden CAO-bepalingen over de lonen 
(hett Entgelt) verbindend verklaard. De meeste verbindendverklaringen komen voor in de 
bouwnijverheid.110 0 

1066 De internet-site van het Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung noemt op 15 oktober 1999 
driee functies van het CAO-recht te weten de Schut^funktion, de Ordnungsfunktion en de Friedens-
funktion. funktion. 

1077 Schaub 1992, 1551: "Die AV E istgrundsatzlich nurzulassig, wenn sie im öffentlichen Interesse liegt. 
Dass ist nicht bereits dann der Fall, wenn die Tarifpartner sie wünschen, urn Lohndrückerei oder 
Schmutzkonkurrenzz zu unterbinden; mit dieser Begründung könnte jeder Tarifvertrag für allgemeinver-
bindlichh erklart werden [...] Dagegen kann die Allgemeinverbindlichkeit grundsatzlich nicht mit 
Wettbewerbserwagungenn der Unternehmer untereinander begründet werden." Schaub verwijst hiervoor 
naarr BAG 24.1.1979 AP nr. 16 zu par. 5 TVG. 

1088 MünchArbR ///-Lowisch 1993, 328-329. 
1099 Schaub 1992, 1501 
noo Blanpain-Weiss(1994par.300) vermeldt voor 1985 596 algemeen verbindend verklaarde CAO's op 

eenn totaal van ca. 36.000. Het betreft m.n. CAO's voor het bouwbedrijf en de detail- en groothandel 
(resp.. 200 en 100). Schaub (1992, 1549) noemt aantallen van 370 per 1 oktober 1990 en 507 per 
11 januari 1992. Hij noemt als bedrijfstakken ook de bouw en de groot- en detailhandel. Verder 
bakkerijbedrijj  f, bewakingsdiensten, horeca, textiel en bekleding, gevelreiniging. Het betreft met name 
dee bedrijfstakken met veel kleine bedrijven. MünchArbR ///-Löwisch (1993, 329) tenslotte vermeldt 
perr 1 januari 1992: 32.000 ingeschreven CAO's waarvan 507 algemeen verbindend verklaard; 68 
daarvann betreffen Entgelte. 166 verbindend verklaarde CAO's betreffen de bouwnijverheid. Zie ook 
Jacobss 1993, 153. 
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33 Internationaal arbeidsrecht 

3.11 Het werk van F. Gamillscheg"1 

3.1.11 Inleidin g 

Gamillscheg'ss werk is gebaseerd op de Savigniaanse methode van IPR en sluit nauw aan 
bijj  het werk van Kegel. Ook Gamillscheg neemt de rechtsverhouding als uitgangspunt bij 
dee vaststelling van het toepasselijke privaatrecht en ook hij maakt een streng onderscheid 
tussenn publiekrecht enerzijds en privaatrecht anderzijds. Dit onderscheid is volgens Gamill-
schegg cruciaal voor de te volgen conflictenrechtelijke methode. Op een aantal plaatsen 
valtt hij met name de Franse doctrine aan die dit in zijn ogen wezenlijke verschil niet scherp 
genoegg zou zien.112 Toepassing van het privaatrechtelijke arbeidsrecht is in zijn systeem 
onderworpenn aan een meerzijdige verwijzingsregel gebaseerd op partijautonomie. Het 
publiekrechtt daarentegen kent eenzijdige afbakeningsnormen die - volgens Gamillscheg -
grotendeelss gebaseerd zijn op de werkplek (het Arbeitsort ofwel de locus labor is). 
Hett onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht lijk t daarbij in belangrijke mate af 
tee hangen van de vormgeving en wijze van handhaving van een rechtsregel. Uit de uit-
gebreidee beschrijvingen van het arbeidsrecht van verschillende landen in zijn boek uit 1959 
blijk tt vervolgens dat deze indeling van land tot land kan verschillen."4 Om de interactie 
tussenn het arbeidsrechtelijke privaatrecht en publiekrecht te beschrijven heeft Gamillscheg 
hett begrip Reflexwirkung ontwikkeld. Dit begrip duidt erop dat het publieke arbeidsrecht 
doorwerktt in de arbeidsovereenkomst via contractuele open normen en met name via de 
FürsorgepflichtFürsorgepflicht van de werkgever. Beide aspecten, de partijautonomie enerzijds en het 
publiekrechtt en zijn doorwerking anderzijds zullen hier besproken worden, waarna nog 
eenn korte beschouwing aan de rol van de openbare orde zal worden gewijd. 

3.1.22 De partijautonomi e 

Dee arbeidsverhouding heeft volgens Gamillscheg overwegend een overeenkomstenrechtelijk 
karakter.. Hij neemt hierbij stelling tegen de aanhangers van concurrerende theorieën, die 
hett overeenkomstenrechtelijke karakter ontkennen of van minder belang beschouwen. De 
belangrijkstee hiervan staat in Duitsland bekend als de Eingliederungstheorie. Deze theorie 

1111 Vrijwel alle in deze paragraaf geciteerde werken zijn van F. Gamillscheg. In de noten wordt daarom 
bijj  het werk van Gamillscheg slechts eventuele vindplaats, jaartal en paginanummer vermeld. 

1122 1959, 8, 11 en 12. In 1985 (in: Blanpain 1985, 93-94) onderscheidt hij overigens drie soorten regels: 
privaatrecht,, publiekrecht en collectief arbeidsrecht. 

1133 1959, 192. 
1144 In het algemeen, zie: 1959, 192; voor recht op betaalde vakantie, zie: 1959, 288-289. Vergelijking 

vann zijn beschrijving met het huidige arbeidsrecht laat overigens zien dat de indeling ook in de tijd 
niett constant is. 
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gaatt ervan uit dat de Eingliederung oftewel de opname in de arbeidsgemeenschap het 
aangrijpingspuntt moet zijn voor arbeidsrechtelijke regelingen en niet het sluiten van een 
individuelee arbeidsovereenkomst. Deze controverse tussen arbeidsrecht als 'onde-
rnemingsrecht'' en arbeidsrecht als 'overeenkomstenrecht' was volgens Gamillscheg in 1959 
tott "Famossima quaestio des deutschen Arbeitsrecht geworden".115 Gamillscheg acht 
echterr voor het IPR de status-aspecten van de arbeidsverhouding ondergeschikt ten opzichte 
vann de overeenkomstenrechtelijke aspecten."6 Deze stellingname ondersteunt hij met 
hett argument dat internationale arbeidsverhoudingen in het algemeen 'atypisch' zijn en 
geenn betrekking hebben op de lager ingeschaalde werknemer die als eenvoudig te vervangen 
elementt is opgenomen in een arbeidsorganisatie.117 Met andere woorden, de werknemer 
opp wie de Eingliedenmgs- en statustheorieën zich richten, is een andere dan de werknemer 
diee aanleiding geeft tot voor het IPR relevante problematiek.118 De arbeidsverhouding 
vann deze laatste is in sterkere mate overeenkomstenrechtelijk dan die van de gemiddelde 
werknemerr waarop de beschermingsmaatregelen van het interne arbeidsrecht zich richten. 
Inn de loop der jaren voelt hij zich in deze opvatting gesterkt door de ontwikkelingen in 
zowell  het IPR als het interne arbeidsrecht van landen als België, Frankrijk en - met name -
Italië.119 9 

Dee kwalificatie van de arbeidsverhouding als overeenkomst bepaalt voor een groot 
deell  de vervolgens gemaakte keuzes. Gamillscheg kent het grootste gewicht namelijk toe 
aann de partijbelangen.120 Rechtszekerheid en continuïteit, en in mindere mate het 
honorerenn van gerechtvaardigde partij verwachtingen, zijn de belangen die bij Gamillscheg 
dee boventoon voeren in het verwijzingsrecht.121 Deze belangen worden volgens 
Gamillschegg het best gediend indien de partijautonomie als grondslag voor de verwijzing 
wordtt aanvaard.122 Het argument van de gelijke behandeling, dat in de literatuur wel 
wordtt aangevoerd als argument voor een strikte toepasselijkheid van het recht van de 
werkplek,, speelt bij hem een ondergeschikte rol. Gelijkheid betekent voor hem voornamelijk 

H55 1959, 122. Ook in latere arbeidsrechtelijke literatuur komt het leerstuk van de Eingliederung nog 
regelmatigg aan de orde. De Eingliederungtheorie als basis voor het arbeidsrecht wordt inmiddels als 
"überwunden""  beschouwd. Wel wordt in het arbeidsrecht steeds vaker afgestemd op Eingliederung 
alss relevant toepassingscriterium voor arbeidsrechtelijke regelingen. Zie bijv. Von Stebut in: FS Kissel 
1994,, 1135; Zeuner in: FS Kissel 1994, 1305 e.v. 

1166 1959, 114 en 122; RabelsZ 1973, 285-289; RdC 1983, 295-296. 
1177 1959, 122. 
U88 Zie voor een omschrijving van typisch internationale arbeidsverhoudingen: 1959, 115-116, 122 en 

138;; RabelsZ 1973, 284; RW/A WD 1979, 227 en RdC 1983, 295. De gedurende een bepaalde periode 
tochh omvangrijke gastarbeid vormt voor hem geen verwijzingsprobleem: voor deze gevallen (maar 
dann ook alleen hier) speelt het gelijkheidsargument een belangrijke rol ten gunste van de lex loci 
laboris. . 

1199 Zie voor Italië: RabelsZ 1973, 287. Italië is voor Gamillscheg zo'n goed voorbeeld omdat dit land 
inn de na-oorlogse periode de contractuele status van de arbeidsverhouding hersteld heeft. Tijdens de 
fascistischee periode was al het arbeidsrecht publiekrechtelijk van aard. 

1200 1959, 118, 119 enm.n. 194. 
1211 1959, 133, 136 en 134. 
1222 1959, 183; in: Blanpain 1985/1990, 101/361. 
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toepassingg van dezelfde verwijzingsregel op alle internationale arbeidsovereenkomsten. 
Eenn afzonderlijke verwijzingsregel voor arbeidsverhoudingen waarbij Duitsers zijn betrok-
ken,, is dus niet toegestaan.123 Verder verzet het gelijkheidsprincipe zich tegen een verwij-
zingsregell  die onderscheid maakt op grond van de positie van de werknemer in het bedrijf 
en/off  de juridische vormgeving van het internationale concern.124 Het enige geval waarin 
hett gelijkheidsprincipe een zwaarwegend vermoeden vestigt ten gunste van het recht van 
dee werkplek, is dat van de gastarbeid.125 

Dee partijautonomie wordt in de literatuur vaak aangevallen omdat deze de bescherming 
vann de werknemer zou ondermijnen. Gamillscheg kan zich hier niet mee verenigen. Volgens 
hemm speelt de bescherming van de werknemer op het terrein van het verwijzingsrecht een 
ondergeschiktee rol.126 Als internationaal actieve werknemers al bescherming behoeven, 
hoeftt dat volgens hem niet tot vergaande consequenties voor het verwijzingsrecht te leiden. 
All ee westerse stelsels bieden immers een zekere mate van bescherming.127 Ook hierin 
iss Gamillscheg dus trouw aan de grondslagen van het Savigniaanse model. 

Dee gelijkwaardigheid van stelsels van arbeidsrecht is echter in de praktijk beperkt tot 
landenn met een vergelijkbaar sociaal-economisch niveau. Als er rechtssystemen met sterk 
ongelijkwaardigee beschermingsniveaus bij de arbeidsverhouding zijn betrokken, verandert 
ditt zijn stellingname ten aanzien van de rechtskeuze echter niet. Ook in dat geval vormt 
dee partijautonomie in het IPR volgens Gamillscheg geen bedreiging voor de bescherming 
vann de werknemer. Dit komt enerzijds door de in verhouding tot het interne arbeidsrecht 
afwijkendee positie van de internationaal actieve werknemer die in het algemeen hoog ge-
kwalificeerdd is, en anderzijds doordat een rechtskeuze door partijen volgens Gamillscheg 
altijdd is onderworpen aan een redelijkheidstoets. Volgens Gamillscheg is een rechtskeuze 
namelijkk een overeenkomst die, net als elke andere overeenkomst, moet voldoen aan de 
eisenn van redelijkheid en billijkheid. Dit kan de werknemer zo nodig beschermen tegen 
all  te opzichtige manipulaties van de werkgever.128 

Ookk als uitgegaan wordt van de feitelijke ongelijkheid van de diverse stelsels van 
arbeidsrecht,, acht Gamillscheg het accepteren van de partijautonomie als basis voor de 
verwijzingg in het belang van de werknemer. De partijautonomie is volgens Gamillscheg 
namelijkk het beste in staat de werknemer te beschermen tegen de toepassing van 'exotisch' 
arbeidsrecht.. Dat dit zo is, is een gevolg van de wijze waarop Gamillscheg invulling geeft 
aann de partijautonomie bij afwezigheid van een expliciete rechtskeuze. 

1233 RabelsZ 1973,291. 
1244 RIW/AWD 1979, 236-237. 
1255 RabelsZ 1973, 284; RdC 1983, 295. 
1266 Het beschermingsargument speelt wel een rol bij de kwalificatie van de schriftelijkheidseis en andere 

'vormvoorschriften'' in het arbeidsrecht. Op grond van het beschermende karakter van dit 'semi-
dwingende'' recht is voor deze 'vormvoorschriften' de lex causae maatgevend. Alternatieve aanknoping 
aann de lex loci conclusions vindt niet plaats. Gamillscheg 1990, 367. 

1277 1959, 5; RIW/AWD 1979, 226; RdC 1983, 314-3155; in: Blanpain 1985/1990, 103/363. 
1288 FS Kissel 1994, 240. 
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Zoalss gebruikelijk in het - toenmalige - Duitse IPR dient ook bij afwezigheid van een 
explicietee rechtskeuze de partijwil als leidraad. Gamillscheg geeft om verschillende redenen 
dee voorkeur aan de mutmassliche Parteiwille boven een meer objectieve aanknoping op 
basiss van de hypothetische Parteiwille. Een van deze redenen heeft betrekking op de 
vloeiendee overgang tussen impliciete en vermoedelijke partijwil. De andere reden speelt 
mett name een rol bij uitzending naar landen met een relatief onderontwikkeld arbeidsrecht. 
Eenn verwijzingsregel gebaseerd op objectieve geografische betrokkenheid kan namelijk 
geenn rekening houden met kwaliteitsverschillen tussen de wetgevingen van de betrokken 
landen;; een verwijziginsregel gebaseerd op de vermoedelijke partijwil kan dat volgens 
Gamillschegg wel. Men kan immers vermoeden dat vanuit Duitsland uitgezonden Duitsers 
niett onder Saoedisch of Iraaks recht willen werken - aldus Gamillscheg, die er blijkbaar 
vann uitgaat dat deze rechtsstelsels veel minder bescherming bieden dan het Duitse recht.129 

Dee invulling van de vermoedelijke partijwil vertoont verder een min of meer vast 
patroonn waarin de locus laboris een belangrijke rol speelt als aanknopingsfactor.130 Dit 
ligtt om meerdere redenen voor de hand. Zoals hieronder zal blijken, is toepasselijkheid 
vann het publiekrecht in belangrijke mate gebaseerd op de locus laboris. Aanknopen aan 
diezelfdee locus laboris voor de contractuele aspecten van de arbeidsverhouding waarborgt 
dann de samenloop tussen privaatrecht en publiekrecht. Daarnaast leidt toepassing van de 
lexlex loci laboris in het algemeen tot een samenkomen van bevoegdheid en toepasselijk 
recht.1311 In een enkel geval, bijvoorbeeld bij gastarbeid, is de betrokkenheid van de lex 
lociloci laboris zelfs zo groot dat een andersluidende rechtskeuze aan een strenge toetsing 
wordtt onderworpen.132 

Dee locus laboris is echter niet de enige relevante aanknopingsfactor. Naast de locus 
laborislaboris speelt namelijk ook de gemeenschappelijke nationaliteit een belangrijke rol. Vooral 
alss deze nationaliteit samenvalt met de vestiging van de werkgever en de plaats van sluiting 
vann de arbeidsovereenkomst leidt dit tot verdringing van de locus laboris als hoofd-
aanknoping.. Deze criteria tezamen bepalen namelijk het standaardgeval van uitzending. 
Dee verdringing treedt in de praktijk met name op als de procedure wordt aangespannen 
inn het land van oorsprong.133 Een belangrijke functie van deze aanknopingswijze is de 
beschermingg van eigen werknemers, met name als deze worden uitgezonden naar een land 

1299 Voor de mutmassliche Parteiwille als grondslag voor de verwijzing, zie: 1959, 124-125 en 140; RabelsZ 
1973,, 287 en 314; RdC 1983, 231 en 322. 

1300 1959, 125. 
1311 De zogeheten Glekhlauf. 1959, 125. 
1322 RabelsZ 1973, 284; RdC 1983,295. Sommige schrijvers betwijfelden zelfs of gastarbeid wel beschouwd 

konn worden als 'internationale arbeidsverhouding'. Het feit dat in internationale gevallen rechtskeuzev-
rijheidd bestond, kon een reden zijn om dergelijke arbeidsverhoudingen niet internationaal te vinden 
inn de zin van het IPR. 

1333 1959, 129-131. 
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mett een laag beschermingsniveau.134 Gamillscheg zelf geeft er echter de voorkeur aan 
hett recht van het land van uitzending ook toe te passen in gevallen waarin de lex loci 
laborislaboris wel bescherming biedt. Hij heeft daarbij met name Amerikaanse werknemers op 
hett oog die door een Amerikaans bedrijf naar Europa zijn gestuurd en vervolgens worden 
ontslagen.. Deze ontslagen dienen zijns inziens te worden beoordeeld naar Amerikaans recht. 
Dezee voorkeur is gegrond op zowel de continuïteitsbescherming als op zijn bezwaar tegen 
cumulatiee van voordelen.135 De hoge salarissen ontleend aan het Amerikaanse systeem 
mogenn zijns inziens niet worden gecombineerd met de sterke ontslagbescherming van het 
Duitsee recht.136 

Hett naar willekeur ontlenen van arbeidsrechtelijke normen aan de diverse betrokken 
rechtsstelselss (ook wel aangeduid met picking and choosing) werkt zijns inziens rechtson-
gelijkheidd en onevenredige bevoordeling in de hand. Verder kan de stapeling van voordelen 
diee hiervan het gevolg is, in strijd zijn met de inner e Entscheidungsharmonie. Deze vereist 
immerss dat een reëel bestaand recht wordt toegepast, terwijl door het stapelen een bescher-
mingsniveauu kan worden bereikt dat in geen van de bij de casus betrokken landen bestaat. 
Dezee door Gamillscheg ingebrachte bezwaren tegen vormen van begunstiging van de 
werknemerr worden in de Duitstalige literatuur aangeduid als de Rosinentheorie}' 

Inn het klassieke geval van uitzending prefereert Gamillscheg dus aanknoping aan de 
gemeenschappelijkee herkomst boven aanknoping aan de locus laboris. Ook in een aantal 
andere,, typisch internationale arbeidsverhoudingen wil of kan hij geen gebruik maken van 
dee locus laboris. Bij slaapwagenpersoneel dat in verschillende landen werkt, leidinggevend 
personeell  en handelsvertegenwoordigers stelt Gamillscheg steeds aanknoping aan de vesti-
gingg van de werkgever voor.138 Hiermee lijk t hij in het algemeen te doelen op de siège 
socialsocial van de rechtspersoon die als werkgever geldt.139 De aanknoping aan de vestiging 

1344 De rol van de locus laboris is in interzonale en interlokale gevallen dan ook belangrijker dan in 
internationalee gevallen: 1959, 126 en 135. Een gebrek aan bescherming van de uitgezonden werknemer 
doorr het recht van het werkland kan te wijten zijn aan een relatief onderontwikkeld arbeidsrecht, maar 
ookk aan het feit dat de bescherming in sommige landen voornamelijk geregeld is via CAO's die in 
internationalee gevallen niet toepasselijk of niet afdwingbaar zijn. Zie: RabelsZ 1973, 287 en 314; 
RIW/AWDRIW/AWD 1979, 226-228; RdC 1983, 316; FS Kissel 1994, 244. 

1355 RIW/AWD 1979, 227: "Stetigkeit der Anknüpfung einer Dauerrechtsbeziehung gehort überhaupt zu 
denn Grundwerten der internationalrechtliche Gerechtigkeit." Zie ook RIW/AWD 1979, 228 en 236. 
Opp grond van het continuïteitsargument had hij ook bezwaar tegen het voorstel voor een Europese 
verordeningg uit 1972, dat het uitzendingsbegrip sterk beperkte: RabelsZ 1973, 298. 

1366 De hoogte van het salaris is immers mede gebaseerd op het ontslagrisico naar Amerikaans recht. Zie 
o.a.. 1959, 65-66 (in verband met de openbare orde) en in: Blanpain 1985/1990, 103/363. 

1377 1959, 175; RabelsZ 1973, 234; RIW/AWD 1979, 226 en 234; RdC 1983, 318 en 320. Om die reden 
heeftt hij ook kritiek op de Sonderanknüpfungs-leer van Wengler (deze zou tot cumulatie van voordelen 
voorr de werknemer voeren: 1959, 197) en op het EVO (in: Blanpain 1985/1990, 103/363). 

1388 Zie bijv. RdC 1983, 323. 
1399 Dit is niet helemaal duidelijk. Hij gebruikt voor aanknoping aan de werkgever de termen Sitz des 

UntemehmensUntemehmens en seat of the enterprise. Slechts een enkele keer is geheel duidelijk of hij de plaatselijke 
ondernemingg bedoeld waar of van waaruit de werknemer is ingeschakeld, of juist het hoofdkwartier: 
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vann de werkgever staat in belangrijke mate in het teken van de continuïteit van de rechtsver-
houding.. Dit continuïteitsbelang is bij Gamillscheg het voornaamste tegenargument tegen 
eenn starre verwijzingsregel op basis van de locus laboris.140 Daarnaast leidt een dergelijke 
aanknopingg volgens hem tot manipulatie van het /ocws-begrip.141 

Hett begrip locus laboris heeft hoe dan ook verschillende betekenissen. In het algemeen 
verwijstt het begrip naar de plaats waar de arbeid gewoonlijk verricht wordt. Bij werknemers 
diee zijn opgenomen in de arbeidsorganisatie (Eingliederung), duidt het begrip volgens 
Gamillschegg op de ligging van het bedrijf. Voor andere werknemers heeft het volgens hem 
betrekkingg op het zwaartepunt van de activiteiten. Een nadere invulling van het begrip 
zouu zijns inziens kunnen worden ontleend aan de rechtspraak met betrekking tot de gelding 
vann CAO s. 

Al ss de locus laboris verwijst naar de gewoonlijke werkplek, zal het gedurende korte 
tijdd verrichten van werkzaamheden in het buitenland geen invloed hebben op de verwijzing. 
Inn de literatuur wordt voor dit negeren van een kortdurende wijziging van de feitelijke 
werkplekk het begrip Ausstrahlung gebruikt. Dit begrip is ontleend aan de rechtspraak met 
betrekkingg tot het sociale zekerheidsrecht. Volgens Gamillscheg is dit begrip binnen de 
verwijzingg overbodig. Ausstrahlung heeft zijns inziens slechts betekenis voor het publiek-
recht,, waar de locus laboris in een aantal gevallen betrekking heeft op de feitelijke, 
eventueell  slechts korte tijd bestaande werkplek.143 Een verwijzing gebaseerd op de subjec-
tievee leer met betrekking tot de partijautonomie heeft geen behoefte aan manipulaties met 
hett begrip locus laboris. Het begrip Arbeitsort dient volgens hem het feitelijke centrum 
vann de activiteiten van de werknemer aan te wijzen en niet omgevormd te worden in "einen 
wandelbarenn juristischen Begriff \144 

3.1.33 Het publiekrecht 

Hett interne arbeidsrecht kenmerkt zich door een nauwe samenhang tussen privaatrechtelijke 
enn publiekrechtelijke normen. Vanwege deze nauwe samenhang is het wenselijk om de 
toepasselijkheidd van het privaatrecht en het publiekrecht op elkaar aan te laten sluiten. 
Eenn van de manieren om een dergelijke Gleichlauf te bereiken is om de toepasselijkheid 
vann het privaatrecht afhankelijk te maken van de gelding van het publiekrecht. Dit zou 
err volgens Gamillscheg op neerkomen dat voor het privaatrecht wordt aangeknoopt aan 
dee locus laboris. Hij ziet daar ook wel voordelen in: het zou bijvoorbeeld de beslechting 
vann geschillen vergemakkelijken (op de locus laboris bevindt zich in het algemeen ook 
eenn bevoegde rechter) en cumulatie van rechtsnormen voorkomen. Gleichlaufheeft echter 

1959,, 128-129 en 135-136; RdC 1983, 323; 1990, 360. 
1400 1959, 129 en 135; RabelsZ 1973, 298 en 315; RIW/AWD 1979, 228 en 236; RdC 1983, 323. 
1411 RIW/AWD 1979, 228-231; RdC 1983, 317 en 321. 
1422 1959, 127-128. 
1433 1959, 181-182. 
1444 1959, 119. 
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geenn absolute waarde. Aanknoping aan de locus laboris dient dan ook in sommige gevallen 
tee wijken, bijvoorbeeld op grond van gerechtvaardigde partijbelangen, zoals continuïteit 
enn rechtszekerheid, of op grond van de praktische onhanteerbaarheid van het aanknopings-
criteriumm bij afwezigheid van een vaste werkplek.145 Het afbakeningscriterium van het 
publiekrechtt is dus volgens Gamillscheg niet in alle gevallen geschikt als aanknopingscrite-
riumm voor het privaatrecht. 

Eenn andere mogelijkheid om Gleichlauftt bewerkstelligen, is om de gelding van het 
publiekrechtt te laten afhangen van het resultaat van de verwijzing. Het publiekrecht maakt 
dann deel uit van de lex causae. Ook de lex causaeAtcx kan in Gamillscheg's ogen geen 
genadee vinden. De verwijzing staat in het teken van de partijbelangen en is gebaseerd is 
opp de partijwil, terwijl het publiekrecht juist onafhankelijk van de partijwil van toepassing 
iss en daaraan ook mede zijn karakter van publiekrecht dankt. Het aanknopingscriterium 
voorr het privaatrecht is daarom in het geheel niet geschikt als afbakeningscriterium voor 
hett publiekrecht. De strenge splitsing in methode tussen privaatrecht en publiekrecht vloeit 
duss (mede) voort uit het erkennen van de partijautonomie in het verwijzingsrecht.146 

Ervann uitgaande dat Gleichlauf ri\e\ altijd mogelijk of wenselijk is, rijst de vraag aan de 
handd van welke criteria de gelding van het publiekrecht dan wel moet worden bepaald. 
Nochh de territorialiteitsleer, noch de lex causae-\eer biedt volgens Gamillscheg een bevre-
digendee oplossing voor het publiekrechtelijke arbeidsrecht. De door Wengler ontwikkelde 
SonderanknüpfungSonderanknüpfung vindt in zijn ogen echter evenmin genade.147 Daarom ontwikkelt hij 
eenn eigen systeem voor de verhouding tussen privaatrecht en publiekrecht in het inter-
nationalee arbeidsrecht. 

Centraall  in dat systeem staan de begrippen 'reflexwerking' en 'privaatrechtelijke kern'. 
Dezee begrippen geven aan dat de meeste publiekrechtelijke regels van arbeidsrecht een 
dubbell  karakter hebben: het betreft semi-publiekrecht.148 Deze regels scheppen niet alleen 

1455 1959, 117, 119, 125, 198. 
1466 1959, 194 
1477 1959, 193-198. 1959, 11: "Dass das auslandische öffentliche Recht für den Richter niemals als Recht, 

allenfallss als Tatsache bedeutsam werden kann, wie man es zuweilen hort, triff t fur das auslandische 
Arbeitsrechtt ebensowenig zu, wie die umgekehrte Forderung zu billigen ist, dass vorbehaltlich nur 
dess Eingreifens des ordre public alles auslandische öffentliche Recht anzuwenden sei, soweit es nur 
selbstt angewandt sein wil l und zum Sachverhalt eine genügend enge Bindung hat." en 1959, 197: 
Siee [= de theorie van Wengier] beruhtauf demGedanken des Entscheidungseinklangs; dieser istjedoch 
nichtt Selbstzweck, sondern Diener gerade des privaten Interessen der Rechtsunterworfenen: er soil 
ihrr Interesse an der Voraussehbarkeit künftiger Anknüpfungen schützen, sol! jede Partie davor be-
wahren,, dass die andere durch kundige Wahl des Forum auch die Bestimmung des anwendbaren Rechts 
undd damit die konkreten Rechtsfolgen beeinflussen kann. Diese Erwagungen haben aber dann keine 
Kraftt mehr, wenn sie nur dazu führen, dass Nichtigkeitsgründe aus Verboten gehauft werden, die 
imm Interesse nicht der einzelnen, sondern fremder Staaten erlassen worden sind. Eine Entscheidungs-
harmoniee auf solcher Basis ist kein Ziel des Verweisungsrechts." 

1488 Term ontleend aan Strikwerda. Gamillscheg gebruikt de term halböffenüichen Wirtschaftsrechts voor 
eenn dwingende regel met een bovencontractueel, economisch doel die uitsluitend privaatrechtelijke 
handhavingsmiddelenn kent (1959, 350). 
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verplichtingenn ten opzichte van de staat maar tevens ten opzichte van de wederpartij bij 
dee arbeidsovereenkomst.149 In zijn beschrijving gaat het daarbij eigenlijk steeds om 
verplichtingenn van de werkgever jegens de werknemer. Deze verplichtingen ten opzichte 
vann de werknemer kunnen worden gehandhaafd via het overeenkomstenrecht. Een van 
dee belangrijkste privaatrechtelijke doorwerkingen van het publieke arbeidsrecht loopt via 
hett invullen van de Fürsorgepflicht van de werkgever.150 Dit is de reflexwerking van 
hett publiekrecht. De publiekrechtelijke handhaving door overheidsinstanties als de arbeidsin-
spectiee is gebonden aan territoriale grenzen, de privaatrechtelijke kern van de regel - ofte-
well  de elementen die zich lenen voor doorwerking in de arbeidsovereenkomst - kent deze 
territorialee beperking in beginsel niet. In de praktijk is het deze privaatrechtelijke kern 
diee wordt voorgelegd aan de rechter ingeval een geschil rijst tussen werkgever en werk-
nemer. . 

Gamillschegg onderscheidt voor de doorwerking van publiekrecht op de arbeidsverhouding 
vierr situaties. Hij maakt verschil tussen werken in Duitsland onder Duits recht, werken 
inn Duitsland onder buitenlands recht, werken in het buitenland onder Duits recht en werken 
inn het buitenland onder buitenlands recht. In elk van de gevallen wordt de situatie beschre-
venn vanuit het standpunt van dee Duitse rechter. De grondregel ten aanzien van het publieke 
arbeidsrechtt is, dat het Duitse recht van toepassing is op arbeid die verricht wordt binnen 
hett Duitse territoir.151 Meestal moeten de activiteiten binnen het territoir een zekere mate 
vann vastigheid hebben en "nicht nur flüchtig und vorübergehend" zijn.152 Sommige 
bepalingenn zijn echter van toepassing op iedere werkzaamheid binnen het territoir. Naast 
dee regelingen voor veiligheid en hygiëne op de werkplek noemt Gamillschegg onder andere 
dee maximaal toegestane werktijden, de verplichte zondagsrust en verboden tot het doen 
verrichtenn van bepaalde werkzaamheden door vrouwen of kinderen.153 Hoewel deze moge-
lijkheidd in zijn betoog onderbelicht blijft , blijkt ook de vestiging van de werkgever in een 
enkell  geval het relevante criterium te zijn namelijk bij voorschriften die verplichten tot 
hett in dienst nemen van een bepaald percentage invaliden.154 Tenslotte kennen sommige 
regelss geheel eigen toepassingscriteria, zoals die met betrekking tot het loonbeslag en de 
ketenaansprakelijkheidd van bouwondernemingen.155 

Dee gelding van het publiekrecht is altijd inclusief die regels van privaatrecht die 
onontbeerlijkk zijn om het publiekrecht effectief te doen zijn. Zo is bijvoorbeeld het verbod 
opp het tewerkstellen van zwangere vrouwen niet compleet zonder een bijbehorend ontslag-

1499 Gamillscheg gebruikt hiervoor de termen Doppeltnatur en Zwei Glaubiger Theorie. 
1500 1959, 7-8 en 12. Dit sluit aan bij de gangbare opvatting binnen het Duitse arbeidsrecht. 
1511 1959, 10, 14 en 187. 
1522 1959, 14. 
1533 1959, 252, 274, 285 en 229. 
1544 1959, 223 "Einstellungsgebote des Inlands belasten alle Arbeitgeber im Inland, soweit sie ihre betrieb-

lichee Tatigkeit nicht nur vorübergehend im Inland ausüben; ausgenommen sind Arbeitgeber, die Extra-
territorialitatt geniessen." 

1555 1959, 320 en 325. 
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verbodd en/of loondoorbetalingsplicht van de werkgever gedurende de betreffende periode. 
Opp deze wijze heeft het publiekrecht van het Duitse Arbeitsort directe privaatrechtelijke 
gevolgen,, ook ten aanzien van werknemers die in Duitsland onder buitenlands recht werken. 

Alss gewoonlijk in Duitsland gewerkt wordt, en daarmee in beginsel het Duitse publiek-
rechtt van toepassing is op de arbeidsverhouding, blijf t volgens Gamillscheg gedurende 
eenn kort verblijf in het buitenland het Duitse publiekrecht van toepassing inclusief zijn 
publiekrechtelijkee sancties. Voor hem is dat de echte betekenis van het begrip Ausstrah-
lung.lung.]56]56 Bij langdurige uitzendingen buiten het Duitse territoir verliest het Duitse publiek-
rechtt echter zijn gelding. Wel kan, zolang Duits recht van toepassing is op de arbeidsover-
eenkomst,, de privaatrechtelijke kern van dee Duitse publiekrechtelijke regeling doorwerken 
inn de individuele arbeidsovereenkomst en wel via de Fürsorgepflicht van de werkgever. 
Dee privaatrechtelijke bescherming die het Mutterschutzgesetz de zwangere vrouw biedt, 
kann dus worden toegepast als het Arbeitsort in Duitsland ligt maar ook, met enige aanpas-
singen,, als in het buitenland onder Duits recht gewerkt wordt. 

Ookk voor het buitenlandse publiekrecht hanteert Gamillscheg de tweedeling tussen publiek-
rechtelijkee werking binnen het territoir en reflexwerking als deel van de lex causae bij 
werkzaamhedenn buiten het territoir. Als in het buitenland onder buitenlands recht wordt 
gewerkt,, dient in beginsel dat buitenlands recht integraal te worden toegepast. Er dient 
echterr een afstemming plaats te vinden tussen de betrokken rechtsstelsels als in het buiten-
landd onder Duits recht wordt gewerkt. Als langdurig in het buitenland wordt gewerkt op 
grondd van een arbeidsovereenkomst naar Duits recht, is het Duitse publiekrecht in beginsel 
niett van toepassing. De Duitse publiekrechtelijke normen werken echter wel door in de 
individuelee arbeidsovereenkomst, en wel als invulling van de Fürsorgepflicht. Bij deze 
vertaalslagg is een zekere mate van aanpassing mogelijk aan de plaatselijke omstandigheden 
enn het daar dwingend geldende (naherberechtigte) publiekrecht. Deze aanpassing vindt 
mett name plaats met betrekking tot de werktijden en verplichte feestdagen. 

Eenn doorkruising van het Duitse recht als lex causae door territoriaal werkende buiten-
landsee normen hoeft volgens Gamillscheg echter slechts onder bepaalde voorwaarden erkend 
tee worden door de Duitse rechter. Buitenlands publiekrecht komt in dit geval namelijk 
slechtss voor toepassing in aanmerking voor zover het de sociale bescherming van 
werknemerss dient. Bovendien mag deze bescherming vreemdsoortig noch bovenmatig zijn 
tenn opzichte van het Duitse arbeidsrecht.157 Met andere woorden: slechts bij een hoge 
matee van gelijkwaardigheid van het buitenlandse recht wijkt de Duitse lex causae ten 
behoevee van het binnen het eigen territoir dwingend van toepassing zijnde buitenlandse 
(publiek)-recht.. Bij werkzaamheden in Duitsland onder vreemd recht kan het vreemde 
publiekrechtt dienen als invulling van de open normen van de buitenlandse lex causae. Het 
iss daarbij echter absoluut ondergeschikt aan het voor alle arbeid binnen het territoir geldende 

1566 Binnen het privaatrecht is het begrip z i. overbodig. 

1577 1959, 208-210. Voor werktijden: 1959, 277-278. Alleen als in het buitenland onder het plaatselijke 

rechtt gewerkt wordt, is het primaat van de lex loci laboris zo sterk dat ook economische maatregelen 

vann het werkland gerespecteerd dienen te worden. 
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Duitsee publiekrecht. Wel kan in dit geval een hoger, aan het buitenlandse recht ontleend 
beschermingsniveauu worden erkend, mits deze bescherming ook naar buitenlands recht 
tott plicht van de werkgever is gemaakt.158 

Hett systeem dat Gamillscheg ontwikkelt, dient mijns inziens twee doelen. Enerzijds wil 
hijj  de territoriale begrensdheid opheffen die de literatuur en jurisprudentie toekennen aan 
belangrijkee delen van het Duitse arbeidsrecht. Anderzijds beoogt hij een richtlijn te geven 
voorr de doorwerking van buitenlands publiekrecht op de internationale arbeidsverhouding. 
Vann cruciaal belang in zijn systeem is de vraag of de regeling, ondanks zijn publiekrech-
telijkee vormgeving, primair het sociale beschermingsdoel van het arbeidsrecht dient.159 

Dezee sociale beschermingsmaatregelen kennen in beginsel een territoriale werking maar 
kunnenn ook doorwerken in de lex causae. Andere publiekrechtelijke normen daarentegen 
vallenn onder het normale regime voor het publiekrecht; afkomstig uit het buitenlandse recht 
wordenn ze hoogstens als feit meegewogen.160 

Eenn buitenlandse publiekrechtelijke regeling die primair een beschermend doel dient, 
zouu door de Duitse rechter moeten worden toegepast als de werkzaamheden worden verricht 
binnenn het betreffende territoir, op voorwaarde dat de regeling zelf toepassing claimt. 
Daarnaastt kan bij werk verricht in Duitsland het privaatrechtelijke effect van de buitenlandse 
regelingg worden toegepast als deel van de lex causae, vooropgesteld dat de lex causae 
dezee vorm van doorwerking kent. Ook het Duitse publiekrecht kan op deze twee manieren 
inwerkenn op de internationale arbeidsovereenkomst. Zijn theorie over de reflexwerking 
leidtt dan ook tot een Normenhaufung in alle gevallen waarin de lex causae niet samenvalt 
mett het recht van de werkplek. 

Inn tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de moderne begunstigingstheorieën, bindt 
Gamillschegg de doorwerking van het buitenlandse beschermende publiekrecht aan een 
maximum.. De bescherming geboden door het publiekrecht van de buitenlandse locus laboris 
wordtt slechts erkend als deze ten opzichte van het Duitse recht buitenissig noch bovenmatig 
is.. Het op zich aanwezige begunstigende effect van de afstemming tussen lex causae en 
OrtsrechtOrtsrecht wordt hierdoor in belangrijke mate beperkt.161 Gezien het feit dat Gamillscheg 
eenn verklaard tegenstander is van begunstiging, hoeft deze uitwerking nauwelijks te ver-
bazen. . 

Gamillschegg probeert in zijn theorie de dubbelzinnige status van het arbeidsrecht te ver-
zoenenn met de strikte scheiding tussen privaatrecht en publiekrecht die volgens hemzelf 

1588 1959, 267 ten aanzien van de Mutterschutz; 1959, 275 ten aanzien van maximale werktijden. 

1599 1959, 208-209. 

1600 1959,208-210. 

1611 Gamillscheg erkent dat deze afstemming begunstigend werkt: RabelsZ 1973, 303 en 310 en RIW/A WD 
1979,, 34. Dat dit beperkt blijf t tot de minima van de lex fori blijkt o.a. in RdC 1983, 326. Hier wordt 
gesteldd dal het minimumloon als welfare maatregel territoriale werking heeft. Dit minimum zet zich 
dwingendd door en is mogelijk zelfs van openbare orde. Buitenlandse wetgeving met hogere minima 
magg echter straffeloos overtreden worden. 
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cruciaall  is voor het IPR. Deze strenge scheiding hangt samen met de doelstelling van het 
IPRR en de daaruit volgende grondslag voor toepassing van buitenlands recht. Het IPR is 
err volgens Gamillscheg niet om staatsbelangen van vreemde mogendheden te bewaken, 
maarr staat in het teken van het stroomlijnen van het private rechtsverkeer en het respecteren 
vann partijbelangen.162 Zijn theorie over de reflexwerking heeft dan ook met name betrek-
kingg op regels met een sociaal beschermingsdoel. 

Voorr arbeidsverhoudingen die raakvlakken hebben met verschillende Lander binnen 
dee BRD gelden overigens andere regels. In het interlokale recht moet in beginsel een regel 
vann publiekrecht door alle deelstaten worden toegepast op situaties die binnen de 
werkingssfeerr van de betreffende regel vallen. Bij het formuleren van de werkingssfeer 
vann hun publiekrecht zouden de deelstaten hiermee rekening moeten houden en zich moeten 
beperkenn tot situaties die een voldoende nauwe band met de eigen rechtsorde hebben. In 
hett arbeidsrecht komt dit volgens Gamillscheg neer op toepassing van het publiekrecht 
opp basis van de locus laboris. Een dergelijke regeling, gebaseerd op wederzijds respect 
enn vertrouwen, zou uiteindelijk ook moeten gelden voor het IPR binnen de EG.163 

3.1.44 De openbare orde 

Dee openbare orde heeft, zeker rechtsvergelijkend bezien, twee aspecten: de zogenaamde 
positievee openbare orde en de negatieve openbare orde. Gamillscheg is geen voorstander 
vann het gebruik van de positieve openbare orde. De negatieve openbare orde is daarentegen 
onmisbaarr als Sicherheitsventil.164 In de invulling van de negatieve openbare orde is wel 
eenn ontwikkeling te constateren in zijn werk. In zijn boek uit 1959 is het discriminatiever-
bodd uit de grondwet nog niet van openbare orde; later is dit wel het geval.165 De punten 
waaropp de openbare orde aan bod kan komen, liggen met name op het vlak van de beëin-

1622 Zie 1959, 197: "Sie [= de theorie van Wengler] beruht auf dem Gedanken des Entscheidungseinklangs; 
dieserr ïst jedoch nicht Selbstzweck, sondern Diener gerade des privaten Interessen der Rechtsunterwor-
fenen:: er soil ihr Interesse an der Voraussehbarkeit künftiger Anknüpfungen schützen, soli jede Partie 
davorr bewahren, dass die andere durch kundige Wahl des forum auch die Bestimmung des an-
wendbarenn Rechts und damit die konkreten Rechtsfolgen beeinflussen kann. Diese Erwagungen haben 
aberr dann keine Kraft mehr, wenn sie nur dazu führen, dass Nichtigkeitsgründe aus Verboten gehauft 
werden,, die im Interesse nicht der einzelnen, sondern fremder Staaten erlassen worden sind. Eine 
Entscheidungsharmoniee auf solcher Basis ist kein Ziel des Verweisungsrechts." 

1633 1959, 210. Zie voor een, mijns inziens op onjuiste argumenten gebaseerd, betoog dat het toenmalige 
art.. 5 EG-Verdrag (het huidige art. 10) inzake de gemeenschapstrouw reeds nu verplicht tot toepassing 
vann eikaars voorrangsregels: Von Wilmowsky RabelsZ 1998, 1 e.v. 

1644 Hij maakt er dan ook bezwaar tegen dat het voorstel voor een verordening inzake het toepasselijke 
rechtt op arbeidsverhoudingen uit 1972 geen openbare orde-exceptie kent {RabelsZ 1973, 296). 

1655 1959, 72 en 301-302 versus RdC 1983, 300-303. Dit zal zijn grond hebben in een aantal uitspraken 
vann het Bundesverfassungsgerkhi waarin de regels van IPR onderworpen werden geacht aan de 
grondwet.. In 1959 acht Gamillscheg de toepasselijkheid van de grondwet nog onderworpen aan de 
verwijzingsregels. . 

198 8 



DeelDeel II - De uitgangsposities 

digingg van de arbeidsovereenkomst, discriminatie en de minimaal aanvaardbare toon-

hoogte.166 6 

Inn de publicatie uit 1983 over de openbare orde in het arbeidsrecht komen duidelijk 
dee problemen naar voren die de toepassing van dit leerstuk in het internationale arbeidsrecht 
mett zich meebrengt. Strijd met de openbare orde ontstaat als het toepasselijk recht on-
redelijkeredelijke opzegtermijnen kent of een sterk onvoldoende ontslagbescherming. Het is lastig, 
zoo niet onmogelijk om precies aan te geven, wanneer de bescherming van het buitenlandse 
rechtt onvoldoende wordt. Het mag echter niet zo zijn dat er altijd strijd met de openbare 
ordee wordt geconstateerd als de lex causae in negatieve zin afwijkt van de lex fori. In 1959 
steltt hij reeds: "Der grosse Störenfried bei allen Bemühungen urn die Entscheidungshar-
moniee ist der ordre public, der gerade im Arbeitsverweisungsrecht haufig und nicht immer 
zuu Recht angerufen wird. [...] Es geht nicht an, dass die Arbeitsgerichte unter dem Deck-
mantell  des ordre public das an sich massgebliche auslandische Recht immer nur soweit 
geltenn lassen, als es mit der lex fori übereinstimmt."167 Maar in 1973 moet hij constateren: 
"Immerhinn gibt es in allen Rechten Beispiele dafür, dass Gerichte das eigene Kün-
digungsschutzrechtt unabhangig von einem etwa abweichenden Arbeitsstatut angewandt 
haben."168 8 

3.1.55 Conclusie ten aanzien van het werk van F. Gamillscheg 

Gamillschegg hanteert in zijn boek uit 1959 een conflictenrechtelijk model dat in hoge mate 
aansluitt bij de Savigniaanse traditie van het Duitse IPR. Rechtskeuzevrijheid is toelaatbaar 
enn wenselijk, en wordt door Gamillscheg zelfs beschouwd als een belangrijk instrument 
terr bescherming van de eigen werknemers. Begunstiging zou daarentegen geen plaats 
moetenn hebben in de verwijzing. Dit standpunt is ook terug te vinden in zijn latere werk, 
off  dit nu is het bijtende commentaar op de voorstellen van de Commissie van de EG uit 
19722 en 1976, zijn beschrijving van het 'geldende' internationale arbeidsrecht in de EG 
uitt 1985/90 of zijn commentaren op het EVO. 

Inn zijn verdediging van de partijautonomie komt echter een element naar voren dat 
zichh slecht laat rijmen met het Savigniaanse model. Hij stelt namelijk dat rechtskeuze geen 
afbreukk doet aan de bescherming van de werknemer nu alle Westerse landen een zekere 

1666 Het concurrentiebeding is vanouds een onderwerp van openbare orde. Regelingen met betrekking 
tott het einde van de arbeidsovereenkomst met openbare orde-implicaties zijn verder die rond opzegter-
mijnenn en eeuwigdurende contracten aan de ene kant en die met betrekking tot ontslagtermijnen en -
vergoedingenn aan de andere kant. Zie 1959, 72, 74; RdC 1983, 303. Ten aanzien van de openbare 
orde-aspectenn van de loonhoogte spreekt Gamillscheg van Wucherlohn (RIW/AWD 1979, 238) resp. 
usuryusury wages (RdC 1983, 303). Dit lijk t te duiden op een zeer beperkte toetsing. Duitsland kent geen 
wettelijkk minimumloon. In het interne recht wordt loon onredelijk laag geacht als het minder is dan 
50%% van de normale CAO-minima. 

1677 Gamillscheg 1959, 6. 
1688 Gamillscheg RabelsZ 1973, 309. 
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matee van bescherming van de werknemer kennen. Daarnaast dient de verwijzingsregel 
dee eigen werknemer te beschermen tegen al te afwijkend, exotisch arbeidsrecht. De in het 
Savigniaansee IPR gehanteerde vooronderstelling met betrekking tot de gelijkwaardigheid 
vann rechtsstelsels gaat dus slechts op voor rechtsstelsels van landen met een vergelijkbaar 
cultureell  en economisch niveau.169 De feitelijke ongelijkwaardigheid van de verschillende 
nationalee arbeidsrechtsystemen stuurt gedeeltelijk de verwijzing en komt ook terug in zijn 
invullingg van de reflexwerking van het publiekrecht. 

Hett feit dat bescherming van de 'eigen' werknemers tegen exotisch recht een van de 
sturendee factoren bij de verwijzing is, is voor Gamillscheg een belangrijke reden om vast 
tee houden aan de partijwil. Enerzijds omdat de mutmassliche Parteiwille, in tegenstelling 
tott het criterium van de nauwste betrokkenheid, de mogelijkheid biedt rekening te houden 
mett de inhoud van de lex loci laboris™ Anderzijds omdat zonder rechtskeuzemogelijk-
heidd de rechterlijke instanties zowel arbeid in het forum als arbeid vanuit het forum zullen 
willenn onderwerpen aan de lex fori. De rechtskeuze is volgens hem het behoud van het 
IPRR als alzijdig verwijzingssysteem.171 De in het EVO opgenomen rechtskeuzemogelijkheid 
voldoett voor hem echter niet. Door het begunstigende karakter van art. 6 lid 1 EVO vervalt 
zijnss inziens de rechtskeuze als reële optie.172 

Gamillschegg hecht veel waarde aan de scheiding tussen publiekrecht en privaatrecht. Hij 
bestrijdtt de Franse neiging om het gehele arbeidsrecht van openbare orde te beschouwen. 
Maarr ook het feit dat een arbeidsrechtelijke wet publiekrechtelijk gehandhaafd wordt, is 
inn zijn optiek niet voldoende om de betreffende regeling in zijn geheel als publiekrecht 
tee beschouwen. Hij onderzoekt vervolgens de diverse regelingen op hun privaatrechtelijke 
effecten.. Deze privaatrechtelijke effecten vormen niet alleen een integraal onderdeel van 
dee publiekrechtelijke regeling, maar beïnvloeden daarnaast de onderlinge rechten en plichten 
vann de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. Deze reflex werking maakt deel 
uitt van de lex causae. 

Volgenss Gamillscheg moet de reflexwerking van het buitenlandse publiekrecht ten 
opzichtee van de buitenlandse lex causae zonder meer worden erkend: het feit dat de 
betreffendee norm in het buitenland (ook) publiekrechtelijk wordt gehandhaafd mag geen 
redenn zijn om toepassing van de norm op de privaatrechtelijke verhouding te weigeren. 
Ookk de directe, publiekrechtelijke toepassingsclaim van buitenlandse werknemerbescher-
mendee normen dient tot op zekere hoogte erkend te worden. In dat geval dient echter het 
beschermingsniveauu van de Duitse lex causae als maximum. 

Inn zijn boek uit 1959 onderneemt Gamillscheg een gedetailleerde studie naar het 
geldendee arbeidsrecht. Per onderwerp wordt gekeken of de regeling ervan publiekrechtelijk 
gehandhaafdd wordt, welk aanknopingspunt in dat geval voor de regeling gehanteerd wordt, 
off  reflex werking plaatsvindt en zo ja, hoe een samentreffen tussen buitenlandse en Duitse 

1699 1959, 5. 

1700 RabelsZ 1973, 287; RdC 1983, 316; in: Blanpain 1985/1990, 99/359. 

1711 RdC 1983, 316. 

1722 RdC 1983, 320; in: Blanpain 1985/1990, 104/364-365. 
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normenn moet worden opgelost. Nu deze 'eigenschappen' van het arbeidsrecht per land 
kunnenn verschillen, kan zijn systeem niet leiden tot een systeem van meerzijdige verwij-
zingsregels.. Zijn theorie over het arbeidsrechtelijke publiekrecht houdt zich - noodgedwon-
genn - voornamelijk bezig met aanpassingsproblemen. 

3.22 Duits IPR met betrekking tot arbeidsovereenkomsten pre- en post-EVO 

3.2.11 De verwijzin g 

Hett boek van Gamillscheg uit 1959 geldt in Duitsland als standaardwerk ten aanzien van 
hett internationale arbeidsrecht. Het feit dat Gamillscheg als nestor van het internationale 
arbeidsrechtt wordt beschouwd, wil echter niet zeggen dat zijn werk altijd bijval heeft 
gekregenn in de literatuur. Naast kritiek op detailpunten hebben ook de uitgangspunten van 
hett model dat Gamillscheg aanhangt, zwaar onder vuur gelegen. Verschillende Duitse 
auteurss hebben andere grondslagen voorgesteld voor het internationale arbeidsrecht.173 

Tegenoverr de contractuele aanpak van Gamillscheg stonden benaderingen die het collectieve 
karakterr van het arbeidsrecht en/of het aspect van economische ordening benadrukten. Zijn 
verdedigingg van de partijautonomie als leidend beginsel ondervond kritiek vanuit het streven 
naarr werknemersbescherming die ten grondslag ligt aan het interne recht. 

Dee rechtspraak van voor de inwerkingtreding van het EVO in Duitsland bleef echter 
trouww aan de Savigniaanse traditie en sloot dan ook op vele punten aan bij de opvattingen 
vann Gamillscheg.174 Zo speelde het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht in de 
rechtspraakk een zeer grote rol.175 De verwijzing betrof alleen de privaatrechtelijke aspecten 
vann het arbeidsrecht. Hierbij werd de arbeidsverhouding primair als overeenkomst be-
schouwd,, waarbij de partijautonomie bepalend was voor het toepasselijk recht. Ondanks 
dee kritiek op de rechtskeuze in de literatuur bleven de rechtbanken expliciete rechtskeuzen 
honoreren.1766 Volgens Junker bood de rechtspraak van voor de invoering van het nieuwe 
IPRR zelfs een eenduidig beeld pro rechtskeuze.177 

1733 Zie bijvoorbeeld Daubler RIW/AWD 1972, 8-12; Kronke 1980, 2-3; Simitis in: FS Kegel 1977. Een 
overzichtt van de kritiek op het Savigniaanse model in het algemeen en met betrekking tot het ar-
beidsrechtt in het bijzonder is te vinden bij Junker 1992, 71-104. 

1744 Kronke (1980, 8) zag Gamillscheg als een belangrijke inspiratiebron voor de praktijk van het Duitse 
internationalee arbeidsrecht. 

1755 Zie bijv. Daubler RIW/AWD 1972, 4-5; Schwarz RIW 1976, 501; Kronke 1980, 4-5; Birk RabelsZ 
1982,, 387. Voor het arbeidsrecht zelf: Schaub 1992, 21-22. 

1766 Daubler {RIW/AWD 1972, 4) ziet op dat moment het bezwaar tegen partijautonomie in de literatuur 
verminderen.. Siehr (RIW 1973, 573-574) acht echter de onbeperkte partijautonomie in het arbeidsrecht 
achterhaald.. Dat de rechtspraak zich op rechtskeuzevrijheid blijf t baseren blijk t uit Gamillscheg RdC 
1983,, 306 en in: Blanpain 1985/1990, 97/357; Grossfeld 1975, 145; Birk RabelsZ 1982, 387, 391 
enn 4 !6; Baum 1985, 170; Schwarz RIW 1976, 502; Hohloch 1987, 353; en Eser 1992, 1. Expliciet 
inn Reithmann-Martiny 708 nr. 714 en Junker 1992, 54-55. 

1777 Junker 1992, 54-55. Idem Reithmann-Martiny 1988, 708 (nr. 714). 
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Bijj  afwezigheid van een expliciete of impliciete rechtskeuze speelde de locus laboris een 
belangrijkee rol bij het bepalen van het toepasselijke recht.178 Deze aanknoping werd in 
dee literatuur nog op verschillende manieren ingevuld. Daarbij werd gebruik gemaakt van 
dee term Arbeitsort, of er werd gerefereerd aan het Schwerpunkt van de arbeidsverhouding. 
Evenalss bij Gamillscheg was van belang of en zo ja, waar de werknemer is opgenomen 
inn de arbeidsorganisatie: de Eingliederung.]iq Al deze begrippen komen terug in het 
piloten-arrestt uit 1992 waarin het BAG een uitleg geeft van Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB 
(== art. 6 lid 1 onder a EVO). Het Arbeitsort, dat geldt als primaire aanknopingsfactor, moet 
wordenn uitgelegd als Einsatz- oder Tatigkeitsort. Voor werknemers die zijn opgenomen 
inn een bedrijfsorganisatie (de Eingliederung) wordt die plaats gevormd door het Betriebsort, 
dee plaats van vestiging van het bedrijf. Als geen Eingliederung plaatsvindt, wordt het 
ArbeitsortArbeitsort gevonden aan de hand van het zwaartepunt van de activiteiten van de werknemer 
(hett Schwerpunkt). Volgens het BAG brengt de inwerkingtreding van het EVO op dit punt 
geenn verandering. 

Dee belangrijkste gevallen waarin werd afgeweken van het recht van de feitelijke 
werkplek,, worden gevormd door korter en langer durende uitzendingen. Voor de conflicten-
rechtelijkee positie van werknemers die kortdurend worden uitgezonden, worden de begrippen 
Aus-Aus- en Einstrahlung gebruikt.180 Deze begrippen zijn, zoals gezegd, ontleend aan het 
socialee zekerheidsrecht, maar worden ook gebruikt in het verwijzingsrecht met betrekking 
tott arbeidsovereenkomsten. Aus- en Einstrahlung houden in dat het toepasselijk recht niet 
wijzigtt als de werknemer kortdurend buiten het land van gewone tewerkstelling werkzaam 
is.. Deze regel gold reeds voor de inwerkingtreding van het EVO en was vermoedelijk ook 
vann toepassing op werknemers die speciaal waren aangeworven voor kortdurende uitzending 
en/off  uitzendkrachten.'81 

Voorr langdurige uitzendingen voorzag het IPR in de mogelijkheid om onder bepaalde 
voorwaardenn het recht van het land van herkomst, het zogenaamde Heimatrecht, van toe-
passingg te achten. De relevante casusposities kunnen worden onderscheiden al naar gelang 
zee betrekking hebben op langdurig in Duitsland werkzame buitenlanders, of op naar het 
buitenlandd uitgezonden Duitsers. In dat laatste geval spelen, naast de continuïteitsbescher-
ming,, ook een zeker Heimwartsstreben en het beschermen van de werknemer tegen toe-

1788 Bij Schwarz (RIW 1976, 502) staat deze aanknoping nog in het teken van de hypothetische partij wil . 

Bijj  Birk {RabelsZ 1982, 392) wordt niet meer met de hypothetische partijwil gewerkt maar aan de 

handd van objectieve criteria naar het zwaartepunt gezocht. De hypothetische partijwil was trouwens 

ookk in het algemene verwijzingsrecht met betrekking tot overeenkomsten op zijn retour. 

1799 Zie o.a. MünchKomm-M-mmy 1990, 1689 Art. 30 nr. 31-32; Birk 1982, 392 en Eser 1992, 2. 

1800 Daubler [RIW/AWD 1972, 2) beschouwt Ausstrahlungs-gevtiten niet als internationale gevallen, ze 

vallenn buiten het IPR. 

1811 Eser 1992, 4; Siehr RIW 1973, 576 onder verwijzing naar HvJ EG 17 december 1970 zaak 35/70 

JurJur 1970, 1251 (Manpower v. Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg). Anders Reithmann-

Martinyy 1988, 716. 
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passingg van 'exotische' rechtsstelsels een rol.182 De laaste twee belangen kunnen in de 
praktijkk leiden tot asymmetrie van de uitzendingsregel waarbij deze met name gebruikt 
wordtt om 'eigen' werknemers te beschermen tegen vreemd recht. Uit verschillende uitspra-
kenn blijkt echter dat ook buitenlandse werknemers die langdurig in Duitsland werken voor 
eenn buitenlandse werkgever onder de uitzendingsregel kunnen vallen. Hierbij is de gemeen-
schappelijkee nationaliteit van betrokkenen een belangrijke aanknopingsfactor.183 Hoewel 
verschillendee schrijvers hebben geopperd dat aanknoping aan de nationaliteit in strijd is 
mett het discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag, lijk t het BAG tot op heden vast te 
houdenn aan de uitzendingsregel. Dit blijkt met name uit het piloten-arrest uit 1992.184 

Inn het piloten-arrest speelde onder andere de vraag wat het toepasselijke recht was op de 
arbeidsverhoudingg van Amerikaanse piloten in dienst van een Amerikaanse luchtvaartmaat-
schappijj  die de luchtverbindingen verzorgde tussen Berlijn en (de rest van) de BRD. Ondanks 
hett feit dat de betreffende piloten gedurende 20 resp. 11 jaar vrijwel uitsluitend vanuit 
Berlijnn hadden gewerkt, achtte het BAG Amerikaans recht van toepassing op hun arbeids-
overeenkomstt en wel op grond van de aanwezigheid van een nauwere band met die rechts-
orde.. Bij het bepalen van de nauwere band in het kader van art. 6 lid 2 laatste volzin van 
hett EVO mag volgens het BAG gebruik gemaakt worden van de onder het oude recht gang-
baree lndizien.1* 5 De belangrijkste aanknopingsfactoren zijn dan volgens het BAG de 
werkplek,, de vestigingsplaats van de onderneming die de werknemer in dienst heeft 
genomen,, de zetel van de werkgever en de nationaliteit van de partijen bij de overeenkomst. 

Inn het onderhavige geval was de gemeenschappelijke nationaliteit een voorwaarde voor 
hett bestaan van de arbeidsovereenkomst. De vluchten vanuit Berlijn mochten namelijk 
alleenn verzorgd worden door Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en alleen bemand 
wordenn door piloten met de Amerikaanse nationaliteit.186 Deze beperking hield verband 
mett de speciale status van Berlijn in de periode tussen het einde van dee Tweede Wereldoor-
logg en de Duitse eenwording. Dit gegeven gaf volgens het BAG extra gewicht aan de 
gemeenschappelijkee nationaliteit als indicatie voor de nauwste band. In een arrest uit 1995 

1822 Term ontleend aan Grossfeld 1975, 147. In zijn voorbeelden is sprake van het recht van Saoedi-Arabië, 
Libi ëë en India. Ook andere auteurs beroepen zich veelvuldig op de onwenselijkheid 'onderontwikkelde' 
rechtsstelselss toe te passen. Zie bijv. Daubler 1987, 251 en Gamitlscheg RabelsZ 1973, 287 en 314; 
RIW/AWDRIW/AWD 1979, 226-228 en RdC 1983, 316. Hierbij past inmiddels wel een kanttekening: Schwarz 
(1976,, 506 e.v.) constateert dat het Braziliaanse recht op sommige punten meer bescherming biedt 
dann het Duitse; Hohloch (RIW 1987, 354 nt.14) constateert hetzelfde t.a.v. het Saoedische recht. 

1833 Zie Daubler RIW/AWD 1972, 10, 1987, RIW 252 en IPRax 1992, 82; Siehr RIW 1973, 576; Schwarz 
1976,, 506; Eser 1992, RIW 2. Een aantal auteurs past de uitzendingsregel ook toe op derdelands 
werknemerss Zie bijv. Daubler 1987, 252. Dat de gemeenschappelijke nationaliteit een belangrijke 
roll  speelt blijk t al uit de aanduiding van het op grond van deze regel toepasselijk geachte recht als 
Heimatrechl. Heimatrechl. 

1844 BAG 29 oktober 1 9 9 2 -2 AZR 267/92 IPRax 1994, 123 (Piloten-arrest). 
1855 Idem BAG 24 augustus 1989 - 2 AZR 3/89 IPRax 1991, 407 (veerponten) en BAG 3 mei 1995 -

55 AZR 15/94 IPRax 1996, 416. 
1866 IPRax 1994, 128 
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alsmedee de op de arresten verschenen commentaren lijk t deze overweging echter nauwelijks 
eenn rol te spelen, waardoor het belang van de gemeenschappelijke nationaliteit voor het 
toepasselijkee recht tot algemene regel wordt.187 

Dee uitzendingsregel wordt het meest toegepast bij hoger en leidinggevend personeel.188 

Echterr ook bij bouwploegen en instructiepersoneel die worden ingezet op diverse lokaties, 
mochtt volgens de meeste schrijvers het eventuele grensoverschrijdende karakter van de 
mobiliteitt geen invloed hebben op het toepasselijke recht.189 Om dit te bereiken, werd 
onderr het oude recht gebruik gemaakt van verschillende redeneringen. In sommige gevallen 
konn een beroep worden gedaan op Ausstrahlung, In andere gevallen werd, ook bij lang-
durigee uitzendingen of overplaatsingen, een vaste werkplek afwezig geacht. Soms werd 
dee gemeenschappelijke nationaliteit voldoende geacht om het Heimatrecht toe te passen 
mett een beroep op de vermoedelijke partijwil. In nog weer een andere redenering werd 
dee vestigingsplaats van de werkgever als Arbeitsort beschouwd. In al deze redeneringen 
werdd dus de voorkeur gegeven aan continuïteit van de arbeidsverhouding boven territoriale 
toepassingg van het arbeidsrecht. 

Werknemerss in de zeevaart en vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen, tenslotte, 
werdenn in het algemeen onderworpen geacht aan het recht van het land van registratie 
vann het vervoermiddel en een enkele keer aan het recht van vestiging c.q. de nationaliteit 
vann de werkgever.190 De aanknoping aan de vlag voor zeeschepen dan wel het land van 
registratiee voor vliegtuigen wordt vaak beschouwd als een invulling van de aanknoping 
aann de locus laboris.191 Tot 1989 werd aangenomen dat op grond van par. 1 van het 
SeemannsgesetzSeemannsgesetz in combinatie met de regeling van het Flaggenrechtgesetz Duits recht van 
toepassingg was op de arbeidsverhoudingen van alle zeelieden die werkzaam waren op Duitse 
schepen. . 

Inn 1989 zijn echter enige wijzigingen doorgevoerd in het Flaggenrechtgesetz die deze 
vanzelfsprekendheidd ondergraven. De wijzigingen van het Flaggenrechtgesetz waren bedoeld 
omm het uitvlaggen van Duitse schepen tegen te gaan. Met uitvlaggen wordt gedoeld op 
hett fenomeen dat scheepsexploitanten in zeevarende naties met hoge exploitatiekosten hun 

1877 BAG 3 mei 1995 IPRax 1996, 418; Mankowski IPRax 1994, 93 en IPRax 1996, 407. Junker IPRax 
1994,, 26 bespreekt de casus die aanleiding heeft gegeven tot BAG 11 september 1991 4 AZR 71/91 
t.a.v.. §§3 Abs. 1, 5 TVG IPRax 1994,44-46. Deze rechtszaak heeft betrekking op de arbeidsvoorwaar-
denn van het in Mexico werkzame personeel van het Goethe-lnstituut. Dit personeel, uitsluitend 
werkzaamm in Mexico en daar ook geworven, valt onder Duits recht mits het de Duitse nationaliteit 
heeft.. Volgens Junker is deze uitkomst te verdedigen op basis van zowel een impliciete of expliciete 
rechtskeuzee als op grond van de nauwste verbondenheid. Op de betrokkenen was een Duitse CAO 
vann toepassing. 

1888 Birk (RabelsZ 1982, 393). 
1899 Eser 1992,4;Daubler 1972, 2 en 1987, 251; Reithmann-Martiny 1988, 721. Verg. BAG 4 mei 1977 

-- 4 AZR 10/76 (Berlin) NJW 1977, 2039 (Joegoslaven uitspraak). 
1WW Birk RabelsZ 1982, 393. 
1911 Mankowski RabelsZ 1989, 504 en 507-508 en IPRax 1996, 406. 
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vloott juridisch onderbrengen in een land met lagere belastingen en/of loonkosten.192 In 
19899 werd in Duitsland een tweede, internationaal scheepsregister ingevoerd.193 Voor 
Duitsee schepen die zijn ingeschreven in dit tweede scheepsregister, geldt de vlag niet langer 
alss relevante aanknopingsfactor bij het bepalen van het toepasselijke recht op de arbeid-
sovereenkomstt van zeelieden. Hierdoor is het mogelijk buitenlandse bemanningen op Duitse 
schepenn te laten werken onder toepassing van buitenlands recht.194 Tevens is op grond 
vann de nieuwe regeling het Duitse CAO-recht niet automatisch van toepassing op voor deze 
schepenn gesloten collectieve overeenkomsten. Deze bepaling maakt het mogelijk om met 
buitenlandsee vakbonden CAO's te sluiten die worden beheerst door buitenlands CAO-recht. 
Tenslottee bepaalde de wet dat CAO's gesloten met de Duitse vakbond slechts van toepassing 
zijnn op werknemers met woonplaats buiten de EU als de CAO zich op grond van een in 
dee CAO opgenomen bepaling uitdrukkelijk uitstrekt over deze werknemers. Ook deze 
wetsbepalingg bevordert een tweedeling op de schepen tussen EU-werknemers, die beschermd 
wordenn naar Duitse maatstaven en werknemers woonachtig buiten de EU, die deze bescher-
mingg grotendeels ontberen. 

Dee wetswijziging heeft in Duitsland aanleiding gegeven tot kritiek op meerdere fronten 
enn geleid tot procedures bij zowel de Duitse als de Europese rechter. In Duitsland zelf 
werdd de vraag opgeworpen of de regeling niet in strijd was met de grondwettelijk gewaar-
borgdee vakbondsvrijheid. Het Bundesverfassungsgericht achtte in zijn arrest van 10 januari 
19955 de regeling in essentie verenigbaar met de grondwet. Het gerecht maakte echter een 
uitzonderingg voor de in de wet voorziene beperking van de gelding van Duitse CAO's tot 
werknemerss woonachtig in de EU: deze beperking was in strijd met Art. 9 Abs. 3 van de 
grondwet.1955 In hetzelfde arrest beantwoordt het Bundesverfassungsgericht ook de vraag 
naarr het discriminatoire karakter van de regeling ten aanzien van niet in de EU woonachtige 
werknemers.. In casu was volgens het Bundesverfassungsgericht geen sprake van strijd 
mett het algemene gelijkheidsgebod van Art. 3 Abs. 1 GG. De woonplaats van de werknemer 
iss volgens het gerecht een zinvol aanknopingspunt bij de bepaling van het nauwst betrokken 
rechtt op de arbeidsovereenkomst van zeelieden. Bij het Hof van Justitie in Luxemburg 
werdd - tevergeefs - gepoogd de regeling aan te tasten door haar te betitelen als ongeoor-
loofdee staatssteun in de zin van het EG-verdrag.196 

1922 Dit gebeurt dan door de inschrijving van het schip in de registers, en daarmee de vlag, te veranderen. 

Meestall  is de inschrijving in een bepaald land gekoppeld aan de vestiging van degenen die het schip 

inn eigendom of beheer heeft. Een schip kan hiertoe worden ondergebracht in een één-schips BV. Dit 

uitvlaggenn leidde, samen met saneringen van de bedrijfstak, gedurende een aantal jaren tot een sterke 

terugloopp van de vloot in verschillende Europese landen. Zie voor Duitsland: Geffken, Demokratie 

undund Recht 1989, 53. 

1933 Wet van 23 maart 1989 BGBl I, S. 550 (Seeschijfahrtsregistergesetz). 

1944 Par. 21 Abs. 1 Flaggenrechtgesetz zoals gewijzigd bij het See schiffahrtsre giste rgesetz (bekendmaking 

44 juli 1990BGSM, S. 1342). 
1955 BVerfG 10 januari 1995 - 1 BvF t/90 IPRax 1996, 115 en 83 noot Tomuschat. 

1966 HvJ EG 17 maart 1993, C-72 en 73/91 Jur 1993, I-887(Sloman Neptune), IPRax 1994, 199 en 178 

noott Magnus; CMLR 1994, 137-146 noot Slot. 
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Tenslottee heeft het Bundesarbeitsgericht zich uitgesproken over de verhouding tussen 
dee nationale regeling en art. 6 en 7 EVO. In 1989, in het veerpont-arrest, heeft het BAG 
art.. 6 EVO toegepast op de arbeidsovereenkomsten van werknemers ter zee.197 Het BAG 
heeftt toen niet de kans aangegrepen om duidelijkheid te scheppen over de verhouding tussen 
dee regeling van het Flaggenrechtgesetz en art. 6 EVO. Dit deed het BAG wel in zijn uitspraak 
vann 3 mei 1995.198 In die casus had het Landesarbeitsgericht bij afwezigheid van een 
vastee werkplek het recht toegepast van de vestiging van de werkgever. Dit baseerde het 
LAGG op art. 30 EGBGB, oftewel art. 6 EVO. Hiermee zag het LAG volgens het BAG over 
hett hoofd, dat het Flaggenrechtgesetz een bijzondere uitleg voorschrijft van art. 30 EGBGB. 
Dezee uitleg houdt volgens het BAG in dat voor zeearbeidsovereenkomsten direct gezocht 
moett worden naar het nauwst betrokken recht. Zeearbeidsovereenkomsten worden volgens 
hett BAG wel op een vaste plek, maar niet in een bepaald land verricht. Duitse schepen 
wordenn dus niet (langer) beschouwd als Duits territoir.199 De Duitse vlag van het schip 
iss ook overigens als aanknopingspunt niet relevant nu dit criterium uitdrukkelijk is uitge-
schakeldd door het Flaggenrechtgesetz. De vestiging van de werkgever wordt slechts als 
eenn van de aanknopingspunten beschouwd. Deze legt vervolgens minder gewicht in de 
schaall  dan de plaats van sluiting van de overeenkomst vooral als deze laatste samenvalt 
mett de plaats van werving en de woonplaats van de werknemer. 

Onderr het oude Duitse IPR werd dus veelvuldig afgeweken van de gelding van het recht 
vann de feitelijke werkplek. Hierbij speelden naast de werkplek met name de nationaliteit 
vann betrokkenen en de plaats van vestiging van de werkgever een rol. Daar zowel de 
verwijzingsregell  als de in de praktijk gemaakte rechtskeuzes in het algemeen gericht waren 
opp behoud van continuïteit zal vaak sprake zijn geweest van een samenval van objectieve 
enn subjectieve verwijzing.200 Bescherming van de werknemer via een beperking van de 
rechtskeuzee was dan ook niet erg urgent. Een systeem van begunstiging zoals dat gold 
inn Frankrijk, bestond in Duitsland niet en werd ook door vrijwel niemand verdedigd.201 

1977 BAG 24 augustus 1 9 8 9 -2 AZR 3/89 IPRax 1991, 407 en 382 noot Magnus. 
1988 BAG 3 mei 1995 - 5 AZR 15/94 IPRax 1996, 416 en 405 noot Mankowski. 
1999 Mankowski, die voorstander is van aanknoping aan de vlag, verdedigt dat ook onder de nieuwe 

wetgevingg de vlag de primaire aanknopingsfactor is, alleen niet len aanzien van de in de regeling 
expliciett daarvan uitgesloten werknemers. Zo zou de vlag gelden ten aanzien van werkzaamheden 
aann boord van schepen onder niet-Duitse vlag of schepen ingeschreven in het gewone register. Zie 
IPRaxIPRax 1996, 406 en RabelsZ 1989, 487 e.v. 

2000 In het onderzoek van Kronke (1980, 56) komt een rechtskeuze voor Duits recht eigenlijk alleen voor 
inn de arbeidsovereenkomsten die Duitse bedrijven sluiten met Duitse (al dan niet uitgezonden) 
werknemerss voor arbeid in het buitenland. De overeenkomst met in hel buitenland geworven, lokaal 
personeell  bevat hoogstens een keuze voor het lokale recht. Zie ook Hohloch RIW 1987, 357. 

2011 Mankowski IPRax 1994, 89; Junker 1992, 99: "I n Deutschland hat das Günstigkeitsprinzip im 
Arbeitskollisionsrechtt keine Tradition und wenige Anhanger." Junker 1992, 100: "Al s einziger Vertreter 
einess Günstigkeitsprinzips vor der IPR-Reform von 1986 bleibt Daubler...". Junker 1992, 101 "Bei 
derr Bewertung des Günstigkeitsgedankens fallt aus deutscher Schicht zunachtst auf, dass vor der 
Uebernahmee des Art. 6 EVÜ im Jahre 1986 - mit Ausnahme von Daubler - kein Vertreter des 
deutschenn Arbeitsrechts diesen Gedanken für das Arbeitskollionsrecht befürwortet hat; so wie er in 
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Opp dit punt is dan ook sprake van een duidelijke breuk tussen het oude recht en het op 
hett EVO gebaseerde nieuwe recht. Ten aanzien van de objectieve verwijzing werd verwacht 
datt deze - in ieder geval op korte termijn - weinig verandering zou ondergaan door de 
incorporatiee van de tekst van het EVO in het EGBGB. Meerdere schrijvers wezen erop dat 
voorr de in art. 6 EVO gehanteerde criteria (Ausstrahlung, vaste werkplek en nauwere band) 
aansluitingg gezocht kon worden bij de oude rechtspraak.202 Het BAG heeft deze opvatting 
inmiddelss in verschillende arresten expliciet ondersteund.203 

3.2.22 Het publiekrecht 

Dee door Gamillscheg ontwikkelde theorie over de doorwerking van het publiekrecht, die 
doorr Von Bar 'grundlegend' voor het Duitse internationale arbeidsrecht wordt genoemd, 
iss volgens Gamillscheg zelf in het stadium van discussiestuk blijven steken.204 De doorzet-
tingg van het publiekrecht van de locus laboris speelde in literatuur en praktijk vrijwel altijd 
tenn opzichte van werk binnen het forum.205 Belangrijke publiekrechtelijk gereguleerde 
onderwerpenn zijn de arbeidsomstandigheden en de werktijden. Ten aanzien van beide 
onderwerpenn zijn relatief recent nieuwe wetten vastgesteld die in belangrijke mate teruggaan 
opp Europese regelgeving.206 Het medezeggenschapsrecht wordt inmiddels veelal als pri-
vaatrechtt beschouwd, maar krijgt nog steeds een aparte conflictenrechtelijke behande-
ling.207 7 

Zowell  Gamillscheg als Junker pleiten ervoor het medezeggenschapsrecht niet als een 
complexx van voorrangsregels te zien maar veeleer als een afzonderlijke verwijzingscategorie. 
Inn beide gevallen staat echter de toepassing van het Duitse medezeggenschapsrecht min 
off  meer los van de vraag of Duits recht van toepassing is op de individuele arbeidsovereen-

Art.. 6 EVÜ verwendet wird, existiert der Giinstigkeitsgedanke im deutschen Sachrecht (§ 4 Abs. 3 
TVG)) gerade nicht." 

2022 Daubler 1987, 252; Hohloch 1987, 356. Reithmann-Martiny (1988, 718) wil de slotregel van art. 6 
EVOO eender interpreteren als die van art. 4 EVO. Junker (1992, 196) stelt daarentegen dat art. 6 EVO 
minderminder ruimte laat om van de hoofdaanknoping af te wijken dan art. 4 EVO. Art. 4 EVO geeft volgens 
hemm een principe, een vermoeden en een tegenvermoeden; art. 6 EVO geeft daarentegen vaste regels 
mett een afwijkingsmogelijkheid. In zijn opvatting is de escape van art. 4 lid 5 EVO dus beduidend 
ruimerr dan in de opvatting van de Hoge Raad in het Balenpers-arrest (HR 25 september 1992, NJ 
1992,, 750 ). 

2033 BAG 24 augustus 1989 IPRax 1991, 407 (veerpont-arrest); BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 123 
(piloten-arrest)) en BAG 3 mei 1995 IPRax 1996, 416.. 

2044 Gamillscheg RdC 1983, 329; Von Bar 1987, 227. 
2055 Gamillscheg RdC 1983, 309. 
2066 Arbeitszeitgesetz van 6 juni 1994 BGBl. I, S. 1170 laatstelijk gewijzigd bij wet van 9 juni 1998 BGBl. 

I,, S. 1242 en Arbeitsschutzgesetz van 7 augustus 1996 BGBL I, S. 1246 laatstelijk gewijzigd bij wet 
vann 19 december 1998 BGBl. I, S. 3843. 

2077 Gamillscheg 1959, 366 e.v.; Birk RIW 1975, 589 e.v. Voor de gewijzigde kwalificatie van het Duitse 
medezeggenschapsrecht,, zie: Daubler A WD 1972, 5; Junker 1992, 352 en 359. 
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komstt van de werknemers op wie de medezeggenschap betrekking heeft.208 In het Duitse 
IPRR is namelijk de plaats van vestiging van het bedrijf het belangrijkste criterium voor 
toepassingg van het medezeggenschapsrecht.209 Een Duitse ondernemingsraad heeft relatief 
veell  bemoeienis met de totstandkoming en beëindiging van individuele arbeidsovereenkom-
sten.. Deze invloed bestaat ook als de arbeidsovereenkomsten beheerst worden door vreemd 
recht.2100 Voorzover het recht consequenties verbindt aan het niet raadplegen van de onder-
nemingsraadd voor de geldigheid van een ontslag of de schadeplichtigheid van de werkgever, 
gedraagtt het medezeggenschapsrecht zich dus als voorrangsregel. De overeenkomstenrech-
telijkee consequenties ontleend aan het Duitse medezeggenschapsrecht zijn immers ook 
vann toepassing op een ontslag naar buitenlands recht. In de praktijk speelde dit probleem 
mett name als werknemers die zijn opgenomen in de arbeidsorganisatie van een Duits bedrijf 
tochh onder vreemd recht blijven werken op basis van een rechtskeuze of een ruimhartige 
uitlegg van de uitzendingsregel. 

Tenn aanzien van het publiekrecht werd door Birk opgemerkt dat art. 6 EVO het gangbare 
onderscheidd tussen publiekrecht en privaatrecht obsoleet gemaakt zou hebben. Zowel het 
objectieff  toepasselijk recht als het gekozen recht zouden regelingen uit beide categorieën 
omvatten.. Omdat het (semi-)publiekrecht daarmee tot toepassing zou kunnen komen via 
zowell  art. 6 EVO (30 EGBGB) als art. 7 EVO (34 EGBGB), achtte hij de overlapping tussen 
beidee bepalingen groot.211 In het piloten-arrest van het BAG uit 1992 wordt een overlap-
pingg tussen art. 6 en art. 7 EVO echter ontkend voor zover het de toepasselijkheid van Duits 
rechtt betreft: een regeling dient voornamelijk partijbelangen en is daarmee onderworpen 
aann de verwijzing, of zij dient voornamelijk hogere belangen in welk geval zij geldt op 
grondd van de eigen geldingspretentie.212 Als de wetgever zelf geen indicatie geeft over 
dee status en eventuele werkingssfeer van een regel wordt de status dus bepaald aan de 
handd van de Sinn und Zweck van de regeling. De wijze van handhaving is niet (meer) 
doorslaggevend.213 3 

Watt de positie van buitenlandse voorrangsregels betreft, moet er rekening mee worden 
gehoudenn dat Duitsland het voorbehoud ten aanzien van art. 7 lid 2 EVO gemaakt heeft. 
Ditt wil echter niet zeggen dat buitenlands (semi-)publiekrecht nooit wordt toegepast. Als 

2088 Junker beschouwt vervolgens de Betriebssitz als meest geschikte aanknopingscriterium (Junker 1992, 
3522 e.v.). Gamillscheg laat de toepassing van het Duitse medezeggenschapsrecht afhangen van de 
vraagg of de meerderheid van de in het bedrijfsonderdeel werkzame werknemers onder Duits recht 
werkenn (Gamillscheg 1959, 370-371). Overigens deelt Junker bepaalde delen van het Betriebsverfas-
sungsgesetzsungsgesetz in bij het Arbeitsstatut (1992, 385-386) 

2099 Junker 1992, 352 en 374; Kegel 1995, 900. 
2100 BAG 9 november 1977 - 5 AZR 132/76 AP nr. 13 zu IPR Arbeitsrecht, NJW 1978, 1124 (Radio 

Freiess Europa). Junker 1992, 386. 
2111 Birk hanteert dus t.a.v. art. 6 EVO de lex causae-\eer met Geltungswille-correcue. Opvallend is dat 

Hohlochh (RIW 1987, 358) dezelfde opvatting over de betekenis van art. 6 EVO als een incorporatie 
vann de Sonderankniipfung volgens Wengler beschouwt. 

2122 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 128-129 (Piloten-arrest) 
2133 BAG 3 mei 1995 IPRax 1996, 419; BAG 24 augustus 1989 IPRax 1991, 410 (veerpont-arrest). 
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dee feitelijke werkplek buiten Duitsland was gelegen, konden ook onder het oude IPR lokaal 
geldendee regels worden toegepast en wel met name als deze betrekking hadden op de 
arbeidsomstandighedenn en/of de werktijden.214 De grondslag voor deze gelding van het 
rechtt van de feitelijke werkplek kan niet gezocht worden in art. 7 lid 2 EVO nu deze 
bepalingg geen deel uitmaakt van het Duitse IPR. In plaats daarvan is de blik (en hoop?) 
vann de literatuur - naast art. 6 EVO - gericht op art. 10 lid 2 EVO. Dit artikel maakt het 
mogelijkk rekening te houden met bepaalde voorschriften van de lex loci laboris in gevallen 
waarinn dit recht niet tevens het - objectief of subjectief- toepasselijke recht is. Met name 
dee regulering van de arbeidstijd zou horen tot de Art und Weise der Arbeitsleistung en 
derhalvee cumulatief zijn onderworpen aan de lex causae en het recht van de plaats van 
feitelijkee uitvoering van de werkzaamheden.215 Als de lex causae en de lex loci laboris 
uiteenlopen,, ontstaat dus een afstemmingsprobleem tussen het lokale publiekrecht en de 
lexlex causae. Een zekere mate van Ueberlagerung wordt daarbij op de koop toe genomen.2'6 

Inn beginsel staat het BAG dus een strikte scheiding voor tussen voorrangsregels en recht 
datt onderworpen is aan de verwijzingsregel. De groep voorrangsregels is daarbij beperkt 
tott regelingen die duidelijk een bovencontractueel belang dienen. In het algemeen zijn 
regelingenn met betrekking tot het loon, het aantal vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaar-
denn dan ook niet te beschouwen als voorrangsregels. Onder druk van de economische 
omstandighedenn is in dit systeem echter een wijziging gekomen met het Arbeitnehmer-
EntsendegesetzEntsendegesetz van 1995.217 

Dezee wet beoogt - evenals de detacheringsrichtlijn van de Europese Gemeenschap -
eenn oplossing te bieden voor het probleem van sociale dumping in - met name - de bouw-
nijverheid.. Voor deze bedrijfstak schrijft het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voor dat de 
normenn betreffende het minimumloon en de loondoorbetaling bij vakantie die zijn op-
genomenn in algemeen verbindend verklaarde CAO's, dwingend van toepassing zijn op alle 
arbeidd verricht binnen de territoriale werkingssfeer van de betreffende CAO. Dit voorschrift 
iss voorzien van een strafsanctie. Daarnaast bevat de wet een opsomming van wetgeving 
diee bij grensoverschrijdende dienstverrichting in Duitsland dient te worden gerespecteerd. 
Dezee opsomming komt overeen met art. 3 van de detacheringsrichtlijn en bestrijkt daarmee 

2144 Zie echter Hohloch, die een artikel in RIW (1987, 353-362) wijdt aan de vraag of en hoe in het 
buitenlandd betaalde en op grond van het plaatselijke recht verschuldigde overwerkvergoeding in 
DuitslandDuitsland kan worden teruggevorderd als deze vergoeding naarde Duitse lex causae niet verschuldigd 
was. . 

2155 Junker 1992, 294 ev.; Mankowski IPRax 1996,409. Art. 10 lid 2 EVO is als Art. 32 par. 2 opgenomen 
inn het EGBGB. 

2166 Met deze term wordt gedoeld op het verschijnsel dat rechtsregels afkomstig uit verschillende rechtsstel-
selss tegelijkertijd van toepassing zijn ten aanzien van hetzelfde probleem of dezelfde rechtsvraag. 
Ziee o.a. Hohloch RIW 1987, 357; Daubler 1987, 252. 

2177 Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen (Arbeitnehmer-
Entsendegesetz)) van 26 februari 1996 (BGBl. I, S. 227) in werking getreden op 1 maart 1996; gewijzigd 
bijj  wet van 19 december 1998 BGBl. I, S. 3843. 
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medee regelingen die naar de heersende leer geen voorrangsregels zijn.218 In 1999 is de 
wetgevingg verder aangescherpt, met name wat betreft de aan de werkgever opgelegde 
administratievee verplichtingen. 

Hett Arbeitnehmer-Entsendegesetz brak dus met de tweesporigheid van het Duitse IPR. 
Daarnaastt bracht het Entsendegesetz een wijziging aan in de bestaande status van algemeen 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen in het IPR. Deze status is het onderwerp van de 
volgendee paragraaf. Tenslotte leidde de wet tot een wijziging van het interne arbeidsrecht 
enn de bestaande CAO-praktijk. Het was namelijk in Duitsland niet gebruikelijk om loonhoog-
tess vast te leggen in verbindend verklaarde CAO's.219 Ook kende Duitsland geen wettelijk 
minimumloon.. Om de wet het gewenste effect te verlenen, was het dus noodzakelijk alsnog 
tee voorzien in eenieder bindende, dwingende loonbepalingen. Voor de bouwnijverheid is 
hett na enige tijd gelukt om een minimumloon vast te stellen, gebaseerd op een verbindend 
verklaardee CAO. In verband met bezwaren van de centrale werkgeversorganisatie is het 
echterr lastig deze afspraken volgens de gebruikelijke procedure verbindend te verklaren. 
Inn die procedure is namelijk de medewerking van de centrale organisaties van werknemers 
enn werkgevers noodzakelijk. De wijziging van het Entsendegesetz per 1 januari 1999 
voorziett daarom in de mogelijkheid om loonbepalingen uit CAO's bij wege van verordening 
opp te leggen aan alle werkgevers en werknemers binnen de werkingssfeer van de CAO. 
Dee daarvoor te volgen procedure vereist in tegenstelling tot de verbindendverklaring, niet 
dee medewerking van de sociale partners. Een dergelijke verordening is inmiddels voor 
hett eerst vastgesteld. 22° 

3.33 Conflictenrecht voor  CAO's 

Dee term 'conflictenrecht voor CAO's' heeft hier uitsluitend betrekking op de vraag welke 
CAOO moet worden toegepast op een arbeidsovereenkomst die raakvlakken heeft met meer 
dann één CAO. Ten aanzien van deze vraag wordt in de Duitse literatuur geen duidelijke 
scheidingg aangebracht tussen CAO-conflicten in het interne recht en CAO-conflicten in het 
IPR.. In beide gevallen valt het probleem in twee vragen uiteen. De eerste vraag luidt wat 
hett ruimtelijke, personele en temporele geldingsbereik van de diverse betrokken CAO's 
is.. De meeste 'CAO-conflicten' worden al in dit stadium opgelost doordat slechts één CAO 
daadwerkelijkk de concrete werkzaamheden bestrijkt. Alleen als dat niet zo is, komt de 
tweedee vraag aan bod: als bepaalde werkzaamheden toch onder meerdere CAO's vallen, 
hoee wordt deze Tarifkonkurrenz dan opgelost? 

2188 PB EG 1997 L 18/3. 
2199 Zie: Hanau NJW 1996, 1370. 

2200 Tarifvertrag zur Regelung eines Mindestlohnes van 26 mei 1999, verbindend m.i.v. 1 september 1999 

(Verordnung(Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe 25 augustus 1999 BGBl. I, S. 1894 

geldendd tot 31 augustus 2000). Het minimum loon bedraagt voor West: 18,50 DM en voor Ost: 16,28 

DM. . 
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Hoewell  de eerste vraag is geformuleerd vanuit de CAO zelf, blijkt deze - in ieder geval 
gedeeltelijkk - te vergelijken met de vraag naar het toepasselijk recht. Met name in de 
bouwnijverheid,, waar sprake is van een groot aantal CAO's met regionale of plaatselijke 
betekenis,, kan de vraag opkomen welke CAO van toepassing is op arbeidsverhoudingen 
mett raakpunten in meer dan één Tarifbezirk. In het algemeen wordt aangenomen dat een 
individuelee arbeidsovereenkomst onder een bepaalde CAO valt als het zwaartepunt van de 
arbeidsverhoudingg binnen het Tarifbezirk ligt. Bij een vaste arbeidsplaats ligt het zwaar-
tepuntt van de arbeidsverhouding daar waar gewoonlijk gewerkt wordt. Tijdens tijdelijke 
werkzaamhedenn binnen een ander Tarifbezirk verandert de toepasselijke CAO niet. Ook 
voorr de CAO is dus sprake van Ausstrahlung. In mobiele bedrijfstakken als de bouw staat 
handhavingg van de continuïteit voorop. Voor de Stammannschaft geldt de CAO die toepas-
selijkk is op de plek van vestiging van het (uitzendende) bedrijf; voor de Ortskrafte geldt 
dee lokale CAO.221 Er is dus een duidelijke parallel tussen de oplossing van deze eerste 
vraagg en de verwijzingsregel voor internationale arbeidsovereenkomsten. 

CAO'ss kunnen echter ook zelf hun werkingssfeer afbakenen. Ze kunnen, met andere 
woorden,, voorzien zijn van een scope rule. Bij de uitleg van dergelijke scope rules spelen 
bovengenoemdee redeneringen nog wel een rol.222 Maar soms heeft de CAO een duidelijk 
'extraterritoriaal'' element. Een voorbeeld hiervan wordt gevormd door de CAO-afspraken 
mett betrekking tot het personeel van buiten Duitsland gelegen Goethe-Instituten.223 Intern-
rechtelijkk is het voor de territoriale werkingssfeer van CAO's niet relevant of de CAO-binding 
tott stand komt door lidmaatschap of door algemeen verbindendverklaring. Voor internatio-
nalee gevallen is hier wel een verschil. Allereerst geldt als heersende leer dat algemeen 
verbindendverklaringg zelf als daad van publiekrecht slechts gelding kan hebben binnen 
hett Duitse territoir.224 Extraterritoriale werking op basis van verbindendverklaring is dus 
niett mogelijk. Ook wat het conflictenrecht betreft, wordt de werkingssfeer van een CAO 
doorr algemeen verbindendverklaring niet uitgebreid maar deze kan er dus wel door worden 
beperkt.2255 Een algemeen verbindend verklaarde CAO is slechts van toepassing als het 
zwaartepuntt van de arbeidsverhouding in Duitsland ligt. De meeste schrijvers stellen, in 
navolgingg van het BAG, daarnaast als eis dat de individuele arbeidsovereenkomst moet 
wordenn beheerst door Duits recht.226 De algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen 
hebbenn dus in Duitsland een beperkter bereik dan de CAO zelf. 

2211 Schaub 1992, 1515; Birk in: FS Beitzke 1979, 852-3. 
2222 Birk in: FS Beitzke 1979, 853. 
2233 Schaub 1992, 25; Toepassing van de CAO voor de Goethe-Instituten was inzet van de procedure 

diee heeft geleid tot BA G 11 september 1 9 9 1 -4 AZR 71/91 IPRax 1994, 44. 
2244 Zie o.a. Birk in: FS Beitzke 1979, 861. 
2255 Hanau 1974, 59; voor het interne arbeidsrecht zie Schaub 1992, 1551. 
2266 BAG 4 mei 1977 BAGE 29, 139; AP 30 zu par. 1 TVG, Tarifvertrage: Bau. Schaub 1992, 1383 en 

1516.. Löwisch (MünchArbR Hl 1993, 200-202) komt bij dezelfde conclusie uit, maar via een andere 
redenering:: het Tarifvertraggesetz zou alleen van toepassing zijn als Duits recht de individuele 
arbeidsovereenkomstt beheerst. 

211 1 



44 - Duitsland 

Hett is met name Gamillscheg geweest die zich verzet heeft tegen de territoriale be-
perkingg van de verbindend verklaarde CAO-bepalingen. Algemeen verbindendverklaring 
magg dan een daad van wetgeving zijn en daarmee tot het publiekrecht behoren, de verbin-
dendd verklaarde normen zelf hebben naar Duits recht een privaatrechtelijk karakter. Als 
deell  van het Arbeitsstatut zouden ze daarom volgens Gamillscheg wel degelijk bij arbeid 
inn het buitenland kunnen worden toegepast.227 De beperking tot arbeidsovereenkomsten 
onderonder Duits recht is aangevallen door schrijvers als Birk die toepassing van collectieve 
regelingenn niet wilden laten afhangen van de autonomie van individuen. Birk beschouwt 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen in feite als een soort voorrangsregels.228 Hij maakt 
eenn onderscheid tussen de verschillende soorten CAO-bepalingen. Voor bedrijfsorgani-
satorischee bepalingen, pensioenvoorzieningen, aanvullende sociale zekerheid en spaarregelin-
genn zouden andere criteria gelden dan voor de CAO-bepalingen die betrekking hebben op 
dee directe arbeidsvoorwaarden. De werkingssfeer van CAO-bepalingen wordt door hem 
inn belangrijke mate ontleend aan die van de wettelijke regeling waar ze op aansluiten." 
Bijj  kortdurende werkzaamheden in Duitsland achtte Birk in 1979 de Duitse CAO-bepalingen 
niett van toepassing, nu de lokale sociaal-economische orde volgens hem onvoldoende bij 
dergelijkee gevallen betrokken is.230 

Inn het conflictenrecht met betrekking tot CAO's staat zowel intern als internationaal de 
individuelee arbeidsovereenkomst centraal en niet de onderneming. Dit hangt mijns inziens 
samenn met het feit dat voor de toepasselijkheid van de CAO in het Duitse recht ook beide 
partijenn bij de overeenkomst aan de CAO gebonden moeten zijn. Tenminste, voor zover 
hett bepalingen zijn die individualiseerbare rechten bevatten. Dat CAO's ook bedrijfsgebonden 
bepalingenn bevatten, komt in de literatuur en jurisprudentie nauwelijks aan de orde. Verder 
iss het opvallend dat concurrentie-overwegingen nauwelijks lijken mee te wegen bij het 
bepalenn van de toepasselijkheid van algemeen verbindend verklaarde CAO's op internationale 
gevallen.. Dit past op zich in het Duitse IPR, dat een relatief open karakter heeft en - zeker 
inn vergelijking met het Franse recht - weinig protectionistische trekken vertoont. Het sluit 
echterr ook aan bij het interne recht met betrekking tot de algemeen verbindendverklaring 
waarinn het voorkomen van Schmutzkonkurrenz in vergelijking met Nederland een minder 
belangrijkee rol lijk t te spelen. 

2277 Gamillscheg (1959, 363) ondersteunt zijn betoog met een aantal voorbeelden uit de rechtspraak waarin 
eenn Duitse CAO werd toegepast op buiten Duitsland uitgevoerde arbeidsovereenkomsten. Buiten 
gevallenn waarin CAO's met betrekking tot rijksambtenaren in het geding waren, citeert hij een casus 
overr een CAO voor de bouw (RAG 1 april 1931). In die casus werd zo te zien echter niet de CAO 
zelff  toegepast maar werd incorporatie van de CAO-bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst 
(Einverleibungg in den Arbeitsvertrag) aangenomen. 

2288 Birk in: FS Beitzke 1979, 861-862; MünchArbR /-Birk 1992, 307. 
2299 Zie m.n. Birk in: FS Beitzke 856 ev.: de internationale scope van het belastingrecht is van belang 

voorr de scope van CAO's houdende spaarplannen; de regels met betrekking tot de internationale sociale 
zekerheidd bepalen de reikwijdte van aanvullende sociale zekerheidsbepalingen in CAO's enz. 

2300 Birk in: FS Beitzke 1979, 853: "eine Einbettung in die dortige Sozialordnung [liegt] nicht vor..." . 
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Inn het Joegoslaven-arrest van het BAG, dat als basis dient voor het conflictenrecht met 
betrekkingg tot CAO's, werd toepasselijkheid van de Duitse CAO op een in Duitsland 
werkzamee Joegoslavische bouwploeg verdedigd met een beroep op concurrentievervalsing. 
Hett BAG bepaalde in dat arrest echter dat de CAO in principe niet toepasselijk was, nu de 
individuelee arbeidsovereenkomsten beheerst werden door buitenlands, in casu Joegoslavisch, 
recht.. Mogelijke concurrentievervalsing bracht hierin volgens het BAG geen verandering 
omdatt met de concurrentiepositie van het Duitse bedrijfsleven (de bouwnijverheid) volgens 
hett BAG rekening gehouden kon worden in het kader van het verstrekken van werkvergun-
ningen. . 

Gamillscheg,, die er in principe voorstander van is verbindend verklaarde CAO-bepalin-
genn als onderdeel van de lex causae te beschouwen, maakt echter een voorbehoud met 
hett oog op de sociaal-economische effecten van de verbindendverklaring. Als de econo-
mischee doelstellingen van verbindendverklaring in gevaar komen door niet-toepassing van 
dee verbindend verklaarde bepalingen op internationale arbeidsovereenkomsten, dient volgens 
hemm de openbare orde in te grijpen. Het BAG erkende deze doelstellingen wel, maar vond 
zee niet zwaarwichtig genoeg voor een beroep op de openbare orde. Daarbij speelde mee 
datt in de voorgelegde casus de Joegoslavische bouwvakkers op grond van een internationale 
afspraakk onder de Joegoslavische wetgeving betreffende sociale zekerheid bleven vallen. 
Al ss dat niet op sociaal-economische bezwaren stuit, is er volgens het BAG geen reden om 
toepassingg van een Duitse CAO-regeling betreffende aanvullende sociale zekerheid van 
openbaree orde te achten. De casus betrof namelijk verplichte bijdragen aan de Sozialkassen 
derder Baugewerbes die onder andere, net als in Nederland, het vakantiegeld innen en uit-
betalen.231 1 

Dee voorwaarden die in het Joegoslaven-arrest worden gesteld aan de toepassing van een 
Duitsee (verbindend verklaarde) CAO op internationale arbeidsovereenkomsten, verhinderen 
datt het CAO-recht ingezet wordt ter bestrijding van sociale dumping. Dit zag het BAG 
toentertijdd niet als een onoverkomelijk bezwaar, nu het vreemdelingenrecht hierin voorzag. 
Bijj  het verstrekken van werkvergunningen geldt in Duitsland als voorwaarde dat de arbeids-
voorwaardenn van de buitenlandse werknemer niet ongunstiger mogen zijn dan die van een 
vergelijkbaree Duitse werknemer.232 Werknemers die een werkvergunning nodig hebben, 
kunnenn dan ook niet in concurrentie treden met Duitse werknemers door slechtere arbeids-
voorwaardenn te accepteren. Werknemers die Duitsland binnen komen in het kader van 
hett vrij verkeer van diensten, hebben echter geen werkvergunning nodig.233 Dit neemt 
ookk de mogelijkheid weg om het gevaar voor sociale dumping te reguleren via het vreem-
delingenrecht.. Het Arbeitnehmer-Entsendegesetz lost dit probleem op door delen van het 
Duitsee arbeidsrecht c.q. de Duitse CAO voor de bouwnijverheid op deze werknemers van 

2311 BAG 4 mei 1977 - 4 AZR 10/76 (Berlin) NJW 1977, 2039-2040. 
2322 Boek II] , hoofdstuk 7 afdeling 2 onderafdeling 1 par. 284 Sozialgesetzbuch (laatstelijk gewijzigd bij 

wett van 21 juli 1999 BGBl. I, S. 1648); par. 6 Arbeitserlaubnisverordnung; Hanau NJW 1996, 1370. 
2333 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 NJ 1991-703 (Rush Portuguesa) en deel II I van dit boek. 
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toepassingg te verklaren. De wet doorbreekt hiermee echter het voorheen geldende conflicten-

recht. . 

Eenn echt CAO-conflict oftewel Tarifkonkurrenz komt internrechtelijk bijna niet voor. Door 
dee uiteenlopende wijzen waarop in de verschillende landen tegen CAO'S en hun reikwijdte 
wordtt aangekeken, kan dat in internationale gevallen anders liggen. De vraag rijst dan hoe 
eenn eventuele Tarifkonkurrenz moet worden opgelost. Ook hiervoor wordt voor inter-
nationalee gevallen aansluiting gezocht bij het interne recht. Bij het oplossen van Tarif-
konkurrenzkonkurrenz speelt begunstiging geen enkele rol. De toe te passen CAO wordt gevonden 
aann de hand van het Spezialitatsprinzip dat inhoudt dat de meest 'eigen' of 'nabije' CAO 
voorrangg krijgt.234 Dit betekent concreet dat in het algemeen een bedrijfs-CAO het wint 
vann een bedrijfstak-CAO en een plaatselijke CAO van een regionale of landelijke. Verder 
kann het van belang zijn welke CAO de meeste werknemers bindt. Dit in verband met het 
strevenn per bedrijf maar één CAO van toepassing te verklaren. Van speciale relevantie voor 
internationalee gevallen is de regel dat vrijwillig e binding voorgaat ten opzichte van binding 
doorr algemeen verbindendverklaring. Heeft een bedrijf een eigen CAO of is de werkgever 
lidd van een organisatie die een CAO heeft afgesloten, dan wordt hij door algemeen verbin-
dendverklaringg van de bedrij fstak-CAO niet geraakt.235 Birk trekt dit nadrukkelijk door 
naarr internationale gevallen. Ook in dat geval zou bij concurrentie tussen een buitenlandse 
niett algemeen verbindend verklaarde CAO en een Duitse wel algemeen verbindend 
verklaardee CAO de buitenlandse CAO voorgaan.236 

44 Waardering 

Inn het iPR-systeem van Kegel en Gamillscheg wordt de verwijzing bepaald door particuliere 
belangen,, zoals het belang van een ongestoord internationaal rechtsverkeer en de 
rechtszekerheid.. Deze belangen worden gediend door het honoreren van rechtskeuzes, door 
hett opstellen van inzichtelijke iPR-regels en door het tegengaan van Statutenwechsel. Het 
arbeidsrechtt neemt daarbij nauwelijks een eigen plaats in: de arbeidsverhouding heeft voor 
hett IPR in sterke mate het karakter van een overeenkomst. Wel is meer dan bij andere 
overeenkomstenn de inwerking van het publiekrecht op de overeenkomst een punt van 
afzonderlijkee aandacht. Deze privaatrechtelijke visie op de arbeidsverhouding vertoont een 
zekeree parallellie met die van het Duitse arbeidsrecht. Hoewel in Duitsland, net als in 
Frankrijkk begunstiging (Gunstigkeit) een belangrijke rol speelt, lijk t de betekenis die aan 
ditt begrip wordt gegeven in Duitsland te verschillen van die in Frankrijk. Dit verschil betreft 
dann misschien niet zozeer de feitelijke juridische grondslag van het begrip, maar veeleer 

2344 Birk in: FS Beitzke 1979, 863; Schaub 1992, 1521; Holland 1975, 181. Zie voor een uitgewerkt 
voorbeeldd van Tarifkonkurrenz in het interne recht: Hueck-Nipperdey-Dietz 1992, 847 ev: BAG 14 
junii  1989 met betrekking tot twee CAO's voor de bouwnijverheid. 

2355 Schaub 1992, 1554. 
2366 Birk in: FS Beitzke 1979, 863-864. 

214 4 



DeelDeel II - De uitgangsposities 

dee rol die eraan wordt toegekend in de rechtspraak en doctrine. Terwijl voor het arbeidsrecht 
enn het IPR in Frankrijk de loi la plus favorable in sterke mate als argument dient voor 
begunstigingg in iPR-zin, lijk t het begrip in Duitsland - mede - in het teken van de par-
tijautonomiee te staan. Het Günstigkeitsprinzip vormt namelijk tegelijkertijd legitimatie voor 
enn grens aan het ingrijpen van overheid en sociale partners in de contractsvrijheid van 
dee individuele werknemer en werkgever. In tegenstelling tot zijn Franse pendant, heeft 
hett begrip geen weerklank gevonden in het Duitse IPR. Bescherming van de werknemer 
namm in het Duitse IPR slechts een zeer bescheiden plaats in. Het toepassen van Duits recht 
opp naar het buitenland uitgezonden Duitsers was een belangrijke uitingsvorm van deze 
neigingg tot bescherming. Een beperking van de rechtskeuze vond echter onder het oude 
rechtt niet plaats. In dit opzicht wijkt de in art. 6 lid 1 EVO opgenomen beperking van de 
rechtskeuzee in arbeidszaken duidelijk af van het oude recht. 

Volgenss het BAG sluit art. 6 lid 2 EVO goed aan bij het oude Duitse recht. Bij de uitleg 
vann art. 6 EVO wordt dan ook gebruik gemaakt van de onder het oude recht geldende 
begrippenn en criteria. De verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO knoopt primair aan bij het 
Arbeitsort.Arbeitsort. Bij werknemers die zijn opgenomen in een arbeidsorganisatie (de Eingliederung) 
verwijstt dit begrip naar de plaats van vestiging van de organisatie, bij andere werknemers 
naarr het zwaartepunt van de werkzaamheden. Van deze aanknoping kan worden afgeweken 
alss een ander recht nauwer betrokken is. Deze nauwere band wordt vastgesteld aan de 
handd van indices. Hierbij mag volgens het BAG gebruik gemaakt worden van de onder 
hett oude recht gehanteerde Indizien. De werkplek, de vestiging van de onderneming die 
dee werknemer in dienst heeft genomen, de zetel van de werkgever en de nationaliteit van 
betrokkenenn gelden vervolgens als dragende indicaties. Andere indices, zoals de taal van 
hett contract, de valuta en de plaats van totstandkoming, zijn slechts ondersteunend. Zowel 
onderr het oude als onder het nieuwe recht lijk t er vrij veel ruimte voor toepassing van 
buitenlandss recht op arbeidsverhoudingen die gedurende kortere of langere tijd in Duitsland 
wordenn uitgevoerd. Hierdoor komt het relatief vaak voor dat rechtsverhoudingen die zich 
geheell  of ten dele voltrekken binnen de landsgrenzen, worden beheerst door buitenlands 
recht.. Deze openheid kan echter, bij toenemende mobiliteit, in strijd komen met algemene, 
sociaal-economischee belangen. 

Bovenindividuelee belangen komen in het Duitse systeem tot gelding via de leerstukken 
vann de voorrangsregels en de openbare orde. In de doctrine en de rechtspraak is hierbij 
langee tijd groot belang gehecht aan het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht. 
Publiekrechtt zou slechts territoriale gelding hebben. In het arbeidsrecht werd dit meestal 
zoo ingevuld dat regelingen van het Arbeiterschutzrecht van toepassing waren op alle arbeid 
inn Duitsland. De territorialiteit werd dus gekoppeld aan de - feitelijke of gewoonlijke -
werkplek.. Een uitzondering dient te worden gemaakt voor het medezeggenschapsrecht. 
Zoalss hierboven is vermeld, speelt het medezeggenschapsrecht een belangrijke rol in het 
Duitsee arbeidsrecht. Dit deel van het collectieve arbeidsrecht staat niet in het teken van 
dee individuele bescherming maar richt zich als vorm van bedrijfsdemocratie op de or-
ganisatiee als geheel. De regeling is van toepassing op in Duitsland gevestigde bedrijven. 
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Dee invoering in het EGBGB van de bepalingen van het EVO heeft de scheidslijn tussen 
rechtsregelss die onderworpen zijn aan verwijzing en regels met eenzijdige afbakening, licht 
doenn verschuiven. De scheiding wordt nu aangebracht aan de hand van het hoofddoel van 
dee regeling. Als deze voornamelijk bovenindividuele belangen dient, is hij te beschouwen 
alss voorrangsregel. De tweesporigheid van het systeem blijf t daarbij in beginsel in 
stand.2" " 

Dezee tweesporigheid wordt in feite doorbroken door het systeem van Gamillscheg. 
Dee privaatrechtelijke effecten van publiekrechtelijke regels kunnen volgens hem toegepast 
wordenn als onderdeel van de publiekrechtelijke regeling, maar tevens deel uitmaken van 
dee lex causae. Met zijn systeem wil Gamillscheg twee doelen bereiken. Hij wil namelijk 
enerzijdss de territoriale beperking van grote delen van het Duitse arbeidsrecht opheffen 
enn anderzijds de doorwerking van buitenlands publiekrecht op de individuele arbeidsover-
eenkomstt mogelijk maken. Dit laatste is van belang omdat de bereidheid om buitenlands 
publiekrechtt toe te passen in Duitsland in het algemeen niet groot is. Duitsland heeft een 
voorbehoudd gemaakt ten aanzien van art. 7 lid 1 EVO. In de literatuur wordt om die reden 
well  een beroep gedaan op art. 10 lid 2 EVO om bepaalde publiekrechtelijke regels die gelden 
opp de buiten Duitsland gelegen werkplek, werking te verschaffen voor de Duitse rechter. 
Dezee bepaling, die betrekking heeft op de wijze van nakoming van contractuele verbintenis-
sen,, zou met name bruikbaar zijn voor het arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenrecht. 

Onderr het oude recht wordt dus een bijzondere behandeling van bepaalde delen van het 
arbeidsrechtt gebaseerd op hun publiekrechtelijke vormgeving. Economische motieven, zoals 
dee afscherming van de arbeidsmarkt ten opzichte van buitenlandse werknemers en het 
voorkomenn van sociale dumping, speelden in het Duitse internationale arbeidsrecht een 
ondergeschiktee rol."8 Kronke benadrukte het economisch belang van het IPR, Gamillscheg 
echterr verzette zich tegen een al te grote nadruk op dit aspect.239 In een oudere uitspraak 
overr de toepasselijkheid van een Duitse CAO op buitenlandse bouwvakkers wordt een beroep 
opp het economische belang van toepassing van de CAO nadrukkelijk verworpen. Voor 
afschermingg van de Duitse arbeidsmarkt bestaan andere middelen, volgens het BAG. 

Hett valt echter niet te ontkennen dat de recente wetgeving met betrekking tot de 
zeevaartt en de kortdurende detacheringen in het kader van de dienstverrichting binnen 
dee Europese Unie wel degelijk economisch geïnspireerd zijn. Hun doelstelling lijk t op het 
eerstee gezicht tegengesteld. Immers, de wijziging van het Flaggenrechtgesetz maakt het 
makkelijkerr om op Duitse schepen werknemers in dienst te hebben op basis van een 

2377 Vergelijk Mankowski RIW 1996, 8. 
2388 Duitsland verdedigde in Europa lange tijd de opvatting dat verschillen in werknemersbescherming 

tott de (mogelijke) comparatieve voordelen van de lidstaten behoort. Concurrentie via de arbeidsvoor-
waardenn werd dus niet als onwenselijk gezien. Zie bijv. Hanau NJW 1996, 1372. 

2399 Kronke 1980, 69-70 en RabeisZ 1981, 301 e.v. versus Gamilscheg RdC 1983, 297; zie ten aanzien 
vann hel economische aspect van het internationale arbeidsrecht ook Wimmer IPRax 1995, 207-208 
enn Daubler RIW 1987, 255 ("Eine Rechtsordnung, die sich nicht als protektionistisch versteht und 
beispielsweisee kernen generellen 'Überfremdungsschutz' kennt, kann schwerlich im Arbeitsrechtcinen 
totalenn Nationalismus praktizieren"). 
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overeenkomstt naar buitenlands recht. Het Arbeitnehmer-Entsendegesetz daarentegen wil 
inn belangrijke mate voorkomen dat in Duitsland gewerkt wordt onder buitenlandse ar-
beidsvoorwaardenn en dan met name wat betreft het loonniveau. In beide gevallen versterkt 
dee regelgeving echter de competitiviteit van het Duitse bedrijfsleven. In dat kader speelt 
hett al dan niet van toepassing zijn van Duitse CAO's en het Duitse CAO-recht een belangrijke 
rol. . 

Dee Duitse CAO is - evenals de Franse en de Nederlandse - een juridisch fenomeen waarop 
inn individuele arbeidsgeschillen een beroep kar. v/orden gedaan. Net als in Frankrijk geldt 
dee CAO-bepaling in Duitsland als rechtsnorm. In het Duitse CAO-recht wordt echter een 
scherpp onderscheid gemaakt tussen de CAO zelf en algemeen verbindendverklaring daarvan. 
Dee CAO zelf is slechts verbindend tussen de CAO-partijen en hun leden (behoudens bepaalde 
bedrijfsgebondenn bepalingen). Na algemeen verbindendverklaring daarentegen zijn ook 
zogenaamdee Aussenseiter aan de CAO gebonden. De CAO krijgt daardoor het karakter van 
wetgevingg in materiële zin. Aan dit wetgevende karakter van de verbindendverklaring is 
langee tijd het gevolg verbonden dat de algemeen verbindendverklaring - en daarmee ook 
dee verbindend verklaarde CAO - slechts territoriaal kon werken. Deze territoriale werking 
hadd uitsluitend een beperkend effect. 

Dee verbindend verklaarde bepalingen konden buiten Duitsland geen effect sorteren, 
maarr omgekeerd betekende dat niet datt zij binnen Duitsland wel altijd van toepassing waren. 
Ookk uit het conflictenrecht voor CAO's komt namelijk de individuele oriëntatie van het 
Duitsee internationale arbeidsrecht naar voren: een Duitse CAO is in beginsel van toepassing 
alss het zwaartepunt van de individuele arbeidsovereenkomst gelegen is binnen het Tarif-
bezirk.bezirk. Daarnaast werd onder het oude recht geëist dat de individuele arbeidsovereenkomst 
beheerstt werd door Duits recht. Onder het EVO lijken beide eisen op te gaan in de eis dat 
Duitss recht objectief toepasselijk is op de overeenkomst. De vestiging van de onderneming 
speeltt voor de toepasselijkheid van de CAO slechts indirect een rol. De regeling van het 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz,Arbeitnehmer-Entsendegesetz, waarin de Duite CAO voor de bouwnijverheid van toepassing 
wordtt verklaard op alle bouwwerkzaamheden in Duitsland, past slecht in het systeem dat 
inn het IPR is ontwikkeld ten aanzien van CAO's. Het bijzondere karakter van de 
detacheringsregelingg wordt nog versterkt door het feit dat de regeling voor de bouw zowel 
opp grond van de inhoud (loonvoorschriften) als wat de wijze van verbindendverklaren 
betreft,, afwijkt van wat in het CAO-recht gebruikelijk is. 
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Analysee van de uitgangsposities 

11 Opzet en doel van de analyse 

Hett in de vorige hoofdstukken ondernomen onderzoek heeft een dubbele doelstelling.Ten 
eerstee was het de bedoeling inzicht te krijgen in de structuur van het internationale ar-
beidsrechtt in de onderzochte landen en de belangen die daarin een rol spelen. Blijkens 
dee toelichting op en de preambule van de detacheringsrichtlijn schiet het IPR op een aantal 
puntenn te kort. De regeling van art. 6 en 7 EVO zou niet in staat zijn de rechtszekerheid 
enn de bescherming van de werknemers in internationale situaties te waarborgen. Hierdoor 
dreigtt de internationale mobiliteit te worden belemmerd. Tevens biedt de regeling geen 
afdoendee garantie tegen sociale dumping. Dit riep bij mij de vraag op of het IPR al deze 
doelstellingenn wel kan en wil behartigen en zo ja, hoe de daarmee gemoeide belangen in 
dee onderzochte landen tegen elkaar worden afgewogen. Ten tweede wilde ik beschrijven 
hoee in het IPR van Frankrijk, Duitsland en Nederland wordt omgegaan met het fenomeen 
CAO,, zowel internrechtelijk als in het IPR. Ook op dit punt wordt in de toelichting bij de 
detacheringsrichtlijnn kritiek geleverd op het geldende conflictenrecht. Een eerste blik in 
dee literatuur biedt een overweldigende hoeveelheid verschillende opinies ten aanzien van 
dee status van CAO's in het IPR.1 Een nadere bestudering van zowel het CAO-recht als het 
IPRR van de geselecteerde landen, kon misschien meer structuur brengen in de discussie. 

Dee analyse van het gevonden materiaal vindt plaats aan de hand van de volgende thema's. 
Allereerstt wordt een globale beschrijving van de drie onderzochte rechtssystemen gegeven. 
Vervolgenss wordt de positie van de partij autonomie in de verschillende landen besproken, 
gevolgdd door een analyse van de structuur van de verwijzingsregels. Daarna wordt aandacht 
besteedd aan de objectieve verwijzing. Daarbij wordt ingegaan op de achtergronden van 
dee toepassing van het recht van de locus laboris en de belangrijkste alternatieven daarvoor. 
Inn een aparte paragraaf wordt ingegaan op het samengaan van verwijzingsregels, voor-
rangsregelss en openbaree orde. Nadat op deze wijze het conflictenrecht in beeld is gebracht, 
wordtt apart aandacht besteed aan de behandeling van CAO-bepalingen in het IPR. Het 
hoofdstukk sluit af met een paragraaf over de relatie tussen arbeidsrecht en IPR. 

11 Zie m.n. Szaszy 1968, 359 e.v. 
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22 Systemen van internationaal arbeidsrecht 

Inn Deel I is een korte beschrijving gegeven van de doelen en methoden van zowel het 
Nederlandsee arbeidsrecht als het Nederlandse IPR. Het arbeidsrecht beweegt zich daarbij 
inn het spanningsveld tussen contractuele vrijheid, bescherming van werknemers en sociaal-
economischee ordening. Het IPR daarentegen streeft naar een rechtvaardige en doelmatige 
reguleringg van het internationale rechtsverkeer. Ook in het IPR moet daarbij een afweging 
wordenn gemaakt tussen de handelingsvrijheid van particulieren, bescherming van zwakkeren 
enn bovenindividuele belangen. Daarmee vertonen de te onderscheiden belangen in het 
arbeidsrechtt en het IPR grote verwantschap. Het accent ligt in deze disciplines echter 
duidelijkk verschillend. Dit maakt de plaats van het internationale arbeidsrecht, zacht gezegd, 
problematisch:: is het in de eerste plaats arbeidsrecht of juist voornamelijk IPR? Richt het 
zichh op groepen of op individuen? Als het zich op individuen richt, zijn deze dan primair 
autonoomm of beschermenswaardig? Met andere woorden: wat zijn de uitgangspunten van 
hett internationale arbeidsrecht en welk belang speelt daarbij de hoofdrol? 

Uitt het onderzoek naar de uitgangspunten van het internationale arbeidsrecht in drie 
verschillendee rechtsstelsels blijkt dat hierop verschillende antwoorden kunnen worden 
gegeven.. Niet alleen kan het arbeidsrecht per land een andere oriëntatie hebben, ook de 
iPR-systemenn vertonen onderling verschillen. Zowel in Duitsland als in Frankrijk lijk t er 
echterr een zekere parallellie te bestaan tussen de visie op de arbeidsverhouding van het 
arbeidsrechtt en die van het IPR. Het Duitse arbeidsrecht is niet opgenomen in een apart 
wetboekk van arbeidsrecht maar verspreid over een groot aantal verschillende wetten. Deze 
versplinteringg werkt een onderverdeling in soorten regels in de hand, waarvan de 
belangrijkstee onderverdelingen zijn die in arbeidsovereenkomstenrecht versus Ar-
beiterschutzrechtbeiterschutzrecht enerzijds en die in individueel versus collectief arbeidsrecht anderzijds. 
Hett Duitse arbeidsovereenkomstenrecht kan dankzij de afsplitsing van meer publiekrech-
telijkee en collectieve elementen zijn contractuele karakter behouden. Dit contractuele 
elementt wordt nog versterkt door de manier waarop in Duitsland het Günstigkeitsprinzip 
wordtt ingevuld. Dit beginsel vertoont sterke gelijkenis met la loi la plus favorable in het 
Fransee arbeidsrecht. Beide vinden hun wettelijke basis in de regeling met betrekking tot 
dee CAO, beide dragen de mogelijkheid in zich tot algemeen beginsel verheven te worden. 
Bijj  het Duitse Günstigkeitsprinzip lijk t dit laatste echter minder het geval te zijn dat bij 
dee loi la plus favorable in Frankrijk. Het Duitse beginsel werkt met name in de relatie 
tussenn CAO's en lagere regelingen en dan nog met name om de partijautonomie op dat 
lageree niveau veilig te stellen. Hiermee heeft het arbeids(overeenkomsten)recht in Duitsland 
eenn relatief sterke individuele oriëntatie. 

Dezee oriëntatie werkt door in het Duitse internationale arbeidsrecht van vóór de 
inwerkingtredingg van het EVO. Het Duitse IPR, met zijn Savigniaanse grondslag, is sterk 
gerichtt op private belangen. Het vereenvoudigen van het internationale rechtsverkeer en 
hett bevorderen van de rechtszekerheid spelen daarbij een belangrijke rol. Dit was voor 
overeenkomstenn uitgewerkt in een verwijzingsregel waarin de partijautonomie centraal 
stond.. Voor zover de arbeidsverhouding overeenkomstenrechtelijk van aard was, werd deze 
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inn het IPR behandeld als een gewone overeenkomst. Het Duitse internationale arbeidsrecht 
stondd daarmee in belangrijke mate in het teken van de afstemming tussen de vrije rechts-
keuze,, gebaseerd op het overeenkomstenrechtelijke karakter van de arbeidsverhouding ener-
zijds,, en de diverse publiekrechtelijke en collectieve aspecten van het arbeidsrecht ander-
zijds. . 

Hett Franse arbeidsrecht presenteert zich, veel meer dan het Duitse of Nederlandse, als 
eenn eenheid. Het wettelijk arbeidsrecht, dat in Frankrijk een dominante rol speelt in het 
arbeidsrechtt in ruime zin, is opgenomen in een afzonderlijk wetboek, de Code du Travail. 
Hett dwingendrechtelijke karakter van deze regeling en de strafsancties die handhaving 
vann het systeem moeten verzekeren, geven het arbeidsrecht als geheel een openbare orde-
karakter.. Daarnaast staat het Franse arbeidsrecht sterk in het teken van het verbeteren van 
hett lot van de werknemer. Deze twee doelen tezamen bepalen de inhoud van de ordre 
publicpublic social. Het principe van de loi la plus favorable maakt onderdeel uit van de ordre 
publicpublic social. Dit principe lijkt , zoals gezegd, op het Duitse Günstigkeitsprinzip. Het verwijst 
naarr het fenomeen dat dwingend recht in het arbeidsrecht vaak slechts eenzijdig dwingend 
is.. Afwijkingen ten gunste van de werknemer zijn dan toegestaan. De Franse ordre public 
socialsocial plaatst deze bevoegdheid echter niet in het licht van de partij autonomie maar hanteert 
hiervoorr een aangepast openbare orde-begrip. Dit verschil in grondslag heeft mijns inziens 
grotee gevolgen voor het IPR. 

Inn het Franse iPR-systeem neemt, onder invloed van de leer van Mancini, de positieve 
openbaree orde een belangrijke plaats in. Via het leerstuk der lois de police worden regels 
mett een openbare orde-karakter strikt objectief aangeknoopt op basis van territoriale criteria. 
Overeenkomstenn daarentegen waren ook in Frankrijk onderworpen aan de partij autonomie 
{la{la  loi d'autonomie). Het internationale arbeidsrecht in Frankrijk stond voor de taak de 
opp het individuele contract gerichte aanknoping op basis van de partijautonomie te ver-
zoenenn met een territoriale aanknoping van het gehele arbeidsrecht op basis van de positieve 
openbaree orde. De oplossing werd gevonden in een van de grondbeginselen van het interne 
arbeidsrecht:: de ordre public social, of preciezer: het principe van de loi la plus favorable. 
Dezee keuze leidt tot een systeem van conflictenrechtelijke begunstiging. 

Inn het Nederlandse internationale arbeidsrecht, tenslotte, is van een parallellie tussen IPR 
enn arbeidsrecht op het eerste gezicht geen sprake. Het Nederlandse na-oorlogse arbeidsrecht 
wass sterk ordeningsrechtelijk van aard. De arbeidsvoorwaarden werden in belangrijke mate 
bepaaldd door standaard-CAO's waarvan afwijking ten nadele noch ten voordele van de werk-
nemerss was toegestaan. Op deze wijze werd getracht economische en sociale beleidsdoelstel-
lingenn te verwezenlijken. De sterke o verheidssturing die hierbij plaatsvond, wordt inmiddels 
niett meer conform het internationale recht geacht. De sociale partners zijn tegenwoordig 
inn hoge mate vrij om zelf de arbeidsvoorwaarden vast te leggen. Het accent blijf t echter, 
allee discussie over flexibilisering van de arbeidsverhoudingen ten spijt, liggen op collectieve 
regelingen.. De CAO is en blijf t de voornaamste bron van rechten en verplichtingen voor 
werknemerss en werkgevers in de private sector. Daarbij ligt het primaat in beginsel bij 
dee verbindend verklaarde bedrijfstak-CAO. Deze bepaalt of er ruimte is voor nadere 
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afsprakenn in de vorm van ondernemings-CAO's en/of individuele arbeidsovereenkomsten. 
Standaard-CAO'ss zijn nog steeds niet in strijd met de wet. 

Tegenoverr deze collectieve oriëntatie van het arbeidsrecht staat de individuele oriëntatie 
vann het Nederlandse IPR. Het IPR met betrekking tot overeenkomsten is in belangrijke mate 
ontwikkeldd door de burgerlijke rechter naar aanleiding van rechtsgeschillen tussen par-
ticulieren.. Zowel de rechtspraak als de doctrine hechtten bij het ontwikkelen van regels 
groott belang aan de regulering van het internationale rechtsverkeer en het bevorderen van 
Entscheidungsharmonie.Entscheidungsharmonie. Later drongen ook materieelrechtelijke doelvoorstellingen door 
inn de verwijzingsregel. Voor arbeidsovereenkomsten leidde dit met name tot de ontwikkeling 
vann het beschermingsbeginsel; begunstiging speelde in het overeenkomstenrecht eigenlijk 
geenn rol. Bovenindividuele, statelijke belangen lijken in het Nederlandse IPR hun voor-
naamstee bescherming te vinden in de uitzonderingen op de verwijzingsregel, het leerstuk 
derr voorrangsregels en de openbare orde. Het belangrijkste voorbeeld van een voorrangs-
regell  is art. 6 BBA. Verder wordt van dit leerstuk een spaarzaam gebruik gemaakt. De 
discrepantiee tussen de uitgangspunten van het arbeidsrecht en die van het IPR komen met 
namee aan het licht bij de status van het arbeidsrechtelijke regelingsinstrument bij uitstek: 
dee CAO. 

33 Partijautonomi e 

Zowell  de verwijzing op grond van de Parteiwille in Duitsland als de loi d'autonomie in 
Frankrijkk hadden een ruimere betekenis dan dee rechtskeuze in het Nederlandse IPR. Terwijl 
inn Nederland een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen rechtskeuze aan de ene kant 
enn objectief toepasselijk recht aan de andere kant, liepen deze twee in Frankrijk en Duits-
landd veel meer in elkaar over. De schakel liep via de indices of Indizien, oftewel de 
verschillendee elementen van de arbeidsverhouding die een indicatie vormen voor de ver-
moedelijkee of veronderstelde partijwil. In deze paragraaf komt alleen de rol van partijen 
bijj  het aanwijzen van het toepasselijk recht aan de orde. De rol van de overige elementen 
bijj  de bepaling van het toepasselijk recht wordt besproken bij de paragraaf over de structuur 
vann de verwijzingsregel. 

Hoewell  de theoretische basis van de rechtskeuze steeds opnieuw onderwerp van discussie 
blijk tt te zijn, is de bevoegdheid van partijen om zelf het toepasselijk recht aan te wijzen 
hechtt verankerd in het conflictenrecht met betrekking tot overeenkomsten.2 Deze 
bevoegdheidd is veel minder vanzelfsprekend ten aanzien van onderwerpen die niet ter vrije 
dispositiee van partijen staan en/of de ordeningsbelangen van de staat raken. Het is dan 
ookk te verwachten dat een systeem dat de arbeidsverhouding primair ziet als een contract, 
meerr ruimte biedt aan de partijautonomie dan een systeem dat de nadruk legt op het 
collectieve,, al dan niet ordeningsrechtelijke karakter van het arbeidsrecht. Belangrijke 

22 Zie bijvoorbeeld Jessurun d'OHveira e.a. 1974 maar ook Kegel 1995, 761. 
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voorvechterss van de partijautonomie in arbeidszaken zijn dan ook de Duitsers Gamillscheg 
enn Junker. 

Eenn groot deel van Gamillschegs werk kan beschouwd worden als een verdediging 
vann de rechtskeuze in het internationale arbeidsrecht en als een poging om de vrije rechts-
keuzee te verzoenen met het vaak publiekrechtelijke karakter van het interne arbeidsrecht. 
Hijj  pleit voor een systeem waarin rechtskeuze de primaire aanknopingsfactor is voor de 
verwijzingg van arbeidsovereenkomsten. Op de gelding van het gekozen recht zijn wel cor-
rectiess mogelijk, maar deze doen niet af aan de principiële toepasselijkheid van het gekozen 
recht.. Bij Gamillscheg nemen de correcties de vorm aan van enerzijds een redelijkheidstoets 
tenn aanzien van de rechtskeuze zelf, en anderzijds een doorbreking van de verwijzing door 
publiekrechtelijkee regels met een eenzijdig afgebakende werkingssfeer en het voorbehoud 
vann de (negatieve) openbare orde. De opvatting van Gamillscheg vindt zijn weerspiegeling 
inn het Duitse IPR van voor het EVO. 

Bijj  Koopmans daarentegen is voor de individuele rechtskeuze geen enkele rol weg-
gelegd.. Het collectieve karakter van het arbeidsrecht en de economische belangen die een 
roll  spelen bij de bepaling van het toepasselijk recht sluiten in principe uit dat de partijen 
bijj  de individuele arbeidsovereenkomst invloed kunnen uitoefenen op het toepasselijk recht. 
Ookk bij schrijvers als Birk en Szaszy, die eveneens het collectieve karakter van het ar-
beidsrechtt tot uitgangspunt nemen, valt een dergelijk effect op de mogelijkheid van 
rechtskeuzee te constateren. 

Terwijll  de individuele, contractuele opvatting en de collectieve, ordeningsrechtelijke op-
vattingg ten aanzien van het arbeidsrecht logischerwijs uitkomen op standpunten pro respec-
tievelijkk contra individuele rechtskeuze, is de rol van de rechtskeuze problematisch uit 
hett oogpunt van bescherming van de werknemer. Enerzijds kan het toestaan van een conflic-
tenrechtelijkee rechtskeuze in de praktijk neerkomen op een vrijbrief voor de werkgever 
omm een voor hem gunstig recht aan te wijzen. Anderzijds leidt het volledig verbieden van 
rechtskeuzee niet noodzakelijk tot materieelrechtelijke bescherming van de werknemer. Het 
objectieff  toepasselijk recht kan immers zeer ongunstig zijn voor de werknemer. Auteurs 
diee streven naar maximale bescherming van de werknemer, pleiten dan ook eerder voor 
alternatievee aanknoping en andere begunstigingsmechanismen dan voor een strikt objectieve 
aanknoping.. Een dergelijk systeem van begunstiging is in de loop der jaren tot ontwikkeling 
gekomenn in Frankrijk. 

Inn het Franse IPR is een rechtskeuze niet toegestaan zodra er sprake is van lois de police 
en/off  wetgeving van openbare orde. Dit resulteerde voor het internationale arbeidsrecht 
inn een dwingende territoriale aanknoping op basis van de ordre public. Deze aanknoping 
stondd echter naast de aanknoping op basis van de partijautonomie. Het is met name deze 
gecombineerdee aanknoping die het Franse internationale arbeidsrecht van vóór het EVO 
zijnn beschermende karakter gaf. Een conflictenrechtelijke rechtskeuze was in dat systeem 
well  mogelijk maar had een beperkt effect. De keuze kon er namelijk niet toe leiden dat 
dee positie van de werknemer slechter werd dan zonder rechtskeuze het geval zou zijn 
geweest.. Dit principe heeft uiteindelijk zijn weg gevonden naar art. 6 lid 1 EVO. Uit de 
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ontwikkelingg van het internationale arbeidsrecht in Frankrijk blijkt echter dat de invulling 
vann het principe nog verschillende vormen kan aannemen. 

Inn het arrest Thuillier werd een hoofdrol toegekend aan de loi d'autonomie. Het toe-
passelijkk recht was in eerste instantie afhankelijk van de partij autonomie; lois de police 
kondenn op bepaalde punten de positie van de werknemer verbeteren. Op deze wijze ontstond 
eenn systeem dat nauw verwant was aan dat van Gamillscheg. Immers, de lex causae werd 
gevondenn aan de hand van de partijautonomie; op wel omschreven punten vond doorkruising 
plaatss door de lois de police van de locus laboris. Alleen uit de inhoud en de omvang van 
dee categorie lois de police blijkt het belang dat gehecht wordt aan de bescherming van 
dee werknemer. Later is echter de rangorde omgedraaid. Het recht van de werkplek (de 
loiloi  locale) is dan het primair toepasselijke recht en wel op grond van de ordre public social. 
Rechtskeuzee is slechts mogelijk voor zover het gekozen recht gunstiger is voor de 
werknemer.. De loi d'autonomie wordt hierbij steeds meer geïnterpreteerd als een rechts-
keuzebevoegdheidd en steeds minder als een open verwijzingsregel. Deze twee veranderin-
gen,, te weten het omdraaien van de volgorde en de veranderde betekenis van de loi 
d'autonomie,d'autonomie, resulteren in een prominentere plaats voor de ordre public in de verwijzing. 
Dee status van de rechtskeuze is hiermee echter niet veranderd; het blijf t een conflictenrech-
telijj  ke rechtskeuze. 

Opp twee punten verschilt een secundaire (of materieelrechtelijke) rechtskeuze van een 
primairee (of conflictenrechtelijke) rechtskeuze. Het eerste verschil betreft de status van 
hett gekozen recht en met name de mate van dwingendheid van de daarin opgenomen 
rechtsregels.. Het tweede verschil betreft de positie van het objectief toepasselijke recht. 
Bijj  een secundaire rechtskeuze gaat men ervan uit dat het gekozen recht de overeenkomst 
niett 'beheerst' maar dat de bepalingen van het door partijen aangewezen recht middels 
dee rechtskeuze zijn opgenomen in de overeenkomst. Het gekozen recht geldt dan tussen 
partijenn voor zover in de overeenkomst zelf geen afwijkende regeling wordt getroffen. 
Hett gekozen recht is daarmee in zijn geheel 'aanvullend' recht. In het Franse systeem is 
afwijkenn van de minimumbescherming van het gekozen recht echter alleen mogelijk als 
dezee afwijking gunstig is voor de werknemer. Het gekozen recht heeft daarmee dezelfde 
matee van dwingendheid als het in interne gevallen op basis van de ordre public social 
zouu hebben. 

Hett tweede verschil tussen primaire en secundaire rechtskeuze betreft het effect van 
dee rechtskeuze op de gelding van het recht dat zonder die rechtskeuze toepasselijk zou 
zijn.. Is het mogelijk door een rechtskeuze de dwingende regels van het objectief toepasselijk 
rechtt opzij te zetten? Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijker te beantwoorden. Het 
meestee dwingende arbeidsovereenkomstenrecht beoogt de werknemer namelijk een minimum 
niveauu van bescherming te garanderen. Een gunstiger regeling zet dit recht niet opzij, zij 
vultt het aan. Problemen ontstaan dan ook alleen als het objectief toepasselijke recht een 
standaard-- of maximum regeling bevat. Volgens de Franse doctrine zet een rechtskeuze 
voorr een gunstiger recht dit soort maxima inderdaad opzij. Het begunstigingsgebod maakt 
immerss deel uit van het Franse IPR. Bij deze constatering past echter een caveat. Maximum-
enn standaardregelingen in het arbeidsrecht dienen namelijk meestal een sociaal-economisch 
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ordeningsdoel.. In de praktijk gaat het om aspecten van het collectieve arbeidsrecht enerzijds 
enn maatregelen in het kader van bijvoorbeeld de loonpolitiek anderzijds. Dit soort regelingen 
zall  vaak ongeacht een gunstiger rechtskeuze van toepassing zijn, en wel via de openbare 
orde,, als lots d'application immediate of op basis van een aparte verwijzingsregel. Op deze 
wijzee kan de begunstiging alsnog teniet worden gedaan. 

Samenvattendd kom ik tot de conclusie dat verschillende opvattingen over het karakter van 
hett interne arbeidsrecht leiden tot duidelijk verschillende opvattingen over de rol van de 
partijj  autonomie in het internationale arbeidsrecht. Een contractuele opvatting leidt tot 
aanvaardingg van een confiictenrechtelijke rechtskeuze; een ordeningsrechtelijke opvatting 
laatt hoogstens een materieelrechtelijke rechtskeuze toe. Een systeem gebaseerd op bescher-
mingg van de werknemer tenslotte kent de rechtskeuze een geheel nieuwe plaats toe. Een 
primairee rechtskeuze wordt toegestaan maar heeft slechts een beperkt effect. Het gekozen 
rechtt komt naast het objectief toepasselijk recht te staan waarbij de onderlinge verhouding 
wordtt bepaald door het begunstigingsbeginsel. Dit laatste, in Frankrijk ontwikkelde, systeem 
sluitt overigens in belangrijke mate aan op de rechtsbronnenleer in het interne Franse 
arbeidsrecht. . 

44 De structuur  van de verwijzingsregel 

Inn de vorige paragraaf bleek dat de bestaande verschillen in uitgangspunt inzake de aard 
vann het arbeidsrecht en het doel van het conflictenrecht op een logische wijze samenhangen 
mett verschillen in opvatting over de rol van de partij autonomie in het IPR. Het is veel 
lastigerr om eenzelfde correlatie te leggen met de structuur van de verwijzingsregel. 

Inn Frankrijk en Duitsland werd ten aanzien van overeenkomsten met een open verwij-
zingsregell  gewerkt. In beide landen speelde de vermoedelijke en/of veronderstelde partij wil 
eenn belangrijke rol. Hierin verschilden het Franse en het Duitse IPR duidelijk van het 
Nederlandse.. In Nederland gold immers ook voor de inwerkingtreding van het EVO voor 
overeenkomstenn de leer van de karakteristieke prestatie. Op basis van deze leer werd een 
overeenkomstt in principe aangeknoopt aan de woonplaats van degene die de karakteristieke 
prestatiee levert, zoals de verkoper bij een koopovereenkomst of de verhuurder bij de huur 
enn verhuur van roerende zaken. Deze verwijzingsregel kende weliswaar een open einde, 
maarr van de mogelijkheid om af te wijken van de hoofdregel werd in de jurisprudentie 
nauwelijkss gebruik gemaakt. Deze tendens is sinds de inwerkingtreding van het EVO nog 
versterktt door het Balenpers-arrest van de Hoge Raad uit 1992. In dit arrest bepaalde de 
Hogee Raad dat van het open einde van art. 4 EVO slechts gebruik gemaakt mag worden 
alss de plaats van vestiging van de karakteristieke prestant geen reële aanknopingswaarde 
heeft.33 Hierdoor heeft de verwijzingsregel voor overeenkomsten in Nederland een vrijwel 

33 HR 25 september 1992 NJ 1992, 750. 

225 5 



55 - Analyse van de uitgangsposities 

geslotenn karakter gekregen. Voor overeenkomsten in het algemeen worden dus in de 
verschillendee landen zowel open als (min of meer) gesloten verwijzingsregels gehanteerd 
enn verdedigd. Hierbij worden de rechtszekerheid en hanteerbaarheid afgezet tegen 
flexibilitei tt en de behoefte daadwerkelijk het nauwst betrokken recht op de overeenkomst 
toee te passen.4 Deze verschillen in uitgangspunt maken een voorspelling over de mate 
vann openheid van de verwijzingsregel in het contractuele model precair. 

Eenn tweede moeilijkheid bij het relateren van een bepaald type verwijzingsregel aan een 
bepaaldd model ten aanzien van de arbeidsovereenkomst wordt veroorzaakt door het feit 
datt open verwijzingsregels op verschillende manier ingevuld kunnen worden. Voor het 
bepalenn van de vermoedelijke of veronderstelde partijwil kan gebruik worden gemaakt 
vann indices als de woonplaats van partijen, de plaats van sluiting van de overeenkomst, 
dee plaats van uitvoering van de contractuele verbintenissen etc. Naast puur geografische 
aanknopingspuntenn kunnen echter ook policy-overwegingen een rol spelen bij de bepaling 
vann het nauwst betrokken recht respectievelijk de veronderstelde partijwil.5 De structuur 
vann de conflictregel geeft hierover in principe geen uitsluitsel. Wel blijkt het or-
deningskarakterr van het arbeidsrecht in de literatuur voornamelijk gerelateerd te worden 
aann de locus laboris. Ook is de ordenende functie van het arbeidsrecht gericht op groepen 
terwijll  het privaatrechtelijke, contractuele aspect zich richt op de partijen bij de individuele 
overeenkomst. . 

Ditt leidde bij het begin van het onderzoek tot de verwachting dat het ordeningsmodel 
mett name zou aanknopen aan de locus laboris en weinig tot geen ruimte zou laten voor 
individuelee afwijking. Dit zou dan terug moeten komen zowel in de structuur van de 
verwijzingsregell  als in de gehanteerde aanknopingfactoren. In het contractuele model 
daarentegenn zouden factoren meewegen die verband houden met de individuele 
overeenkomstt en de daarbij betrokken partijen. Een model waarin de bescherming van 
dee werknemer centraal staat zou zich tenslotte moeten kenmerken door enigerlei vorm 
vann alternatieve aanknoping. 

Dezee verschillen komen in het onderzochte materiaal duidelijk terug. Zo is er een heel 
duidelijkk verschil tussen Gamillscheg enerzijds en Koopmans anderzijds voor wat betreft 
dee structuur van de door hen voorgestelde verwijzingsregel. Gamillscheg pleit voor een 
openn verwijzingsregel die de mogelijkheid biedt rekening te houden met alle omstan-
dighedenn van het geval zoals de plaats waar de werknemer aangeworven is, de vestiging 
vann de werkgever en zelfs de mate van bescherming geboden door het recht van de 

44 Vergelijk bijvoorbeeld Jaffey, die pleit voor een gesloten verwijzingsregel met Morse, die de open 
properproper /w-regel van het Engelse recht als een logische reactie op de behoefte van de praktijk ziet. 
Beidee in: North 1982, resp. 33 e.v. en 144. 

55 Jaffey (in: North 1982, 34) verdedigt zelfs het standpunt dat aanknopen aan elementen van de 
overeenkomstt zelf (in tegenstelling tot aan partijen) slechts verdedigbaar is op grond van policy 
overwegingenn met betrekking tot het dwingende recht {mandatory law). De locus laboris-rege] is 
zo'nn regel die aanknoopt bij {de plaats van uitvoering van) de overeenkomst 
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feitelijkee werkplek. Dit neemt overigens niet weg dat ook bij Gamillscheg een belangrijke 
roll  is weggelegd voor de locus laboris. Eenzelfde benadering valt te constateren in de 
Duitsee jurisprudentie. De verwijzing van arbeidsovereenkomsten loopt volgens een vaster 
stramienn dan die van overeenkomsten in het algemeen, maar heeft nog steeds een tamelijk 
openn karakter. De belangrijkste reden voor Gamillscheg om vast te willen houden aan 
aanknopingg aan de vermoedelijke partijwil, is dat deze verwijzing volgens hem het meeste 
ruimtee biedt om recht te doen aan de verwachtingen van partijen. De voorkeur voor een 
open,, op de partijwil gebaseerde verwijzingsregel hangt dus nauw samen met een strikt 
individuelee benadering van de arbeidsverhouding. 

Koopmanss komt daarentegen uit op een systeem van gesloten verwijzingsregels. Dit 
systeemm vloeit logisch voort uit zijn opvatting over het karakter van het arbeidsrecht. Het 
arbeidsrechtt richt zich namelijk volgens hem niet op de werknemer als individu maar op 
dee onderneming. Bij andere aanhangers van een collectief model zoals Szaszy staan 
eveneenss collectieven, zoals de werknemers als groep, de arbeidsmarkt en/of de nationale 
economiee centraal. De mogelijkheid en de wenselijkheid om rekening te houden met 
individuelee variaties is in al die gevallen klein. Wel kunnen voor bepaalde, duidelijk te 
onderscheidenn categorieën werknemers afzonderlijke regels worden opgesteld. In de meeste 
ordeningsrechtelijkee modellen wordt sterk de nadruk gelegd op de rol van de lex loci 
laboris.laboris. In het algemeen geldt deze als de lex causae voor de arbeidsovereenkomst. Slechts 
voorr speciale categorieën werknemers gelden andere, eveneens gesloten, verwijzingsregels. 
Koopmans,, daarentegen, kent de CAO een centrale plaats toe als rechtsbron voor de arbeids-
overeenkomstt en komt zo uit op de plaats van vestiging van de onderneming als een van 
dee belangrijkste aanknopingspunten voor de ordening van arbeidsverhoudingen. Hiermee 
neemtt Koopmans een duidelijk afwijkend standpunt in. 

Binnenn het beschermingsmodel zoals aangetroffen in Frankrijk is de structuur van de 
conflictregell  in de loop der jaren veranderd. Hierbij zal ik, in tegenstelling tot het gangbare 
gebruikk in Nederland maar binnen het Franse systeem mijns inziens acceptabel, ook de 
inn het arbeidsrecht ontwikkelde tweezijdige variant van de lois de police, onder het begrip 
'conflictregel'' scharen. In de oudere hierboven besproken jurisprudentie was sprake van 
eenn open verwijzingsregel onder de noemer loi d'autonomie. Evenals in Duitsland was 
dee invulling voor arbeidsovereenkomsten iets minder flexibel dan voor overeenkomsten 
inn het algemeen, maar de regel was op zijn minst half-open. Ook de lois de police-
aanknopingg kende enige flexibiliteit omdat in de typische gevallen van internationaal ar-
beidsrechtt de werkplek meestal in enigerlei vorm variabel of onduidelijk is. Juist het werken 
mett twee redelijk flexibele conflictregels werkte een maximale bescherming van de 
werknemerr in de hand. 

Eenn belangrijke zwakte van het systeem lag echter in het gebruik van de loi d'auto-
nomienomie als open verwijzingsregel. De partijen bij de overeenkomst konden gebruik maken 
vann hun autonomie door een expliciete rechtskeuze uit te brengen. Een dergelijke rechts-
keuze,, die meestal tot stand komt op initiatief van de werkgever, gaf een specifieke 
invullingg aan de loi d'autonomie. Deze kon dan niet meer gebruikt worden om via de impli-
cietee partijwil een voor de werknemer gunstig recht van toepassing te verklaren. Toen 
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vervolgenss de Cour de Cassation ging eisen dat de partijwil tot uiting kwam in een expli-
cietee of voldoende duidelijke impliciete rechtskeuze, was de loi d 'autonomie als open ver-
wijzingsregell  de facto afgeschaft. Hiermee was het Franse systeem een deel van zijn flexi-
biliteitt kwijtgeraakt. 

Ditt effect werd nog versterkt doordat een sterk territoriaal uitgewerkte aanknoping 
aann de locus laboris de partijautonomie op een gegeven ogenblik verdrong als primaire 
aanknopingsfactor.. Lagarde uitte in 1989 dan ook als klacht dat het toenmalige Franse 
IPRR voor arbeidsovereenkomsten een min of meer gesloten, op territoriale werking geba-
seerdee verwijzingsregel hanteerde, waardoor de bescherming van de werknemer ernstig 
ondergravenn werd. Het Franse internationale arbeidsrecht was daardoor in zijn structuur 
enn zijn effect opgeschoven in de richting van het ordeningsmodel. De ordening leek daarbij 
voornamelijkk gericht op de werkzaamheden uitgevoerd binnen het territoir. 

55 De objectieve verwijzing 

Volgenss het klassieke model van de arbeidsverhouding heeft een werknemer een duidelijk 
tee lokaliseren vaste werkplek. Op die plek is hij opgenomen in een organisatorisch verband 
enn werkt hij samen met zijn directe collega's. Hij is er al dan niet lid van de plaatselijke 
vakbondd die mede ten behoeve van hem CAO's afsluit. Over zijn veiligheid wordt gewaakt 
doorr de lokale arbeidsinspectie. Arbeidsgeschillen kunnen worden voorgelegd aan de 
plaatselijkee rechter. Als hij ontslag neemt, valt hij terug op het nationale systeem van sociale 
zekerheid.. Zijn plaats zal opgevuld worden door iemand die op de lokale arbeidsmarkt 
iss geworven. Meestal woont hij in de buurt en ook zijn werkgever zal vaak gevestigd zijn 
opp de werkplek. In deze locus laboris komen dus alle factoren samen die de regulering 
vann de arbeidsverhouding bepalen. Een dergelijke arbeidsverhouding is echter voor het 
IPRR (meestal) niet interessant. Problemen in het IPR ontstaan immers doordat sommige van 
dezee factoren naar een ander land verwijzen. 

Uitt het onderzoek komt naar voren dat in alle systemen van internationaal arbeidsrecht 
dee locus laboris de hoofdaanknoping is. Of, om de in het internationale arbeidsrecht 
populairee aanduiding te gebruiken: het arbeidsrecht werkt in belangrijke mate territoriaal. 
Territorialee aanknoping zegt echter niet veel meer dan dat objectieve aanknopingspunten 
mett een feitelijk-geografische betekenis worden gebruikt. Met andere woorden, de par-
tijautonomiee speelt geen rol en de nationaliteit van betrokkenen evenmin. Het ter-
ritorialiteitsbegripp dient vervolgens nader te worden ingevuld. Hetzelfde geldt, zij het in 
ietss mindere mate, voor het begrip locus laboris. In het bovengenoemde standaardgeval 
waarinn de werknemer zich iedere ochtend naar dezelfde plek begeeft, levert vaststelling 
vann de locus laboris geen enkel probleem op. Dit wordt anders in die gevallen waarin de 
werkplekk variabel is, het organisatorisch verband waarin de werknemer is opgenomen niet 
samenvaltt met de feitelijke werkplek, etcetera. Uit het onderzoek blijkt dat in dergelijke 
gevallenn het begrip locus laboris verschillend kan worden ingevuld. 
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Gamillschegg heeft erop gewezen dat bij een vrij strikte aanknoping aan de locus laboris 
dee neiging bestaat terug te vallen op juridische constructies, zo niet ficties ten aanzien van 
dee locus laboris. Piloten werkzaam op vliegtuigen met registratie in Ivoorkust, kunnen 
dann geacht worden hun werkzaamheden te verrichten in Ivoorkust, ook als ze dat land 
zelff  nog nooit hebben bezocht.6 Gamillscheg pleit ervoor de locus laboris te beschouwen 
alss een feitelijk begrip en niet als juridische constructie. Het begrip doelt dan op de plaats 
waarr of van waaruit de werknemer zijn werkzaamheden ook daadwerkelijk uitvoert. Dit 
lostt overigens nog niet alle problemen rond de locus laboris op. Vervolgens moet namelijk 
bepaaldd worden of de term verwijst naar elke, eventueel voorbijgaande werkplek of naar 
dee gewoonlijke werkplek. Zijn alle werkzaamheden in het kader van de overeenkomst 
relevantt of alleen de hoofdwerkzaamheden? En tenslotte, behoren ook ambassades, zee-
schepenn en vliegtuigen tot het nationale territoir?7 

Inn Duitsland werd en wordt aangeknoopt bij het Arbeitsort. Voor werknemers die zijn 
opgenomenn in een arbeidsorganisatie, is het Arbeitsort gelijk aan de vestigingsplaats van 
diee organisatie. Voor andere werknemers geldt het zwaartepunt van de werkzaamheden 
alss Arbeitsort. Het EVO kiest voor aanknoping aan de gewoonlijke werkplek. Bij kortdurende 
detacheringenn wijzigt het toepasselijk recht daardoor niet. Terwijl de feitelijke werkplek 
gewijzigdd wordt, blijf t de gewoonlijke werkplek in de zin van art. 6 lid 2 onder a EVO 
constant.. In beide systemen valt de locus laboris dus niet onder alle omstandigheden samen 
mett de plaats waar de betrokkene op dat moment feitelijk zijn werkzaamheden vervult. 
Dee verwijzingsregel richt zich op een min of meer stabiel centrum. 

Doorr een verwijzingsregel te baseren op een min of meer stabiel gegeven, en niet op de 
feitelijkee werkplek, wordt de eenheid van recht ten aanzien van alle op een bepaalde plek 
werkzamee werknemers doorbroken. Aan de andere kant kan op die manier worden voor-
komen,, dat bij verandering van de plaats van werkzaamheden ook het toepasselijk recht 
verandert.. Wisseling van toepasselijk recht doorbreekt de continuïteit van de arbeidsver-
houdingg en kan de opbouw van rechten in gevaar brengen. Daarnaast kan de werknemer 
bijj  overplaatsing geconfronteerd worden met de toepasselijkheid van een onbekend en 
mogelijkk ongunstiger recht.8 Zowel eventuele problemen met betrekking tot de opbouw 
vann rechten als de onbekendheid ten aanzien van het recht van de nieuwe werkplek 
verhogenn de onzekerheid voor partijen bij de overeenkomst. De bezwaren tegen aanknoping 

66 Zie CdC 28 februari 1986 Droit Social 1986,410; Rev.Crit.dip 1986, 501; JDI1986, 702 (Air Afrique). 
77 Vergelijk Coursier 1993, 95 e.v. 
88 Of de kans op verslechtering voor de werknemer groot of klein is, hangt af van het land en de tijd. 

Zoo was de typische Franse internationale arbeidsverhouding er een van uitzending naar de ex-koloniën. 
Belgiëë daarentegen heeft zelf geen multinationals en had voornamelijk te maken met Amerikanen 
diee werkzaam waren in België. De behoefte om werknemers te beschermen tegen non-existent of 
slechtt ontwikkeld arbeidsrecht is algemeen aanwezig, ook bij Gamillscheg. Bij hem speelt echter de 
continuïteitt de hoofdrol omdat deze ook een z.i. onterechte bevoordeling van de werknemer kan 
voorkomen.. Daarbij denkt hij m.n. aan het combineren van het Europese ontslagrecht (toepasselijk 
verklaardd o.g.v. de laatste werkplek) met het jaren hebben genoten van een Amerikaans salarisniveau. 
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aann de feitelijke werkplek sluiten dan ook aan bij een contractuele (= individuele) 
benaderingg van de arbeidsovereenkomst. Het argument van eenheid van recht op de werk-
plekk benadrukt juist het collectieve karakter van het arbeidsrecht. Het viel dan ook te 
verwachtenn dat de mate waarin afgeweken kan worden van het recht van de feitelijke werk-
plekk nauw samenhangt met de vraag in welke mate het individuele karakter van de arbeids-
overeenkomstt een rol speelt in het IPR. 

Eenn groot voorstander van een individuele benadering is Gamillscheg. Hij benadrukt 
dee bezwaren tegen verandering van toepasselijk recht en zoekt de oplossing in een strikt 
individuelee verwijzing waarin de geschiedenis van de arbeidsverhouding een belangrijke 
roll  speelt. Aanknopingspunten zijn dan met name de plaats van totstandkoming van de 
overeenkomstt en de gemeenschappelijke herkomst van partijen oftewel de 'nationaliteit' 
vann partijen. Als deze aanknopingsfactoren samenvallen, zoals in het klassieke geval van 
uitzending,, is het recht van het land van herkomst van toepassing. Op deze wijze zou ook 
bijj  langdurige uitzendingen en overplaatsingen het toepasselijk recht constant kunnen 
wordenn gehouden. Voor een dergelijke uitzendingsregel is in meer collectieve benaderingen 
geenn plaats: de individuele geschiedenis van een bepaalde werknemer heeft immers geen 
effectt op zijn plaats in het collectief. 

Dee uitzendingsregel komt dus de continuïteit van dee rechtsverhouding ten goede. Daarnaast 
iss de regel te verklaren uit de behoefte van zowel de rechtspraak, als de wetgever en de 
doctrinee om de eigen onderdanen bij uitzending naar het buitenland en/of de koloniën te 
beschermenn tegen toepassing van exotische rechtstelsels. De duidelijkste sporen hiervan 
zijnn aan te treffen in de Duitse en oudere Franse rechtspraak en doctrine.9 De Franse 
wetsbepalingg over ontslag van naar het buitenland uitgezonden (Franse) werknemers in 
dienstt van Franse multinationals vormt hiervan een wettelijke neerslag. Op herkomst 
gebaseerdee conflictregels zijn dus mede een reactie op de feitelijke verschillen in bescher-
mingg tussen de verschillende systemen van arbeidsrecht. Ze ontbreken dan ook in 
conflictregelingenn die de verhouding betreffen tussen rechtsstelsels die geacht worden qua 
beschermingsniveauu vergelijkbaar te zijn. Gamillscheg noemt in dat verband het Duitse 
interlokalee recht en, voor de toekomst, het intracommunautaire conflictenrecht. 

Alss de nationaliteit van doorslaggevend belang wordt voor de verwijzing, ontstaat een 
onderscheidd tussen expatriates, host-country nationals en werknemers met de nationaliteit 
vann een derde land. In de (Duitse) doctrine wordt verschillend gedacht over de redelijkheid 
vann dit onderscheid. Hierbij speelt het EG-recht een belangrijke rol. In deel li l zal op dit 
probleemm worden ingegaan in het kader van het discriminatie-verbod van art. 12 EG-
Verdrag. . 

99 Het is misschien aardig hier te vermelden, dat Fallon voor het Belgische recht een statistische analyse 
heeftt gemaakt van de relevantie van de diverse aanknopingspunten voor het verwijzingsresultaat in 
internationalee arbeidsgeschillen bij de Belgische rechter. De nationaliteit van betrokkenen kwam vaker 
expliciett in de motivering voor dan de locus executionis (= laboris) en bleek ook uiteindelijk een 
beteree indicatie op te leveren voor het verwijzingsresultaat (gegevens ontleend aan het rapport 
provisoireprovisoire van 1989). 
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Inn het verwijzingsrecht moet dus een keuze gemaakt worden tussen de feitelijke, zij het 
voorbijgaandee werkplek, een stabieler aanknopingspunt, omschreven als de gewoonlijke 
werkplek,, en een vaste aanknoping gebaseerd op de geschiedenis van de individuele 
arbeidsovereenkomst.. Hierbij staat het continuïteitsbelang tegenover de belangen die 
gemoeidd zijn met juridische integratie, De afweging tussen deze belangen kan invloed 
hebbenn op de mate waarin wordt afgeweken van het recht van de gewoonlijke werkplek, 
maarr beïnvloedt tevens de invulling van de aanknopingsfactor zelf. In Duitsland wordt 
inn gevallen waarin sprake is van Eingliederung aangeknoopt bij de vestigingsplaats van 
dee betreffende arbeidsorganisatie. De werkplek wordt dan in feite gedefinieerd aan de hand 
vann de vestigingsplaats van de werkgever. Dit roept de vraag op of en in welke mate de 
vestigingsplaatss van de werkgever zelf bruikbaar is als aanknopingspunt in het verwij-
zingsrecht. . 

Arbeidsrechtt is niet louter overeenkomstenrecht, maar heeft tevens betrekking op en draagt 
ookk bij tot de organisatie van de onderneming. Veel arbeidswetgeving bevat een organisa-
torischh element, beoogt een structuur in de onderneming tot stand te brengen. Dit geldt 
niett alleen voor het collectieve arbeidsrecht met betrekking tot bijvoorbeeld de vak-
bondsrechtenn in de onderneming en medezeggenschap, maar ook voor een regeling als 
dee Nederlandse (nieuwe) arbeidsomstandighedenwet waar deze collectieve voorzieningen 
insteltt in de vorm van arbo-commissies en bedrijfsgezondheidsdiensten. Dergelijke bepalin-
genn kunnen wel effect hebben op de rechtspositie van de individuele werknemer, maar 
behorenn niet tot het individuele arbeidsrecht in enge zin. Ze creëren zogenaamde collectieve 
rechtenn voor alle betrokkenen werkzaam in de onderneming of het bedrijfsonderdeel). 
Hett Duitse recht spreekt in dit verband van Betriebsnormen of Solidarnormen. Er is uit 
dee aard van dergelijke normen een argument af te leiden om in internationale gevallen 
aann te knopen bij de werkgever en niet bij de overeenkomst. 

Err zijn daarnaast nog andere argumenten aan te voeren om de plaats van vestiging 
vann de werkgever te kiezen als centraal aanknopingspunt en niet de feitelijke of gewoonlijke 
werkplek.. De internationaal werkzame onderneming heeft er belang bij op al zijn 
werknemerss hetzelfde recht toe te passen. Om te beginnen vereenvoudigt dit de ad-
ministratie.. Aanknoping aan de onderneming voorkomt ook moeilijk te rechtvaardigen 
verschillenn tussen de werknemers onderling.10 Eenheid van recht binnen het bedrijf van 
dee werkgever maakt het mogelijk de werknemers te organiseren en hun belangen 
gemeenschappelijkk te behartigen. Dit kan vervolgens leiden tot het sluiten van bedrijfsak-
koordenn en/of ondernemings-CAO's. 

100 Couturier (1994, 18) gebruikt de eenheid van recht zelfs als onderdeel van zijn omschrijving van 
hett begrip entreprise. "1' entreprise est générakment envisagée comme une unité économique et sociale, 
laa reunion de tous les elements collaborant a une oeuvre commune de production, quelle que soit 
saa forme juridique, ou sa personnalité. L'unité économique résulte d'une activité ou d'un ensemble 
d'activitéss complémentaires ou connexes et d'une direction unique; elle est nécessairement liée a l'unité 
sociale,, laquelle résulte d'une collectivité de salaries soumis au même statut (cursivering AH) et a 
unee gestion unique du personnel." 
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Duss ook uit het oogpunt van sociaal-economische ordening zijn er bezwaren aan te voeren 
tegenn de aanknoping aan de werkplek en vóór aanknoping aan de werkgever. Dit standpunt 
iss duidelijk terug te vinden in het preadvies van Koopmans. In zijn werk neemt de plaats 
vann vestiging van de onderneming een even belangrijke plaats in als de locus laboris. Voor 
hett contractuele deel van de arbeidsverhouding is dat eerste aanknopingspunt volgens hem 
zelfss belangrijker dan de feitelijke werkplek. Aanknoping aan de vestiging van de werkgever 
iss daarmee het belangrijkste alternatief voor aanknoping aan de werkplek. 

Nett als het begrip locus laboris dient echter ook het vestigingsbegrip nader te worden 
ingevuld.. De term kan verwijzen naar de werkelijke of statutaire zetel van de werkgever-
rechtspersoon,, maar ook naar de vestiging van de onderneming en/of een zelfstandig 
bedrijfsonderdeel.. Als meerdere ondernemingen werkgeversverantwoordeüjkheden uitoefe-
nen,, moet een keuze gemaakt worden welke van de verschillende werkgeverseigenschappen 
doorslaggevendd is. Gaat het bijvoorbeeld om de vestiging waar de werknemer in de organi-
satiee is opgenomen, of juist om de vestiging waarmee de overeenkomst is gesloten? Om 
degenee die de werknemer opdrachten geeft, of om degene die het loon uitbetaalt? Niet 
altijdd wordt expliciet een keuze gemaakt tussen de verschillende mogelijkheden. 

Bijj  Koopmans is slechts de feitelijke vestigingsplaats van de organisatie waarin de 
werknemerr is opgenomen relevant als aanknopingsfactor. In Duitsland wordt de ves-
tigingsplaatss van de onderneming in feite gebruikt ter invulling van het locus laboris-begrip. 
DitDit  begrip verwijst immers naar de plaats waar de werknemer is opgenomen in de arbeidsor-
ganisatiee (de Eingliederung). Voor de secundaire aanknoping aan de werkgever worden 
inn Duitsland dan ook factoren benut die nog niet eerder waren gebruikt, zoals de vestiging 
vann de rechtspersoon waarmee de betrokkene de arbeidsovereenkomst heeft gesloten, of 
vann het moederbedrijf van het internationale concern. Er is dus een nauwe samenhang 
tussenn de invulling van het locus laboris-beghp en de keuze ten aanzien van de - meestal 
secundairee - aanknoping aan de werkgever. 

Ookk bij de invulling van de aanknoping aan de werkgever komt een verschil naar voren 
tussenn een overeenkomstenrechtelijke benadering en een arbeidsrechtelijke benadering van 
dee internationale arbeidsovereenkomst. Het overeenkomstenrecht is geïnteresseerd in de 
contractuelee wederpartij en richt zich daardoor voornamelijk op de rechtspersoon. Het 
arbeidsrechtt is geïnteresseerd in werkeenheden en zeggenschapsstructuren en richt zich 
veeleerr op de onderneming of het bedrijfsonderdeel. Het Franse arbeidsrecht werkt met 
dee begrippen entrephse en établissement naast het vennootschapsrechtelijke société; het 
Duitsee recht onderscheidt naast de rechtspersoon en het concern het begrip Unternehmen 
datt voornamelijk economische betekenis heeft en het begrip Betrieb dat typisch arbeidsrech-
telijkk zou zijn.11 Bij de interpretatie van art. 6 lid 2 onder b EVO in deel IV zullen deze 
verschillendee mogelijkheden nog eens de revue passeren. 

Dee belangrijkste aanknopingspunten in het interne arbeidsrecht zijn dus de gewoonlijke 
werkplek,, de feitelijke werkplek, de vestiging van de onderneming, de vestiging van de 

111 Voor Frankrijk o.a. Couturier 1994, 29-45; voor Duitsland o.a. MünchArbR III-Lówisch 1993, 242. 
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rechtspersoon,, de plaats van totstandkomen van de overeenkomst en de nationaliteit van 
partijen.. Aan welk aanknopingspunt welk gewicht wordt toegekend, hangt af van de visie 
diee wordt aangehangen over de functie van het (internationale) arbeidsrecht. De grote 
driedelingg die in dit hoofdstuk wordt gehanteerd is die tussen arbeidsrecht als contracten-
recht,, als beschermingsrecht of als economisch ordeningsrecht. All e drie opvattingen laten 
zichh in beginsel combineren met een systeem van meerzijdige verwijzingsregels, al zal 
dee uiteindelijke vormgeving van de regels verschillen. De specifieke kenmerken van het 
(internationale)) arbeidsrecht zijn dan ook op het eerste gezicht niet onverenigbaar met het 
IPR.. Bij het bespreken van de uitzendingsregel kwam echter een element van het inter-
nationalee arbeidsrecht naar voren dat slecht met de uitgangspunten van het IPR te rijmen 
valt.. Het gaat dan om het gebruik van de uitzendingsregel met het specifieke doel om eigen 
werknemerss te beschermen tegen de toepassing van vreemd recht. Op dit punt gaat het 
internationalee arbeidsrecht dus uit van de ongelijkwaardigheid van het buitenlandse ar-
beidsrecht,, terwijl de meerzijdige verwijzingsregel in het IPR juist gebaseerd is op de 
onderlingee uitwisselbaarheid van rechtsstelsels (behoudens de uitzondering van de openbare 
orde). . 

Dee ongelijkwaardigheid van nationale stelsels van arbeidsrecht speelt een rol op verschil-
lendee punten van het internationale arbeidsrecht en kan twee vormen aannemen. Sommige 
delenn ervan, zoals het medezeggenschapsrecht, zijn niet in alle stelsels aanwezig. Het is 
dann niet mogelijk een meerzijdige verwijzingsregel op te stellen voor die specifieke 
verwijzingscategorie.. Het medezeggenschapsrecht maakt dan ook gebruik van een eenzijdige 
conflictregell  waarin de vestiging van de onderneming meestal een belangrijke rol speelt. 
Opp andere punten kan een verschil in politieke en/of economische situatie leiden tot grote 
verschillenn in het wettelijk beschermingsniveau. In dat geval is toepassing van buitenlands 
rechtt wel mogelijk, maar niet altijd wenselijk. 

Dee bezwaren gebaseerd op de bestaande verschillen in beschermingsniveau kennen verschil-
lendee aspecten. Allereerst wordt het arbeidsrecht beïnvloed door de grondrechten. Een 
(extreem)) laag beschermingsniveau kan dan ook in strijd komen met beginselen die 
fundamenteell  worden geacht voor het rechtsstelsel van de rechter die geroepen wordt een 
concreett geschil te beslechten. Hoe vaak dit probleem zich in de praktijk voordoet, hangt 
aff  van de mate waarin het eigen arbeidsrecht en de daarin opgenomen normen van openbare 
ordee worden geacht. De gebruikelijke iPR-reactie op dit probleem loopt via het leerstuk 
vann de openbare orde. 

Eenn ander probleem dat opgeroepen wordt door de feitelijke verschillen tussen de 
diversee stelsels van arbeidsrecht, betreft de gevolgen van een verandering van het toepas-
selijkk recht op de onderlinge rechten en plichten van werknemers. Bij overplaatsing van 
dee werknemer kan deze vaak worden behoed voor het lagere beschermingsniveau van de 
nieuwee werkplek via het (arbeidsrechtelijke) leerstuk der verkregen rechten. Een enkele 
schrijverr wijst er echter op dat ook de werkgever bij een wijziging van het toepasselijke 
rechtt niet met een totaal andere balans tussen kosten en baten van de overeenkomst mag 
wordenn geconfronteerd. Dit bezwaar treedt met name op als het beschermingsniveau van 
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hett nieuw toe te passen recht beduidend hoger is. In beide gevallen kunnen de problemen 
wordenn voorkomen door het toepasselijk recht constant te houden. Statutenwechsel zou 
dann ook zoveel mogelijk moeten worden vermeden. 

Eenn laatste, eveneens economisch getint bezwaar tegen toepassing van een recht met 
eenn afwijkend beschermingsniveau, is gebaseerd op het arbeidsrecht als kostenfactor. 

Voorr zover het interne arbeidsrecht uniforme arbeidsvoorwaarden voorschrijft, gebeurt 
ditt mede om te voorkomen dat bedrijven onderling concurreren middels de arbeidsvoorwaar-
den.. Het is de vraag of ook het internationale arbeidsrecht een dergelijk doel heeft en, 
meerr specifiek, of het de nationale economie beoogt te beschermen tegen buitenlandse 
concurrentie.. Op dit punt pakte het Franse internationale arbeidsrecht heel anders uit dan 
hett Duitse. 

Inn het Duitse IPR bestond vrij veel ruimte om op in Duitsland uitgevoerde arbeidsver-
houdingenn buitenlands recht toe te passen. Deze ruimte was er niet alleen bij kortdurende 
overplaatsingenn (Ausstrahlung) maar ook bij langdurende uitzendingen. Het iPR-systeem 
maaktee dat de Duitse arbeidsmarkt relatief open stond voor werkzaamheden onder buiten-
landss recht. Voor zover dit problemen gaf vanuit het oogpunt van de concurrentieverhoudin-
gen,, werd dit opgelost via het vreemdelingenrecht. 

Inn Frankrijk daarentegen gold het Franse arbeidsrecht op alle arbeid verricht in 
Frankrijk.. De rechtspositie van buitenlandse werknemers is opgenomen in de Code du 
TravailTravail en maakt daarmee deel uit van het arbeidsrecht in ruime zin. De concurrentiever-
houdingenn op de Franse markt werden dus mede gereguleerd via het conflictenrecht. 

Inn Nederland wordt de concurrentie op de arbeidsmarkt in belangrijke mate gereguleerd 
viaa het CAO-recht. Op grond daarvan kan verwacht worden, dat ook de internationale 
concurrentieverhoudingenn in belangrijke mate gezien worden als een zaak van de sociale 
partners.. Uit de ontwikkelingen met betrekking tot de CAO voor de bouwnijverheid, die 
wordenn besproken in deel iv, blijkt dat dit ook inderdaad het geval is. 

Hett toepassen van het eigen arbeidsrecht op alle arbeid verricht binnen het territoir is te 
beschouwenn als een vorm van economisch protectionisme. W&lArbeitt\ehmer-Entsendegesetz 
inn Duitsland, waarbij alsnog delen van het Duitse arbeidsrecht van toepassing worden 
verklaardd op alle bouwvakkers werkzaam op in Duitsland gelegen bouwlokaties, heeft dan 
ookk duidelijk een economische achtergrond. Een vergelijkbaar economisch motief heeft 
echterr ook geleid tot de openstelling in Duitsland van een internationaal scheepsregister. 
Daarbijj  is het mogelijk gemaakt niet-Europese zeelieden werkzaam op zeeschepen onder 
Duitsee vlag aan te stellen op de, meestal veel slechtere, arbeidsvoorwaarden van hun land 
vann oorsprong. In dat geval leidt het economische motief dus juist tot het niet-toepassen 
vann het eigen recht op werkzaamheden verricht op een plaats die vanouds - min of meer 
-- als territoir werd beschouwd. In beide gevallen vergroot de regeling echter de concurren-
tiekrachtt van het Duitse bedrijfsleven. 

Zodraa IPR echter wordt ingezet voor economische doelen, gaan andere aanknopingsfac-
torenn een rol spelen. Dan worden namelijk de diverse bij de (uitvoering van de) arbeidsover-
eenkomstt betrokken markten relevant. Deze markten zijn de arbeidsmarkt, waarop de 
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werknemerss met elkaar concurreren om een baan bij een en dezelfde werkgever, en de 
marktt voor de goederen en/of diensten die met elkaar concurrerende bedrijven produceren 
mett behulp van de in die bedrijven werkzame werknemers. In het EG-recht spelen deze 
marktbegrippenn een rol in respectievelijk het vrij verkeer van personen en het vrij verkeer 
vann goederen en diensten. In het huidige internationale arbeidsrecht worden deze 
marktbegrippenn echter (nog) niet als zodanig gebruikt, de scope rule van art. 6 BBA is bij 
mijnn weten de enige conflictregel die zich specifiek richt op een bepaalde markt.12 Een 
tweedee effect van het inzetten van IPR ter afscherming van de eigen markt is, dat het IPR 
inn strijd kan komen met het EG-recht. De regels met betrekking tot de eenwording binnen 
dee Europese Unie verhouden zich immers slecht met nationaal protectionisme. Deze 
interactiee tussen IPR en EG-recht wordt in deel lil nader onderzocht. 

66 Verwijzingsregels, voorrangsregels en openbare orde 

All ee auteurs die zich buigen over het internationale arbeidsrecht, onderscheiden het ar-
beidsrechtt in verschillende categorieën regels met elk hun eigen conflictenrechtelijke 
behandeling.. In het Duitse recht speelt vanouds het onderscheid tussen privaatrecht en 
publiekrechtt een grote rol. Dit onderscheid valt (min of meer) samen met het onderscheid 
tussenn arbeidsovereenkomstenrecht en het zogenaamde Arbeiterschulzrecht. Tot het domein 
vann het arbeidsovereenkomstenrecht behoren de bepalingen met betrekking tot het loon. 
Duitslandd kent geen wettelijk minimumloon en kent sinds de Tweede Wereldoorlog ook 
geenn looningrepen meer. Het Arbeiterschulzrecht bevat de wetgeving met betrekking tot 
dee werktijden en de arbeidsomstandigheden maar ook beschermingsmaatregelen voor 
specifiekee groepen werknemers als invaliden en zwangere vrouwen. Naast deze twee soorten 
arbeidsrechtt wordt nog het collectieve arbeidsrecht onderscheiden. Deze categorie ar-
beidsrechtt bevat het recht met betrekking tot de vakbewegingsvrijheid, staking, medezeg-
genschapp en collectieve onderhandelingen. 

Koopmanss daarentegen acht het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht niet 
bruikbaarr voor het internationale arbeidsrecht. Hij onderscheidt regelingen met betrekking 
tott de feitelijke arbeidssituatie zoals die betreffende de werktijden en de veiligheid enerzijds 
enn de vermogensrechtelijke aspecten als loon en ontslag alsmede bedrijfsorganisatorische 
aspectenn anderzijds. Lyon-Caen maakt een tweedeling in territoriale en persoonlijke (CAO-
)bepalingenn waarbij de institutions professionnelles et légales, zoals de wetgeving over 
comitéscomités paritaires en délégués du personnel in ieder geval territoriaal werken. Territorialiteit 
zouu ook gelden voor de regeling van de feestdagen, vrije dagen, werkrooster etc. Daaren-
tegenn werkt een regeling over prepensioen bij uitstek persoonlijk. Lyon-Caen twijfelt over 
hett loon dat immers zowel een contractueel aspect heeft als een economisch, loonpolitiek 
aspect.. Ook de Franse jurisprudentie heeft gedurende een bepaalde periode gebruik gemaakt 

122 Zie echter Mankowski (IPRax 1996, 407) die het locus laboris-begnp invult met behulp van het 
arbeidsmarktcriterium. . 
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vann een tweedeling en wel het in het arrest Thuillier opgeworpen onderscheid tussen 
réglementationréglementation administrative du travail en de garanties essentielles du contrat. 

All  deze indelingen zijn gebaseerd op de inhoud van de betreffende regeling. Polak 
gebruiktt als enige een indeling die uitsluitend is gebaseerd op het IPR. Hij verdeelt het 
dwingendee recht in drie categorieën te weten dwingend recht in de zin van art. 6 Evo, 
bijzonderr dwingend recht in de zin van art. 7 EVO en recht van openbare orde. Daarnaast 
ziett hij het collectieve arbeidsrecht als een aparte conflictenrechtelijke categorie. Ook bij 
Polakk blijken echter de veiligheid en de werktijden tot een andere categorie te behoren 
dann de zuiver overeenkomstenrechtelijke aspecten. Zowel de Arbeidstijdenwet als de Arbeid-
omstandighedenwett hebben namelijk een autonome, op territoriale aanknoping gebaseerde, 
werkingssfeer. . 

Opvallendd is dat alle auteurs het erover eens zijn, dat de regeling van arbeidsomstandig-
hedenn en arbeidstijden een belangrijke territoriale component heeft. Het publiekrechtelijke 
karakterr van de regeling en de territoriaal beperkte bevoegdheden van de arbeidsinspectie 
wordenn vaak als redenen aangevoerd voor een territoriale werking van dit soort regelingen. 
Binnenn het systeem van het Nederlandse IPR zouden ze dan ook worden gekwalificeerd 
alss voorrangsregels. In alle drie de onderzochte landen bestaan grote reserves ten aanzien 
vann het toepassen van buitenlandse voorrangsregels, maar in het internationale arbeidsrecht 
lijk tt deze weerstand een stuk minder dan in het conflictenrecht in het algemeen. De 
bereidheidd van rechterlijke instanties om buitenlands publiekrecht toe te passen lijk t echter 
inn belangrijke mate beperkt tot toepassing van regelingen met betrekking tot arbeidstijden 
enn veiligheid, en wel voor zover deze afkomstig zijn uit het recht van dee feitelijke werkplek. 
Hett vaak publiekrechtelijke karakter van de wettelijke regelingen is daarbij blijkbaar geen 
onoverkomelijkk obstakel. Dit laatste hangt mijns inziens samen met het karakter van de 
reguleringg van werktijden en veiligheid. 

Arbeidsomstandighedenrechtt en arbeidstijdenwetgeving worden door de meeste schrij-
verss behandeld als onderdeel van het individuele arbeidsrecht. De regelingen hebben echter 
striktt genomen maar gedeeltelijk een individueel karakter. Immers, veiligheid op de 
werkplek,, sanitaire voorzieningen en werkroosters laten zich slecht individualiseren. Het 
Fransee en Duitse arbeidsrecht erkennen dat ook: de betreffende regelingen worden be-
schouwdd als collectieve rechten respectievelijk bedrijfsgebonden normen. Ze richten zich, 
zoalss Koopmans terecht constateert, primair op de feitelijke werkplek. In het Nederlandse 
arbeidsomstandighedenrechtt komt dit naar voren in het feit dat de beheerder van de 
werkplekk verantwoordelijk is voor de veiligheid van (vrijwel alle) daar werkzame personen, 
loss van de vraag of tussen hem en de betrokkene een arbeidsovereenkomst bestaat. 

Doorredenerendd in deze lijn, is het de vraag of wetgeving met betrekking tot arbeidstij-
denn en arbeidsomstandigheden niet deels moet worden gekwalificeerd als 'collectief 
arbeidsrecht',, in ieder geval voor wat betreft het IPR. Werktijden en arbeidsomstandigheden 
zijnn dan in principe te beschouwen als collectieve regelingen gekoppeld aan de feitelijke 
werkplek.. Naast dergelijke aan de werkplek gekoppelde collectieve rechten kent het 
arbeidsrechtt ook collectieve rechten gekoppeld aan de onderneming. Hierbij kan gedacht 
wordenn aan regelingen met betrekking tot de evenredige vertegenwoordiging van ach-

236 6 



DeelDeel II - De uitgangsposities 

terstandsgroepenn of afvloeiingsregelingen bij reorganisaties. Het belangrijkste voorbeeld 
iss het medezeggenschapsrecht. Ook ten aanzien van het medezeggenschapsrecht kan worden 
verdedigdd dat eerder sprake is van een eigen kwalificatie dan dat de betreffende regelingen 
moetenn worden beschouwd als voorrangsregels. Hoe ze echter ook gekwalificeerd worden, 
beidee soorten 'collectieve rechten' kunnen invloed uitoefenen op de individuele rechten 
enn plichten van de werknemer. Voor zover het medezeggenschapsrecht bijvoorbeeld voorziet 
inn ontslagverboden kan het zich ten opzichte van de aan een ander recht onderworpen 
individuelee arbeidsovereenkomst gedragen als een voorrangsregel. De veiligheidsnormen 
opp hun beurt bepalen (mede) de aansprakelijkheid van de werkgever inzake arbeidsongeval-
len.13 3 

Hett collectieve arbeidsrecht in de zojuist omschreven zin omkadert dus in belangrijke 
matee de individuele arbeidsovereenkomst. Omgekeerd kan, zeker met betrekking tot de 
werktijden,, de individuele afspraak aanvullingen op en afwijkingen van de collectieve 
regelingg bevatten. Het hoofdprobleem van het internationale arbeidsrecht betreft dan ook 
niett zozeer het vinden van de beste verwijzingsregel voor de arbeidsovereenkomst maar 
dee onderlinge afstemming van de verschillende soorten regels van arbeidsrecht. Gamiltscheg 
heeftt het begrip 'privatrechtliche Kern' speciaal hiervoor ontwikkeld. Bij de privaatrech-
telijkee kern gaat het echter in het algemeen niet om directe toepassing van collectieve 
normen,, maar om de doorwerking daarvan in de individuele arbeidsverhouding. Welk niveau 
vann bescherming is - via de norm van goed werkgeverschap of als verkregen recht - deel 
gaann uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst? Deze vraag ligt op de grens van 
IPRR en intern arbeidsrecht en is in feite een aanpassingsprobleem.14 

Inn het inleidende deel is besproken dat, ook in het arbeidsrecht, de grondrechten in het 
Nederlandsee IPR voornamelijk lijken door te werken via de exceptie van de openbare orde. 
Vann een positieve openbare orde, zoals gepropageerd door Polak, is op het eerste gezicht 
geenn sprake. In Duitsland is dat niet anders. De grondwet gaat in beginsel voor ten opzichte 
vann het IPR. De iPR-regels zelf kunnen dan ook worden getoetst aan de grondwet. Ten 
aanzienn van de toetsing van de inhoud van het buitenlandse recht lijk t echter van een grote 
enn directe invloed van de grondwet geen sprake. In de praktijk wordt, net als in Nederland, 
grotee terughoudendheid betracht met toepassing van het leerstuk van de negatieve openbare 
orde.. In Frankrijk was het gehele arbeidsrecht van positieve openbare orde. Dit betekende 
niett dat het Franse arbeidsrecht altijd werd toegepast; wel was op arbeid verricht in 
Frankrijkk altijd Frans recht van toepassing. Door de territoriale gelding van het recht als 
alternatieff  te hanteren voor de loi d'autonomie nam de toepassing van Frans recht toe ten 
kostee van het buitenlandse recht. Hierdoor hoefde de negatieve openbare orde zelden te 
wordenn gebruikt. 

133 Voor zover het arbeidsongeval een overeenkomstenrechtelijke kwalificatie heeft. De gelding van het 
lokalee arbeidsomstandighedenrecht op internationale arbeidsongevallen vertoont overigens verwantschap 
mett de gelding van de lokale verkeersvoorschriften op internationale verkeersongevallen. 

UU Strikwerda 1997, 66. 
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Dee detacheringsrichtlijn beoogt een nadere invulling te geven van art. 7 EVO. De 
rechtsregelss met betrekking tot de in art. 3 van de richtlijn genoemde onderwerpen, zijn 
verplichtt van toepassing op de door de richtlijn bestreken arbeidsovereenkomsten. Ze moe-
tenn worden beschouwd als voorrangsregels in de zin van art. 7 EVO. Ook de discri-
minatieverbodenn zijn opgenomen in art. 3. De richtlijn lijk t dan ook tot een systeem te 
leidenn waarin grondrechten via verschillende wegen hun invloed kunnen uitoefenen op 
internationalee arbeidsverhoudingen en wel als deel van de lex causae, als voorrangsregel 
enn via de openbare orde. 

77 CAO'S in het IPR 

7.11 Zij n CAO-bepaiingen te beschouwen als recht in de zin van het IPR? 

Inn dit boek wordt aandacht besteed aan de rol van CAO's als rechtsbron voor de inter-
nationalee arbeidsovereenkomst. Een eerste vraag die daarbij beantwoord moet worden, 
iss of, en in welke mate, een CAO als rechtsbron is te beschouwen. In het IPR, dat zich richt 
opp het oplossen van conflict of laws, wordt deze vraag nog nader gespecificeerd en luidt 
dan:: is de collectieve arbeidsovereenkomst recht in de zin van het IPR? Mijns inziens moet 
aann twee voorwaarden zijn voldaan, wil een norm een voor het IPR relevante rechtsnorm 
zijn.. Ten eerste moet hij als heteronome norm, automatisch, al dan niet dwingend, door-
werkenn op de rechtsverhouding. Ten tweede moet de betrokkene zich daar ook in rechte 
opp kunnen beroepen. Als getoetst wordt aan deze twee criteria blijken niet alle CAO's 
rechtsnormenn in de zin van het IPR te bevatten. Zo is een Engelse CAO in het algemeen 
niett in rechte verbindend. Een Deense CAO heeft wel juridische binding, maar een in-
dividuelee werknemer kan zich daarop niet in rechte beroepen.15 Nederlandse algemeen 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen voldoen daarentegen wel aan beide criteria. 

Voordatt we kunnen beslissen of een CAO-bepaling als rechtsnorm kan worden be-
schouwd,, moeten we dus weten welk rechtssysteem bepalend is voor de status van de 
normatievee bepalingen van die CAO. In de literatuur wordt dit probleem meestal omschreven 
alss de vraag naar het toepasselijk recht op de collectieve overeenkomst zelf.16 Voor de 
beantwoordingg van die vraag wordt vervolgens gebruik gemaakt van het conflictenrecht 
voorr overeenkomsten in het algemeen. Vakbond en werkgever(sorganisatie) zouden dan 
eenn rechtskeuze kunnen uitbrengen voor een bepaald (CAO-)recht. In de praktijk ligt mijns 
inzienss het probleem iets anders: alle drie de onderzochte stelsels stellen namelijk specifieke 
voorwaardenn aan zowel de partijen bij de overeenkomst als de overeenkomst zelf, wil deze 
kunnenn worden beschouwd als CAO in de zin van de betreffende CAO-wetgeving.17 Verder 
kennenn alle drie de landen een vorm van registratie van CAO's. Deponering van een CAO 

155 Van Peijpe SM A 1989, 479. 
166 Polak 1988, 138; Lyon-Caen JDl 1964, 260. 
177 Zie voor de eis van Tarifföhigkeit en de reikwijdte van het Tarif\ertraggesetz. Birk in: FS Beitzke 

1979,, 839-842. Ook Birk is geen voorsiander van rechtskeuze door de CAO-partijen (1979, 848). 
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iss in Nederland en Frankrijk zelfs noodzakelijk voor de inwerkingtreding van die CAO. 
Mijnn inziens zal in internationale gevallen dan ook eerst gekeken moeten worden of een 
collectievee overeenkomst door enig rechtsstelsel is 'geadopteerd' als CAO. 

Eenn duidelijk voorbeeld van een dergelijke 'adoptie' is de regeling met betrekking 
tott CAO's voor de zeevaart in Duitsland. Als een schip is ingeschreven in het internationale 
scheepsregister,, kunnen niet-EG ingezetenen onder de arbeidsvoorwaarden van hun woonland 
wordenn aangesteld. Ten bate van deze groep zeelieden zijn ook in eerste instantie buiten-
landsee vakbonden aangewezen als vertegenwoordigers. Door deze buitenlandse bonden 
geslotenn CAO's zijn onder voorwaarden te beschouwen als Duitse CAO's, namelijk als in 
dee overeenkomst zowel een rechtskeuze voor Duits recht als een forumkeuze voor de Duitse 
rechterr is opgenomen.'8 Een rechtskeuze voor Duits recht is dus op zich onvoldoende om 
dee overeenkomst te kwalificeren als Duitse CAO. Birk gaat er dan ook van uit dat het Duitse 
CAO-rechtt een inherente territoriale beperking kent. Overeenkomsten die onvoldoende band 
mett Duitsland hebben, kunnen geen CAO zijn in de zin van het Tarifvertragsgesetz.19 

Alss een overeenkomst tussen een vakbond en een of meer werkgevers niet als CAO 
wordtt erkend, kan in sommige rechtsstelsels alsnog een zekere mate van doorwerking in 
dee individuele arbeidsovereenkomst plaatsvinden op basis van de regeling van het leden-
contractt (zie bijvoorbeeld art. 2:46 BW). Meestal echter zal in die gevallen een specifieke 
rechtshandelingg van de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst nodig zijn, willen 
dee CAO-bepalingen van toepassing zijn op die overeenkomst. In dat geval is mijns inziens 
dee doorwerking van de CAO in eerste instantie een vraag die opgelost moet worden door 
hett recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Slechts als op basis 
vann het op de CAO toepasselijke recht de CAO automatisch doorwerkt in de individuele 
arbeidsovereenkomst,, is er ruimte om de vraag te stellen of deze doorwerking in inter-
nationalee gevallen afhankelijk is van het toepasselijke recht op de individuele arbeidsover-
eenkomst,, van een specifieke werkingssfeerbepaling in de CAO of van beide. 

Inn het Franse recht zijn alle CAO-bepalingen automatisch en dwingend van toepassing op 
arbeidsovereenkomstenn gesloten met een gebonden werkgever. In Duitsland gelden de 
BetriebsnormenBetriebsnormen ten opzichte van alle werknemers van de gebonden werkgever, de overige 
normatievee bepalingen daarentegen binden alleen de werknemers die lid zijn van een CAO-
sluitendee partij. In Nederland werken de normatieve CAO-bepalingen alleen automatisch 
enn dwingend door in de verhouding tussen gebonden werkgever en gebonden werknemer. 
Opp grond van art. 14 Wet CAO is de gebonden werkgever verplicht de CAO ook toe te 
passenn op niet gebonden werknemers, maar deze verplichting levert geen automatische 
doorwerkingg op. De werkgever dient toepasselijkheid van de CAO overeen te komen met 
zijnn niet-gebonden werknemers. 

188 Par. 21 Abs. 4 Flaggenrechtsgesetz geciteerd in Magnus IPRax 1994, 178-179. 
199 FS Beilzke 1979, 840-841. Bij de bespreking van de Tanffahigkeit van buitenlandse vakbonden stelt 

hijj  dat een CAO in hoofdzaak "in der BRD verwirklichte Arbeitsverhaltnisse" moet betreffen. 
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Mijnss inziens is er geen wezenlijk verschil tussen de Duitse en Nederlandse CAO-regeling 
voorr wat betreft de normatieve, niet-bedrijfsgebonden bepalingen: ten opzichte van niet-
gebondenn werknemers zijn deze normen in beide landen niet te beschouwen als recht in 
dee zin van het IPR. In alle drie de onderzochte landen wordt een CAO door algemeen ver-
bindendverklaringg omgezet in wetgeving in materiële zin. In Duitsland en Nederland levert 
datt een groter verschil met de gewone CAO op dan in Frankrijk. In de Duitse en Neder-
landsee literatuur wordt voor het IPR dan ook in het algemeen een scherp onderscheid 
gemaaktt tussen de CAO zelf en de verbindendverklaring daarvan. Dit onderscheid treedt 
inn de Franse literatuur minder op de voorgrond. 

7.22 Wat is de status van CAO-bepalingen in het IPR? 

Algemeenn verbindend verklaarde CAO-bepalingen, en in mindere mate ook niet verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen, zijn dus te beschouwen als recht in de zin van het IPR. Als 
vervolgenss bezien wordt wat de conflictenrechtelijke status is van CAO's en verbin-
dendverklaringenn daarvan, blijken hierover verschillende opvattingen te bestaan, zowel 
inn de rechtspraak als in de doctrine. De kiem voor deze verschillen wordt mijn inziens 
gelegdd door de eigenschappen van de CAO in het interne recht. 

Inn het interne recht is dee CAO een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste rechts-
bronn voor de individuele arbeidsovereenkomst. Het wettelijk arbeidsrecht speelt ten aanzien 
vann vele aspecten van de uitvoering van de overeenkomst slechts een geringe rol. CAO's 
makenn dan ook een integraal deel uit van het arbeidsrecht. CAO's vormen echter geen al-
gemeen,, nationaal recht. Ze beperken hun toepassing tot specifieke groepen werknemers, 
werkzaamm in specifieke ondernemingen of beroepen. Daarnaast is een CAO in Duitsland 
enn Frankrijk in het algemeen slechts van toepassing binnen een bepaalde regio. CAO's 
hebbenn dus een welomschreven werkingssfeer die in Duitsland en Frankrijk altijd ook een 
territorialee component heeft. Ze zijn als rechtsbron voor de individuele arbeidsovereenkomst 
slechtss relevant ten opzichte van werknemers die onder de werkingssfeer vallen. 

Dee CAO is dus een integraal onderdeel van het arbeidsrecht, voorzien van een specifieke 
werkingssfeerbepaling.. In het IPR ontstaat door deze dubbele karakteristiek een veelheid 
aann mogelijkheden. Maakt de CAO deel uit van de lex causae of heeft hij een autonome 
internationalee werkingssfeer? Welke rol spelen de individuele en collectieve par-
tijautonomie?? In de loop der jaren zijn op deze vragen zeer verschillende antwoorden gege-
ven.. In de oudere literatuur staat de territoriale werking van CAO's voorop. Opvallend is 
datt de territorialiteit daarbij in belangrijke mate werd geïnterpreteerd als een territoriale 
beperking.beperking. De CAO, en met name de verbindendverklaring daarvan, kon geen effecten heb-
benn buiten het nationale territoir. De oudere geschriften van Gamillscheg en Lyon-Caen, 
uitt 1959 en 1964, zijn met name gericht op het opheffen van de nadelen van een dergelijke 
beperking. . 

Dee territoriale beperktheid werd in Duitsland gekoppeld aan het publiekrechtelijke karakter 
vann de verbindendverklaring. Pas door verbindendverklaring wordt de Duitse CAO ook 
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verbindendd voor Aussenseiter. Verbindendverklaring moet dan ook worden beschouwd 
alss een daad van wetgeving. Het is een publiekrechtelijke handeling. Hieraan werd vervol-
genss de conclusie verbonden dat ook de verbindend verklaarde CAO-bepalingen een publiek-
rechtelijkk karakter hebben. De territoriale beperking gold niet, of in veel mindere mate, 
voorr de Duitse CAO als zodanig. In het Franse recht is het verschil tussen de CAO zelf en 
verbindendverklaringg daarvan kleiner, nu ook de CAO zelf niet of anders georganiseerde 
werknemerss bindt. De CAO zelf is daarmee in het Franse IPR aan dezelfde beperkingen 
onderhevigg als de verbindendverklaring daarvan. De territoriale werking van zowel de CAO 
alss de verbindendverklaring daarvan was in Frankrijk een gevolg van de wettelijke verplich-
tingg om in een CAO naast de personele en sociaal-economische werkingssfeer ook de 
territorialee werkingssfeer op te nemen. 

Nett als bij het wettelijke arbeidsrecht, betekent territoriale werking niet veel als niet 
naderr wordt omschreven welke band met het territoir relevant is voor toepassing van de 
CAO.. Het Duitse CAO-recht richt zich hierbij op het zwaartepunt van de individuele ar-
beidsverhouding.. Een Franse CAO is daarentegen van toepassing als zich binnen de ter-
ritorialee werkingssfeer een zelfstandig bedrijfonderdeel bevindt. Ook dit verschil vloeit 
mijnss inziens logisch voort uit de verschillen in binding van de CAO tussen de twee 
rechtsstelsels.. Beide criteria hebben echter tot gevolg dat in de meeste gevallen de CAO 
deell  uitmaakt van het objectief toepasselijk recht. Naarmate de rechtskeuze in de verwij-
zingsregell  een minder grote rol speelt, bestaat er dan ook minder behoefte om toepas-
selijkheidd van het wettelijk arbeidsrecht en toepasselijkheid van de CAO te scheiden. 

Inn de latere literatuur en jurisprudentie wint, zowel in Duitsland als in Frankrijk, de 
opvattingg terrein dat de CAO deel uitmaakt van het toepasselijke recht. Dit principe wordt 
echterr tn de twee rechtsstelsels nog zeer verschillend uitgewerkt. In de Franse rechtspraak 
wordtt de Franse CAO inmiddels beschouwd als deel van het Franse recht.20 Een specifieke 
territorialee band met Frankrijk is daarvoor niet nodig, tenzij de CAO-partijen de werking 
vann hun CAO nadrukkelijk territoriaal hebben willen beperken. Daarnaast kent de CAO echter 
eenn dwingende territoriale werking op basis van de ordre public social. Tenslotte spelen 
volgenss verschillende auteurs ook de individuele en collectieve partijautonomie een rol, 
zijj  het uitsluitend ten gunste van de betreffende werknemer. 

Inn Duitsland daarentegen wordt voor het conflictenrecht inzake CAO's vaak terug-
gegrepenn op een arrest van het BAG uit 1977. In dat arrest stelde het BAG dat CAO-bepalin-
genn in beginsel deel uitmaken van de privaatrechtelijke rechtsorde. Ze zijn dan ook volgens 
hett BAG onderworpen aan de verwijzingsregel. Daarom achtte het Hof een Duitse verbin-
dendd verklaarde CAO niet van toepassing op een groep in Duitsland werkzame bouwar-
beiderss wier arbeidsovereenkomsten werden beheerst door buitenlands recht. Hieruit werd 
inn de literatuur wel afgeleid dat de werking van een Duitse CAO zich beperkt tot arbeids-
overeenkomstenn naar Duits recht. Daarnaast was het effect van verbindendverklaring volgens 
dee meeste auteurs beperkt tot arbeidsovereenkomsten die hun zwaartepunt in Duitsland 

200 CdC (Ch.Soc.) 5 november 1991, Rev.Crit.dip 1992, 314 (Soc. Masson et autres c. Lalanne Bertoudice). 
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hadden.. Voor verbindend verklaarde CAO-bepalingen gold dus een dubbele eis: de arbeids-
overeenkomstt moest zijn zwaartepunt in Duitsland hebben en tevens zijn onderworpen 
aann Duits recht. Onder het EVO komt dit er mijns inziens op neer dat een verbindend 
verklaardee CAO (uitsluitend) deel uitmaakt van het objectief toepasselijk recht. De CAO 
zelff  kan ook deel uitmaken van het gekozen recht. 

Intussenn moet worden geconstateerd dat de meeste schrijvers de CAO niet als eenheid 
behandelenn maar een onderscheid maken naar het type regeling dat daarin is opgenomen. 
Dee ruime uitwaaiering van de inhoud van CAO's zou dit noodzakelijk maken. Directe 
arbeidsvoorwaarden,, arbeidsomstandigheden en werktijden, bedrijfsorganisatorische bepalin-
gen,, aanvullende sociale zekerheid, pensioen- en kapitaalopbouw worden als categorieën 
genoemdd en van een internationale werkingssfeer voorzien. In de praktijk van het collectief 
onderhandelenn vertonen deze categorieën echter een zekere mate van uitwisselbaarheid: 
eenn reiskostenvergoeding kan worden ingeruild tegen een bedrijfsspaarregeling, loonsver-
hogingg tegen VUT-rechten of doorbetaling bij ziekte. De CAO is in zekere zin een 
economischee eenheid. Deze eenheid betreft met name verschillende aspecten van de 
beloningg (in de ruimste zin van het woord). Het is dan ook in beginsel onwenselijk om 
dee verschillende loongerelateerde bepalingen uit elkaar te halen in internationale situaties. 
Eenn volledige eenheid van recht is echter voor de CAO net zo min vol te houden als voor 
hett arbeidsrecht als zodanig. 

Dee voor het conflictenrecht gemaakte onderverdelingen in verschillende soorten CAO-
bepalingenn sluiten in hoge mate aan op onderverdelingen in het interne CAO-recht. Zo kent 
Frankrijkk een aparte regeling voor collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot 
socialee zekerheid. De bedrijfsorganisatorische bepalingen worden in het Duitse CAO-recht 
alss aparte categorie gezien voor de binding aan CAO. Het Franse CAO-recht kent een eigen 
handhavingssysteemm voor collectieve rechten, een term die onder andere betrekking heeft 
opp de CAO-normen ten aanzien van veiligheid, hygiëne en werktijden. Daarnaast komen 
dezee onderverdelingen echter ook overeen met de onderverdelingen die in het IPR gemaakt 
wordenn ten aanzien van het wettelijke arbeidsrecht. De conflictenrechtelijke behandeling 
vann CAO-bepalingen loopt dan ook grotendeels parallel aan de conflictenrechtelijke behan-
delingg van de vergelijkbare wettelijke regeling. 

Err lijk t al met al een hoge graad van convergentie te bestaan tussen de toepasselijkheid 
vann CAO's en de (objectieve) toepasselijkheid van het wettelijke arbeidsrecht. Het is vervol-
genss de vraag in hoeverre deze convergentie kan worden verstoord door de collectieve 
partijautonomie.. Auteurs die in het internationale arbeidsrecht streven naar begunstiging, 
gaann met deze vraag anders om dan meer privaatrechtelijk of ordeningsrechtelijk georiën-
teerdee auteurs. Met name bij Franse auteurs wordt de collectieve autonomie nogal eens 
gelijkgesteldd met de individuele partijautonomie. Volgens Rodière kan de partijautonomie 
opp het collectieve niveau bijvoorbeeld net zo min als de individuele partijautonomie een 
negatieff  effect hebben op de bescherming van de individuele werknemer. Overigens lijk t 
ookk Polak in Nederland een dergelijk standpunt aan te hangen. Beide auteurs lijken ervan 
uitt te gaan dat de toepasselijkheid van CAO's objectief kan worden vastgesteld, los van 
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dee daarover gemaakte afspraken tussen de CAO-partijen zelf. Dit zou betekenen dat een 
CAOO van toepassing kan worden verklaard op een situatie die niet binnen de door de CAO-
partijenn vastgestelde werkingssfeer valt. In een arrest uit 1991 lijk t de Cour de Cassation 
dezee conclusie ook getrokken te hebben. 

Eenn heel ander geluid klinkt bij Löwisch. Volgens hem wordt de regelingsbevoegdheid 
vann de sociale partners begrensd door de werkingssfeer van het wettelijke arbeidsrecht. 
Overeenkomstenrechtelijkee bepalingen in een Duitse CAO zijn in hun werking beperkt tot 
arbeidsovereenkomstenn naar Duits recht, uitbreiding van de medezeggenschap bij CAO geldt 
alleenn ten opzichte van bedrijven waarop de Duitse medezeggenschapswetgeving van 
toepassingg is.21 Binnen die opvatting hebben de werkingssfeerbepalingen in CAO's slechts 
materieelrechtelijkee werking: ze kunnen de werking van de CAO slechts nader beperken. 
Zowell  Polak en Rodière als Löwisch gaan er dus van uit dat de partijautonomie van de 
socialee partners begrensd is. Werkingssfeerbepalingen hebben geen conflictenrechtelijke 
betekeniss of werken slechts ten gunste van de werknemer. Deze opvatting is mijns inziens 
aanvechtbaar.. De wetgever zelf is tot op grote hoogte vrij in het vaststellen van de inter-
nationalee werkingssfeer van zijn arbeidsrecht. Hij kan zijn regelgeving dwingend uitstrekken 
tott alle werkzaamheden binnen het territoir, maar ook de toepasselijkheid van regelingen 
beperkenn tot arbeidsovereenkomsten die een nauwe band met het territoir hebben. Voor 
zoverr de CAO gezien wordt als deel van dit arbeidsrecht, is er a priori geen reden om de 
socialee partners op dit punt minder bevoegdheden toe te kennen dan de wetgever. 

Dee CAO-partijen zijn internrechtelijk bevoegd de toepasselijkheid van de CAO te 
beperkenn tot bepaalde, in de CAO omschreven gevallen. CAO's bestrijken ieder voor zich 
maarr een klein gedeelte van de arbeidsbevolking. Maar ook alle CAO's tezamen vormen 
geenn sluitend systeem. Als de CAO-partijen bepaalde groepen werknemers uitsluiten van 
dee CAO, is dit mijns inziens toegestaan, tenzij de CAO-partijen daarmee in strijd handelen 
mett een van de discriminatieverboden. Dit is mijns inziens in het IPR niet anders dan in 
internee situaties. Er moet in het IPR altijd een toepasselijk arbeidsrecht worden aangewezen. 
Hett is echter niet noodzakelijk dat tevens een CAO van toepassing is. Op de verhouding 
tussenn discriminatieverboden en het IPR kom ik overigens in deel lil terug. 

Eenn andere vraag is of een CAO op basis van zijn autonome geldingspretentie ook van 
toepassingg kan zijn op arbeidsovereenkomsten die worden beheerst door een ander recht 
dann de CAO zelf. De opstellers van de detacheringsrichtlijn gaan ervan uit dat dat kan. Op 
basiss van die richtlijn worden nationale CAO's van toepassing verklaard op de arbeidsver-
houdingg van slechts korte tijd binnen het territoir werkzame werknemers. De door de 
detacheringsrichtlijnn bestreken CAO-bepalingen zijn daarmee voorrangsregels in de zin van 
art.. 7 EVO. Voor het overige zullen de opvattingen over de verhouding tussen CAO en 
individuelee overeenkomst verschillen naar gelang het sluiten van CAO'S wordt gezien als 
vormm van gedelegeerde wetgeving, als vorm van vertegenwoordiging of als autonoom 
proces.. Als de CAO een vorm van lagere wetgeving is, ligt het voor de hand de bevoegdheid 
hiertoee af te leiden van de werkingssfeer van het wettelijke arbeidsrecht. De CAO als vorm 

211 Junker 1992, 443; MünchArbR III-Löwisch 1993, 200 (Internationale Tarifvertrage par. 247). 
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vann vertegenwoordiging wordt daarentegen hooguit begrensd door het mandaat van de 
leden.. Voor verbindendverklaring, tenslotte, geldt dat dit in ieder geval een vorm van 
materiëlee wetgeving is. Als een verbindend verklaarde CAO voorzien is van een expliciete 
territorialee werkingssfeerbepaling, kan deze werkingssfeerbepaling mijns inziens de status 
hebbenn van een scope rule in internationaal privaatrechtelijke zin. Wel moet een dergelijke 
werkingssfeerr in overeenstemming zijn met de doelstelling van de verbindendverklaring 
enn niet in strijd zijn met hogere regelgeving, waaronder het EG-recht. 

7.33 Waardering 

Inn de onderzochte landen heeft zowel de CAO zelf als de doorwerking daarvan in de 
individuelee arbeidsovereenkomst in hoge mate een juridisch karakter. Bij gebondenheid 
aann de CAO kunnen de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst in rechte een beroep 
doenn op de CAO-bepalingen. Met name de verbindend verklaarde CAO-bepalingen zijn dan 
ookk te beschouwen als recht in de zin van het IPR. Voor niet verbindend verklaarde CAO's 
geldtt dit in mindere mate. Op dat punt bestaan bovendien verschillen tussen het Duitse, 
Fransee en Nederlandse CAO-recht. Bij het opstellen van de detacheringsrichtlijn is aan-
gevoerdd dat deze richtlijn mede noodzakelijk was omdat het EVO geen regeling bevat voor 
dee CAO. Een dergelijke algemene regeling is echter mijns inziens naar de huidige stand 
vann zaken niet mogelijk. Dat het IPR van de lidstaten geen eenduidig antwoord geeft ten 
aanzienn van de conflictenrechtelijke status van CAO's, komt namelijk allereerst voort uit 
hett gebrek aan eenvormigheid van de stelselss van intern CAO-recht. Deze verschillen zowel 
watt betreft de juridische binding van de CAO als ten aanzien van de wijze van handhaving. 

Dee regeling van de detacheringsrichtlijn is, wat de CAO betreft, beperkt tot regelingen 
diee verbindend zijn voor alle binnen de werkingssfeer van de CAO actieve bedrijven. 
Dergelijkee regelingen moeten er in het interne recht dan wel zijn. Het Duitse Arbeitnehmer-
EntsendegesetzEntsendegesetz had pas het gewenste effect toen het gelukt was een algemeen verbindende 
afspraakk te maken over het loon. Verbindendverklaring van loonbepalingen paste echter 
slechtt in het bestaande systeem van collectieve verhoudingen. Met de recente wijziging 
vann deze wet wordt nu beoogd om, via een aangepaste wijze van verbindendverklaring, 
hett vaststellen van minimumloonvoorschriften te vereenvoudigen. De effectieve doorvoering 
vann de detacheringsrichtlijn vraagt dus in sommige landen om een aanpassing van de 
bestaandee CAO-regelgeving en/of praktijk. 

Err moet dus in het kader van de detacheringsrichtlijn sprake van zijn van normen die 
verbindendd zijn voor alle bedrijven die werkzaam zijn binnen de werkingssfeer van de 
CAO.. Vervolgens rijst echter de vraag of deze binding een privaatrechtelijk karakter heeft, 
enn door wie de CAO-normen kunnen worden gehandhaafd. Het antwoord op deze vragen 
bepaaltt in hoeverre de internationale aspecten van binding en handhaving binnen de 
werkingssfeerr van het EVO vallen. Het EVO heeft namelijk betrekking op verbintenissen 
uituit overeenkomst. De CAO valt slechts binnen de werkingssfeer van het EVO voor zover 
dezee is te beschouwen als overeenkomst dan wel als rechtsbron voor overeenkomsten. 
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Niett alle rechtsgevolgen van de CAO zijn echter te kwalificeren als overeenkomstenrech-
telijk.. Dit geldt met name voor de rechtsvordering van de CAO-partijen ten opzichte van 
eenn slechts door verbindendverklaring gebonden individuele werkgever. Dit aspect van 
hett CAO-recht zal dan ook afzonderlijk geregeld moeten worden. De detacheringsrichtlijn 
voorziett hierin en wel in art. 5 jo 6. 

88 Internationaal arbeidsrecht: IPR of arbeidsrecht? 

Uitt het onderzoek blijkt , dat de structuur van het internationale arbeidsrecht in hoge mate 
beïnvloedd wordt door vaak nationaal bepaalde opvattingen over structuur en functie van 
hett arbeidsrecht. Zo was de conflictregel in Frankrijk direct gebaseerd op het uit het interne 
arbeidsrechtt afkomstige begrip ordrepublic social. Het Savigniaanse verwijzingssysteem 
inn de Duitse rechtspraktijk strookte met de opvattingen over de contracts vrijheid in het 
internee arbeidsrecht en de ook in het interne arbeidsrecht gehanteerde scheiding tussen 
publiek-- en privaatrecht. Ook in de literatuur over internationaal arbeidsrecht wordt regel-
matigg naar het interne arbeidsrecht verwezen. Gamillscheg en G. Lyon-Caen verdedigden 
hunn opvatting over de IPR-behandeling van CAO's met argumenten ontleend aan de regels 
overr interne CAO-conflicten in Duitsland resp. Frankrijk. Koopmans baseerde zijn hele 
theoriee over het internationaal arbeidsrecht direct en expliciet op zijn opvatting over aard 
enn doel van het arbeidsrecht. 

Aann de andere kant lijk t het systeem dat in Duitsland en Frankrijk is ontwikkeld voor 
hett internationale arbeidsrecht ook nauw aan te sluiten bij de rest van het iPR-systeem. 
Frankrijkk hanteert ook buiten het arbeidsrecht relatief vaak de openbare orde; het IPR in 
Duitslandd is meer gericht op tweezijdigheid en hecht meer waarde aan het onderscheid 
tussenn publiek- en privaatrecht. Het opvallendste van het onderzoek is dan misschien ook 
well  dat in Frankrijk en Duitsland het IPR en het arbeidsrecht convergent lijken te zijn: veel 
nadrukk op de openbare orde in het Franse IPR maar ook in het Franse arbeidsrecht, nadruk 
opp het individu en de autonomie in het Duitse arbeidsrecht en ook in het Duitse IPR. Dit 
leidtt tot systemen van internationaal arbeidsrecht die niet direct probleemloos zijn maar 
well  min of meer consistent. Dit blijkt onder andere uit de positie van algemeen verbindend 
verklaardee CAO's binnen de systemen waar ondanks de aan het fenomeen CAO inherente 
problemenn een grote parallellie is ontstaan tussen het objectief toepasselijk recht en de 
toepasselijkheidd van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's. In Frankrijk kennen zowel 
hett arbeidsrecht als de CAO een dwingende territoriale toepassing op basis van de ordre 
publicpublic social. In Duitsland richten beide zich op arbeidsverhoudingen met hun zwaartepunt 
binnenn het territoir. 

Ookk Polak en Koopmans bepleiten voor het Nederlandse recht een dergelijke parallellie. 
Daarbijj  lijk t Polak het IPR als uitgangspunt te nemen en Koopmans het arbeidsrecht. Zij 
komenn vervolgens tot geheel andere uitkomsten. Dit is te verklaren vanuit het feit dat in 
Nederlandd de in Duitsland en Frankrijk gesignaleerde parallellie tussen intern arbeidsrecht 
enn IPR op het eerste gezicht niet aanwezig is. Terwijl namelijk het Nederlandse IPR in 
belangrijkee mate overeenkomsten vertoont met de Duitse, op privé-belangen gerichte 
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traditie,, is het Nederlandse CAO-recht in hoge mate ordeningsrechtelijk van aard. Dit leidt 
tott de veronderstelling dat algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen in het Neder-
landsee IPR worden beschouwd als voorrangsregels. Ten tijde van het onderzoek van Polak 
wass over deze vraag nog nauwelijks jurisprudentie. Een nader onderzoek aan de hand van 
zowell  de recente rechtspraak als een bestudering van de CAO-praktijk kan mogelijk helder-
heidd verschaffen. Dit onderzoek wordt ondernomen in deel IV. Eerst wordt echter aandacht 
besteedd aan de vraag in hoeverre het primaire EG-recht grenzen stelt aan het conflictenrecht 
voorr arbeidsovereenkomsten. Deze vraag is onderwerp van deel lil . 
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Inleiding g 

Inn dit deel van het proefschrift staat de interactie tussen het EG-recht en het IPR centraal.' 
Uitgangspuntt hierbij is dat de oprichting van de Europese Gemeenschappen en later de 
Europesee Unie op verschillende manieren gevolgen heeft (gehad) voor het IPR. Het ontstaan 
vann de interne markt wordt geacht een stimulerende invloed te hebben op het internationale 
(rechts)verkeer.. Dit heeft gevolgen niet alleen voor het aantal internationaal privaatrech-
telijkee problemen dat zich in een land zal voordoen, maar ook voor het soort gevallen. 
Tegelijkertijdd beperkt het EG-recht de mogelijkheid van de lidstaten om bepaalde nationale 
ordeningsbelangenn te beschermen via vreemdelingenrechtelijke weg.2 Het is op zich een 
interessantee vraag of de kwantitatieve en kwalitatieve wijzigingen in de groep 'internationale 
gevallen'' die het gevolg zijn van het vrij verkeer binnen de Unie, doorwerken in de 
bereidheidd van lidstaten om vreemd recht toe te passen. Op deze vraag, die overigens eerder 
eenn rechtssociologisch dan een juridisch karakter heeft, ga ik hier niet in.3 Mijn onderzoek 

11 Het EG-recht als bron van en grens aan het IPR is een populair onderwerp in de Duitse literatuur. 
Nederlandsee literatuur hierover was tot voor kort schaars. In Duitsland vormt de verhouding tussen 
EG-rechtt en IPR een terugkerend onderdeel van het jaarlijks IPR-overzicht van Jayme en Kohier 
{IPRax{IPRax 1992, 346 e.v.; IPRax 1993, 357 e.v.; IPRax 1994, 405 e.v.; IPRax 1995, 343 e.v.). Zie daar-
naastt onder andere: Brödermann/Iversen 1994; Drasch 1997; Gebauer IPRax 1995, 152-156; Lipp 
RabeisZRabeisZ 1999, 107-143; Von Wilmowsky RabelsZ 1998, 1-37; Roth RabeisZ 1991, 623 e.v. en IPRax 
1994,, 165 e.v. Zie voor Nederland: Struycken RdC 1992 I, 261-383 en AAe speciaal mei 1996, 347-
354;; De Ly/Wouiers NVIR 1996; Betlem in: Vervaele e.a. 1999, 39! e.v. Voor België: Rigaux in: 
LAA Loussouarn 1994, 341-356; Fallon in: LA Rigaux 1993, 187-221. 

22 Vergelijk de beslissing van het BAG van 4 mei 1977 {BAGE 29, 139; AP 30 zu par 1 TVG, Tarif-
vertrage:: Bau; NJW 1977, 2039) met HvJ EG 27 maart 1990 C l 13/89 Jur 1990, 1-1417 NJ 1991, 
7033 (Rush Portuguesa). In het Duitse vonnis werd gesteld dat de bescherming van de Duitse arbeids-
marktt tegen oneerlijke concurrentie via de loonkosten van in Duitsland werkzame Joegoslavische 
bouwvakkerss gewaarborgd werd door de mogelijkheid werkvergunningen voor de betreffende werk-
nemerss te weigeren. In het arrest Rush Portuguesa werd echter bepaald dat het vrij verkeer van diensten 
hett recht met zich meebrengt op toelating van bij die dienstverrichting betrokken werknemers tot 
hett land waar de dienst verricht wordt. 

33 Zo is bijvoorbeeld wel gesteld dat de voorkeur voor het woonplaatsbeginsel dan wel het nationaliteits-
beginsell  in het personen- en familierecht samenhangt met het zijn van immigratieland of juist emigratie-
land. . 
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concentreertt zich op de juridische invloed die het EG-recht uitoefent op het conflictenrecht 

vann de lidstaten. 

Inn de literatuur over de juridische interactie tussen conflictenrecht en EG-recht wordt de 

wederzijdsee beïnvloeding onderverdeeld in verschillende vormen van interactie.4 De eerste 

vormm betreft de werkingssfeer van het materiële EG-recht zelf. Het EG-recht heeft namelijk 

conflictregelss van node om vast te stellen of de Europeesrechtelijke bepalingen van toepas-

singg (kunnen) zijn op gevallen die geheel of gedeeltelijk extracommunautair zijn. Het gaat 

dann bijvoorbeeld om regels die bepalen of en wanneer het discriminatieverbod van art. 

122 EG-Verdrag van toepassing is op een Zwitserse sportfederatie en in welke gevallen een 

Amerikaanss bedrijf gebonden wordt door het Europese mededingingsrecht.5 

Eenn tweede vorm van interactie vindt plaats daar waar binnen het kader van de 

Europesee Unie conflictregels worden opgesteld met betrekking tot de toepasselijkheid van 

hett nationale recht. Dit Europese conflictenrecht is niet alleen opgenomen in met het EG-

verdragg samenhangende verdragen als het EVO maar ook in het zogenaamde secundaire 

EG-recht.66 Voorbeelden van dit laatste zijn de conflictregels in Verordening 1408/71 met 

betrekkingg tot het nationale sociale zekerheidsrecht, de detacheringsrichtlijn en de richtlijnen 

inzakee verzekeringen.7 Het secundaire EG-recht is echter gebonden aan de grenzen die 

44 Indeling ontleent aan Roth RabelsZ 1991,623-673. Zie van dezelfde auteur ook IPRax 1994, 165-174. 
55 In de tekst van de hier volgende hoofdstukken wordt steeds de tekst van het EG-Verdrag gebruikt 

zoalss deze luidt na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Waar oudere artikelnummers 
off  tekstversies worden gebruikt wordt dat aangegeven. Dus met 'art. 12 EG-Verdrag' wordt het artikel 
aangeduidd zoals dat luidt sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Art. 12 EG-
Verdragg komt overeen met art. 6 EG-Verdrag (oud). De aanduiding 'EG-Verdrag (oud)' verwijst steeds 
naarr de artikelen zoals deze tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam golden. In het 
gevall  van het huidige art. 12 EG-Verdrag bestond er zelfs nog een oudere versie. Als deze wordt 
aangehaald,, wordt dit expliciet aangegeven. 

66 Het EVO behoort tot het acquis communautaire maar is niet gebaseerd op een verdragsbevoegdheid. 
Onderr secundair EG-recht wordt (hier) verstaan: de rechtsregels die worden vastgesteld op basis van 
dee in het EG-Verdrag (en het EGKS-Verdrag en het Euratom-Verdrag) opgenomen bevoegdheden 
enn besluitvormingsprocedures. Het primaire gemeenschapsrecht wordt gevormd door de oprich-
tingsverdragenn zelf met de daaropvolgende wijzigingsverdragen (Fusieverdrag, Europese Akte, Verdrag 
vann Maastricht, Verdrag van Amsterdam) en de diverse toetredingsverdragen. Barents/Brinkhorst 1998, 
32-33.. Roth {RabelsZ 1991, 632-633) maakt een onderscheid tussen conflictregels in verordeningen 
enn conflictregels in richtlijnen. Verordeningen werken direct, dus de daarin opgenomen conflictregels 
behorenn tot het EG-recht. Een richtlijn moet in beginsel worden omgezet en harmoniseert het nationale 
IPR.. Op dit verschil wordt hier verder niet ingegaan. Zie in hel algemeen voor het verschil tussen 
dee twee rechtsinstrumenten: Barents/Brinkhorst 1998, 171 e.v. 

77 Ri 90/619/EEG PG EB 1990 L 330/50 art. 4 alsmede Ri 88/357/EEG PB EG 1988 L 172/1 art. 7 
voorr verzekeringen. Voor een overzicht van IPR in secundair EG-recht, zie De Ly NVIR 1996, 6-10. 
Dee in dit overzicht niet opgenomen Vo 1408/71 bevat in art. 93 een regeling over subrogatie en regres. 
Ditt artikel wordt in verschillende publikaties aangehaald als voorbeeld van een IPR-regel in een 
verordeningg (zie bijv. Roth RabelsZ 1991, 632). Echter ook de bepalingen in de verordening die het 
toepasselijkee stelsel van sociale zekerheid aanwijzen zijn m.i. te beschouwen als 'conflictregels', zij 
hett conflicuegels met betrekking tot een in het algemeen publiekrechtelijk vormgegeven complex 
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hett primaire EG-recht stelt. Het is dan ook van belang om te weten of uit het primaire 
EG-rechtt normen zijn af te leiden voor het Europese en/of nationale conflictenrecht. Als 
datt zo is, vindt daar een derde vorm van interactie plaats. Deze vorm van interactie kan 
naderr worden onderverdeeld al naar gelang het terrein waarop de interactie plaatsvindt 
zelff  al dan niet onder het EG-Verdrag valt.9 

Hoewell  de materiële werkingssfeer van het EG-verdrag in de loop der jaren ruimer 
iss geworden, is het verdrag nog steeds in belangrijke mate sociaal-economisch van aard.10 

Hett is de vraag of en in hoeverre het interne personen- en familierecht na inwerkingtreding 
vann het Verdrap van Amsterdam onder het FG-VerHrap valt Desondanks knn pn kan het 
primairee EG-recht gevolgen hebben voor het IPR van de lidstaten met betrekking tot deze 
rechtsgebieden.. De erkenning van familiebanden kan namelijk een rol spelen bij het 
uitoefenenn van het vrij verkeer van personen. Het personenverkeer betreft niet alleen de 
begunstigdee zelf - de EG-burger, de migrerende werknemer - maar ook zijn of haar familie. 
Dee erkenning van huwelijken, adopties en dergelijke heeft dus direct invloed op de vraag 
off  het betrokken gezin daadwerkelijk gebruik kan maken van de in het EG-verdrag gegaran-
deerdee vrijheden.11 De materieelrechtelijke regeling van huwelijken en adopties en de 
daarbijj  na te streven belangen zijn echter in beginsel een zaak voor de afzonderlijke 
lidstaten.. Ook het conflictenrecht op deze terreinen onttrok zich tot voor kort aan EG-
rechtelijkee controle.12 

Dee vrijheid met betrekking tot de inhoud van het materiële recht bestaat niet of minder 
tenn aanzien van rechtsgebieden als het economische ordeningsrecht, het consumentenrecht 
enn het arbeidsrecht, die wel binnen de werkingssfeer van het EG-recht vielen en vallen. 
Opp die terreinen is een complexe interactie ontstaan tussen materieel recht van nationale 
enn Europese oorsprong, conflictenrecht en de jurisprudentie ten aanzien van het vrij verkeer. 
Veelvuldigg onderzochte onderwerpen op dit terrein betreffen de interactie tussen het 
vestigingsrechtt van art. 43 EG-Verdrag en de conflictregel voor rechtspersonen, en de ver-
houdingg tussen het vrij verkeer van goederen en het conflictenrecht met betrekking tot 
oneerlijkee concurrentie.13 Het hier volgende onderzoek beperkt zich vrijwel geheel tot 

vann rechten en verplichtingen. 
88 Barents/Brinkhorst 1998, 33. 
99 Zie voor de onderscheiding tussen deze twee terreinen Roth RabelsZ 1991,627-628 en Rigaux in: 

LAA Lousssouarn 1994, 348-350 
100 Betlem/Hondius NJB 1999, 1138 zetten de sociaal-economisch invalshoek van het EG-recht tegenover 

eenn privaatrechtelijke oriëntatie. Voor mij dient de term mede om het sociaal-economische privaatrecht 
tee onderscheiden van het personen- en familierecht. 

111 Struycken RdC 1992-1, 307-8 en 351-358; Roth RabelsZ 1991, 634-636. 
122 Zie voor echtscheiding expliciet: HvJ EG 10 juni 1999 C-430/97 Johannes v. Johannes nng. 
133 Zie voor de vraag of de werkelijk zetel-leer in het IPR met betrekking tot rechtspersonen in strijd 

iss met het EG-recht en dan met name de (primaire) vestigingsvrijheid: Struycken RdC 1992-1, 358-
362;Vann Solingen TVVS 1991, 169-174; Timmermans NVIR 1980, 45; Brödermann 1994, 60 e.v. 
Ziee voor IPR op het terrein van het mededingings- en commerciële eigendomsrecht: HvJ EG 10 
novemberr 1992 C-3/91 Jur 1992,1-5529 e.v. (Exportur) r.o. 35-39; Bemhard Europaische Zeitschrift 
fürfür Wirtschaftsrecht 1992, 437-443. 
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dee interactie tussen het IPR voor arbeidsovereenkomsten en het vrij verkeer van werknemers 
enn diensten. Het materiële arbeidsrecht komt niet of slechts incidenteel aan de orde. 

Dee beperking tot het vrij verkeer van werknemers en diensten hangt samen met de speci-
fiekee onderzoeksvraag van dit boek, dat immers betrekking heeft op internationale arbeids-
overeenkomstenn en het daarop toepasselijke recht. Internationale arbeidsovereenkomsten 
kenmerkenn zich in het algemeen door het feit dat ergens in de loop van de arbeidsverhou-
dingg de werknemer een nationale grens overschrijdt: hij verricht werkzaamheden in verschil-
lendee landen of wordt voor kortere of langere tijd uitgezonden naar een ander land. De 
vraagg is vervolgens wat precies de gevolgen zijn van een dergelijke grensoverschrijding 
voorr de onderlinge rechten en plichten van werknemers en werkgevers. 

Hett internationale arbeidsrecht heeft betrekking op werkzaamheden in het internationale 
transport,, overplaatsingen binnen multinationale concerns, uitzendingen en detacheringen, 
werkzaamhedenn in de bouw- en de baggerindustrie etc. Deze mobiliteit vindt in belangrijke 
matee plaats in het kader van het internationale dienstenverkeer in de zin van het EG-Ver-
drag.144 De werknemers worden naar het betreffende land gestuurd om namens hun werk-
geverr bepaalde werkzaamheden ten behoeve van een derde te verrichten. Onzekerheid over 
hett op deze werknemers toe te passen recht en met name het risico van dubbele en soms 
tegenstrijdigee normstelling kan een ernstige belemmering vormen voor dit dienstenverkeer. 
Dee in 1996 aangenomen detacheringsrichtlijn, die een nadere invulling geeft van art. 7 
EVO,, is dan ook gebaseerd op de bevoegdheid van de EG op grond van art. 57 lid 2 en 
666 EG-Verdrag(oud). Deze bepalingen vormden de grondslag voor het opstellen van richt-
lijnenn met betrekking tot het vrij verkeer van diensten en komen overeen met de huidige 
art.. 47 lid 2 jo art. 55 EG-Verdrag.15 

144 Lange tijd was onduidelijk of, vanaf wanneer en in hoeverre het transport bestreken werd door de 
bepalingenn inzake het vrij verkeer van diensten en werknemers. Zie voor het dienstenverkeer en het 
zeetransport:: HvJ EG 13 december 1989 C-49/89 Jur 1989,1- 4441 (Corsica Ferries France) r.o. 10-13 
enn 16 met noot van Slot in SEW 1991, 472-473 en HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994, 1-1783 
(Corsicaa Ferries Italia v. Corpo dei piloti del porto di Genova) met noot van Slot SEW 1995, 58-65. 
Inn dit laatste arrest wordt de litigieuze beperking van het dienstenverkeer in de zeevaart uitsluitend 
getoetstt aan Vo 4055/86. Deze verordening is gebaseerd op art. 80 lid 2 jo. 71 van het EG-Verdrag. 
Slott concludeert dan ook in zijn noot bij het arrest (SEW 1995, 64) dat het vrij verkeer van diensten 
inn het (zee)vervoer uitsluitend gebaseerd kan worden op de vervoerstitel en het op art. 80 lid 2 
gebaseerdee secundaire recht. Idem Barents/Brinkhorst 1998, 441. Zie voor het wegtransport: Jannot 
1991,, 54-55 en 74 e.v. versus HvJ EG 7 november 1991 zaak C-17/90 Jur 1991, 1-5253 (Wieger) 
mett noot van Slot SEW 1992, 788-793. Werkzaamheden in het zeetransport vallen in beginsel wel 
onderr het vrij verkeer van werknemers. Zie: HvJ EG 4 april 1974 zaak 167/73 JUT 1974, 359 (Franse 
zeelieden).. Beschermende maatregelen voor deze werknemers worden echter gebaseerd op het sociale 
protocoll  (zie Richtlijn 1999/63/EG m.b.t. de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden PB EG 
19999 L 167/33) of op art. 80 lid 2 EG-Verdrag (zie Com(1998)662def en Com( 1998)25 ldef. Dit laatste 
documentt bevat een voorstel voor een richtlijn die grote verwantschap vertoont met de detacherings-
richtlijn. . 

155 De bevoegdheid tot het vaststellen van richtlijnen opgenomen in art. 52 EG-Verdrag bestond nog 
niet. . 
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Hett vrij verkeer van diensten richt zich echter op dienstverrichters en dienstontvangers. 
Daarbijj  kan het arbeidsrecht in ruime zin alleen een bron van verplichtingen zijn voor 
dienstverrichterss als deze tevens werkgever zijn. De verhouding tussen werkgevers en 
werknemerss als zodanig is geen onderwerp van het vrij verkeer van diensten. Dit is anders 
bijj  het vrij verkeer van werknemers. De regeling met betrekking tot het werknemersverkeer 
vann art. 39 e.v. EG-Verdrag bevat onder andere een discriminatieverbod dat de buitenlandse 
off  migrerende werknemer een gelijke of gelijkwaardige positie garandeert ten opzichte 
vann de 'eigen' werknemers. Voor zover de internationaal actieve werknemer direct 
begunstigdee is van de discriminatieverboden van art. 12 en 39 EG-Verdrag, zijn de rechten 
(enn verplichtingen) die deze werknemer kan ontlenen aan het op zijn arbeidsverhouding 
toepasselijkee recht, onderwerp van zowel de discriminatieverboden als de conflictregels 
voorr arbeidsovereenkomsten. 

Bijj  de vraag in hoeverre het EG-recht bepaalde aanknopingsfactoren van het inter-
nationalee arbeidsrecht verbiedt of juist voorschrijft, dient dan ook systematisch te worden 
ingegaann op de verhouding tussen de discriminatie-verboden en het IPR. Deel lil is dan 
ookk als volgt opgebouwd. Na dit inleidende hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan 
hett verbod op discriminatie naar nationaliteit in art. 12 EG-Verdrag en het vrij verkeer van 
werknemers.. Het gezichtspunt hierbij is steeds de rechtspositie van de internationaal actieve 
werknemer.. Het derde hoofdstuk daarentegen kiest het standpunt van de internationaal 
actievee werkgever en onderzoekt of het EG-recht hem verweermiddelen in handen geeft 
tegenn de verplichtingen die het nationale arbeidsrecht hem oplegt. 
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Discriminatiee van de werknemer op 
grondd van zijn nationaliteit 

11 De werkingssfeer  van art . 12 en 39 EG-Verdrag 

1.11 Inleidin g 

Dee basisregel van het vrij verkeer binnen Europa wordt gevormd door het verbod van 
discriminatiee op grond van nationaliteit. Dit verbod is geenszins specifiek voor het EG-recht 
maarr is een onderdeel van het moderne vreemdelingen- en migratierecht. Het is als zodanig 
opgenomenn in zulke uiteenlopende rechtsinstrumenten als nationale wetgeving inzake gelijke 
behandeling,, ILO-verdragen, bilaterale overeenkomsten met betrekking tot sociale zekerheid 
enn het EG-Verdrag. Zowel de inhoud als de reikwijdte van het verbod verschilt echter per 
rechtsbron.. Bij verdragsbepalingen moet gekeken worden naar de werkingssfeer van het 
verdragg als zodanig, naar de specifieke rol die het discriminatieverbod daarin vervult en 
moett de vraag worden beantwoord, of en zo ja, hoe de verdragsbepalingen doorwerken 
inn de nationale rechtsorde. 

Zowell  het algemene discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag als de specifieke in 
hett EG-recht opgenomen discriminatieverboden hebben (inmiddels) directe werking. Ze 
zijnn aan het einde van de overgangsperiode rechtstreeks en onvoorwaardelijk van toepassing 
geworden.11 Dit betekent dat particulieren zich op de bepalingen kunnen beroepen en dat 
rechterss nationale voorschriften in beginsel dienen te toetsen aan de bepalingen met betrek-
kingg tot nationaliteitsdiscriminatie en het vrije verkeer binnen de Unie. Om te beoordelen 
off  in een bepaald geval een van de discriminatieverboden ingrijpt, zal echter moeten worden 
vastgesteldd of het verbod op de casus van toepassing is. Dit hangt af van het antwoord 
opp vier vragen met betrekking tot de werkingssfeer die hieronder afzonderlijk aan de orde 
zullenn komen, te weten: op welke onderwerpen heeft het verbod betrekking (1), tot wie 
richtt het zich (2), wie is de begunstigde (3) en wat is de territoriale werkingssfeer van 

11 Zie ten aanzien van art. 12 EG-Verdrag: HvJ EG 20 oktober 1993 gevoegde zaken C-92/92 en 326/92 
JurJur 1993,1-5145 (Phil Collins); Barents/Brinkhorst 1998, 312. Ten aanzien van art. 39 EG-Verdrag 
enn Vo 1612/68: HvJ EG 4 april 1974 zaak 167/73 Jur 1974, 372 (Franse zeelieden) r.o. 41. Ten 
aanzienn van art. 49 EG-Verdrag: HvJ EG 18 januari 1979 gevoegde zaken 110 en 111/78 Jur 1979, 
355 (Van Wesemael). 
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hett verbod (4).2 In deze paragraaf worden de vragen 1 t/m 3 beantwoord voor de artikelen 
122 en 39 van het EG-Verdrag. De territoriale werkingssfeer van de discriminatieverboden 
wordtt behandeld in paragraaf 2 van dit hoofdstuk. De bijzonderheden met betrekking tot 
dee werkingssfeer van art. 49 EG-Verdrag worden behandeld in het hoofdstuk over het vrij 
verkeerr van diensten. 

1.22 De materiële werkingssfeer  van de discriminatieverboden 

Art.. 12 EG-Verdrag bevat het algemene discriminatieverbod. De eerste volzin van het artikel 
luidt:: "Binnen de werkingssfeer van dit Verdrag en onverminderd de bijzondere bepalingen 
daarinn gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden." Specifieke bepa-
lingenn zijn onder andere opgenomen in art. 39 EG-Verdrag voor het vrij verkeer van werk-
nemerss en in art. 54 EG-Verdrag voor het dienstenverkeer. Wanneer een van deze bijzondere 
bepalingenn van toepassing is, kan volgens het Hof van Justitie in beginsel geen beroep 
meerr worden gedaan op de algemene bepaling van art. 12 EG-Verdrag. De bijzondere ver-
bodsbepalingenn verdringen namelijk het algemene discriminatieverbod.3 De werking van 
art.. 12 EG-Verdrag is beperkt tot casusposities die vallen "binnen de werkingssfeer van 
hett verdrag". Dit verwijst niet alleen naar de territoriale werkingssfeer van het EG-recht 
maarr ook naar de materiële werkingssfeer oftewel naar de onderwerpen die door het EG-
Verdragg worden bestreken. Als onderdeel van het EG-Verdrag wordt de reikwijdte van 
hett in art. 12 EG-Verdrag opgenomen discriminatieverbod dan ook beïnvloed door de ont-

22 Voor de hier verder niet behandelde temporele werkingssfeer van art. 12 EG-Verdrag, zie HvJ EG 
22 oktober 1997 C-122/96 Jur 1997, 1-5325 r.o. 14 (Saldanha): "zij [is] van toepassing .. op de 
toekomstigee gevolgen van vóór de toetreding van die nieuwe lidstaat tot de Gemeenschappen ontstane 
situaties." " 

33 HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994, 1-1812, r.o.19-20 (Corsica Femes It. v. piloti di Genova). 
Barents/Brinkhorstt 1998, 311; Schermers/Swaak in: LA Rood 1997, 243. Zie echter hieronder t.a.v. 
dee cautio judicatum solvi. Hoewel art. 12 EG-Verdrag (voor inwerkingtreding van hel Verdrag van 
Amsterdamm art. 6 en voor het Verdrag van Maastricht art. 7) dus terugtreedt t.g.v. speciale bepalingen, 
wordtt en werd het artikel wel als ondersteuning en uitleg gebruikt in de uitspraken m.b.t. het vrij 
verkeerr van diensten: zie Völker 1990, 131. Mortelmans (SEW 1994, 245) stelt dat in gevallen dat 
dee zogenaamde Keek-uitzondering op art. 28 EG-Verdrag zich voordoet, art. 12 EG-Verdrag als basis 
dientt voor de discriminatietoets. Volgens Slot (SEW 1995, 65) en Mortelmans (SEW 1996, 143) zal 
art.. 12 EG-Verdrag verder gebruikt kunnen worden om de inhoud van het (nationale of Europese) 
facettenbeleidd op discriminatie te toetsen. Facettenbeleid is de standaardaanduiding voor het Europese 
beleidd op niet-economische deelgebieden als milieu, consumentenbescherming en cultuur. Een uitleg 
vann de Keek-doctrine is opgenomen in hoofdstuk 3. Zie voor arresten gebaseerd op art. 12 EG-Verdrag: 
HvJJ EG 2 februari 1989 zaak 186/87 Jur 1989, 195; SEW 1991, 794-799 noot P. van Nuffel (Cowan 
v.. Trésor public met betrekking tot het toenmalige art. 7 EG- Verdrag) en HvJ EG 2 oktober 1997 
C-122/966 Jur 1997, 1-5325 (Saldanha over het toenmalige art. 6 EG- Verdrag). 
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wikkelingenn binnen het EG-recht als geheel.4 Uitbreiding van dee bevoegdheden op Europees 
niveauu heeft direct gevolgen voor de werkingssfeer van het discriminatieverbod. 

Dee tekst van art. 12 EG-Verdrag sluit dus niet uit dat deze bepaling betrekking heeft 
opp het conflictenrecht, mits de betreffende regel van IPR in verband kan worden gebracht 
mett een van de doeleinden van het verdrag. Zo verdedigde Drobnig al in 1970 dat het 
rechtt met betrekking tot de handelingsbekwaamheid economische effecten heeft en dat 
daaromm de verwijzingsregel op dat gebied getoetst moet worden aan het discriminatiever-
bod.55 Voor het IPR als zodanig viel echter toentertijd geen directe bevoegdheid aan te 
ni i jyonn jn het v:r.-\[ e*rAraa 6 7c\\\if*\ tipt FVf l alc hpt PPY 7Ün tnt «tanH o p t n m e n als tot hpt 

acquisacquis communautaire behorende verdragen en niet als secundair EG-recht. De positie van 
hett conflictenrecht ten opzichte van het EG-Verdrag is echter gewijzigd bij het Verdrag 
vann Amsterdam. Op grond van art. 2 van dat verdrag is namelijk het IPR als onderwerp 
vann Europese regeling opgenomen in art. 65 van het gewijzigde EG-Verdrag. Nu dit verdrag 
inn werking is getreden, moet het er dan ook voor gehouden worden dat het conflictenrecht 
binnenn het kader van het EG-Verdrag valt, tenminste "voorzover nodig voor de goede 
werkingg van de interne markt".7 Het is de vraag in hoeverre die laatste toevoeging een 
daadwerkelijkee beperking inhoudt van de bevoegdheid van de EG op het terrein van het 
IPR.88 Het actieplan van de Raad en de Commissie dat in 1998 is opgesteld op basis van 
art.. KI onder 6 van het Verdrag van Maastricht bestrijkt het IPR op het terrein van zowel 
hett verbintenissenrecht als het zakenrecht en het personen- en familierecht.9 

Eenn conflictregel kan dus sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam ge-
toetstt worden aan het discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag, tenzij deze regel onder-
worpenn is aan een van de bijzondere discriminatieverboden. Ook voordat een directe be-
voegdheidd op het gebied van het IPR in het Verdrag werd opgenomen, heeft het Hof van 
Justitiee echter al verschillende IPR-regelingen getoetst aan de discriminatieverboden c.q 

44 De arresten van het Hof van Justitie over de werkingssfeer van art. 12 EG-Verdrag bevatten dan ook 
vaakk de volgende formule: "Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht..." HvJ EG 20 oktober 
19933 C-92/92 Jur, 1-5145 (Phil Collins) r.o. 19; HvJ EG 21 juni 1988 C-39/86J«r 1988, 3161, (Lair) 
r.o.. 15-16; Weber WFR 1996, 1194; Bender § 6.05, M20 e.v., Von der Groeben-Zuleeg art. 7 Rn 
111 e.v. 1991, 120 e.v. 

55 Drobnig RabelsZ 1970, 649. 
66 Het EEX is geen secundair EG-recht maar is wel gebaseerd op een bepaling van het EG-Verdrag, 

tee weten art. 220 EG-Verdrag (oud). De onderhandeling over het EVO waren niet gebaseerd op het 
EG-Verdrag.. Zie voor mogelijke bevoegdheidsgrondslagen van de EG zelf ten aanzien van het IPR 
inn het EG-Verdrag van voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam, De Ly NVIR 1996, 
211 e.v. 

77 Art. 65 EG-Verdrag, aanhef. 
88 Betlem/Hondius NJB 1999, 1140. 
99 Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam 

inzakee de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen 
wordenn uitgevoerd. Tekst aangenomen door de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) van 3 december 
19988 PB EG 1999 C 19/1 ov. 16, 39-41. 
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dee bepalingen inzake het vrij verkeer. Zo werd in een aantal arresten de toelaatbaarheid 
vann de cautio judication solvi voorgelegd aan het Hof van Justitie.10 

Dee cautio judicatum solvi is een internationaal procesrechtelijk fenomeen, dat inhoudt 
datt zekerheidsstelling van proceskosten vereist wordt van in het buitenland gevestigde eisers 
dann wel eisers met een vreemde nationaliteit. In het arrest Saldanha werd het opleggen 
vann de cautio aan een buiten de EU woonachtige eiser met de nationaliteit van een lidstaat 
getoetstt aan (en in casu in strijd bevonden met) het discriminatieverbod van art. 12 EG-
Verdrag.111 De procedure betrof een claim tussen een vennootschap en een van zijn ven-
notenn met betrekking tot de verkoop van aandelen in een aantal dochtervennootschappen. 
Ditt geschil had geen directe band met het vrij verkeer binnen de Unie maar viel wel binnen 
dee werkingssfeer van het gemeenschapsrecht als zodanig. 

Inn een aantal andere arresten speelde de cautio in procedures over betalingsvorderingen 
inzakee goederen geleverd door in een lidstaat gevestigde ondernemingen aan in een andere 
lidstaatt gevestigde afnemers.12 In die gevallen zou het opleggen van de cautio in beginsel 
getoetstt kunnen worden aan het vrij verkeer van goederen. In het arrest Hayes (HvJ EG 
200 maart 1997 C-323/95 Jur 1997,1-1711) stelde het Hof van Justitie echter dat "nationale 
wettelijkee bepalingen die wegens hun gevolgen voor de intracommunautaire handel in 
goederenn en diensten binnen de werkingssfeer van het Verdrag vallen, onvermijdelijk onder-
worpenn zijn aan het algemene discriminatieverbod van art. 6, eerste alinea, van het Verdrag 
[hett huidige art. 12], zonder dat zij in verband behoeven te worden gebracht met de speci-
fiekee bepalingen van de artikelen 30, 36, 59, en 66 van het Verdrag [de huidige artt. 28, 
30,, 49 en 55]." De doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht kan volgens het Hof niet 
verschillenn naar gelang van de onderscheiden gebieden van het nationale recht waarbinnen 
hett zijn werking kan doen gevoelen.13 

Eenn ander iPR-probleem speelde in het arrest Dafeki waarin het Hof van Justitie een 
vraagg kreeg voorgelegd met betrekking tot de rechtskracht van buitenlandse aktes van de 

100 HvJ EG 26 september 1996 C-43/95 Jur 1996, 1-4661 r.o. 15 (Data selecta), HvJ EG 20 maart 1997 
C-323/955 Jur 1997,1-1711 r.o. 17 (Hayes), HvJ EG 2 oktober 1997 C-122/96 Jur 1997, 1-5325 r.o. 
22-233 (Saldanha). Mortelmans SEW 1998, 228. 

111 De Oostenrijkse regeling die werd beoordeeld in het arrest Saldanha trof een EU-onderdaan met 
woonplaatss in de VS. De Oostenrijkse regeling maakte voor buiten Europa wonende eisers verschil 
naarr nationaliteit. 

122 HvJ EG 26 september 1996 C-43/95 Jur 1996,1-4661 (Data selecta); HvJ EG 20 maart 1997 C-323/95 
JurJur 1997, 1-1711 (Hayes). 

133 HvJ EG 1 juli 1993 C-20/92 Jur 1993,1-3777 (Hubbard); Deze overwegingenn van het Hof van Justitie 
lijkenn in tegenspraak met eerdere rechtspraak waarin art. 12 EG-Verdrag geacht wordt te wijken voor 
eenn van de bijzondere discriminatieverboden. Hierbij moet echter bedacht worden dat het procesrecht 
niett direct betrekking heeft op een van de vier vrijheden, maar wel indirect alle verdragsvrijheden 
kann beïnvloeden. Zeker als, zoals in het arrest Hayes, een regel van procesrecht direct discrimineert 
opp grond van nationaliteit, ligt het voor de hand de betreffende regel ook direct in strijd te achten 
mett art. 12 EG-Verdrag. Dit is anders bij regelingen met betrekking tot de uitoefening van de verdrags-
vrijhedenn zelf en bij regelingen die op zich niet discrimineren, maar wel een belemmering vormen 
vann het vrij verkeer binnen de Unie. Een dergelijke belemmering lag bijvoorbeeld voor in de zaak 
Dafekii  HvJ EG 2 december 1997 C-336/94 Jur 1997, 1-6761. 
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burgerlijkee stand. Het maken van onderscheid op grond van de herkomst van aktes is op 
zichh geen discriminatie op grond van nationaliteit. Art. 12 EG-Verdrag was dan ook niet 
geschonden.. De erkenning van de buitenlandse akte was echter nodig voor het verkrijgen 
vann een ouderdomspensioen. Niet-erkenning ervan belemmerde dan ook de uitoefening 
vann rechten ontleend aan het vrij verkeer van personen. Het Hof van Justitie verklaarde 
daaropp dat "in procedures ter vaststelling van de rechten op sociale-zekerheidsuitkeringen 
vann een migrerend werknemer die communautair onderdaan is, ... de nationale sociale-
zekerheidsorganenn en rechterlijke instanties van een Lid-Staat gebonden [zijn] aan door 
dee bevoeade instanties van andere Lid-Staten onaemaakte akten en soort°e!i'ke documenten 
vann de burgerlijke stand, tenzij concrete aanwijzingen, die verband houden met het betrok-
kenn individuele geval, ernstige twijfel omtrent de juistheid daarvan doen rijzen."14 

Opp deze wijze konden dus ook onder het oude recht een aantal iPR-regelingen getoetst 
wordenn aan het EG-Verdrag. Recent bleek echter dat hiermee niet alle IPR-onderwerpen 
binnenn het Verdrag vielen: in een arrest uit 1999 verklaarde het Hof van Justitie dat "noch 
dee bepalingen van internationaal privaatrecht die bepalen welk nationaal materieel recht 
vann toepassing is op de gevolgen van een echtscheiding, noch de nationale bepalingen 
vann burgerlijk recht die deze gevolgen in materiële zin regelen,... binnen de werkingssfeer 
vann het Verdrag [vallen]."15 Het lijk t er echter op dat de Raad en de Commissie daar 
sindss de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam anders over denken.16 

Dee interactie tussen het conflictenrecht met betrekking tot arbeidsovereenkomsten en het 
EG-rechtt speelt zich vrijwel altijd af in het kader van het vrij verkeer van diensten en/of 
hett vrij verkeer van werknemers. Het vrij verkeer van werknemers omvat meer dan alleen 
eenn discriminatieverbod. Het regelt bijvoorbeeld ook het recht op toegang en verblijf, de 
onderlingee erkenning van diploma's en de onderlinge afstemming van stelsels van sociale 
zekerheid.. Volgens art. 39 EG-Verdrag houdt het vrij verkeer van werknemers onder andere 
inn "de afschaffing ... van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de 
werknemerss der Lid-Staten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden." " 

Hett vrij verkeer van werknemers is nader uitgewerkt in richtlijnen en verordeningen. 
Inn dit kader is met name Vo 1612/68 van belang.17 Deze verordening bevat in art. 7 name-
lij kk wederom een discriminatieverbod. Art. 7 herhaalt het verbod op discriminatie op het 
terreinn van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden. Daarnaast noemt de bepaling 
expliciett het toekennen van sociale en belastingvoordelen en de toegang tot beroepsopleidin-

144 HvJ EG 2 december 1997 C 336/94 Jur 1997,1-6761 (Dafeki); Mortelmans S£W 1998, 298. Zie ook 
hett vereiste van een bijzondere procesvolmacht dat in het arrest Perfili (HvJ EG 1 februari 1996 C-177/ 
944 Jur 1-161 r.o. 16) werd getoetst aan de vestigingsvrijheid en het vrij verkeer van diensten omdat 
dee benadeelde i.e. een verzekeraar was die zijn belangen wilde verdedigen in de ontvangststaat van 
dee verzekeringsdienst. 

155 HvJ EG 10 juni 1999 C-430/97 (Johannes v. Johannes, nog niet gepubliceerd) r.o. 27. 
166 Zie hierover ook Betlem/Hondius NJB 1999, 1140-1141. 
177 Verordening van de Raad van 15 oktober 1968 nr. 1612/68 PB EG 1968 L 257/2 gewijzigd bij (o.a.) 

Voo 312/76 PB EG 1976 L 39/2. 
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genn als terreinen waarop niet gediscrimineerd mag worden. De in de verdragbepaling en 
verordeningg genoemde onderwerpen geven aan dat het arbeidsrecht in ruime zin valt binnen 
dee werkingssfeer van het vrij verkeer van werknemers. 

1.33 De normadressaat 

Eenn tweede vraag met betrekking tot de werkingssfeer van het discriminatieverbod betreft 
dee normadressaat van het verbod: tot wie richt het zich en op welke handelingen heeft 
hett verbod betrekking? Voor het IPR is van belang dat naast de administratie zowel de 
rechterr als de wetgever aan het verbod gebonden zijn.18 Daarnaast geldt het verbod ook 
voorr de EG-instanties zelf.19 Een andere vraag is, of het verbod ook verplichtingen oplegt 
aann particulieren.20 Met andere woorden: heeft het discriminatieverbod ook horizontale 
werking?21 1 

Hett Hof van Justitie heeft verschillende keren uitgemaakt dat collectieve regelingen 
mett betrekking tot de arbeidsvoorwaarden getoetst kunnen worden aan zowel het discrimi-
natieverbodd van art. 12 EG-Verdrag als de bijzondere bepalingen inzake het vrij verkeer 
inn art. 39 en art. 49 e.v. EG-Verdrag. Volgens het Hof van Justitie bestrijkt het vrij verkeer 
niett alleen belemmeringen door (toepassing van) wetgeving en "het optreden van het open-
baarr gezag maar ... strekt [het zich ook uit] tot bepalingen van andere aard, strekkende 
tott collectieve regeling van arbeid in loondienst en dienstverrichtingen."22 Zeker op het 
terreinn van dee arbeidsvoorwaarden, die "in de verschillende Lid-Staten nu eens door wette-
lijk ee of bestuursrechtelijke bepalingen, dan weer door overeenkomsten en andere rechtshan-
delingenn van privaatrechtelijke aard worden beheerst"23 mag de vormgeving van de regule-
ringg dus geen invloed hebben op de werkingsomvang van in het EG-Verdrag neergelegde 
verboden.. Immers, "de opheffing tussen de Lid-Staten van belemmeringen voor het vrije 
verkeerr van personen [zou] in gevaar ... worden gebracht indien de opheffing van door 
statenn gestelde belemmeringen kon worden ontkracht door belemmeringen voortvloeiend 

188 Barents/Brinkhorst 1998, 60, 65; Von der Groeben-Zuleeg art. 7 Rn 8 1991, 162. Het verbod betreft 
overigenss zowel handelen als nalaten. 

199 Barents/Brinkhorst 1998, 313. 
200 De horizontale werking van de verdragsbepalingen lijk t nog niet uitgekristalliseerd te zijn. Verg. 

Mortelmanss SEW 1997, 185-186 en Drijber/Prechal SEW 1997, 127 met Barents/Brinkhorst 1998, 
68-69:: de eersten houden het erop dat de horizontale werking van art. 39 en 49 EG-Verdrag is erkend 
tenn aanzien van collectieve regelingen, maar niet ten aanzien van particulieren. De laatsten gaan uit 
vann directe dwingende doorwerking van alle discriminatieverboden, ook in horizontale verhoudingen. 
Voorr art. 12 zie; Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, 109-110. 

211 Gezien het directierecht van de werkgever is de arbeidsovereenkomst niet strikt 'horizontaal'. Dit 
zouu ook invloed kunnen hebben op de wijze van doorwerking van de grondrechten in de arbeidsover-
eenkomst;eenkomst; Verhulp VvA 1999, 42; Tjittes 1994, 13; Rood in: LA De Leede 1994, 397 e.v. 

222 HvJ 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 e.v. (Walrave en Koch v. Association Union 
Cyclistee Internationale e.a.): citaat blz. 1420, r.o. 17; HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 
1-49211 r.o. 82. (Bosman). 

233 HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 r.o. 84 (Bosman). 
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uitt handelingen krachtens hun eigen rechtsbevoegdheid verricht door niet onder het publiek-
rechtt vallende verenigingen of lichamen."24 Dit heeft tot gevolg dat in de jurisprudentie 
vann het Hof van Justitie (algemeen verbindend verklaarde) CAO-bepalingen direct worden 
getoetstt aan art. 12 EG-Verdrag en de bepalingen inzake het vrij verkeer.25 

Verderee discussie over de horizontale werking van de discriminatieverboden wordt 
voorr de hier relevante problematiek grotendeels ondervangen door art. 7 van Vo 1612/68.26 

Ditt artikel, waarin het discriminatieverbod ten aanzien van migrerende werknemers nader 
iss uitgewerkt, is expliciet van toepassing op zowel collectieve als individuele arbeidsover-
eenkomstenn en voorziet zelfs in nietigheid van daarin opgenomen discriminatoire bepalin-
gen.277 CAO-regelingen kunnen, als collectieve regelingen, in beginsel getoetst worden 
aann zowel art. 12 als art. 39 EG-Verdrag en art. 7 Vo 1612/68.28 Ten aanzien van algemeen 
verbindendverklaringg geldt bovendien dat dit een daad van materiële wetgeving is. Eventuele 
discriminatoiree gevolgen van algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen zijn mijns 
inzienss dan ook direct de wetgever aan te rekenen.29 

Hett discriminatieverbod raakt dus zowel de particuliere werkgever, als de wetgever 
alss de sociale partners in hun rol van arbeidsrechtproducenten. De rechtspositie van de 
internationaall  actieve werknemer wordt echter ook - en zelfs allereerst - bepaald door 
zijnn conflictenrechtelijke positie. De drie genoemde arbeidsrechtproducenten zijn echter 
niett allemaal even relevant als producenten van IPR. De individuele werkgever heeft slechts 
'zeggenschap'' over de conflictenrechtelijke positie van de werknemer voor zover het is 
toegestaann in de arbeidsovereenkomst een rechtskeuze (al of niet met forumkeuze) uit te 
brengen.. De invloed van de sociale partners is daarentegen mede afhankelijk van het ant-
woordd op de vraag of CAO's ook conflictregels kunnen bevatten en in welke mate deze 
conflictregelss de werking van het wettelijke conflictenrecht opzij kunnen zetten. Het feit 

244 HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 (Bosman) r.o. 83 met verwijzing naar HvJ 
122 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 (Walrave) r.o. 18. 

255 Een eventuele strijd van de collectieve regeling met de artikelen 81 en 82 EG-Verdrag komt daarbij 
niett meer aan de orde. A-G Lenz gaat in zijn conclusie bij het Bosman-arrest (HvJ EG 15 december 
19955 C-415/93 Jur 1995 1-4921 ov. 273-274) in op de vraag of CAO's uitgezonderd zijn van de 
werkingg van art. 81 en 82 EG-Verdrag. Dit zou volgens hem zo zijn, maar dan slechts voor zover 
ditt nodig is met het oog op het specifieke doel van collectieve onderhandelingen. Vergelijk Edelman 
RecueilRecueil Dalloz 1992, Chronique 1-9. 

266 Art. 7 Vo 1612/68 heeft betrekking op arbeidsvoorwaarden, sociale en belastingvoordelen en beroep-
sopleidingen.. Het artikel heeft daarmee een beperktere materiële werkingssfeer dan art. 39 EG-Verdrag. 
All ee relevante arbeidsrechtelijke regelingen lijken echter door de bepalingen van de verordening 
bestrekenn te worden, (zie naast art. 7 bijvoorbeeld ook art. 8 dat betrekking heeft op de vakbondsvrij-
heidd en de medezeggenschap). 

277 Dit laat de vraag open of art. 12 EG-Verdrag van toepassing is op het handelen van individuele 
werkgevers,, zoals discriminatie bij het aannemen, ontslaan en bevorderen van personeel, als dit niet 
opp een collectieve regeling is gebaseerd. Bender § 6.04 blz. 1-119. Von der Groeben-Zuleeg art. 7 
Rnn 19 1991, 170. 

288 HvJ EG 15 januari 1998 C-15/96 Jur 1998, 1-47 (Schöning-Kougebetopoulou). 
299 Om die reden valt de verbindend verklaarde CAO m.i. buiten het bereik van de AWGB. Zie hierover 

Vann Hoek Sociaal Recht 1997, 356. 
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datt het discriminatieverbod ook verplichtingen oplegt aan particulieren brengt overigens 
specifiekee vragen met zich mee ten aanzien van de territoriale werkingssfeer van dat verbod. 
Dezee worden hieronder in een aparte paragraaf behandeld. 

1.44 De begunstigde 

Eenn derde hier te behandelen vraag met betrekking tot het discriminatieverbod van art. 
122 EG-Verdrag en het vrij verkeer van werknemers betreft de vraag wie begunstigden zijn 
vann dee daarin opgenomen rechten. De in het EG-verdrag neergelegde discriminatieverboden 
beogenn in eerste instantie bescherming te verlenen aan de onderdanen van de lidstaten 
enn dan nog alleen aan die onderdanen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden 
diee het vrij verkeer hun biedt.30 Onderdanen van derde landen kunnen slechts indirect 
rechtenn ontlenen aan het EG-Verdrag, bijvoorbeeld omdat ze familie zijn van een werknemer 
diee gebruik maakt van het vrij verkeer van werknemers31 of omdat ze als werknemer 
inn dienst zijn van een onderneming die gebruik maakt van het vrij verkeer van diensten.32 

Ookk is het EG-recht slechts in beperkte mate inroepbaar tegen de eigen staat.33 Het Hof 
vann Justitie heeft bij herhaling verklaard dat interne gevallen niet worden bestreken door 
dee discriminatieverboden, er moet altijd een band zijn met de gemeenschappelijke markt. 
Ditt creëert de mogelijkheid van zogenaamde omgekeerde discriminatie, een term waarmee 
gedoeldd wordt op de situatie dat interne gevallen worden achtergesteld ten opzichte van 
grensoverschrijdendee gevallen.34 

300 Bender § 6.04 blz. 1-116. Verschueren 1990, 297 en 302 e.v. met verwijzingen. Overigens is hierbij 
dee nominale nationaliteit voldoende: bipatriden die de nationaliteit hebben van een lidstaat enerzijds 
enn een niet-lidstaat anderzijds worden beschermd door het EG-verdrag, ook als de niet-lidstatelijke 
nationaliteitt de effectieve is. Zie: HvJ EG 2 oktober 1997 C-122/96 Jur 1997, 1-5325 (Saldanha). 

311 Zie bijvoorbeeld Vo 1612/68 art. 11; Grapperhaus ArbeidsRecht 1996/5, 20-22; Van der Groeben-
Zuleegg Art. 7 Rn. 17 1991, 169; Verschueren 1990, 312. Een uitzondering wordt gevormd door de 
groepp vluchtelingen en staatlozen die aan sommige regelingen inzake het vrij verkeer wel rechten 
kunnenn ontlenen. 

322 HvJ EG 27 maart 1990 C-l 13/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa). Verschueren 1990, 321-2. 
333 Zie voor de mogelijkheid van een beroep op het EG-recht tegen de eigen staat: HvJ EG 26 januari 

19999 C-l8/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 26; HvJ EG 28 januari 1992 C-332/90 Jur 1992 1-341 
(Steen)) r.o. 9; HvJ EG 5 juni 1997 gevoegde zaken C-64/96 en C-65/96 Jur 1997, 1-3171 (Uecker 
enn Jacquet) r.o. 16; HvJ EG 2 juli 1998 gevoegde zaken C-225/95 tot en met C-227/95 Jur 1998, 
1-42399 (Kapasakalis e.a.) r.o. 22. Verschueren 1990, 298-9; Barents/Brinkhorst 1998, 352-353. 

344 De omgekeerde discriminatie betreft niet zozeer de positie van de eigen onderdanen versus buiten-
landerss maar die van interne gevallen versus grensoverschrijdende gevallen. Volgens Bender (§ 6.04 
blz.. 1-117 en 118) zou dit laatste onderscheid en daarmee de mogelijkheid van omgekeerde dis-
criminatiee niet gebaseerd zijn op een beperking ten aanzien van de begunstigde van het discriminatie-
verbodd maar samenhangen met de beperkte gelding van het EG-Verdrag zelf. Volgens hem beschermt 
hett EG-verbod ook de eigen onderdanen tegen slechtere behandeling. Verg. Von der Groeben-Zuleeg 
art.. 7 Rn 16 1991, 168 en Verschueren 1990,299-302. In zijn noot bij het arrest Bosman (SEW 1996, 
144)) uit Mortelmans kritiek op het hanteren van het 'interne situatie'-criterium. Stuyck en Geens (SEW 
1993,, 113-116) daarentegen lijken de vrijheid van de lidstaten ruim te interpreteren en laten daarmee 
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EU-onderdanenn die nooit gebruik hebben gemaakt van het vrij verkeer binnen de Unie 
kunnenn zich dus niet beklagen over slechtere behandeling door de eigen lidstaat. Dit wil 
niett zeggen dat zij zich nooit kunnen beroepen op het in art. 39 EG-Verdrag opgenomen 
discriminatieverbod.. In het arrest inzake de Franse zeelieden gaf het Hof van Justitie aan 
datt het discriminatieverbod ook de onderdanen van de 'discriminerende' lidstaat beoogt 
tee beschermen. Deze bescherming betreft echter niet het gevaar van omgekeerde discrimi-
natiee maar dat van oneerlijke concurrentie door buitenlandse werknemers. Het Hof van 
Justitiee stelde in r.o. 45 "dat het absolute karakter van dit verbod niet slechts tot gevolg 
heeftt dat in elke Lid-Staat de onderdanen van de andere Lid-Staten gelijke arbeidsmoge-
lijkhedenn krijgen, maar ook dat de nationale onderdanen wordt gewaarborgd dat zij geen 
nadeligee gevolgen zullen ondervinden van een eventuele aanbieding of een aanvaarding, 
doorr de onderdanen van de andere Lid-Staten, van minder gunstige arbeidsvoorwaarden 
dann in het nationale recht gelden, zijnde zodanige aanbieding of aanvaarding verboden".35 

Volgenss het Hof van Justitie is het discriminatieverbod dus mede in art. 39 EG-Verdrag 
opgenomenn om de lokale bevolking te beschermen tegen sociale dumping. Het discriminatie-
verbodd richt zich daarmee nog steeds tegen discriminatie van communautaire werknemers. 
Opp het verbod kan echter ook een beroep worden gedaan door anderen dan de com-
munautairee werknemer zelf. Naast de overige, niet-communautaire werknemers uit de be-
trokkenn lidstaat kan bijvoorbeeld ook een werkgever die buitenlandse werknemers in dienst 
will  nemen, zich beroepen op de bepalingen met betrekking tot het vrij verkeer van 
werknemers.36 6 

Dee bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers bieden dus niet alleen rechten aan 
eenn bepaalde groep beschermde individuen, maar vormen tevens de grondslag voor regu-
leringg van het communautaire werknemersverkeer als zodanig. Meestal echter is het de 
invididuelee betrokkene die zich op de bescherming van het EG-recht beroept tegenover 
eenn overheidsinstantie van een van de lidstaten. Wil een dergelijk beroep gehonoreerd 
kunnenn worden, dan moet er sprake zijn van werknemersverkeer in de zin van het verdrag. 
Ditt vereiste heeft twee afzonderlijke aspecten. Om te beginnen moet de betrokkene ge-

veell  ruimte voor omgekeerde discriminatie. Er zijn volgens hen wel arresten aan te wijzen waarin 
dee bepalingen met betrekking tot het vrij verkeer met succes werden ingeroepen tegen de eigen lidstaat, 
maarr die gevallen zouden zijn gebaseerd op harmonisatie middels richtlijnen, niet op het primaire 
EG-rechtt zelf. 

355 HvJ EG 4 april 1974 zaak 167/73 Jur 1974, 539 (Franse Zeelieden) r.o. 45. 
366 HvJ EG 7 mei 1998 C-350/96 Jur 1998 1-2521 e.v. (Clean Car Autoservice) A-G Fennelly koppelt 

inn zijn conclusie bij dit arrest de mogelijkheid voor de werkgever om zich te beroepen op art. 39 
EG-Verdragg aan de algemene gelding van het discriminatieverbod als middel ter voltooiing van de 
internee markt. Handhaving door andere belanghebbenden zoals werkgevers moet dan mogelijk zijn. 
Hett Hof van Justitie beperkt in dit arrest het betoog tot werkgevers en baseert zich mede op het feit 
datt werkgevers als normadressaten van het verbod zich immers ook kunnen beroepen op art. 39 lid 
33 EG-Verdrag (r.o. 24). Zie ook HvJ EG 14 december 1989 zaak 3/87 Jur 1989,1-4459 (Agegate; 
nationaliteitsdiscriminatie)) en HvJ EG 25 juli 1991 C-345/89 Jur 1991 1-4047 (Stoeckel; sek-
sediscriminatie). . 
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kwalificeerdd kunnen worden als werknemer en niet als zelfstandige of economisch inactieve. 
Daarnaastt moet de problematiek een communautair karakter hebben. 

Hett begrip werknemer dient verdragsautonoom te worden uitgelegd.37 Binnen het 
primairee en secundaire EG-recht heeft dit begrip echter niet altijd dezelfde betekenis. Het 
Hoff  van Justitie maakt een onderscheid tussen werknemers in de zin van art. 39 EG-Verdrag 
enn Vo 1612/68 aan de ene kant en werknemers in de zin van art. 42 EG-Verdrag en Vo 
1408/711 aan de andere kant.38 Het begrip heeft voor de toepassing van art. 39 EG-Verdrag 
betrekkingg op degene die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag 
prestatiess levert en als tegenprestatie een beloning ontvangt.39 De arbeid hoeft niet fulltime 
tee zijn en hoeft ook niet te leiden tot een inkomen boven het bestaansminimum, maar moet 
well  reëel en niet louter marginaal en bijkomstig zijn.40 Ten aanzien van dat laatste aspect 
hoeftt de lidstaat overigens slechts rekening te houden met binnen de lidstaat verrichte 
werkzaamheden.. Eerdere, in een ander land in een ander kader verrichte werkzaamheden 
zijnn niet relevant.41 

Hett communautaire karakter kan veroorzaakt worden door een scala aan gebeurtenissen. 
Hett is niet identiek aan het internationaliteitsvereiste in het IPR. Het IPR richt zich op 
casuspositiess waarin de arbeidsverhouding raakpunten heeft met meer dan één rechtsorde, 
bijvoorbeeldd omdat de werknemer binnen een en dezelfde arbeidsverhouding in meerdere 
landenn werkzaam is. Het vrij verkeer van werknemers daarentegen richtte zich oorspronke-
lij kk op migratie in verband met het zoeken of aanvaarden van een nieuwe betrekking.42 

Inn de loop der jaren is echter duidelijk geworden dat het vrij verkeer een veel grotere groep 
werknemerss omvat. Vo 1612/68 richt zich blijkens de preambule zowel op permanente 
emigratiee als op seizoensarbeid, en zowel op grensarbeid als op arbeid in het kader van 

377 HvJ EG 19 maart 1964 zaak 75/63 Jur 1964, 347 (Hoekslra-Unger); HvJ EG 21 juni 1988 zaak 39/86 

JurJur 1988, 3161 (Sylvie Lair) r.o. 41; HvJ EG 21 juni 1988 zaak 197/86 Jur 1988, 3205 (Brown) 

r.o.. 21; Mortelmans/Temmink AAe 1996, 178. De detacheringsrichtlijn verwijst overigens in art. 2 

naarr de definitie van werknemer in het recht van het land van ontvangst (PB EG 1997 LI8/3). Zie 

voorr een beperking volgend uit het vrij verkeer van diensten om bepaalde verhoudingen dwingend 

tee kwalificeren als arbeidsovereenkomsten (en niet als verrichten van enkele diensten): HvJ EG 5 

junii  1997 C-398/95 Jur 1997, I 3091 (Syndesmos). 

388 Barents/Brinkhorst 1998, 334 en 337. 

399 HvJ EG 12 mei 1998 C-85/96 Jur 1998, 1-2691 (Martinez Sala) r.o.32; HvJ EG 3 jul i 1986 zaak 

66/855 Jur 1986, 2121 (Lawrie-Blum) r.o. 17; HvJ EG 21 juni 1988 zaak 197/86 Jur 1988, 3205 

(Brown)) r.o. 21. Johnson/O'Keeffe CMLR 1994, 1315. 

400 HvJ EG 26 februari 1992 C-357/89 Jur 1992, 1-1027 (Raulin); HvJ EG 3 jul i 1986 zaak 66/85 Jur 

1986,, 1-2121 (Lawrie-Blum) r.o. 17; HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-3089 (Asscher) r.o. 

25;; HvJ EG 21 juni 1988 zaak 197/86 Jur 1988, 3205 (Brown) r.o. 21. 

411 HvJ EG 26 februari 1992 C-357/89 Jur 1992, 1-1027 (Raulin). 
422 Zie voor de ontwikkeling van het vrij verkeer van werknemers: Romero in Milward e.a. 1993, 36. 

Dezee beschrijft dat in de jaren '60 de arbeidsmobiliteit eerder bestond uit kortdurende verplaatsingen 

enn seizoensarbeid dan uit migratie in de zin van verleggen van de vaste woon- of verblijfplaats. Oudere 

jurisprudentiee betrof volgens Barents/Brinkhorst (1998, 310) voornamelijk Italiaanse migranten, 

werkzaamm in de Belgische en Franse kolen- en staalindustrie. Inmiddels bestrijkt het personenverkeer 

ookk met-actieven. 
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hett verrichten van diensten.43 Ook Vo 1408/71, die is gebaseerd op het vrij verkeer van 
werknemers,, bestrijkt diverse vormen van mobiliteit. Naast de gevolgen van migratie regelt 
dezee verordening ook de sociale zekerheidspositie van personen die werkzaam zijn in het 
internationaall  transport en van werknemers die kortdurend worden gedetacheerd naar een 
anderee lidstaat bijvoorbeeld in het kader van het vrij verkeer van diensten. 

Datt ook deze laatste categorie werknemers was opgenomen in Vo 1408/71 veroorzaakte 
enigee verwarring ten aanzien van de vraag of deze werknemers nu gebruik maken van 
hett vrij verkeer van werknemers of van het vrij verkeer van diensten. In het arrest Rush 
Portuguesaa heeft het Hof van Justitie uitgemaakt dat werknemers die een landsgrens over-
schrijdenn met het doel namens hun werkgever in een andere lidstaat een dienst te verrichten 
inn de zin van het EG-Verdrag, in beginsel niet de arbeidsmarkt betreden van het land waar 
dee betreffende dienst verricht wordt. Ook werknemers die niet zelf een beroep kunnen 
doenn op het vrij verkeer van werknemers, kunnen zich daarom over de landsgrenzen ver-
plaatsenn in het kader van het vrije dienstenverkeer. Het gaat daarbij in het algemeen om 
werknemerss die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten. Hun bewegingsvrijheid is 
echterr geen zelfstandig recht maar een afgeleide van een recht toegekend aan hun werk-
gever,, de dienstverrichter. EU-werknemers hebben wel een zelfstandig recht op verplaatsing 
binnenn de Unie en vallen ook in een dergelijke situatie onder het vrij verkeer van werk-
nemers.444 Dat wil zeggen, hun sociale verzekeringspositie wordt gereguleerd door Vo 
1408/711 en het discriminatieverbod is op hen van toepassing. 

Dee ruime interpretatie van het begrip communautaire werknemer maakt dat art. 39 
e.v.. EG-Verdrag betrekking hebben op zeer ongelijksoortige situaties. All e vormen van 
arbeidsmobiliteitt die relevant zijn voor het IPR vallen (mede) onder het vrij verkeer van 
werknemers.. Het vrij verkeer bestrijkt echter een ruimere groep gevallen. De grensover-
schrijdendee component hoeft in het EG-recht namelijk niet verbonden te zijn met het 
werknemerschapp als zodanig, of met migratiebewegingen van de werknemer zelf. Het com-
munautairee karakter kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt zijn door migratie van eerdere 
generaties,, waardoor de betrokkene niet de nationaliteit van zijn of haar woonstaat heeft. 
Alleenn situaties die op geen enkele relevante wijze zijn verbonden met meer dan één 
lidstaat,, vallen niet onder het EG-recht. Interne gevallen, maar ook gevallen waarbij naast 
eenn lidstaat slechts één of meer derde landen zijn betrokken, vallen dus niet onder de EG-
verboden. . 

22 De territorial e werkingssfeer  van de discriminatieverboden 

2.11 Wanneer  rijs t de vraag naar  de territorial e werkingssfeer? 

Artikell  299 EG-Verdrag geeft aan voor welke landen en landsdelen het EG-Verdrag geldt. 
Ditt is de territoriale werkingssfeer van het verdrag. Echter, deze bepaling houdt niet in 

433 Vo 1612/68 van 15 oktober 1968 PB EG 1968 L 257/2. 
444 Zie ook Desmazières de Séchelles in Schermers e.a. 1993, 472-484 
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datt het EG-recht nooit effecten kan hebben op personen of situaties buiten het territoir. 
Zoalss het Nederlands arbeidsrecht van toepassing kan zijn op een in Spanje uit te voeren 
arbeidsovereenkomst,, kan ook het EG-recht van toepassing zijn op (deels) buiten het EG-
territoirr gelegen casusposities.45 In het arrest Walrave overwoog het Hof van Justitie "dat 
dee non-discriminatieregel wegens haar dwingende aard geldt bij de beoordeling van alle 
rechtsbetrekkingen,, in de mate waarin deze hetzij wegens de plaats waar zij worden 
aangegaan,, hetzij wegens de plaats waar zij hun uitwerking hebben, op het grondgebied 
vann de Gemeenschap kunnen worden gelokaliseerd."46 In dit arrest ging het om de toepas-
singg van art. 12 (toen nog art. 7) EG-Verdrag op een nationaliteitseis in de reglementen 
vann een internationale sportfederatie gevestigd te Zwitserland. 

Dee door het Hof van Justitie gehanteerde formule is later voor arbeidsovereenkomsten 
naderr ingevuld in een reeks arresten die alle betrekking hadden op de vraag wanneer een 
werknemerr deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van een specifieke lidstaat of de 
Gemeenschapp als geheel. Dit criterium speelt een rol in procedures bij het Hof van Justitie 
overr verschillende onderwerpen. Een deel van deze procedures betreft het EG-Verdrag zelf, 
anderee hebben betrekking op het Associatieverdrag met Turkije of de toetredingsverdragen 
mett de nieuwe lidstaten. De criteria aan de hand waarvan het Hof van Justitie vaststelt 
off  de betrokkene deel uitmaakt van een bepaalde arbeidsmarkt, zijn ten aanzien van alle 
genoemdee instrumenten gelijk.47 

Inn het kader van het EG-Verdrag kunnen twee verschillende problemen spelen. De eerste 
betreftt de afbakening van de werkingssfeer van het verdrag als geheel. Wil een werknemer 
zichh tegenover een lidstaat kunnen beroepen op het vrij verkeer van werknemers dan moet 
dee betrokkene zoals gezegd werknemer zijn in een grensoverschrijdende context. Daarnaast 
moett de arbeidsverhouding van betrokkene in voldoende mate met de EU verbonden zijn. 
Inn de praktijk komt deze laatste vraag eigenlijk alleen op als de betrokken werknemer niet 
binnenn de Unie werkzaam is.48 Zowel bij arbeid binnen als buiten de Gemeenschap kan 
echterr een tweede vraag opkomen, namelijk de vraag met welke lidstaat of lidstaten de 
betrokkenee precies verbonden is.49 In beginsel zijn alle bij een communautaire arbeidsver-
houdingg betrokken landen gebonden aan het discriminatieverbod. Zowel de lidstaat van 

455 HvJ EG 30 april 1996 C-214/94 Jur 1996, 1-2253 (Boukhalfa) r.o. 13-14. 
466 HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 (Walrave) r.o. 28. 
477 In Bozkurt tegen de Staatssecretaris van Justitie (HvJ EG 6 juni 1995 C-434/93 Jur 1995, 1-1475, 

ABAB 1995, 598) heeft het Hof van Justitie expliciet uitgesproken dat de criteria ten aanzien van de 
toetredingsverdragenn gebruikt kunnen worden voor uitleg van het Associatieverdrag met Turkije. Dat 
hett criterium voor extraterritoriale toepassing van het EG-Verdrag, geformuleerd in het Walrave-arrest, 
ookk geldt ten aanzien van de vraag of een werknemer deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van een 
bepaaldee lidstaat, blijkt uit Lopes da Veiga v. Staatssecr. van Justitie ( HvJ EG 27 september 1989 
zaakk 9/88 Jur 1989, 2989 r.o. 15-17). 

488 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 7ur 1984, 3153 (Prodest); HvJ EG 29 juni 1994 C-60/93 Jur 1994, 
29911 (Aldewereld). 

499 HvJ EG 27 september 1989 zaak 9/88 Jur 1989, 2989 (Lopes da Veiga) r.o. 13 e.v. 
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herkomstt als de lidstaat van ontvangst mogen het vrij verkeer niet belemmeren. Toch 
maaktt het voor de rechtspositie van een migrant uit of deze als werknemer deel uitmaakt 
vann de arbeidsmarkt van een specifieke lidstaat. Dit was in het verleden bijvoorbeeld 
doorslaggevendd voor het recht om in die lidstaat te verblijven.51 

Hett arbeidsmarktcriterium speelt een iets andere rol in procedures voor het Hof van 
Justitiee die geen betrekking hebben op het EG-Verdrag zelf maar op de toetredingsverdragen 
mett nieuwe lidstaten en het Associatieverdrag met Turkije. In het algemeen kennen de 
toetredingsverdragenn een overgangsperiode voor het vrij verkeer van werknemers. In de 
overgangsperiodee is er geen recht op toegang tot de arbeidsmarkt. Werknemers met de 
nationaliteitt van een nieuwe lidstaat die reeds deel uitmaken van de arbeidsmarkt van een 
anderee lidstaat, worden echter wel beschermd door de non-discriminatiebepalingen van 
hett Verdrag en Vo 1612/68.52 Vergelijkbaar hiermee is de functie en invulling van het 
begripp in de context van het Associatieverdrag met Turkije.53 Ook een Turkse werknemer 
kann de toegang tot het land geweigerd worden, maar als hij deel uitmaakt van de ar-
beidsmarktt mag hij niet gediscrimineerd worden en bouwt hij tevens verblijfsrechten op.54 

Inn het vrij verkeer van werknemers speelt het begrip dus een rol in zaken met betrekking 
tott nationaliteitsdiscriminatie (in enge zin) en het recht op toegang en verblijf. Het belang-
rijkstee verschil met het EG-Verdrag schuilt in de beperking van de toegang tot de arbeids-
markt. . 

500 HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995,1-4921 r.o. 96-97 (Bosman); Grapperhaus ArbeidsRecht 
1996/5,, 20; Linders en Wagenaar WFR 1996, 1707. 

511 Het verblijfsrecht is inmiddels uitgebreid tot alle EU-onderdanen. De voorwaarden waaraan moet 
wordenn voldaan, verschillen echter nog steeds naar gelang de betrokkene werknemer is of niet. Zie 
Rii  90/364/EEG PB EG 1990 L 180/26; Ri 90/365/EEG PB EG 1990 L 180/28 en Ri 93/96/EEG PB 
EGEG 1993 L 317/59. Barents/Brinkhorst 1998, 331. 

522 Art. 1 t/m 6 Vo 1612/68 met betrekking tot de toegang zijn niet van toepassing; art. 7 e.v. met betrek-
kingg tot non-discriminatie wel. HvJ EG 14 december 1989 zaak 3/87 Jur 1989, 4459 (Agegate); HvJ 
EGG 27 maart 1990 C-l 13/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa); Johnson/O'Keeffe CMLR 1994, 
1341. . 

533 Verschueren 1990, 260 en 270-271: alleen het Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije bevat 
bepalingenn met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers (Verdrag van Ankara 2 sept 1963 
PBPB EG 29 december 1964). De overeenkomsten met de Maghreb-landen bevatten slechts non-discnmi-
natiebepalingen.. Zie bijvoorbeeld het Associatieverdrag met Tunesië van 25 april 1976 PB EG 1978 
LL 265/2 art. 39; met Algerije van 26 april 1976 PB EG 1978 L 263/2 art. 38; met Marokko 27 april 
19766 PB EG 1978 L 264/2 art. 40 en met Joegoslavië PB EG 1983 L 41/2 art. 44. 

544 De toegang van Turkse werknemers tot de Europese arbeidsmarkt is geregeld in art. 12 van het 
Associatieverdragg van 12 september 1963 en in een aanvullend protocol van 23 november 1970 PB 
EGEG 1972 L 293/1 (Verschueren 1990,261). Non-discriminatie ten aanzien van loon en verdere arbeids-
voorwaardenn is opgenomen in art. 37 van dit protocol en in art. 10 van Besluit van de Associatieraad 
nr.. 1/80 van 19 sept 1980. De opbouw van het verblijfsrecht is geregeld in Besluit 1/80. Het 
discriminatieverbodd van art. 37 van het aanvullend protocol heeft directe werking (Verschueren 1990, 
265). . 
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2.22 Welke criteri a hanteert het Hof van Justitie? 

Inn het arrest Raulin bepaalde het Hof van Justie dat een lidstaat bij de beantwoording van 
dee vraag of iemand als werknemer is te beschouwen, slechts rekening hoeft te houden 
mett in die lidstaat verrichte werkzaamheden.55 De plaats van de werkzaamheden bepaalt 
duss in hoge mate of iemand in een bepaalde lidstaat beschouwd moet worden als werknemer 
enn daarmee, op grond van art. 39 EG-Verdrag en Vo 1612/68, recht heeft op gelijke behan-
delingg met betrekking tot het loon en de andere arbeidsvoorwaarden. 

Eenzelfdee beeld komt naar voren uit de arresten in het kader van de Associatie-
overeenkomstt met Turkije. Daar rees een aantal malen de vraag of een werknemer deel 
gaatt uitmaken van de lokale arbeidsmarkt als hij expliciet voor een beperkte duur naar 
hett betrokken land is gekomen.56 In die gevallen ging het niet om kortdurende uitzendingen 
maarr om een verblijf van enige jaren, lang genoeg om aan de Associatieovereenkomst 
verblijfsrechtenn te ontlenen. Het Hof van Justitie oordeelde dat het feit dat een werknemer 
slechtss voor een bepaalde periode is toegelaten of bij het aanvragen van een verblijfsvergun-
ningg heeft aangegeven slechts tijdelijk in het land te willen verblijven, niet tot gevolg heeft 
datt de betrokkene geen deel gaat uitmaken van de arbeidsmarkt. 

Nochh in het kader van het vrij verkeer van werknemers binnen de Unie, noch in het 
kaderr van de Associatieovereenkomst met Turkije worden hoge eisen gesteld aan de omvang 
enn duur van de werkzaamheden.57 Wel moet in het kader van het Associatieverdrag met 
Turkijee sprake zijn van legale arbeid. Dit vereiste veronderstelt volgens het Hof van Justitie 
eenn stabiele en niet-tijdelijke situatie op de arbeidsmarkt gebaseerd op een onbetwist 
verblijfsrecht.58 8 

Wiee werkzaam is in een bepaalde lidstaat, maakt dus deel uit van de arbeidsmarkt van 
diee lidstaat, mits de werkzaamheden voldoen aan bepaalde minimumeisen met betrekking 
tott omvang en duurzaamheid. Een andere vraag is echter of ook werkzaamheden verricht 
buitenn de EU of een specifieke lidstaat ertoe kunnen leiden dat een werknemer deel uitmaakt 
vann de arbeidsmarkt van de EU of die specifieke lidstaat. Volgens vaste rechtspraak van 
hett Hof van Justitie maakt een werknemer ook als de werkzaamheden tijdelijk of deels 
buitenn het grondgebied van de Gemeenschap worden verricht, deel uit van de arbeidsmarkt 
vann een lidstaat als "de arbeidsverhouding van de betrokkene rechtens kan worden geloka-
liseerdd op het grondgebied van een Lid-Staat dan wel een voldoende nauwe aanknoping 

555 HvJ EG 26 februari 1992 C-357/89 Jur 1992, 1-1027 (Raulin). 

566 HvJ EG 30 september 1997 C-36/96 Jur 1997, 1-5143 (Günaydin v. Freistaat Bayern); HvJ EG 30 

septemberr 1997 C-98/96 Jur 1997, 1-5179 (Ertanir v. Land Hessen). 

577 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 5 oktober 1988 zaak 196/87 Jur 1988, 6159 (Steymann); HvJ EG 21 juni 

19888 zaak 197/86 Jur 1988, 3205 (Brown). 

588 HvJ EG 30 september 1997 C-36/96 Jur 1997, 1-5143 (Günaydin v. Freistaat Bayern ); HvJ EG 30 

septemberr 1997 C-98/96 Jur 1997, 1-5179 (Ertanir v. Land Hessen); Johnson/O'Keefe CMLR 1994, 

1315-1318. . 
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mett dit grondgebied vertoont."59 Relevante factoren zijn het grondgebied waarop of van 
waaruitt de arbeid in loondienst wordt verricht, de plaats van werving van de betreffende 
werknemer,, de nationaliteit en vestigingsplaats van de werkgever, de vlag van het schip 
bijj  werkzaamheden aan boord van zeeschepen en de toepasselijke nationale wetgeving 
opp het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Bij tijdelijke uitzending buiten 
hett grondgebied van de EU is verder van belang of de werknemer gedurende de uitzending 
naarr dat derde land voor rekening blijf t van een onderneming in de gemeenschap.60 In-
directt speelt ook de nationaliteit van de werknemer een rol. Deze nationaliteit is immers 
doorslaggevendd voor de vraag of betrokkene zich überhaupt kan beroepen op het EG-recht 
c.q.. het Associatieverdrag met Turkije. 

Hett is overigens opvallend dat het Hof van Justitie in de zaken met betrekking tot het 
internationalee transport in het algemeen niet zelfstandig besluit dat er een voldoende band 
mett de EU is. In de overige uitspraken doet het Hof van Justitie dit vrijwel altijd wel zelf, 
niettegenstaandee dat de feitelijke invulling van de nauwe band voorbehouden is aan de 
nationalee rechter.61 Het lijk t erop dat bij werkzaamheden in het internationale transport 
dee band met een bepaalde arbeidsmarkt minder makkelijk is te bepalen dan bij andere typen 
internationalee arbeidsverhoudingen. 

Hett Hof van Justitie formuleert in zijn arresten een aantal criteria aan de hand waarvan 
bepaaldd kan worden of iemand - in het licht van de vraagstelling - kan worden beschouwd 
alss werknemer op de arbeidsmarkt van de Gemeenschap c.q. een bepaalde lidstaat. Vanuit 
hett gezichtspunt van het IPR is het interessant om te weten of het Hof van Justitie daarbij 
zoektt naar de nauwstbetrokken markt of daarentegen slechts vaststelt of een bepaalde markt 
voldoendee betrokken is in het licht van de voorliggende bepaling. Twee nationale casus 
kunnenn dit verschil duidelijk maken. 

Inn een uitspraak van 23 mei 1991 overwoog de Afdeling Rechtspraak van de Raad 
vann State het volgende: "De Afdeling heeft... overwogen dat,... ten aanzien van een onder-
daann van een Lid-Staat die aan boord van een Nederlands schip werkzaam is in loondienst 
vann een hier te lande gevestigde werkgever, moet worden geoordeeld dat de arbeidsver-
houdingg een zodanige band met het Nederlands grondgebied heeft dat deze op dit grond-
gebiedd kan worden gelokaliseerd."62 Hier gebruikt de Raad van State de door het Hof 

599 HvJ EG 27 september 1989 zaak 9/88 Jur 1989, 2989 r.o. 15 (Lopes da Veiga); HvJ EG 12 december 

19744 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 (Walrave) en HvJ EG 12 jul i 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153, 

(Prodest). . 

600 Associatieovereenkomst EG-Turkije: HvJ EG 6 juni 1995 C-434/93 Jur 1995, 1-1475 (Bozkurt) en 

HvJJ EG 30 september 1997 C-36/96 Jur 1997, 1-5143 (Günaydin v. Freistaat Bayern); EG-Verdrag: 

HvJJ EG 12 juni 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest). 

611 Zie HvJ EG 6 juni 1995 C-434/93 Jur 1995, 1-1475 (Bozkurt) en HvJ EG 27 september 1989 zaak 
9/888 Jur 1989, 2989 r.o. 19 (Lopes da Veiga) versus HvJ EG 30 september 1997 C-36/96 Jur 1997, 
1-51433 (Günaydin); HvJ EG 12juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest); HvJ EG 29 juni 1994 
C-60/933 Jur 1994,1 2991 (Aldewereld) en HvJ EG 30 april 1996 C-214/94 7«r 1996,1-2253 (Boukha-
lfa). . 

622 Raad van State 23 mei 1991 RV 1991, nr. 88 en 89 RV 1991, 278 e.v. 
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vann Justitie geformuleerde criteria dus om eenzijdig vast te stellen of de Nederlandse 
arbeidsmarktt voldoende betrokken is. 

Eenn ander geluid klinkt daarentegen door in de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak 
Aniceto.633 Deze casus betrof een Portugees onderdaan die sinds 1974 vanuit Nederland 
werkzaamm was op verschillende onder Europese vlag varende schepen. Vanaf 1988 was 
hijj  in dienst van een Engelse rederij en werkte hij op een Engels schip. De zaak betrof 
hett recht op verblijf in Nederland. De Hoge Raad verklaarde dat zijns inziens 

"Hett Hof ... terecht geoordeeld [heeft] dat, nu Aniceto niet is toegetreden tot de Nederlandse 
arbeidsmarktt en zulks ook niet beoogt, doch is toegetreden tot die van het Verenigd Koninkrijk, 
opp welke markt hij wil blijven 'opereren', hij aan voormelde regelingen wel aanspraak op verblijf 
inn het Verenigd Koninkrijk, maar niet op verblijf in Nederland kan ontlenen. In dit oordeel ligt 
beslotenn dat naar 's Hofs oordeel de arbeidsovereenkomst tussen Aniceto en zijn Britse 
werkgever,, ingevolge welke hij werkzaam is als zeeman aan boord van onder Britse vlag varende 
schepen,, juridisch moet worden gelokaliseerd op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, 
enn dat daaraan niet afdoet dat hij door zijn werkgever in Nederland is aangeworven en dat 'zijn 
werkzaamhedenn redelijkerwijs vanuit Nederland op het grondgebied van een andere lidstaat 
kunnenn worden verricht' nu deze omstandigheden ... niet een voldoende nauwe aanknoping 
mett het grondgebied van Nederland opleveren." 

Zowell  het Hof als de Hoge Raad zoeken hier de nauwst betrokken markt. Ze lijken ervan 
uitt te gaan dat iemand niet tegelijkertijd deel uit kan maken van twee arbeidsmarkten. 
Anicetoo was toegetreden tot hetzij de Engelse hetzij de Nederlandse arbeidsmarkt met als 
gevolgg dat hij zich ook alleen daar mocht vestigen waar hij was toegetreden. Het Hof van 
Justitiee lijk t echter in zijn arresten een andere benadering te kiezen die beter past bij het 
karakterr van de relevante bepalingen. Deze zijn namelijk te beschouwen als fundamentele, 
doorr het Verdrag gegarandeerde vrijheden. In de recente rechtspraak ontwikkelt het Hof 
vann Justitie een ruim geformuleerde, eenzijdige werkingssfeerbepaling voor het EG-recht. 
Dee vraag of de betrokkene deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van een lidstaat raakt daarbij 
opp de achtergrond. Het is slechts relevant of de arbeidsverhouding een voldoende relevante 
aanknopingg met de gemeenschap heeft om bescherming te kunnen ontlenen aan het 
gemeenschapsrecht.. Een duidelijk bijvoorbeeld van deze redenering is te vinden het arrest 
Boukhalfaa waarin mijns inziens de werkingssfeer van het EG-recht nog eens belangrijk 
wordtt uitgebreid.64 Alvorens in te gaan op deze casus, zal ik echter eerst aandacht schen-
kenn aan de vraag of het voor de werkingssfeer van de discriminatieverboden uitmaakt of 
dezee zich richten op de overheid of op particulieren. 

633 HR 18 maart 1994 NJ 1994, 743. 
644 In gelijke zin Denys NTER 1996, 189 e.v. 
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2.33 Onderscheid tussen lidstaten en particulieren? 

Hett Hof van Justitie lijk t in de arresten met betrekking tot de werkingssfeer van het EG-
Verdragg niet expliciet onderscheid te maken naar gelang het discriminatieverbod wordt 
ingeroepenn tegen particulieren of tegen overheden. Het is echter mijns inziens wel degelijk 
zinvol,, zo niet noodzakelijk deze twee casusposities te onderscheiden. Voor zover het 
handelenn van de overheid ten opzichte van burgers wordt getoetst, is er sprake van verticale 
werking.. Om volkenrechtelijke redenen kan het in het EG-Verdrag opgenomen verbod zich 
watt overheidshandelen betreft, uitsluitend richten tot de staten die partij zijn bij het verdrag. 
Niet-lidstatenn worden immers niet door het verdrag gebonden. De lidstaten daarentegen 
zijnn in beginsel wel gebonden, waarbij art. 299 EG-Verdrag nader specificeert in hoeverre 
diee binding ook geldt voor met de lidstaten verbonden territoriale eenheden buiten Europa. 

Wetgevingg die betrekking heeft op door het verdrag bestreken territoir valt dus onder 
hett discriminatieverbod. Vervolgens kan de vraag rijzen of ook extraterritoriale maatregelen 
vann de lidstaten getoetst kunnen worden aan de artikelen van het Verdrag. Op de wetgeving 
inzakee het continentaal plat en de exclusieve visserijzone zijn de bepalingen van het Verdrag 
inn ieder geval van toepassing.65 Maar de toepasselijkheid van het discriminatieverbod 
gaatt verder. Ook wettelijke regelingen met betrekking tot arbeid verricht buiten het territoir 
kunnenn worden getoetst aan het discriminatieverbod. Het is namelijk ten aanzien van 
wettelijkee regelingen met betrekking tot arbeidsverhoudingen voldoende dat er een relevante 
bandd met de Gemeenschap aanwezig is. 

Mijnss inziens is daarmee het EG-recht van toepassing op alle arbeidsrechtelijke wet-
gevingg met extraterritoriale elementen. Er zijn namelijk twee manieren om de toepassing 
vann het EG-recht op extraterritoriale wetgeving te rechtvaardigen. De eerste berust zoals 
gezegdd op het bestaan van een relevante band met de rechtsorde van de EU. Als een lidstaat 
zichh geroepen voelt een bepaalde extraterritoriale arbeidssituatie te reguleren, zonder dat 
ditt volkenrechtelijk op bezwaren stuit, mag er mijns inziens van worden uitgegaan dat 
dezee relevante band aanwezig is. Het discriminatieverbod is dan van toepassing. De tweede 
rechtvaardigingg volgt uit het feit dat de lidstaten normadressaten zijn van het discriminatie-
verbod.. Bij elke vorm van discriminerende wetgeving vindt de discriminatie zijn oorzaak 
inn het handelen van een lidstaat. Een dergelijke overheidshandelen is toetsbaar aan de bepa-
lingenn van het EG-Verdrag als aan de overige toepassingsvoorwaarden voor het verbod 
iss voldaan, met name wat betreft het feit dat het discriminatieverbod slechts onderdanen 
vann de (andere) lidstaten beschermt.66 

655 Zie voor de exclusieve visserijzone HvJ EG 19 januari 1988 C-233/86 Jur 1988, 83 (Pesca Valentia) 
blz.. 85 met verwijzing naar de Resolutie van Den Haag van 3 november 1976 waarbij de EVZ werd 
uitgebreidd tot 200 zeemijl. Verschueren (1990, 323-324) beschouwt zowel het continentale plat als 
dee exclusieve economische zone als territoir. Kapieyn/VerLoren van Themaat (1995, 57) benadrukken 
hett feit dat de lidstaten over gedeeltelijke soevereiniteit beschikken ten aanzien van deze gebieden. 

666 Daarnaast moet de casus binnen de materiële en temporele werkingssfeer van het verdrag vallen. HvJ 
EGG 2 oktober 1997 C-122/96 Jur 1997, 1-5325 (Saldanha); HvJ EG 12 mei 1998 C85/96 Jur 1998 
1-26911 (Martinez Sala); AG Lenz bij HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest) 
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Dee door mij verdedigde opvatting vindt steun in de uitspraken van het Hof van Justitie 
inzakee de werkingssfeer van Vo 1408/71.67 De personele werkingssfeer van deze veror-
deningg omvat werknemers en zelfstandigen op wie de wetgeving inzake sociale zekerheid 
vann een lidstaat van toepassing is of is geweest. Volgens het Hof van Justitie is het voor 
dee ruimtelijke werkingssfeer van de verordening niet relevant waar de werkzaamheden 
plaatsvinden,, binnen of buiten de het territoir van de Unie.68 Voldoende is dat betrokkene 
verzekerdd was of is ingevolge de wetgeving van een lidstaat. De verordening was dan ook 
vann toepassing op een Nederlandse werknemer die in dienst was getreden bij een Duitse 
werkgeverr met het oog op uitzending naar Thailand en gedurende de uitzending was aan-
geslotenn bij het Duitse stelsel van sociale zekerheid.69 Ook was de verordening van toepas-
singg op de regeling inzake door de Belgische staat verstrekte pensioenen voor werkzaam-
hedenn in voormalig Belgisch Kongo.70 

Voorr zover het discriminatieverbod wordt ingeroepen tegen particulieren is sprake van 
horizontalee werking. In dat geval geldt niet de volkenrechtelijke beperking die ten aanzien 
vann de binding van staten geldt. Er is dan ook een ander criterium nodig om de werking 
vann het Europeesrechtelijke verbod af te bakenen. Hoewel het gebruik maken van de vier 
vrijhedenn van het EG-Verdrag in belangrijke mate is voorbehouden aan onderdanen van 
dee lidstaten, beperkt het EG-recht zich in zijn bindende effect niet tot EU-onderdanen. Dit 
iss bijvoorbeeld uitgemaakt voor het mededingingsrecht. Art. 81 en 82 EG-Verdrag kunnen 
namelijkk ook toegepast worden op buiten de Unie gevestigde bedrijven. Wel moet het 
handelenn van deze bedrijven de mededinging op de Europese markt verstoren.71 Iets 
soortgelijkss geldt voor het verbod te discrimineren naar nationaliteit. Dit verbod kan 
ingeroepenn worden tegen buiten de Unie gevestigde particulieren mits er een voldoende 
bandd met het grondgebied van de EU aanwezig is. 

Inn het hierboven aangehaalde arrest Walrave ging het om de toepassing van art. 12 
{toenn nog 7) van het Verdrag op een nationaliteitseis in de reglementen van een internatio-
nalee sportfederatie gevestigd te Zwitserland.72 De vestigingsplaats van de werkgever is 
opp zichzelf dus niet doorslaggevend voor de toepassing van het EG-recht. Dit geldt zowel 
inn positieve als in negatieve zin: niet alleen kunnen werkgevers van buiten de Unie gebon-

onderr verwijzing naar HvJ EG 31 maart 1977 zaak 87/76 Jur 1977, 687 (Bozzone) 
677 Pennings 1997, 39 e.v. 
688 HvJ EG 31 maart 1977 zaak 87/76 Jur 1977, 687 (Bozzone); HvJ EG 23 oktober 1986 zaak 300/84 

JurJur 1986, 3097 (Van Roosmalen); HvJ EG 14 november 1990C-105/89 Jur 1990,4211 (Buhari Haji); 
HvJJ EG 29 juni 1994 C-60/93 Jur 1994, 2991 (Aldewereld). 

6969 HvJ EG 29 juni 1994 C-60/93 Jur 1994, 2991 (Aldewereld). In deze casus werd een beroep gedaan 
opp de coördinatieregels ter verkoming van dubbele betaling. 

700 HvJ EG 31 maart 1977 zaak 87/76 Jur 1977, 687 (Bozzone). In deze casus was met name de ongel-
digheidd van het woonplaatscriterium relevant. 

711 HvJ EG 27 september 1988 Gevoegde zaken 89, 104, 114,116,117, en 125-129/85 Jur 1988, 5193 
(Houtslijp-arrest);; HvJ EG 21 februari 1973 zaak 6/72 Jur 1973, 215 (Europemballage Corp. en 
Continentall  Can Inc.). 

722 HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 (Walrave) r.o. 28. 
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denn zijn aan het discriminatieverbod, werkgevers gevestigd binnen de Unie zijn niet onder 
allee omstandigheden gebonden. Ook daarvoor is mijns inziens noodzakelijk dat de werk-
zaamhedenn een voldoende band met de Unie hebben. De plaats waar de werkzaamheden 
wordenn verricht, lijk t ook hiervoor in eerste instantie maatgevend. 

Mijnss inziens moet er dus een onderscheid worden gemaakt tussen horizontale en ver-
ticalee binding aan het discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag. De lidstaten zijn in hun 
overheidshandelenn gebonden aan het discriminatieverbod. In die zin is het voor binding 
vann de lidstaten aan het discriminatieverbod van het EG-recht dus voldoende, dat de lidstaat 
wetgevingg heeft opgesteld die op het voorliggende geval van toepassing is.73 De betref-
fendee wetgeving mag dan namelijk niet in strijd zijn met het discriminatieverbod. Zodra 
particulierenn aan het EG-Verdrag worden gebonden in hun verhouding tot andere particu-
lieren,, is er sprake van horizontale werking. Het discriminatieverbod grijpt in in een 
privaatrechtelijkee rechtsverhouding. De vraag naar de werkingssfeer van het verdrag heeft 
inn dat geval een internationaal privaatrechtelijke karakter.74 

2.44 Het arrest Boukhalfa" 

Inn het arrest Boukhalfa kwam de extraterritoriale toepassing van de discriminatieverbod 
aann de orde in een situatie die het midden houdt tussen de binding van de lidstaten en 
horizontalee werking in de zin van binding van de werkgever. In het onderhavige geval 
fungeerdee namelijk de staat als werkgever. Boukhalfa was een Belgische, woonachtig in 
Algerije,, die in dienst was getreden van de Duitse ambassade. De arbeidsvoorwaarden 
voorr het Duitse ambassadepersoneel zijn geregeld in het Gesetz über den Auswartigen 
Dienst™Dienst™ Deze wet kent verschillende categorieën werknemers. Om te beginnen maakt 
dee wet een onderscheid tussen gedetacheerde werknemers en lokaal geworven personeel. 
Hett lokale personeel wordt vervolgens nader onderscheiden in Duitse onderdanen en niet-
Duitsee onderdanen. De laatsten werken onder lokaal recht, het overige personeel valt onder 
Duitss recht en een Duitse CAO. In alle gevallen voorziet de wet in de bevoegdheid van 
dee Duitse rechter voor geschillen van de werknemers tegen hun werkgever, de Duitse staat. 

Opp grond van de regeling in de wet viel mevrouw Boukhalfa dus onder Algerijns recht. 
Zee beriep zich voor dee bevoegde Duitse rechter echter op strijd met het discriminatieverbod. 
Duitslandd verweerde zich met het argument dat op het onderhavige geval het gemeen-
schapsrechtt niet van toepassing was nu de arbeidsverhouding zich geheel afspeelde buiten 
dee Unie. Het Hof van Justitie volgde de Duitse overheid hierin echter niet. Het constateerde 
datt "opgemerkt zij dat niet alleen artikel 48 van het Verdrag, maar ook de verordeningen, 

733 Dat voor de werkingssfeer van art. 39 EG-Verdrag en Vo 1612/68 zo lang is vastgehouden aan het 
criteriumm of de werkzaamheden waren te lokaliseren in een lidstaat, werd in de hand gewerkt door 
dee tekst van de betreffende bepalingen. Zie art. 39 lid 3 EG-Verdrag en art. 7 Vo 1612/68. 

744 Verg. Denys NTER 1996, 191. 
755 HvJ EG 30 april 1996 C-214/94 Jur 1996, 1-2253 (Boukhalfa v. Bondsrepubliek Duitsland). 
766 HvJ EG 30 april 1996 C-214/94 Jur 1996, 1-2253 (Boukhalfa) r.o. 3. Het arrest verwijst voor de 

vindplaatss van de wet naar BGBl. 1-1842. 
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alss handelingen van de instellingen op de grondslag van het Verdrag, in beginsel hetzelfde 
geografischee toepassingsgebied hebben als het Verdrag zelf." Dit sluit echter volgens het 
Hoff  van Justitie niet uit "dat de gemeenschapsregels gevolgen kunnen hebben buiten het 
grondgebiedd van de Gemeenschap. Volgens de rechtspraak van het Hof kunnen de 
gemeenschapsrechtelijkee bepalingen van toepassing zijn op beroepswerkzaamheden die 
buitenn het grondgebied van de gemeenschap worden uitgeoefend, wanneer de arbeidsver-
houdingg een voldoende nauwe aanknoping met het grondgebied van de gemeenschap be-
houdt.. Dat beginsel moet aldus worden verstaan dat het eveneens betrekking heeft op 
gevallenn waarin de arbeidsverhouding een voldoende nauwe aanknoping met het recht van 
eenn Lid-Staat en bijgevolg met de relevante regels van het gemeenschapsrecht heeft 
(cursiveringg AH)." 

Hiermeee wordt het recht dat van toepassing is op de arbeidsverhouding een zelfstandig 
argumentt voor de toepasselijkheid van (het discriminatieverbod van) het EG-Verdrag.77 

Hett Hof van Justitie verstaat dit echter niet in de in het IPR gebruikelijke zin. De Duitse 
regeringg verdedigt zich namelijk door te stellen dat het Algerijnse recht van toepassing 
iss op de arbeidsverhouding. Dat was nu juist waar de werkneemster bezwaar tegen maakte. 
Hett antwoord van het Hof van Justitie lijk t erop neer te komen dat dit argument niet opgaat 
nuu de toepasselijkheid van Algerijns recht gebaseerd was op een Duitse wet, in casu het 
GesetzGesetz über den Auswartigen Dienst. Verder bevatte de arbeidsovereenkomst een forum-
keuzee voor de Duitse rechter en was betrokkene aangesloten bij een Duitse pensioenver-
zekeringg en onderworpen aan het Duitse belastingrecht. Volgens het Hof van Justitie is 
inn zo'n geval het gemeenschapsrecht "van toepassing op alle aspecten van de arbeidsver-
houdingg die door het recht van een Lid-Staat worden beheerst." 

Ikk vind dit arrest niet uitblinken door helderheid. Allereerst vind ik het twijfelachtig of 
hierr art. 39 EG-Verdrag wel van toepassing verklaard had moeten worden. Bij al dan niet 
kortdurendee uitzending vanuit de Unie kan zeer wel verdedigd worden dat nationaliteits-
discriminatiee ten aanzien van dergelijke arbeidsverhoudingen effect heeft op de migra-
tiestromenn binnen de Unie.78 Immers, de EU-werkgever werft hetzij alleen in eigen land, 
hetzijj  EU-wijd. Boukhalfa was echter op het moment van indiensttreden al woonachtig 
inn Algerije. Werving en selectie van het lokale personeel vond dan ook plaats in Algerije. 
Al ss hierdoor al migratiestromen op gang komen, betreft dat hoogstens personenverkeer 
tussenn de lidstaten en Algerije. Arbeidsverhoudingen die uitsluitend banden hebben met 
éénn lidstaat, al of niet aangevuld met een of meer derde landen, vallen echter niet onder 
art.. 39 EG-Verdrag. Ze vertonen geen verband met het werknemersverkeer binnen de 
Unie.799 In dat geval is hooguit art. 12 EG-Verdrag van toepassing. 

777 Het toepasselijk recht op de arbeidsverhouding was al wel een ondersteunend argument bij de beslissing 
datt er een voldoende nauwe band bestond met de Unie of een van de lidstaten. Zie de opmerkingen 
vann de Commissie en de conclusie van A-G Lenz bij het arrest Prodest Jur 1984, 3159 (Cie) en 3169 
(A-G).. Zie voor de werkingssfeer van Vo 1408/71: Pennings 1997, 40-41. 

788 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest); zie ook Denys NTER 1996, 191. 
799 Denys NTER 1996, 191. 
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Tenn tweede loopt in het arrest een aantal aspecten door elkaar die mijns inziens beter 
gescheidenn hadden kunnen worden, te weten discriminatie in de wetgeving, discriminatie 
doorr werkgevers bij het aanbieden van arbeidsvoorwaardenpakketten en de positie van 
dee overheid als werkgever. Hierbij laat ik de bijzondere positie van CAO's in dezen nog 
evenn buiten beschouwing. Ik heb hierboven verdedigd dat Europese wetgevers, ook in hun 
extraterritorialee wetgeving, niet mogen discrimineren. Het arrest ondersteunt deze opvatting. 
Inn casu berustte de rechtspositie van de medewerkers van de Duitse ambassades op een 
wet.. Derhalve zou het discriminatieverbod om die reden al van toepassing zijn. De wijze 
vann vaststellen van arbeidsvoorwaarden voor overheidspersoneel mag echter mijns inziens 
niett doorslaggevend zijn voor de vraag of het EG-recht van toepassing is. Het lijk t mij 
dann ook zuiverder om te stellen dat de overheden van de lidstaten ook in hun hoedanigheid 
vann werkgever niet mogen discrimineren.80 Dit doet het Hof van Justitie echter niet: het 
lijk tt de werking van het EG-recht ten aanzien van de overheid als werkgever in casu te 
beperkenn tot die aspecten van de arbeidsverhouding die onderworpen zijn aan Duits recht. 

Tenslottee is het arrest onduidelijk met betrekking tot de betekenis ervan voor (de 
toepasselijkheidd van het discriminatieverbod op) particuliere werkgevers. Een van de 
mogelijkee interpretaties van het arrest is dat het discriminatieverbod een inherent onderdeel 
iss van het recht van de lidstaten. Het is dan niet uitsluitend op grond van objectieve geo-
grafischee criteria van toepassing, maar dient ook gerespecteerd te worden in alle situaties 
diee worden beheerst door het recht van een van de lidstaten. Deze uitleg roept in de onder-
havigee casus echter een aantal vragen op. De toepasselijkheid van het recht van een lidstaat 
wordtt hier uitsluitend veroorzaakt door een slechts aan de Duitse werknemers aangeboden 
rechtskeuzee voor Duits recht. De arbeidsverhouding van een in Algerije geworven Belgische 
werkneemsterr die uitsluitend in Algerije werkzaamheden verricht, wordt immers op grond 
vann de geldende verwijzingsregels (art. 6 EVO) geacht te zijn onderworpen aan Algerijns 
recht.. Is het dan voldoende voor toepasselijkheid van het EG-recht dat haar Duitse collega 
inn vergelijkbare omstandigheden een arbeidsovereenkomst naar Duits recht heeft, of is 
vann belang dat de Duitse rechter zich erover uitlaat? 

Hett Hof van Justitie specificeert in het dictum bij het arrest Boukhalfa de werking 
vann het discriminatieverbod op de casuspositie: het is - slechts of in ieder geval? - van 
toepassingg op alle aspecten van de arbeidsverhouding die worden beheerst door de wet-
gevingg van de lidstaat waarbij de betrokkene in dienst is. Dit lijk t de toepasselijkheid van 
hett EG-recht ten aanzien van particuliere werkgevers danig in te perken. Ten eerste omdat 
hett dictum van het arrest duidelijk beperkt is tot de overheid als werkgever. Ten tweede 

800 Zie ook Siotgiu (HvJ EG 12 februari 1974 zaak 152/73 Jur 1974, 153 r.o. 8) waarin het Hof van 
Justitiee stelt "dat het.,. niet van belang is, of de toelage wordt uitgekeerd op grond van een, wettelijke 
off  contractuele, verplichting of van de enkele bevoegdheid van de staat in zijn hoedanigheid als 
werkgever.. Dat de staat immers, zodra hij gebruik maakt van deze bevoegdheid ten gunste van zijn 
eigenn onderdanen, gehouden is zulks mede ten goede te doen komen van werknemers uit de andere 
Lid-Statenn die zich in dezelfde situatie bevinden." In die casus was echter de territoriale werkingssfeer 
vann het EG-recht als zodanig niet in geding. De casus betrof een in Italië woonachtige werknemer 
vann de Deutsche Bundespost met standplaats Stuttgart. 
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omdatt het alleszins denkbaar is dat de werknemer die zich op discriminatie beroept in het 
geheell  niet onder Duits recht valt. Dan kan het EG-recht in ieder geval niet met een beroep 
opp dit arrest van toepassing zijn. 

Tenn aanzien van de in het arrest Boukhalfa van toepassing zijnde CAO tenslotte, kan 
toepasselijkheidd van het EG-recht ook op meerdere manieren ontstaan. Hierboven gaf ik 
all  aan dat mijns inziens algemeen verbindendverklaring als overheidsdaad is te beschouwen 
enn als zodanig dan ook onder het EG-recht valt. Daarnaast kan de CAO zelf door de plaats 
vann totstandkomen of de plaats waar hij zijn uitwerking heeft, gelokaliseerd moeten worden 
binnenn het EG-territoir. In casu is dat zeker het geval: de CAO is gesloten in Duitsland tussen 
Duitsee partijen. De plaats van totstandkoming vind ik persoonlijk niet zo'n sterk argument. 
Lieverr zou ik op basis van het arrest verdedigen dat alle collectieve arbeidsovereenkomsten 
diee hun bindende kracht ontlenen aan het recht van een lidstaat onder de discriminatiever-
bodenn van het EG-recht vallen. Daarnaast kan verdedigd worden dat een CAO onder het 
discriminatieverbodd uit het EG-recht valt, als deze zich richt op individuele arbeidsver-
houdingenn die onder de werking van het EG-recht vallen. 

2.55 Deeluitmaken van de arbeidsmarkt: een analyse 

Hierbovenn is onderzocht wat de werkingssfeer is van de discriminatieverboden van art. 
122 en 39 EG-Verdrag. Een van de vragen die hierbij aan de orde kwamen, was wanneer 
iemandd deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van de Gemeenschap of van een bepaalde 
lidstaat.. Het antwoord op deze vraag is in het EG-recht (mede) bepalend voor de vraag 
off  de betrokkene zich kan beroepen op bepaalde fundamentele vrijheden. Het ligt voor 
dee hand om in dat geval niet te zoeken naar de nauwst betrokken markt maar slechts de 
vraagg te stellen of een bepaalde markt voldoende betrokken is om de bescherming te 
verlenenn die voortvloeit uit het Verdrag, de toetredingsverdragen of de Associatieovereen-
komst.. Dit leidt, om het in iPR-termen te zeggen, tot het formuleren van eenzijdige wer-
kingssfeerbepalingen.. Hoe ruimer vervolgens de werkingssfeer uitvalt, hoe meer mensen 
zichh kunnen beroepen op het recht op non-discriminatie. In het arrest Boukhalfa is daarbij 
voorr het EG-recht zelfs de band met het territoir losgelaten: het is voldoende dat de arbeids-
verhoudingg aanknopingspunten heeft met het recht van een lidstaat. 

Alss de door het Hof van Justitie in het arrest Boukhalfa geformuleerde criteria zouden 
wordenn toegepast in horizontale verhoudingen ontstaat een dubbele werkingssfeer voor 
hett discriminatieverbod. Het EG-rechtelijke discriminatieverbod kan dan zijn toepasselijkheid 
ontlenenn aan een objectief geografische verbondenheid met de casus, maar maakt daarnaast 
deell  uit van de communautaire rechtsorde c.q. de nationale rechtsorde van de lidstaten. 
Inn de jurisprudentie van het Hof worden deze twee wijzen van toepasselijk verklaren echter 
nauwelijkss onderscheiden. Dit maakt het lastig om uit die jurisprudentie heldere criteria 
tee halen met betrekking tot de vraag wanneer een werknemer een objectief geografische 
verbondenheidd heeft met het territoir van een lidstaat, oftewel wanneer hij deel uitmaakt 
vann de arbeidsmarkt van die lidstaat. 
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Alss de jurisprudentie van het Hof van Justitie nader wordt geanalyseerd, blijken er verschil-
lendee mogelijkheden te zijn voor de invulling van het begrip 'arbeidsmarkt'. In het arrest 
Prodestt lag een regeling ter beoordeling voor, die de werving van buitenlandse werknemers 
aann banden legde. Advocaat-Generaal Lenz interpreteert in zijn conclusie het begrip arbeids-
marktt dan ook als de plaats waar vraag en aanbod elkaar treffen, de plaats dus waar de 
wervingg van werknemers door de werkgever plaatsvindt. In dat geval is de plaats van in-
diensttredingg een belangrijk criterium voor betrokkenheid van de Europese arbeidsmarkt 
enn daarmee voor toepasselijkheid van het verdrag.81 Meestal echter, en zeker als de dis-
criminatiee betrekking heeft op de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt uitge-
voerd,, verwijst de term 'arbeidsmarkt' naar de plaats waar of van waaruit de werknemers 
hunn werkzaamheden vervullen. 

Doorr deze verschillende wijzen van invullen is het heel goed mogelijk dat de ar-
beidsverhoudingg van een communautaire werknemer raakpunten heeft met de arbeidsmarkt 
vann meer dan één lidstaat. In het algemeen is het ook in het belang van de werknemer 
datt zijn arbeidsverhouding is te lokaliseren op het grondgebied van de Gemeenschap of 
vann een specifieke lidstaat. Dit geeft de betrokkene immers de mogelijkheid zich te be-
roepenn op het vrij verkeer of het discriminatieverbod. Dit is anders als het betreden van 
dee arbeidsmarkt reden kan zijn om de werknemer de toegang te ontzeggen, zoals in de 
toetredingsverdragenn en het Associatieverdrag met Turkije. In deze context speelt het arrest 
Rushh Portuguesa. 

Hett arrest Rush Portuguesa is gewezen in het kader van de toetreding van Spanje en 
Portugall  tot de EG. Tijdens een in het toetredingsverdrag vastgestelde overgangsfase was 
err in de verhouding tussen Spanje c.q. Portugal en de overige lidstaten wel vrij verkeer 
vann diensten, maar nog geen vrij verkeer van werknemers. Vervolgens rees de vraag wat 
gedurendee die overgangsfase de positie was van Portugese werknemers die door hun Portu-
gesee werkgever naar Frankrijk werden gestuurd om werkzaamheden te verrichten in het 
kaderr van een door de werkgever te verrichten dienst. Het Hof van Justitie besliste dat 
dergelijkee werkzaamheden, verricht in het kader van het vrij verkeer van diensten, in het 
algemeenn geen toetreding tot de arbeidsmarkt van de ontvangststaat met zich meebren-
gen."--

Inn het arrest werd overigens een uitzondering gemaakt voor dienstverrichtingen die 
bestaann uit het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel. Een uitzendbureau verricht 
volgenss het Hof van Justitie namelijk werkzaamheden die juist ten doel hebben om werk-
nemerss toegang te geven tot de arbeidsmarkt van een bepaald land.83 Uitzendkrachten 
diee uitgezonden worden naar een andere lidstaat, betreden dus blijkbaar de arbeidsmarkt 

811 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest) blz. 3176 en 3169. 
822 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990,1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 15. Deze overweging wordt 

herhaaldd in HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994,1-3803 (VanderElst) r.o. 21. Dat laatste arrest 
speeldee zich af op het terrein van het vrij verkeer binnen de Gemeenschap (zie Deel II I hoofdstuk 
33 par. 6). 

833 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 16. 
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vann die lidstaat.84 Ze worden echter geworven op de arbeidsmarkt van de lidstaat van 
herkomst.. Uitzendkrachten hebben dan ook een relevante band met meer dan één arbeids-
markt. . 

Err zijn echter ook typen arbeidsverhoudingen die met geen enkele arbeidsmarkt een 
hechtee band hebben. Uit de verschillende arresten van het Hof van Justitie blijkt dat met 
namee werkzaamheden in het internationaal transport moeilijk zijn te lokaliseren. Het Hof 
volstaatt in die gevallen met het opsommen van verschillende mogelijke aanknopingspunten. 
Hett is vervolgens aan de nationale rechter om te onderzoeken of in het concrete geval 
eenn relevante band met een bepaalde lidstaat aanwezig is. Problematisch, zij het in mindere 
mate,, zijn tenslotte ook werkzaamheden verricht in dienst van ambassades en internationale 
organisaties.855 Met betrekking tot kortdurende detacheringen bestaat mijns inziens echter 
geenn twijfel: een werknemer die kortdurend naar een andere lidstaat wordt uitgezonden, 
betreedtt de arbeidsmarkt van de ontvangststaat niet.86 Omgekeerd leidt kortdurende de-
tacheringg er niet toe, dat het contact met de arbeidsmarkt van het land van herkomst ver-
lorenn gaat.87 

Alss de werknemer voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van art. 12 en/of 39 EG-verdrag, 
ontleentt hij aan die bepalingen een recht op gelijke behandeling: hij mag niet worden 
gediscrimineerdd op grond van zijn nationaliteit. Hieraan wordt wel eens de conclusie ver-
bondenn dat de migrerende werknemer recht heeft op minimaal een gelijk niveau aan arbeids-
voorwaardenn als in interne gevallen geboden wordt door het land van ontvangst. Als de 
arbeidsverhoudingg van de betrokkene daarnaast nog banden heeft met - bijvoorbeeld -
hett land van herkomst, kan dit leiden tot een dubbele bescherming waarbij de migrerende 
werknemerr kan kiezen uit de verschillende betrokkene rechtstelsels. In het IPR wordt een 
dergelijkk conflictenrechtelijk systeem aangeduid met de term begunstiging. Om te kunnen 
beoordelenn of het EG-verdrag dwingt tot begunstiging is het noodzakelijk aandacht te be-
stedenn aan de inhoud van het discriminatieverbod. Pas daarna komt de verhouding tussen 
gelijkee behandeling en IPR aan de orde. 

844 Dit heeft gevolgen voor het recht op toegang van de betreffende werknemers, maar ook voor de mate 
waarinn de ontvangststaat deze activiteit mag reguleren. Zie HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 
JurJur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 18. 

855 Denys NTER 1996, 192. Zie voor ambtenaren in dienst van internationale organisaties of buitenlandse 
overheden:: HvJ EG 15 januari 1981 zaak 1322/79 Jur 1981, 127 (Vutera v Commissie) r.o. 138. 
Inn deze casus, die betrekking had op de ontheemdingstoeslag voor ambtenaren van de EU, werd 
namelijkk geconstateerd, dat dergelijke werkzaamheden slechts in geringe mate resulteren in een 
duurzamee band met het land waar de werkzaamheden verricht worden. 

866 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 15 en 16. 
877 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest) r.o. 6-7. 
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33 De inhoud van het discriminatieverbod 

3.11 Gelijkheidsgebod versus discriminatieverbod 

Hett discriminatieverbod omvat volgens een gangbare omschrijving de verplichting om 
gelijkee gevallen gelijk te behandelen en ongelijke gevallen ongelijk te behandelen.88 Deze 
omschrijvingg laat echter nog vele vragen open. Een aantal daarvan hebben relevantie voor 
hett IPR en zullen dan ook hieronder aan de orde worden gesteld. De eerste vraag betreft 
hett onderscheid tussen gelijke behandeling en discriminatie. Hoewel discrimineren 
oorspronkelijkk niet meer betekende dan onderscheid maken, heeft de term discriminatie 
duidelijkk een negatieve lading. Hij wordt geassocieerd met benadeling van bepaalde groepen, 
zoalss vrouwen of buitenlanders. In deze betekenis is het negatieve effect van een regeling 
relevantt voor de vraag of er sprake is van discriminatie. Dit wordt wel het nadeelvereiste 
genoemd.. Als het nadeel moet bestaan uit daadwerkelijk geleden schade is dit nadeelvereiste 
hett strengst. Meestal wordt het nadeelvereiste ruimer ingevuld, waardoor ook potentiële 
schadee of de vernederende ervaring van segregatie voldoende is om van discriminatie te 
spreken.89 9 

Voorr het EG-recht lijk t te gelden dat het nadeelvereiste, maar wel in de meest ruime 
zin,, ten grondslag ligt aan de discriminatieverboden van art. 12 en 39 EG-Verdrag.90 In 
hett arrest Siotgiu verklaarde het Hof van Justitie "dat in elk geval niet kan worden ge-
sprokenn van een met het Verdrag en de verordening strijdige [i.c indirecte] discriminatie, 
indienn uit een vergelijking van de twee toelageregelingen in hun geheel zou blijken dat 
dee werknemers die hun woonplaats in het buitenland handhaven, zich niet in een nadelige 
positiepositie bevinden ten opzichte van hen wier woonplaats in het land zelf is gelegen."91 In 
hett arrest Gilly constateert het Hof van Justitie dat "in casu niet [is] aangetoond, dat de 
omstandigheidd dat de betalende staat wordt aangewezen als de staat die bevoegd is belasting 
tee heffen ...op zichzelf negatieve gevolgen kan hebben voor de betrokken belastingplich-
tige."92 2 

Hett EG-recht dwingt dus niet tot strikt gelijke behandeling van interne en communautaire 
gevallen,, maar verbiedt benadeling van de door het EG-recht beschermde werknemer. Deze 
benadelingg hoeft echter niet altijd te bestaan uit een ernstige, directe achterstelling. In een 
zaakk met betrekking tot de Franse Code du Travail Maritime verklaarde het Hof van Justitie 
datt de onzekerheid, geschapen door het ongewijzigd laten bestaan van de discriminerende 
tekstt van art. 3 van de Code de Travail Maritime, een verboden belemmering opleverde. 
Hett feit dat deze bepaling in de praktijk niet meer werd toegepast, deed aan dit discrimi-

888 Zie bijv. HvJ EG 27 juni 1996, C-107/94 Jur 1996,1-3089 (Asscher) r.o. 40; Timmermans SEW 1982, 
427. . 

899 Sundberg (1977, 45) verwijst hierbij naar de ontwikkeling van de rechtspraak in de V.S. inzake 
rassendiscriminatie. . 

900 Sundberg 1977, 42-45. Timmermans SEW 1982, 431. 
911 HvJ EG 12 februari 1974 zaak 152/73 Jur 1974, 153 (Siotgiu) r.o. 12. 
922 HvJ EG 12 mei 1998 C-339/96 Jur 1998, 1-2793 (Gilly ) r.o. 34. 
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nerendee effect niet af, omdat "aldus uit de algemene aard van het in art. 48 bedoelde verbod 
vann discriminaties en uit het met hun afschaffing beoogde doel volgt, dat zij zelfs dan 
verbodenn zijn wanneer zij slechts een belemmering van ondergeschikt belang vormen voor 
dee gelijkheid in tewerkstellingsmogetijkheden en andere voorwaarden."93 

Err moet dus sprake zijn van enigerlei vorm van benadeling van de communautaire 
werknemer,, maar deze benadeling hoeft niet ernstig te zijn. Het discriminatieverbod kent 
geenn 'de minimis' regeling op grond waarvan verwaarloosbare schendingen zijn vrijge-
steld.944 De benadeling hoeft zich niet bij elke toepassing van de regel te verwezenlijken. 
Zoo verklaarde het Hof van Justitie ten aanzien van een Duitse arbeidsongeschiktheids-
regelingg dat "de omstandigheid dat andere migrerende werknemers, die in een andere situ-
atiee verkeren wellicht door punt 15 (van die regeling, AH) worden begunstigd, ... boven-
bedoeldee discriminatie niet [kan] opheffen of compenseren."95 Een onrechtmatig onder-
scheidd wordt dus niet gesauveerd doordat dit voor sommigen gunstig uitpakt, als de betrok-
kenee er nadeel van ondervindt. Omgekeerd wordt een redelijk onderscheid niet ontoelaatbaar 
alleenn omdat dit incidenteel nadelige gevolgen heeft.96 

Hett verbod op discriminatie naar nationaliteit, zoals dat is neergelegd in art. 12 en 39 EG-
Verdrag,, werkt dus met een ruim geformuleerd nadeelsvereiste. Een andere vraag is of 
hett discriminatieverbod elk onderscheid op grond van nationaliteit verbiedt of slechts 
discriminatiee van buitenlanders wil voorkomen. Het verschil tussen een gelijkheidsgebod 
enn een discriminatieverbod kan worden verduidelijkt aan de hand van het verbod op 
discriminatiee naar geslacht. Art. 141 EG-Verdrag verplicht namelijk tot gelijke beloning 
vann mannen en vrouwen. Achterstelling van mannen is onder het EG-Verdrag net zo min 
toegestaann als achterstelling van vrouwen. Een regeling die gelijke behandeling van mannen 
enn vrouwen voorschrijft heeft dus een andere inhoud dan een regeling die discriminatie 
vann vrouwen verbiedt. Het verschil heeft met name betrekking op de vraag of positieve 
discriminatiee is toegestaan.97 In het kader van het verbod op discriminatie op grond van 
nationaliteitt spreekt men in dit verband van 'omgekeerde discriminatie'. 

933 De casus betrof een regeling over de nationaliteit van zeelieden op Franse schepen. De Franse regering 
steldee o.a. dat de wijziging niet nodig was nu het EG-recht op dit punt direct werkte en de regeling 
inn de praktijk conform het EG-recht gehandhaafd werd. HvJ EG 4 april 1974 zaak 167/73 Jur 1974, 
3599 (Franse zeelieden) r.o. 46 - 47. 

944 Aanduiding ontleend aan het kartelrecht, door Wattel gebruikt in het kader van het vrij verkeer in 
SEWSEW 1997, 431 onder verwijzing naar HvJ EG 28 januari 1986 zaak 270/83 Jur 1986, 273 (Avoir 
fiscal). . 

955 HvJ EG 7 juni 1988 zaak 20/85 Jur 1988, 2805 (Roviello) r.o. 16. 
966 HvJ EG 16 oktober 1980 zaak 147/79 Jur 1980, 3005 (Hochstrass) r.o. 14: "Zelfs al leidt de instelling 

vann een algemene en abstracte regeling in grensgevallen noodzakelijkerwijze tot onvoorzienbare 
bezwaren,, de wetgever kan niet worden verweten zijn toevlucht te hebben genomen tot een indeling 
inn categorieën, indien deze in het licht van het nagestreefde doel niet neerkomt op een daadwerkelijke 
discriminatie.""  Verg. Loenen/Veldman NJB 1995, 1525. 

977 Zie m.b.t. positieve discriminatie naar geslacht HvJ EG 17 oktober 1995 C-450/93 Jur 1995, 1-3051 
(Kalanke);; Loenen/Veldman NJB 1995, 1521-1527; Cremers NJB 1995, 1536-1537; Prinsen NJB 
1995,, 1538-1539 en De Lange NJB 1995, 1539-1540. 
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Hett discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag is meerzijdig gefomuleerd. Toch lijk t 
hett EG-Verdrag (nog) niet te beschermen tegen achterstelling van eigen onderdanen ten 
opzichtee van onderdanen van andere lidstaten. Dat dit zo is, heeft te maken met de beperkte 
werkingg van het discriminatieverbod op grond van nationaliteit. Zowel art. 12 EG-Verdrag 
alss de EG-bepalingen inzake het vrij verkeer zijn volgens vaste rechtspraak niet van toepas-
singg op interne gevallen.98 Het discriminatieverbod van art. 12 en 39 EG-Verdrag werkt 
daardoorr eenzijdig ten gunste van de communautaire gevallen. In het IPR kan een gunstiger 
behandelingg van internationale gevallen worden bereikt via de methode van de begunstiging. 
Favor-regelingenn kunnen ertoe leiden dat in grensoverschrijdende gevallen meer rechten 
wordenn toegekend dan in interne gevallen." Binnen het EG-recht is dit dus toegestaan. 

3.22 Gelijkheidstoets en rechtvaardigingsgrond 

Eenn discriminatieverbod verplicht tot gelijke behandeling van gelijke gevallen. Dit 
verondersteltt dat er een maatstaf is om te bepalen welke gevallen aan elkaar gelijk zijn 
enn welke niet (meer). Dit wordt hier de gelijkheidstoets genoemd.100 Verschillende auteurs 
benadrukkenn dat het aannemen van gelijkheid altijd een value judgment is: de twee te ver-
gelijkenn personen of situaties zijn in essentie gelijk.101 Door een specifiek discriminatie-
verbodd vast te stellen, kan de wetgever of verdragsopsteller de mening uitspreken dat een 
bepaaldd kenmerk nooit of slechts bij hoge uitzondering tot de essentie behoort. Een bepaald 
kenmerkk doet dan niet mee bij de bepaling of twee gevallen gelijk zijn of niet. Bij de beoor-
delingg van de gelijkheid van twee werknemerss met het oog op hun beloning, is het geslacht 
vann de betrokkene bijvoorbeeld irrelevant.102 Dit principe is reeds bij de oprichting van 
dee EEG expliciet opgenomen in het toenmalige art. 119 E(E)G-verdrag (het huidige art. 141). 

Art.. 12 EG-Verdag verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit. Een onderscheid 
datt direct gebaseerd is op nationaliteit zal dan ook in beginsel in strijd zijn met het 
discriminatieverbod,, tenzij hiervoor een rechtvaardigingsgrond bestaat. Het verdrag bevat 

988 HvJ EG 26 januari 1999 C-18/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 26 met verwijzingen en par. 1.4 
vann dit hoofdstuk. 

999 Het voordeel verwezenlijkt zich alleen als het andere, eveneens betrokken recht meer rechten verschaft. 
Anderee verwijzingsmethoden zijn in beginsel gebaseerd op gelijkheid. Verwijzingsregels mei een 
verplichtee (territoriale) aanknoping op basis van het beschermingsbeginsel baseren zich op gelijkstelling 
tussenn de beschermde persoon en de interne gevallen in zijn leef- c.q. werkomgeving. 

1000 Om verwarring te vermijden gebruik ik hier de term 'gelijkheidstoets' en niet het in de literatuur ook 
gangbaree begrip 'vergelijkbaarheidvraag'. De term 'vergelijkbaarheid' heeft namelijk voor rechts ver-
gelijkerss een specifieke betekenis die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met de betekenis van de term 
inn het discriminatierecht. 

1011 Sundberg 1977, 56; Von der Groeben-Zuleeg art. 7 Rn 1 1991, 158. 
1022 Een strikte interpretatie van de gelijkheidstoets verhindert voorkeursbehandeling van achtergestelde 

groepen.. Als geslacht of ras nooit gebruikt mag worden om groepen te onderscheiden, is namelijk 
ookk geen voorkeursbehandeling voor vrouwen en/of allochtonen mogelijk. Verg. Loenen/Veldman 
NJBNJB 1995, 1524-1526. 
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inn de hoofdstukken over het vrij verkeer van personen en diensten bijvoorbeeld een 
uitzonderingg voor werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag. Lidstaten mogen 
dergelijkee functies dus voorbehouden aan hun eigen onderdanen.103 Ook buiten deze ge-
schrevenn rechtvaardigingsgrond kan het echter gerechtvaardigd zijn om onderscheid te 
makenn naar nationaliteit, namelijk in die gevallen waarin de buitenlanders zich feitelijk 
inn een andere situatie bevinden dan nationale onderdanen.104 In het ambtenarenrecht 
speeldee dit probleem bijvoorbeeld ten aanzien van de ontheemdingstoelage en de buiten-
landerstoeslagg op het salaris van Europese ambtenaren. Het Hof van Justitie achtte de 
situatiee van buitenlandse werknemers niet in alle opzichten gelijk aan die van de eigen 
onderdanen,, bijvoorbeeld omdat buitenlanders nog steeds beperkt zijn in hun politieke 
participatie.. Dit rechtvaardigde volgens het Hof dat de werkgever een geldelijke compensatie 
aanboodd aan deze specifieke groep werknemers. Het onderscheid op basis van nationaliteit 
inn de arbeidsvoorwaarden was dus geoorloofd en wel op basis van de gelijkheidstoets. 
Ditt is uitzonderlijk. Meestal wordt bij een direct onderscheid op basis van nationaliteit 
dee gelijkheidstoets overgeslagen. Het gemaakte onderscheid is per definitie discriminatoir, 
tenzijj  het verdrag een expliciete rechtvaardigingsgrond bevat. De gelijkheidstoets speelt 
daarentegenn wel een rol bij de, eveneens door het verdrag verboden, indirecte discriminatie. 

Indirectee discriminatie duidt op de situatie waarin een onderscheidingscriterium wordt ge-
hanteerdd dat in belangrijke mate samenvalt met een expliciet verboden criterium.105 Voor-
beeldenn van indirecte discriminatie in het kader van de gelijkheid tussen man en vrouw 
zijnn bijvoorbeeld een gunstiger behandeling van kostwinners of van werknemers met een 
volledigee baan. Dit soort regelingen wordt geacht te leiden tot onevenredige benadeling 
vann vrouwen nu deze immers meestal niet de kostwinner zijn en significant vaker in deeltijd 
werken.. In de discussie met betrekking tot rassendiscriminatie is de vraag gesteld of het 
makenn van onderscheid naar nationaliteit een vorm van rassendiscriminatie is of kan 
zijn.1066 In het kader van het vrij verkeer van werknemers zijn onder andere de volgende 
criteriaa in de jurisprudentie beoordeeld op de vraag of ze aanleiding geven tot indirecte 
discriminatiee van de werknemer op grond van diens nationaliteit: de woonplaats van de 
werknemer,, de moedertaal en taalvaardigheid van de betrokkene, het vervuld hebben van 

1033 Art. 45 jo. 55 en art. 39 EG-Verdrag. 
1044 Formele versus materiële gelijkheid. Vergelijk de discussie op dit punt met betrekking tot de gelijkheid 

tussenn mannen en vrouwen en de invloed daarvan op de mogelijkheid van positieve actie: Drijber/ 
Prechall  SEW 1997, 132-134; Loenen/Veldman NJB 1995, 1521 e.v. 

1055 Als een criterium volledig samenvalt met een verboden criterium, is er overigens sprake van directe 
discriminatie.. Voorbeeld: discriminatie op grond van (mogelijke) zwangerschap treft per definitie 
uitsluitendd vrouwen. Zie ten aanzien van de verwarring over de term indirecte discriminatie Drijber/ 
Prechall  SEW 1997, 124-125. 

1066 HR 13 december 1991 NJ 1993, 363 (NBBS-arrest). In de literatuur over rassendiscriminatie wordt 
onderscheidenn tussen nationaliteit in staatkundige zin (het onderdaanschap op basis van de nationali-
teitswetgeving)) en nationaliteit in etnische zin (Nederlanders, Surinamers en Turken als culturele 
meerder-- en minderheden). 
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dee dienstplicht in het nationale leger en de plaats van totstandkoming van de overeen-
komst.107 7 

Will  een onderscheidingscriterium in aanmerking kunnen komen voor een toetsing aan 
hett verbod op discriminatie van de werknemer op grond van diens nationaliteit, dan moet 
hett criterium op een of andere wijze samenhangen met de nationaliteit of herkomst van 
dee werknemer.108 Voor de eerste drie hier genoemde kenmerken geldt dit in hoge mate, 
allee drie hebben immers betrekking op eigenschappen van de werknemer. Het laatste 
kenmerkk daarentegen is een gegeven met betrekking tot de overeenkomst. Eigenschappen 
vann de overeenkomst lijken minder relevant met het oog op indirecte discriminatie van 
dee werknemer dan de eigenschappen van de werknemer zelf.109 Een van de belangrijkste 
eigenschappenn van de overeenkomst, te weten de plaats van uitvoering daarvan, lijk t in 
hett EG-recht zelfs het aangewezen criterium voor het onderscheiden van arbeidsmarkten 
enn daarmee van groepen werknemers.110 

Alss een criterium naar zijn aard geschikt is om migrerende werknemers te benadelen, 
hoeftt niet meer statistisch te worden aangetoond dat daadwerkelijk meer buitenlanders 
dann eigen onderdanen nadeel van toepassing van het criterium ondervinden.111 Dit is 
inn ieder geval zo met aanknoping aan de woonplaats; hetzelfde lijk t te gelden voor de 
meestee geografische criteria.112 Ook niet-geografische criteria kunnen onder omstandig-
hedenn indirecte nationaliteitsdiscriminatie opleveren. Dit gold voor het door Ierland voor 
dee visserij gehanteerde criterium van het tonnage van een schip. Ierland verbood het gebruik 
vann vissersschepen boven een bepaalde grootte binnen de Ierse exclusieve visserijzone. 
(Vrijwel )) de gehele Ierse vissersvloot bestond echter uit vaartuigen die beneden de verboden 
omvangg bleven zodat het verbod (vrijwel) uitsluitend buitenlandse schepen trof. Gebruik 
vann het criterium werd dan ook beschouwd als een verboden discriminatie op grond van 
nationaliteit.. Het discriminerende effect berustte op een feitelijk bestaande samenhang tussen 

1077 HvJ EG 12 februari 1974 zaak 152/73 Jur 1974, 153 (Sotgiu); HvJ EG 15 oktober 1969 zaak 15/69 
JurJur 1969, 363-375 (Ugliola). 

1088 Zie voor indirecte discriminatie veroorzaakt doordat een regeling met betrekking tot het verstrekken 
vann een tegemoetkoming in de begrafeniskosten uitsluitend uitkeerde bij begrafenissen binnen het 
eigenn territoir: HvJ EG 23 mei 1996 C-237/94 Jur 1996,1-2617 (O'Flynn) A-G Lenz Fisc.Wkbl FED 
1996,, 3458. 

1099 Vergelijk HvJ EG 29 oktober 1980 zaak 22/80 Jur 1980, 3427 (Boussac Saint-Frères S.A. v. Brigitte 
Gerstenmeier).. In dit arrest speelde regeling van het Duitse Mahnverfahren een rol (de Duitse incas-
soprocedure).. In deze regeling werd onderscheid gemaakt op grond van de valuta waarin de geldschuld 
gesteldd was. Dit werd niet beschouwd als indirect onderscheid op grond van nationaliteit nu partijen 
vrijj  waren in het kiezen van de muntsoort. 

1100 Zie hierboven ten aanzien van de territoriale werkingssfeer van het Verdrag. Vergelijk wat betreft 
hett vrij verkeer van goederen de zaak Oebel (HvJ EG 14 juli 1981 zaak 155/80 Jur 1981, 1993 r.o. 
7),, waarin een onderscheid op basis van de vestigingsplaats van de onderneming niet werd beschouwd 
alss discriminatie op grond van de nationaliteit van de ondernemer. 

l i ll  Zie bijv. HvJ EG 12 september 1996 C-278/94 Jur 1-4307 (Commissie v. België) r.o. 20; HvJ EG 
233 mei 1996 C-237/94 Jur 1996, 1-2617 (O'Flynn) r.o. 20; HvJ EG 15 januari 1998 C-15/96 Jur 
1998,, 1-47 (Schóning-Kougebetopoulou). 

1122 Zie echter de relativeringen in de voorgaande noten. 
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hett tonnage en de nationaliteit van de eigenaar van het schip."3 Een dergelijke samenhang 
spreektt echter niet vanzelf en dient dus met feiten te worden ondersteund."4 

Onderscheidd op grond van een gedeeltelijk tot nationaliteit te herleiden criterium is geen 
discriminatiee als aangetoond kan worden dat het criterium relevant is voor het onderscheiden 
vann als ongelijk te beschouwen gevallen. Deze gelijkheidstoets gaat principieel vooraf aan 
dee vraag naar een eventuele legitimatie voor discriminatoir bevonden maatregelen. Het 
Hoff  van Justitie eist op dit punt bij indirecte discriminatie a) dat het onderscheid op 
objectievee gronden berust die losstaan van het verboden criterium, b) dat het onderscheid 
relevantt en noodzakelijk is gezien de doelstelling van regeling en c) dat de doelstelling 
vann de regeling zelf niet in strijd is met het discriminatieverbod."5 

Zoalss gezegd besteedt het Hof van Justitie in het algemeen geen aandacht aan de 
gelijkheidsvraagg in gevallen waarin een regeling een onderscheid maakt op grond van 
nationaliteit.. Dit hangt samen met de hardheid van het discriminatieverbod: nationaliteit 
kann immers, een enkele uitzondering daargelaten, per definitie niet relevant zijn voor de 
essentiëlee gelijkheid van de gevallen. Hetzelfde lijk t te gelden voor onderscheid op basis 
vann woonplaats. Meestal wordt dit direct als een verboden onderscheid gekwalificeerd en 
iss slechts de vraag relevant of hiervoor een rechtvaardigingsgrond bestaat.116 

Art.. 39 EG-verdrag bevat een aantal specifieke uitzonderingen op het in het artikel 
opgenomenn discriminatieverbod. Ook de andere verdragsvrijheden kennen dergelijke 
geschrevenn excepties, ten gunste van bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde 
off  de volksgezondheid.117 Voor het rechtvaardigen van indirecte discriminatie kan echter 
ookk een beroep worden gedaan op een ongeschreven rechtvaardigingsgrond die bekend 
staatt als de rule of'reason.116 Degene die de inbreuk op een verdragsvrijheid veroorzaakt, 
meestall  de lidstaat, kan deze inbreuk legitimeren op grond van het feit dat hij noodzakelijk 
iss ter bescherming van zwaarwegende legitieme belangen. Als dat zo is, en de inbreuk 

ll ?? HvJEG 13 juli 1977 zaak 61/77 Jur 1977, 1411 (Commissie v. Ierland) en HvJ EG 16 februari 1978 
zaakk 88/77 Jur 1978, 473 (Minister for Fisheries v. Schonenberg); Bender § 6.01. 

1144 A-G Lenz bij HvJ EG 23 mei 1996 C-237/94 Jur 1996, 1-2617 (O'Flynn v. Adjudication Officer) 
ov.. 27, blz. 2627. 

1155 HvJ EG 7 mei 1998 C-350/96 Jur 1998,1-2521 (Clean Car Auroservice) r.o. 31; HvJ EG 15 januari 
19988 C-15/96 Jur 1998, 1-47 (Schönig-Kougebetopoulou) r.o. 21. 

1166 Vergelijk HvJ EG 26 oktober 1995 C-151/94 Jur 1995,1-3685 (Commissie v. Luxemburg) r.o. 15-16 
versuss HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-3089 (Asscher) r.o. 41 e.v. 

1177 Voor het vrij verkeer van werknemers zie art. 39 lid 3 en 4 EG-Verdrag. Voor het vrij verkeer van 
goederenn zie art. 30 EG-Verdrag. Voor de vestigings- en dienstenvrijheid zie art. 46 EG-Verdrag. 

1188 Ook wel de Cassis de Dijon-uitzondering genoemd, naar het arrest waarin het Hof van Justitie de 
rechtvaardingsgrondd voor het eerst formuleerde. (HvJ EG 20 februari 1978 zaak 120/78 Jur 1979, 
6499 (Rewe v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein); Barents/Brinkhorst 1998, 328). In het vrij 
verkeerr van diensten heet hij, om vergelijkbare reden, ook wel de Webb-exceptie: HvJ EG 17 december 
19811 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 17, 
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tevenss proportioneel is en niet verder gaat dan noodzakelijk, is er geen strijd met het EG-
recht.119 9 

Dee rechtvaardigingstoets lijk t in bepaalde opzichten op de gelijkheidstoets inzake in-
directee discriminatie. Verschillende auteurs uiten ten aanzien van de rechtspraak met be-
trekkingg tot (nationaliteits)discriminatie de kritiek dat het Hof van Justitie de vraag naar 
dee gelijkheid van de gevallen niet duidelijk scheidt van die naar de geoorloofdheid van 
hett onderscheid.120 Mijns inziens is een zekere overlapping tussen deze twee toetsen 
echterr niet te vermijden. Ze hebben in ieder geval de volgende elementen gemeen: de eis 
vann objectieve legitimatie, de toetsing van de doelstelling van de nationale regeling aan 
dee doelstelling van het Verdrag en de noodzakelijkheidseis. Verder dienen beide eenzelfde 
doel,, namelijk het beantwoorden van de vraag of de gewraakte regeling, met het daarin 
gehanteerdee onderscheid, gelegitimeerd is.121 Een verschil is echter gelegen in het feit 
datt een inbreuk op de verdragsvrijheden slechts gerechtvaardigd kan worden op grond 
vann zwaarwegende, door het EG-recht erkende belangen. De gelijkheidstoets eist slechts 
datt de doelstelling van de regeling niet in strijd is met het discriminatieverbod. 

Hett discriminatieverbod omvat in de daarvan gegeven omschrijvingen vaak de plicht 
ongelijkee gevallen ongelijk te behandelen.122 Dit gebod vindt in het EG-recht (mede) zijn 
uitdrukkingg in de in het vrij verkeer besloten liggende verplichting tot opheffing van overige 
belemmeringenn voor het grensoverschrijdende, communautaire verkeer. De overige belem-
meringen-leerr houdt in dat ook regelingen die niet discrimineren op grond van nationaliteit, 
bijvoorbeeldd omdat ze zonder onderscheid worden toegepast op interne en internationale 
casusposities,, het vrij verkeer binnen de Unie nadelig kunnen beïnvloeden. Tenzij hiervoor 
eenn beroep kan worden gedaan op een geschreven of ongeschreven rechtvaardigingsgrond 
zijnn ook dergelijke belemmeringen in strijd met de regels van het vrij verkeer.123 

Eenn goede illustratie van de werking van de overige belemmeringen-leer kan worden 
gevondenn in het arrest Dafeki, dat betrekking heeft op de bewijskracht van aktes van de 
burgerlijkee stand. Volgens A-G La Pergola zijn buitenlandse aktes niet gelijk te stellen aan 
binnenlandsee aktes nu de formaliteiten en waarborgen ten aanzien van de correctheid van 
dee daarin opgenomen gegevens niet overal hetzelfde zijn. Het niet-erkennen van een 

1199 De criteria gelden slechts voor niet-discriminatoire regelingen op terreinen die niet volledig gehar-
moniseerdd zijn. De rechtvaardigingsgronden verschillen licht, afhankelijk van de vraag of de staat 
gebondenn is of een particulier. Economische belangen zijn bijvoorbeeld geen legitiem argument voor 
dee staat, maar kunnen wel worden ingeroepen door particulieren. Linders/Wagenaar WFR 1996, 1708 
e.v. . 

1200 Drijber/Prechal SEW 1997, 127; Wattel SEW 1997, 433-434; Timmermans SEW 1982, 440-441. 
1211 Vergelijk Barents/Bnnkhorst 1998, 334. 
1222 HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-3089 (Asscher) r.o. 40. 
1233 In het arrest Terhoeve stelt het Hof van Justitie dat niet vastgesteld hoeft te worden of een regeling 

indirectt discrimineert nu de regeling in ieder geval belemmerend werkt: HvJ EG 26 januari 1999 
C-15/955 Jur 1999, 1-345 r.o. 41. Zie voor de problemen met betrekking tot de afbakening tussen 
indirectee discriminatie, materiële discriminatie en overige belemmeringen: Verschueren 1990, 331-332, 
Drijber/Prechall  SEW J997, 126. 
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buitenlandsee akte vormt dan ook geen discriminatie op grond van nationaliteit. Toch leverde 
niet-erkenningg van de akte, ook volgens het Hof van Justitie, een belemmering van het 
vrijj  verkeer op. De betrokkene, wiens sociale zekerheidspositie was bepaald door Vo 1408/ 
72,, kon daardoor namelijk niet aantonen recht te hebben op een uitkering. Op het terrein 
vann het arbeidsrecht speelt de overige belemmeringen-leer met name een rol in het vrij 
verkeerr van diensten. De betekenis van dit leerstuk voor het IPR zal dan ook in het 
hoofdstukk betreffende het dienstenverkeer aan een nader onderzoek worden onderworpen. 

Zoalss de Dafeki-casus al laat zien, worden niet-discriminatoire belemmeringen van het 
vrijj  verkeer binnen de Unie meestal veroorzaakt doordat het recht van de lidstaten niet 
opp alle punten is geharmoniseerd. In het verleden is wel de vraag gesteld of het feit dat 
dee verschillende lidstaten vergelijkbare gevallen verschillend behandelen, niet als 
discriminatiee moet worden beschouwd. Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag 
ontkennendd in het arrest Walt Wilhelm. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat de 
discriminatieverbodenn in het EG-Verdrag "geen betrekking ... [hebben] op verschillen in 
behandelingg en distorsies welke voor de aan de rechtsmacht der Gemeenschap onderworpen 
personenn en ondernemingen kunnen voortvloeien uit verschillen tussen de wettelijke 
regelingenn der onderscheiden Lid-Staten, mits deze regelingen op grond van objectieve 
criteriaa en ongeacht nationaliteit der betrokkenen geacht kunnen worden te gelden voor 
all  degenen op wie haar voorschriften van toepassing zijn".124 Dat dit zo is, heeft te maken 
mett wat wel het 'één actor criterium' wordt genoemd. 

Dee basisopdracht van alle discriminatieverboden is de gelijke behandeling van gelijke 
gevallen.. Deze verboden veronderstellen echter dat de handeling van één actor de discrimi-
natiee veroorzaakt en kan opheffen. Er is één persoon of instituut die door een ongelijke 
behandelingg van gelijke gevallen een ongerechtvaardigd onderscheid aanbrengt.125 Het 
bestaann van verschillende rechtsordes is echter het gevolg van het handelen van verschil-
lende,, onderling onafhankelijke actoren. De Franse wetgever mag in zijn arbeidsrecht 
minder,, meer of andere rechten voor werknemers opnemen dan de Duitse wetgever heeft 
gedaan.. Frankrijk kan daarbij geen invloed uitoefenen op de Duitse norm en hoeft zich 

1244 HvJ EG 13 februari 1969 zaak 14/68 Jur 1969, 1 (Walt Wilhelm e.a. v. Bundeskartellamt) r.o. 7; 
HvJJ EG 19 januari 1988 zaak 223/86 Jur 1988, 83 (Pesca Valentia v. Minister for Fisheries and 
Forestry);; HvJ EG 20 oktober 1993 gevoegde zaken C-92/92 en 326/92 Jur 1993,1-5145 (Phil Collins) 
r.o.. 30; HvJ EG 1 februari 1996 C-177/94 ./«/• 1996, 1-161 (Perfili) r.o. 17; HvJ EG 3 juli 1979 zaak 
185/788 Jur 1979,2345 (Firma J. van Dam en Zonen) r.o. 10; HvJ EG 7 mei 1992 C-251/90 Jur 1992, 
1-28733 (Procurator Fiscal). Zie verder Bender § 6.01; Barents/Brinkhorst 1998, 297. 

1255 Sundberg 1977, 39 e.v.; Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, 109; Von der Groeben-Zuleeg art. 
77 Rn 6 1991, 161-162. Deze laatste benadrukt verder dat discriminatie een gevolg moet zijn van 
menselijkmenselijk handelen. Verschil in kansen en perspectief op grond van natuurlijke omstandigheden zou 
volgenss Zuleeg niet onder het discriminatieverbod vallen. Voor discriminatie door particulieren heeft 
hett één-actor criterium trouwens een beperkte gelding; discriminatie kan ook plaatsvinden door de 
eigenn werknemers te benadelen ten opzichte van gelijk te stellen werknemers bij andere werkgevers. 
Ziee hiervoor de Mexicaanse uitspraak inzake het Goethe-Institut te kennen uit BAG 11 september 
1 9 9 1 - 44 AZR 71/91 IPRax 1994, 44-46. 
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daarr ook niet naar te richten. Deze situatie verandert als het EG-recht zelf de norm stelt. 
Ditt blijkt uit het arrest Costa-ENEL. In dat arrest baseert het Hof van Justitie de voorang 
vann EG-recht boven nationaal recht van later datum op art. 12 EG-Verdrag (toen nog art. 
7).. Als het EG-recht niet direct en dwingend doorwerkt in de nationale rechtsorde, leidt 
ditt tot verschillende rechtstoestanden in de verschillende landen en daarmee tot strijd met 
hett gelijkheidsgebod van art. 12 EG-Verdrag, aldus het Hof.126 

Dee verklaring voor dit verschil is dat er in het geval van doorwerking van EG-recht 
eenn standaard is waaraan alle gevallen moeten worden afgemeten; de nationale wetgevers 
ziinn niet meer onafhankelijk. Bij afwezigheid van een dergelijke standaard zijn de nationale 
wetgeverss vrij bij het vaststellen van het materiële recht. De hierdoor ontstane verschillen 
tussenn nationale rechtstelsels kunnen wel distorsies van de concurrentie veroorzaken. Ook 
zijnn deze verschillen in het algemeen nadelig voor het internationale rechtsverkeer. Dit 
iss echter niet (volledig) via het discriminatieverbod op te heffen. Het minimaliseren van 
dee problemen die internationale gevallen ondervinden van de bestaande rechtsverscheiden-
heid,, zal moeten worden opgelost met conflictenrechtelijke technieken. Het ontwikkelen 
vann een goed, internationaal acceptabel systeem van IPR kan dan ook gezien worden als 
eenn belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de interne markt.127 

44 IPR en discriminati e 

4.11 Het gelijkheidsdilemma van het IPR 

Alss een rechtsverhouding internationaal is in de zin van het IPR, wordt hij object van het 
conflictenrecht.. Mij n inziens is een belangrijke taak van het conflictenrecht gelegen in 
hett oplossen van een gelijkheidsdilemma. Een voorbeeld kan verduidelijken wat ik hiermee 
bedoel.. De casus, die betrekking heeft op de Duitse Goethe-Instituten is ontleend aan de 
Duitsee jurisprudentie en vertoont in hoge mate gelijkenis met de casus inzake Boukhal-
fa.128 8 

Dee vereniging naar Duits recht Goethe-Institut beheert en financiert in diverse landen 
inn de wereld instellingen die de verspreiding van de Duitse taal en cultuur moeten bevor-
deren.. In Mexico deed het Goethe-Institut dit middels een vereniging naar Mexicaans recht 
diee in twee plaatsen een instelling beheerde met de naam Goethe-Institut. In deze instellin-
genn werden onder andere cursussen Duits gegeven en wel deels door Mexicaanse leraren 
enn deels door native speakers, in casu leraren met de Duitse nationaliteit. De eerstgenoem-
denn waren in dienst van de Mexicaanse dochter en hadden een arbeidsovereenkomst naar 
Mexicaanss recht. De Duitse leraren daarentegen waren in dienst bij de Duitse vereniging 
Goethe-Institutt zelf, hadden een arbeidsovereenkomst naar Duits recht en vielen onder 
eenn in 1982 gesloten Duitse CAO. Deze ondernemings-CAO regelde de arbeidsvoorwaarden 

1266 HvJ EG 3 juni 1964 zaak 6/64 Jur 1964, 1194 (Costa ENEL). 
1277 Verg. Struycken RdC 1992-1, 282; Roth RabelsZ 1991, 637-639. 
1288 BAG 11 september 1991 4 AZR 71/91 IPRax !994, 44-46 met noot Junker 21-27. 
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vann personeel met de Duitse nationaliteit werkzaam op de buitenlandse vestigingen van 
dee vereniging. 

Opp grond van dit verschil met betrekking tot de toepasselijke rechtspositieregeling 
verdiendee het Mexicaanse personeel na 1983 slechts de helft van wat het Duitse personeel 
opp grond van de Duitse CAO kreeg.129 Dit was voor de Mexicaanse docenten reden om 
naarr de rechter te stappen en zich te beroepen op het gelijkheidsbeginsel. De Mexicaanse 
rechterr verklaarde inderdaad de ongelijkheid tussen de Duitse en Mexicaanse werknemers 
mett betrekking tot het loon discriminatoir. Noch de verschillende nationaliteit van de werk-
nemerss noch het feit dat de betrokken werknemers formeel bij verschillende werknemers 
inn dienst waren die ook nog eens verschillende 'nationaliteiten' hadden, was volgens de 
Mexicaansee rechter relevant als onderscheidingscriterium. Het Goethe-Institut reageerde 
opp deze uitspraak door het Duitse personeel in Mexico te ontslaan en opnieuw in dienst 
tee laten treden bij de Mexicaanse dochter, ditmaal op Mexicaanse arbeidsvoorwaarden. 

Hieropp spande de Duitse vakbeweging in Duitsland een procedure aan wegens handelen 
inn strijd met de CAO. Deze verplichtte immers tot toepassing van de CAO op alle Duitse 
werknemerss die aangesteld waren bij Goethe-Instituten in het buitenland. Hoewel in de 
Duitsee procedure het gelijkheidsbeginsel geen rol speelde, was dit bepaald niet ondenkbaar 
geweest.. De vakbond of de werknemers zelf hadden zich immers kunnen beroepen op 
discriminatiee van de Duitse werknemers met standplaats Mexico ten opzichte van de Duitse 
werknemerss in andere landen. Ook kan beargumenteerd worden dat in de nieuwe situatie 
dee Duitse werknemers in Mexico gediscrimineerd worden ten opzichte van hun Mexicaanse 
collega'ss omdat deze laatsten onder hun eigen nationale recht kunnen werken, wat ten 
aanzienn van de Duitse werknemers onmogelijk is gemaakt. 

Mett deze twee aanvullingen wordt iets van het dilemma zichtbaar dat een algemeen 
discriminatieverbodd oproept in internationale gevallen. Het discriminatieverbod verplicht 
immerss tot gelijke behandeling van gelijke gevallen en daarnaast tot ongelijkee behandeling 
vann ongelijke gevallen. Het probleem in het internationaal privaatrecht is echter voor een 
belangrijkk deel gelegen in de moeilijkheid te bepalen aan welk nationaal geval het inter-
nationalee geval gelijk gesteld moet worden. 

4.22 Conflictenrechtelijk e methoden 

Hett conflictenrecht heeft globaal drie verschillende reacties op het bestaan van internationale 
gevallen.. Een enkele keer creëert de nationale (of internationale) wetgever een aparte 
rechtsregell  of een speciaal rechtsregime voor internationale gevallen. Een voorbeeld van 
eenn dergelijke regeling van nationale herkomst is de Franse regeling voor internationale 
handelsarbitrages.1300 Een voorbeeld van een internationale regeling is het verdrag houden-
dee uniforme regels met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken, het Weens 

1299 Het Duitse arrest vermeldt overigens dat de klagende Mexicaanse leraren ongeveer zoveel verdienden 
alss een hoogleraar ter plaatse. 

1300 Nouveau code de procédure civil , livre IV , litre V: l'arbitrage international. 
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Koopverdrag.1311 Een tweede reactie wordt gevormd door voorrangsregels en regels met 
eenn geschreven scope rule. Ook dit zijn materieelrechtelijke regels, meestal van nationale 
herkomst,, maar ze zijn in tegenstelling tot de eerstgenoemde regels geschreven voor zowel 
internee als (sommige) internationale gevallen. Ze hebben een zelfstandig internationaal 
bereik.. Dit bereik is opgenomen in een geschreven scope rule of wordt door de rechter 
afgeleidd uit het doel van de regel. 

Zowell  in het eerste als in het tweede geval gaat het om materieelrechtelijke regels 
vann nationale of internationale herkomst die op grond van bepaalde criteria zoals woonplaats 
off  nationaliteit van partijen niet meer of juist wel van toepassing zijn. Evenals het discrimi-
natieverbodd zelf werken deze twee iPR-methoden vanuit een materieelrechtelijke context 
enn vanuit een specifieke rechtsregel. Dit is geheel anders bij de hoofdmethode van het 
Europesee internationaal privaatrecht, de verwijzing. Bij de verwijzing staat niet de rechts-
regell  centraal maar juist de rechtsverhouding. Deze internationale rechtsverhouding wordt 
aann de hand van een verwijzingsregel thuisgebracht bij een bepaalde nationale rechtsorde 
waarinn zij vervolgens in principe gelijk behandeld wordt als een intern geval. Aangezien 
niett van tevoren is te voorspellen welk recht de verwijzingsregel in een gegeven geval 
vann toepassing zal verklaren, is ook niet van tevoren te voorspellen of de betrokkene hier 
materieelrechtelijkk beter of slechter van wordt. Meerzijdige verwijzingsregels geven slechts 
dee criteria voor gelijkheid van gevallen: het internationale geval wordt gelijkgesteld aan 
nationalee gevallen onder recht X of juist onder recht Y. Deze toedeling van de internationale 
rechtsverhoudingg aan een bepaalde rechtsorde vindt, binnen het Savigniaanse systeem, 
niett plaats op grond van zwaarwegende algemene belangen maar berust veeleer op het 
belangg van de betrokken individuen. 

Inn verband met het indirecte, coördinerende karakter van het verwijzingsrecht moeten 
mijnss inziens de in het verwijzingsrecht gehanteerde criteria getoetst worden aan het 
gelijkscriteriumm en niet aan de geschreven of ongeschreven rechtvaardigingsgronden. Of 
datt ook zo is voor de voorrangsregels zal apart beoordeeld moeten worden nu deze immers 
niett slechts coördineren maar een direct materieelrechtelijk effect hebben.132 De zelf-
standigee regels van IPR komen hier niet verder aan de orde nu de beoordeling daarvan te 
sterkk verweven is met de inhoud van de regel zelf. 

1311 Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, 
Wenenn 11 april 1980 Trb. 1981, 184 (Nederlandse vertaling Trb. 1986, 61). 

1322 Zie voor het probleem van de kwalificatie Brödermann (1994, 223) die uitgaat van de neutraliteit 
inn discriminatoir opzicht van dit IPR-leerstuk. Zie voor Europeesrechtelijke consequenties van de 
kwalificatiee als dienstverrichting resp. arbeidsovereenkomst HvJ EG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1997, 
1-30911 (Syndesmos). Als Wouters gevolgd wordt in zijn, in een preadvies voor de NVIR geponeerde 
stellingnamee dat het vrij verkeer dwingt tot specifieke rechtvaardiging van elke beperking van de 
rechtskeuze,, is het kwalificeren van een overeenkomst als arbeidsovereenkomst nook EG-rechtelijk 
neutraal,, nu voor arbeidsovereenkomsten o.g.v, art. 6 EVO specifieke beperkingen gelden wat de 
rechtskeuzee betreft (Wouters NVIR 1996, 102 en 115). 
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55 Objectieve verwijzin g en discriminati e 

Ikk ga ervan uit, dat het conflictenrecht in beginsel getoetst kan worden aan het 
discriminatieverbodd van het EG-recht. Voor wat betreft het conflictenrecht inzake arbeids-
overeenkomstenn geldt, dat reeds in 1972 eenmaking hiervan in het belang geacht werd 
vann het vrij verkeer van werknemers.131 Het conflictenrecht inzake echtscheiding viel 
daarentegenn volgens een recent arrest van het Hof van Justitie niet onder de werkingssfeer 
vann het verdrag.134 Bij het Verdrag van Amsterdam is de bevoegdheid van de EG op 
hett gebied van het IPR echter uitgebreid. Sinds de inwerkingtreding van dat verdrag heeft 
dee EG bevoegdheid inzake het conflictenrecht, tenminste "voorzover nodig voor de goede 
werkingg van de interne markt".135 Deze laatste zinsnede lijk t niet uit te sluiten dat de 
EGG conflictregels vaststelt op het terrein van het personen- en familierecht.136 Hiermee 
komtt mijns inziens het hele conflictenrecht binnen het bereik van de discriminatietoets. 
Daarvoorr is niet nodig dat de EG ook bevoegdheid heeft op materieelrechtelijk terrein. Dit 
blijk tt bijvoorbeeld uit de EG-rechtelijke situatie op de terreinen van het belastingrecht en 
hett sociale zekerheidsrecht. 

Inn beide gevallen zijn de lidstaten in belangrijke mate autonoom ten aanzien van het 
materiëlee recht. De directe belastingen vallen niet onder de bevoegdheid van de Unie en 
ookk de inhoud van de sociale zekerheid is niet geharmoniseerd. Het naast elkaar bestaan 
vann diverse stelsels roept echter de behoefte op aan coördinatieregels die aanwijzen welk 
rechtt in beginsel de communautaire casus beheerst. Deze coördinatieregels zijn voor het 
socialee zekerheidsrecht vastgelegd in een Europese verordening.137 De inhoud van deze 
verordeningg mag uiteraard niet in strijd komen met het primaire EG-recht. Het internationale 
belastingrechtt bestaat naast nationaal recht voornamelijk uit bilaterale verdragen. Europese 
coördinatiee vindt (nog) niet plaats. Toch wordt ook hier de coördinatie getoetst aan het 
EG-recht.. Dit blijkt uit het arrest Gilly van 12 mei 1998.138 

1333 Toelichting van de Commissie op het voorstel voor een verordening met betrekking tot het op arbeids-
verhoudingenn binnen de Gemeenschap toe te passen conflictenrecht uit 1972 RabelsZ 1973, 590. 

1344 HvJ EG 10 juni 1999 C-430/97 Johannes v. Johannes r.o. 27. 
1355 Art. 65 EG-Verdrag, aanhef. 
1366 verg. Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam 

inzakee de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen 
wordenn uitgevoerd. Tekst aangenomen door de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) van 3 december 
19988 PB EG 1999 C 19/1 ov. 16, 39-41 en het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende 
dee bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake 
dee ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen Com( 1999)220 def. 

1377 Situaties die buiten de werkingssfeer van deze verordening vallen, kunnen worden beheerst door 
verdragen,, bijvoorbeeld het multilaterale Europese verdrag inzake de sociale zekerheid van 14 december 
19722 Trb. 1976, 454 en 158; Trb. 1977, 35 of door de eenzijdige afbakeningsregels van het nationaal 
recht,, zoals de Besluiten uitbreiding en beperking der kring van verzekerden werknemersverzekeringen 
enn volksverzekeringen (Stb. 1989, 402 gewijz. bij besluit van 27 april 1998 Stb. 1998, 307 resp. Stb. 
1998,, 746. 

1388 HvJ EG 12 mei 1998 C-336/96 Jur 1998,1-2793 (Gill y v. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin). 
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Dee casus van het arrest Gilly betreft de belastingheffing over het inkomen van een in 
Frankrijkk wonende vrouw die in Duitsland werkzaamheden in loondienst verrichtte. Het 
internationalee belastingrecht hanteert ten aanzien van de inkomstenbelasting globaal 
gesprokenn drie beginselen te weten het werkland-beginsel, het woonlandbeginsel en het 
beginsell  van de betalende staat. De relevante bepalingen van het Frans-Duitse belastingver-
dragg gaan uit van heffing in het werkland, met enkele uitzonderingen onder andere voor 
grensarbeiders.. Beloningen uitgekeerd door een overheidsinstantie worden in beginsel belast 
inn de betalende staat, wederom met een uitzondering. Deze laatste uitzondering nu 
onderscheidtt naar gelang de werknemer wel of niet de nationaliteit bezit van de betalende 
staat. . 

Inn r.o. 32 stelt het Hof van Justitie het volgende: "Ofschoon het nationaliteitscriterium 
alss zodanig in artikel 14, lid 1, tweede zin, wordt gebezigd met het oog op de verdeling 
vann de fiscale bevoegdheid, kunnen dergelijke onderscheidingen niet worden geacht een 
doorr artikel 48 van het Verdrag verboden discriminatie op te leveren. Nu tot dusver op 
hett niveau van de Gemeenschap geen unificatie- of harmonisatiemaatregelen, met name 
terr uitvoering van artikel 220, tweede streepje, van het Verdrag, zijn vastgesteld, zijn zij 
immerss een uitvloeisel van de bevoegdheid van de overeenkomstsluitende partijen om, 
teneindee dubbele belastingen af te schaffen, de criteria ter verdeling van de heffings-
bevoegdheidd vast te stellen." Het is volgens het Hof van Justitie niet onredelijk dat de 
lidstatenn zich hierbij laten leiden door de internationale verdragspraktijk, die is neergelegd 
inn het OESO Modelverdrag. Ook het modelverdrag bevat een uitzondering gebaseerd op 
dee nationaliteit van de werknemer, (r.o. 31-32). "Bovendien is in casu niet aangetoond, 
datt de omstandigheid dat de betalende staat wordt aangewezen als de staat die bevoegd 
iss belasting te heffen ter zake van overheidsbeloningen, op zichzelf negatieve gevolgen 
kann hebben voor de betrokken belastingplichtigen." Niet de gekozen aanknopingsfactor 
iss immers bepalend voor de vraag of de fiscale behandeling van betrokkene al of niet 
gunstigg uitvalt, maar het - niet geharmoniseerde - belastingniveau van de bevoegde 
staat.139 9 

Hett Hof van Justitie hanteert hier dus een aantal argumenten die (ieder voor zich of 
allee tezamen?) maken dat het gebruik van de nationaliteit als aanknopingsfactor niet in 
strijdd is met het discriminatieverbod. Naast het feit dat het onderwerp directe belastingen 
niett communautair gereguleerd is, speelt hierbij de gebruikelijkheid van het gemaakte 
onderscheidd en het abstracte, bevoor- noch benadelende karakter van de regel een rol. Pas 
alss vastgesteld is welk land heffingsbevoegd is, kan het belastingrecht van dat land beoor-
deeldd worden op de vraag of het regelingen bevat die internationale gevallen benadelen. 
Bijj  de beoordeling van de geoorloofdheid van de 'conflictregel' wordt geen beroep gedaan 
opp zwaarwegende belangen van de lidstaten. De toetsing van de meerzijdige conflictregel 
staatt dan ook niet in het teken van de geschreven of ongeschreven rechtsvaardigingsgronden, 
maarr in het teken van het gelijkheidscriterium. 

1399 HvJ EG 12 mei 1998 C-336/96 Jur 1998, 1-2793 (Gilly) r.o. 34. 
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Hett 'verwijzingsrecht' voor belastingen wordt dus marginaal getoetst aan de hand van het 
gelijkheidscriterium.. Als eenmaal is vastgesteld naar welk recht de betrokkene is verzekerd, 
off  waar hij belastingplichtig is, rijst de vraag of het van toepassing verklaarde recht 
regelingenn bevat die discrimineren dan wel ongunstig zijn voor internationale gevallen. 
Hett kan daarbij gaan om regels die ongunstig uitwerken voor werknemers die in een ander 
landd wonen dan waar ze werken. Een voorbeeld hiervan uit het belastingrecht is een 
nationalee regeling die toekenning van het gehuwdentarief afhankelijk stelt van de woonplaats 
vann de belastingplichtige. Dit probleem speelde in het arrest Schumacker.140 Een ander 
voorbeeldd betreft een regeling die teruggave van belastingen reserveerde voor personen 
diee het gehele jaar ingezetenen waren geweest. Hierdoor kwam een niet-ingezetene die 
verderr geheel aan de voorwaarden voldeed, niet in aanmerking voor belastingteruggave. 
Ditt was de casus in het arrest Biehl.'41 In diverse arresten memoreert het Hof van Justitie 
datt het feit dat het recht met betrekking tot de directe belastingen niet binnen de bevoegd-
heidd van de EU valt, niet verhindert dat dergelijke regelingen worden getoetst aan de bepa-
lingenn van het verdrag.'42 De meeste arresten inzake belastingrecht betreffen de geoor-
loofdheidd van deze materieelrechtelijke regels.143 Ze worden in het algemeen kritisch 
beoordeeldd op hun discriminerende karakter. Verdragen ter vermijding van dubbele belasting 
daarentegenn ondervinden minder weerstand. 

Eenzelfdee onderscheid tussen materieelrechtelijke regelingen en coördinerende regels, 
lijk tt ook te volgen uit het arrest Exportur.144 Dit arrest is gewezen in het kader van het 
vrijj  verkeer van goederen en had betrekking op de bescherming van oorsprongsbenamingen 
enn herkomstaanduidingen. In dat kader werd een Frans-Spaanse overeenkomst ter toetsing 
voorgelegdd die de omvang van de bescherming afhankelijk maakte van het recht van het 
landd van herkomst van de benaming en niet, zoals in het intellectuele eigendomsrecht 
gebruikelijkk is, van het recht van het land waar bescherming wordt gevraagd. Het Hof 
vann Justitie constateert dat de Frans-Spaanse overeenkomst op dit punt afwijkt van een 
bestaandd multilateraal verdrag over dit onderwerp maar volstaat verder met de opmerking 
datt de tekortkomingen van het multilaterale verdrag al vaker aanleiding zijn geweest tot 

1400 HvJ EG 14 februari 1995 C-279/93 Jur 1995, I- 225 (Finanzamt Köln-Altstadt v. Schumacker). 

uii  HvJ EG 8 mei 1990 zaak 175/88 Jur 1990,1-1779 (Biehl v. Administration des contributions); idem 

HvJJ EG 26 oktober 1995 C-151/94 Jur 1995, I- 3685 (Commissie v. Luxemburg). 

1422 Idem voor de sociale zekerheid: HvJ EG 26 januari 1999 C-15/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 

344 onder verwijzing naar de arresten Decker en Kohll van 28 april 1998 (C-120/95 Jur 1998,1-1831 

r.o.. 22-23 en C-158/96 Jur 1998, 1-1931 r.o. 18-19). 

1433 Zie HvJ EG 28 januari 1986 zaak 270/83 Jur 1986, 273 (Avoir Fiscal); HvJ EG 8 mei 1990C-175/88 

JurJur 1990, 1-1779 (Biehl); HvJ EG 28 januari 1992 C-204/90 Jur 1992, 1-249 (Bachmann); HvJ EG 

277 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-3089 (Asscher); HvJ EG 14 februari 1995 C-279/93 Jur 1995, 

I-- 225 (Finanzamt Köln-Altstadt v. Schumacker); HvJ EG 11 augustus 1995 C-80/947«r 1995,1-2493 

(Wielocx);; HvJ EG 14 november 1995 C-484/93 Jur 1995,1-3955 (Svensson); HvJ EG 15 mei 1997 

C-250/955 Jur 1997, 2471 (Futura participations); HvJ EG 26 januari 1999 C-15/95 Jur 1999, 1-345 

(Terhoeve). . 

1444 HvJ EG 10 november 1992 C-3/91 Jur 1992, 1-5529 (Exportur). 
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hett sluiten van bilaterale overeenkomsten.145 Het arrest gaat vervolgens in op de toelaat-
baarheidd van de in de overeenkomst opgenomen materieelrechtelijke verboden. Ten aanzien 
vann de conflictregel wordt slechts opgemerkt dat het doel van de overeenkomst als zodanig 
inn overeenstemming is met art. 30 van het Verdrag en dat het EG-recht zich niet tegen 
dee in de overeenkomst opgenomen conflictregel verzet. 

Watt betekenen deze arresten nu voor de verwijzingsregels van het conflictenrecht? Het 
voorkomenn van 'dubbele belasting' speelt in het IPR niet zo eenduidig een rol als in het 
belastingrechtt en het sociale zekerheidsrecht. De coördinatie van de sociale zekerheid was 
vanaff  het begin een zaak van de Gemeenschap zelf.146 De coördinatie van het belas-
tingrechtt werd opgenomen in het oorspronkelijke art. 220 EG-Verdrag, dat coördinatie 
middelss verdragen voorschreef. Het privaatrechtelijke conflictenrecht kwam echter in het 
oorspronkelijkee EEG-Verdrag niet voor.147 Afwezigheid van eenduidige iPR-regels kan 
echterr wel degelijk leiden tot een cumulatie van verplichtingen, bijvoorbeeld omdat land 
XX het ene recht van toepassing acht en land Y het andere.148 Het conflictenrecht zelf 
enn a fortiori de conflictenrechtelijke verdragen, dienen dus een doel dat heel wel verenigbaar 
iss met het EG-recht.149 Hiermee is de eerste voorwaarde van de gelijkheidstoets vervuld. 
Dee gelijkheidstoets eist verder dat het onderscheid op objectieve gronden berust en dat 
hett onderscheid relevant en noodzakelijk is gezien de doelstelling van regeling. Deze twee 
eisenn vertalen zich naar het conflictenrecht in de eis dat de gekozen aanknopingsfactor 
redelijkk en gebruikelijk moet zijn.150 

1455 HvJ EG 10 november 1992 C-3/91 Jur 1992, 1-5529 (Exportur) r.o. 15. Zowel het gangbare verwij-
zingscriteriumm (land waar de bescherming wordt ingeroepen) als het in de overeenkomst opgenomen 
criteriumm (land van herkomst van de benaming) hebben geen betrekking op eigenschappen van het 
inbreukmakendee produkt zelf. Beide 'verwijzingsregels' maken dus geen onderscheid o.g.v. van de 
herkomstt van de inbreukmakende goederen. Ook dat kan verklaren waarom de conflictregel zelf als 
neutraall  wordt beschouwd. 

1466 Vo 1408/71 is gebaseerd op de bepaling die nu is opgenomen in art. 42 EG-Verdrag. 
1477 Wel schreef art. 220 EG-Verdrag (oud) regelingen voor met betrekking tot de erkenning van buiten-

landsee vennootschappen, zetelverplaatsing en grensoverschrijdende fusies. 
1488 Ik ga hier niet verder in op de vraag of het nationaliteitscriterium om procesrechtelijke redenen 

discriminatoirr werkt. Er wordt namelijk wel gesteld dat er altijd een zekere mate van procesrechtelijke 
benadelingg uitgaat van de toepassing van buitenlands recht in verband met de verminderde kenbaarheid 
vann dat recht en de afwezigheid van toetsing in cassatie. Zie ook Flessner 1990, 59 en 123-124; 
Brödermannn (1994,235) toetst dit aspect ten aanzien van de handelingsbekwaamheid. Hij constateert 
datt toepassing van buitenlands recht op de handelingsbekwaamheid in intracommunautaire casusposities 
geenn relevant processueel nadeel voor betrokkenen met zich meebrengt. 

1499 Verg. HvJ EG 12 mei 1998 C- 336/96 Jur 1998,1-2793 (Gilly ) r.o. 32 en HvJ EG 10 november 1992 
C-3/911 Jur 1992, 1-5529 (Exportur) r.o. 37. 

1500 Het IPR beoogt een oplossing te bieden voor problemen veroorzaakt door rechtsverscheidenheid. Dit 
doell  bereikt het IPR alleen, als verschillende landen tot gelijksoortige oplossingen komen. Een op 
zichh redelijke aanknopingsfactor die echter internationaal gezien ongebruikelijk is, zal geen 
EntscheidungharmonieEntscheidungharmonie kunnen bereiken en daarmee in belangrijke mate zijn doel missen. 
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Eenn terrein waar het nationaliteitscriterium in het conflictenrecht nog altijd een belangrijke 
roll  speelt is het personen- en familierecht. Hoewel op een aantal deelgebieden de aankno-
pingg aan de nationaliteit heeft plaatsgemaakt voor aanknoping aan de woonplaats, komt 
dee nationaliteitsaanknoping daar nog steeds voor, bijvoorbeeld in het namenrecht, het huwe-
lijksvermogensrechtt en het erfrecht. Als ook in recente internationale verdragen de 
nationaliteitt als aanknopingspunt wordt gekozen voor het personen- en familierecht, kan 
mijnss inziens niet gezegd worden dat deze aanknoping per definitie in strijd is met het 
EG-recht.151 1 

Inn een aantal gevallen is aanknoping aan de nationaliteit dus mijns inziens toege-
staan.1522 Deze vrijheid gaat overigens niet zover dat de verwijzingsregel zelf onderscheid 
magg maken naar nationaliteit. Hiermee doel ik op situaties waarin voor eigen onderdanen 
eenn andere verwijzingsregel wordt gehanteerd dan voor niet-onderdanen. Dergelijke verwij-
zingsregelss zijn niet gebruikelijk, maar komen tot op de dag van vandaag wel voor. Eén 
voorbeeldd hiervan is te vinden in art. 5 lid 1 van het Duitse EGBGB (neue Fassung) dat 
eenn regeling bevat voor bipatridie. Bij bipatriden wordt voor aanknoping aan de nationaliteit 
gebruikk gemaakt van de effectieve nationaliteit, de nationaliteit waarmee betrokkene de 
nauwstee band heeft. Voor bipatriden die mede de Duitse nationaliteit hebben, geldt echter 
altijdd de Duitse nationaliteit. Ook het Nederlandse IPR kent een dergelijke regel. Deze geldt 
echterr niet voor de nationaliteitsaanknoping in het algemeen, maar is opgenomen in het 
conflictenrechtt ten aanzien van specifieke rechtgebieden zoals het namenrecht.153 Er wordt 
inn die gevallen binnen het systeem van de verwijzingsregel een onderscheid gemaakt tussen 
eigenn onderdanen en buitenlanders. 

Inn nog extremere vorm speelt dat bij een regel van het Duitse internationale on-
rechtmatigee daadsrecht. In art. 38 EGBGB (nF) is uitsluitend ten gunste van Duitsers een 
limiett opgenomen voor de aansprakelijkheid ten aanzien van door hen gepleegde on-
rechtmatigee daden. Hun aansprakelijkheid wordt, ongeacht het overigens toepasselijke recht, 
beperktt tot het maximum dat naar Duits recht zou worden toegekend.154 Het verschil 
tussenn deze twee regelingen is dat de regeling met betrekking tot de onrechtmatige daad 
niett neutraal is ten opzichte van het materieelrechtelijke resultaat. De regeling van bipatridie 

1511 Het namenverdrag is uit 1980 (Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen 
enn voornamen München 1980 Trb. 1981, 72), het huwelijksvermogensverdrag uit 1978 (Trb. 1988, 
130)) en het erfrechtverdrag uit 1989 (Trb. 1994, 49). Verschillende lidstaten zijn partij bij deze 
verdragen:: Italië, Nederland, Spanje en Portugal bij het namenverdrag; Luxemburg en Nederland bij 
hett erfrechtverdrag en Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Portugal bij het 
huwelijksvermogensverdrag. . 

1522 Ook ten aanzien van de handelsbekwaamheid van personen is nationaliteitsaanknoping mijns inziens 
niett discriminatoir. Of onder omstandigheden de aanknoping tot belemmering van het internationale 
rechtsverkeerr kan leiden is een tweede. Mijns inziens wordt een eventuele belemmering van het 
rechtsverkeerr adequaat ondervangen door art. 11 EVO (de Lizardi-regel). Idem Struycken RdC 1992-1, 
353.. Anders: Drobnig RabelsZ 1970, 636 e.v.; Brödermann 1994, 229 e.v. Zie ook Lipp RabelsZ 
1999,, 107 e.v. 

1533 Art. 2 Wet conflictenrecht namen Stb. 1989, 288. 
1544 Art. 12 EGBGB aF = art. 38 EGBGB nF. Zie Drobnig RabelsZ 1970, 660. 
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iss dat in principe wel. Toch staat ook de (Duitse) bipatridenregel op gespannen voet met 
hett discriminatieverbod.155 Hoewel een eventuele benadeling hier uitsluitend op het IPR-
niveauu plaatsvindt, zal het moeilijk zijn om binnen het systeem van de meerzijdige verwij-
zingg valide argumenten aan te dragen voor een dergelijk verschil in behandeling.156 

Dee redelijkheid en gebruikelijkheid van aanknoping aan de nationaliteit ligt in het 
overeenkomstenrechtt anders dan in het personen- en familierecht. Op het eerste gezicht 
speeltt nationaliteit op dit terrein geen rol meer. Binnen de Unie zijn de conflictregels voor 
overeenKomstenn opgenomen m net CVVJ. uu v^iarag, uUi uojnnauüi  u.i «uu ..^̂  ^ • c " 
communautaire,communautaire, bevat in art. 6 een bijzondere regel voor arbeidsovereenkomsten. Het EVO 
gaatt uit van het beginsel van de partijautonomie. Partijen mogen het toepasselijk recht 
opp hun overeenkomst zelf kiezen, zij het dat deze vrijheid op grond van art. 6 lid 1 EVO 
dee rechtsbescherming van de werknemer niet kan aantasten. De vraag of het discrimina
tieverbodd enige invloed heeft op het openstellen dan wel het uitoefenen van de partij
autonomiee komt in een aparte paragraaf aan de orde. Op deze plek wil ik aandacht besteden 
aann de objectieve verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO. 

Dee in art. 6 lid 2 EVO opgenomen verwijzingsregel knoopt aan bij de werkplek, dan 
well de vestiging van de werkgever en noemt de nationaliteit niet met zoveel woorden. 
Well bevat de bepaling de mogelijkheid af te wijken van de twee vaste aanknopingspunten 
alss blijkt dat een ander recht nauwer bij de casus betrokken is. Het is op dit punt, bij het 
invullingg van de nauwste betrokkenheid, dat de nationaliteit van de werknemer een rol 
kann gaan spelen. Uit het onderzoek van de literatuur en jurisprudentie in Nederland, 
Frankrijkk en Duitsland blijkt dat in dat kader de nationaliteit ook inderdaad gebruikt wordt. 
Inn Frankrijk werd deze aanknoping met name gebruikt om eigen werknemers te beschermen 
tegenn toepassing van 'exotische' rechtsstelsels. De facto werd dus een onderscheid gemaakt 
all naar gelang werknemer en werkgever beide uit het land van de rechter afkomstig waren 
dann wel beide uit een ander land. De regeling werkte eenzijdig ten gunste van Fransen. 
Eenn dergelijke eenzijdige regeling is mijns inziens zonder meer in strijd met het 
discriminatieverbod.. Het is echter de vraag of het gebruik maken van de nationaliteit als 
aanknopingsfactorr in het arbeidsrecht überhaupt is toegestaan. 

Opp basis van het Gilly-arrest lijkt aanknoping aan de nationaliteit in het verwijzingsrecht 
toegestaann als dit internationaal gezien een gebruikelijk en redelijk criterium is. Is het 
criteriumm gebruikelijk? Ja en nee. Zoals gezegd, komt de nationaliteit van de werknemer 
inn de verwijzingsregel voor arbeidsovereenkomsten niet met zoveel woorden voor. Ook 
hett internationale overeenkomstenrecht in het algemeen maakt geen gebruik van de 
nationaliteitt van partijen. Wel is het in de rechtspraak van verschillende landen een 
belangrijkk criterium waarop wordt afgeweken van de standaardaanknopingen, zij het 
eigenlijkk altijd in combinatie met de vestigingsplaats van de werkgever. Verder is het ten 

1555 Verg. Drobnig RabelsZ 1970, 658, Brödermann 1994, 244. 
1566 Verg. Gamillscheg RabelsZ 1973, 291. De Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op 

geslachtsnamenn en voornamen Miinchen 1980 Trb. 1981,72, waarop de Nederlandse Wet conflicten
rechtt namen ts gebaseerd, kent overigens een dergelijke nationaliteitsdiscriminatie niet. 
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aanzienn van het personeel van multinationals en ambassades gebruikelijk te onderscheiden 
tussenn expatriates, host-country nationals en third country nationals.151 De twee hierboven 
besprokenn Duitse casus inzake de Duitse ambassade en het Goethe-Institut geven hiervan 
evenzoveell  voorbeelden. Tegelijkertijd laten die casus zien dat de acceptatie van onderscheid 
naarr nationaliteit gering is.158 Ten aanzien van de categorie gastarbeiders bijvoorbeeld 
iss het communis opinio dat het verbod op onderscheid naar nationaliteit er bij uitstek is 
omm deze werknemers te verzekeren van gelijke behandeling.159 Moet nu geconstateerd 
worden,, dat aanknoping aan de nationaliteit van de werknemer - inmiddels - een verboden 
discriminatiee oplevert of zijn er toch gevallen waarin de nationaliteit een redelijk onder-
scheidingscriteriumm is? 

Dee in de praktijk belangrijkste toepassing van de nationaliteitsaanknoping in het inter-
nationalee arbeidsrecht vindt plaats via de zogenaamde uitzendingsregel. Deze uitzen-
dingsregell  houdt in dat de gedurende kortere of langere tijd uitgezonden werknemer 
onderworpenn blijf t aan het recht van het land van uitzending. De regel zondert de uitgezon-
denn werknemer juridisch af van zijn collega's ter plaatse. Ook als het dagelijkse ar-
beidslevenn grotendeels beheerst wordt door de lokale gebruiken, blijf t de lange-termijn-
positiee van betrokkene afgestemd op het land van herkomst. 

Menigeenn die over de wereld gereisd heeft, kent de situatie van de typische expatriate: 
ondergebrachtt in een speciale compound voor buitenlanders, de vrije tijd doorbrengend 
opp de Hollandse club, met een verblijfsvergunning beperkt tot de duur van het arbeids-
contractt en eventueel een partner die wel een verblijfs- maar geen werkvergunning krijgt. 
Vann integratie in het werkland is niet of nauwelijk sprake. Een vergelijkbare positie kent 
dee ontwikkelingswerker die weliswaar tijdens zijn uitzending een salaris krijgt dat aangepast 
iss aan het lokale loonniveau, maar die dat inkomen op een bankrekening in Nederland 
aangevuldd ziet tot Nederlandse maatstaven. 

Dergelijkee enclaves in de arbeidsmarkt zijn niet alleen feitelijk van aard, maar hebben 
ookk een juridisch kader bijvoorbeeld in het vreemdelingenrecht dat het recht op verblijf 
vann de betrokkene vaak koppelt aan de duur van de werkzaamheden. Als de werknemer 
echter,, op grond van het vreemdelingenrecht, na beëindiging van de arbeid het land dient 
tee verlaten, zal zijn langetermijnplanning niet op het werkland gericht zijn maar op het 
enigee land dat hem te allen tijde toegang zal verschaffen: zijn vaderland. Het lijk t dan voor 
dee hand te liggen ook zijn (lange termijn) juridische positie af te stemmen op het land 
vann herkomst. In deze behoefte voorziet de uitzendingsregel. 

1577 Zie bijvoorbeeld de Weens Verdragen inzake diplomatieke betrekkingen (1961 art. 8) en consulaire 

betrekkingenn (1963 art. 22). 

1588 Zie voor Nederlandse uitspraken over onderscheid op grond van nationaliteit c.q. woonplaats Ar-

bitragecommissiee KNV B vonnis nr. 568 van 9 juli 1996 (Kanu v. Ajax) TvA 1997/1 blz. 4 en met 

namee 7 (ov. 22); HR 20 maart 1992 NJ 1992, 495 nt. Stein, NIPR 1992 nr. 364, JAR 1992, 11, 

MigrantenrechiMigrantenrechi 1992, 95-98 nt. Rodrigues (Nedlloyd); CGB 4 februari 1997 Oordeel 97-13 Oordelen-

bundelbundel 1997, 60; JAR 1997, 38, NIPR 1997, 235 en CGB 8 jul i 1998 Oordeel 98-81 Oordelenbundel 

1998,, 404. 

1599 Gamillscheg RabetsZ 1973, 285; Romero in Milward e.a. 1993, 40. 
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Eenn van de doelstellingen van het vrij verkeer was het opheffen van de segregatie van 
buitenlandsee werknemers.160 Het verblijfsrecht van betrokkenen is binnen de EU ook niet 
meerr gekoppeld aan het hebben van een - specifieke - betrekking. Het juridisch afzonderen 
vann vanuit een EU-land naar een ander EU-land gedetacheerde werknemers op grond van 
eenn gemeenschappelijke herkomst van werknemer en werkgever staat dan ook op gespannen 
voett met deze integratiegedachte.161 Als een werknemer afkomstig uit een lidstaat is 
toegetredenn tot de arbeidsmarkt van een andere lidstaat, valt hij in beginsel onder het 
arbeidsrechtt van de lidstaat van ontvangst. 

Ditt wit overigens niet zeggen, dat de uitzendingsregel in het Europese IPR in het geheel 
geenn rol meer zou kunnen spelen. De uitzendingsregel beoogt de uitgezonden werknemer 
tee beschermen tegen 'vreemd' arbeidsrecht.162 Het belang van de regel neemt dan ook 
toee naarmate de rechtssystemen van de betrokken landen verder uiteen lopen. Binnen Europa 
groeienn de arbeidsrechtstelsels inhoudelijk duidelijk naar elkaar toe. Steeds meer delen 
vann het arbeidsrecht, zoals het arbeidsomstandighedenrecht en de regulering van de ar-
beidstijden,, zijn onderwerp van harmonisatie. Ook de handhaving van het recht is in 
belangrijkee mate Europees rechtelijk georganiseerd. Er bestaat Europees bevoegdheids- en 
erkenningrecht,, samenwerking ten aanzien van de betekening, de inhoud van buitenlands 
rechtt enz. Deze espace jiidiciaire is echter territoriaal beperkt; in de relatie met derde landen 
geldenn de tegen de uitzendingsregel aangevoerde argumenten in veel mindere mate. 
Bovendienn is het EG-recht slechts van toepassing op discriminatie tussen EU-onderdanen 
onderling. . 

Datt de uitzendingsregel ook onder het EG-recht een plaats kan hebben, en wel in de 
verhoudingg met derde landen, blijkt uit het arrest Prodest.163 In dat arrest overwoog het 
Hoff  van Justitie dat het "non-discriminatiebeginsel ook van toepassing is op het geval van 
eenn onderdaan van een Lid-Staat die als loontrekkende is aangesteld door een onderneming 
uitt een andere Lid-Staat, gedurende de periode dat die werknemer voor rekening van die 
ondernemingg tijdelijk arbeid verricht buiten het grondgebied van de Gemeenschap ...." 
Hett Hof van Justitie formuleert hier dus een gemeenschappelijke herkomst-criterium, zij 
hett dat deze herkomst verwijst naar het feit dat de werknemer onderdaan is van een van 

1600 Romero in: Milward 1993, 53; Johnson/O'Keeffe CMLR 1994, 1323. Zie voor de verschillende 
beweegredenenn van de oorspronkelijke zes lidstaten ten aanzien van het vrij verkeer van werknemers, 
Romeroo in: Milward 1993, 44 en 52 e.v. In de begintijd van de EG was migratie voornamelijk 
seizoensarbeidd en anderszins in tijd gelimiteerd werk waarbij de werknemer niet geacht werd zijn 
vastee woon- of verblijfplaats te verleggen naar het werkJand. De recrutering geschiedde via gerichte 
wervingg door overheidsinstanties (I.e. blz. 40 en 50). In 1952 stelde Italië voor om de nationale 
arbeidsmarktenn van de leden van de OEEC daadwerkelijk open te stellen voor (individuele) buiten-
landsee werknemers (I.e. blz. 46. De diverse reacties op dit voorstel worden weergegeven op blz. 45). 
Ookk de EEG kende oorspronkelijk geen daarwerkelijk vrij verkeer maar slechts een beperkte 
liberaliseringg van vraaggestuurde migratie (I.e. blz. 53-54). 

1611 Zie ook de toelichting van de Commissie op het voorstel voor een verordening inzake het toepasselijk 
rechtt op arbeidsovereenkomsten uit 1972, opgenomen in RabelsZ 1973, 585 e.v., 590. 

1622 Vergelijk Gamillscheg RabelsZ 1973, 291 en 314. 
1633 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest) r.o. 10 en dictum. 
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dee lidstaten. Het gaat er dus in feite om dat zowel werkgever als werknemer afkomstig 
zijnn uit een lidstaat van de Unie, de precieze nationaliteit van de betrokkenen is niet 
relevant. . 

Doorr de EU voor de uitzendingsregel als één juridisch gebied te beschouwen, ontstaat 
eenzelfdee situatie als ten aanzien van de vs. Op grond van de uitzendingsregel werd in 
eenn aantal Nederlandse en Duitse uitspraken een door een Amerikaans bedrijf uitgezonden 
Amerikaann onderworpen geacht aan Amerikaans recht.164 Daarmee is het toepasselijk 
rechtt echter nog niet afdoende vastgesteld. Hiervoor moet immers bekend zijn welke van 
dee onderling nogal verschillende statelijke systemen van arbeidsrecht de overeenkomst 
beheerst.. Dit is in de praktijk meestal afhankelijk van de vestigingsplaats van de werkgever. 
Inn feite biedt de uitzendingsregel dus een voorbeeld waarin de aanknoping verschuift van 
dee locus laboris naar de vestiging van de werkgever. De nationaliteit van de werknemer 
vormtt slechts een van de mogelijke argumenten voor deze verschuiving. In het arrest van 
hett Hof van Justitie spelen daarnaast de plaats van werving en het voortbestaan van een 
bandd met de uitzendende onderneming een rol. 

66 Voorrangsregels en discriminatie 

Hett verwijzingsrecht is meerzijdig en inhoudelijk neutraal. Mede om die reden kan het 
rekenenn op coulance van de Europese rechter. Deze welwillendheid geldt echter niet 
noodzakelijkk voor de vanuit het materiële recht werkende iPR-technieken waarvan het 
werkenn met scope rules en voorrangsregels de belangrijkste is. Voorrangsregels zijn 
materieelrechtelijkee regels die voor hun toepasselijkheid niet afhankelijk zijn van de 
uitkomstt van de verwijzingsregel. Ze zijn voorzien van een eigen werkingssfeerbepaling 
diee bepaalt op welke casusposities de regeling van toepassing is (de positieve geldingspre-
tentiee van de regel) en op welke casusposities niet (de negatieve geldingspretentie). Voor-
beeldenn van regels met zo'n eigen werkingssfeer in het Nederlandse arbeidsrecht zijn de 
Wett minimumloon, de Wet op de ondernemingsraden, het BBA en de Wet arbeid mijnbouw 
continentaall  plat. 

Hett systeem van voorrangsregels wordt in het algemeen gezien als een inbreuk op 
dee neutrale verwijzing die rechtvaardiging behoeft. Deze rechtvaardiging wordt er meestal 
inn gevonden dat voorrangsregels een zwaarwegend, bovenindividueel belang beschermen. 
Dee werkingssfeer wordt vervolgens van dit belang afgeleid. Voorrangsregels zijn in het 
algemeenn van toepassing zodra, maar ook uitsluitend wanneer dat voor de bescherming 
vann het zwaarwegende belang noodzakelijk is. Vanuit conflictenrechtelijk perspectief luidt 
dee vraag dus meestal, of de band die een internationale arbeidsverhouding met Nederland 
heeft,, rechtvaardigt dat een bepaalde Nederlandse regeling hierop van toepassing is. Wordt 
hett belang dat de voorrangsregel dient, in de casus geraakt? 

1644 Zie bijv. BAG 29 oktober 1992 - 2 AZR 267/92 IPRax 1994, 123 (Piloten-arrest); HR 23 oktober 
19S77 NJ 1988, 842 (Sorensen). 
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Hett discriminatieperspectief is anders dan het iPR-perspectief. Als een Nederlandse voor-
rangsregell  wordt toegepast op een internationale casus, wordt deze casus ten aanzien van 
hett onderwerp dat bestreken wordt door de voorrangsregel, behandeld als een intern geval. 
Ditt zal, afhankelijk van de gehanteerde definities, in het algemeen geen discriminatie 
opleveren,, maar hoogstens een belemmering voor het vrij verkeer. Wordt de voorrangsregel 
niett toegepast, dan wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen interne gevallen en het 
voorgelegdee internationale geval. Vervolgens kan de vraag rijzen of er daardoor sprake 
iss van discriminatie. 

Hett discriminatieperspectief is dus in zekere zin omgekeerd aan dat van het IPR: juist 
dee niet-toepassing van een voorrangsregel dient beargumenteerd te worden. Dit volgt ook 
uitt het in hoge mate beschermende karakter van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht verleent 
rechtenn aan werknemers en legt deze slechts in beperkte mate verplichtingen op. Een 
werknemerr zal zich in een internationale context dan ook vrijwel altijd op het discrimina-
tieverbodd beroepen om te voorkomen dat hem de bescherming van het nationale recht ont-
houdenn wordt op basis van de internationaliteit van de casus. De negatieve geldingspretentie 
vann de wet komt onder vuur te liggen, niet de positieve geldingspretentie. Dit wordt ge-
ïllustreerdd door een aantal hierboven reeds besproken casus. 

Zowell  in de casus van het Goethe-Instituut te Mexico als in die met betrekking tot 
dee Duitse ambassade in Algerije beriep een (groep) werknemer(s) zich op het discrimina-
tieverbodd om een Duitse rechtspositieregeling alsnog toegepast te krijgen.165 In beide 
gevallenn vielen de werknemers niet onder de Duitse regeling op grond van hun nationaliteit. 
Eenn vergelijkbaar probleem, maar dan ten gevolge van een onderscheid op grond van woon-
plaats,, speelde in een zaak die in 1997 is behandeld door de Nederlandse Commissie Gelijke 
Behandeling.1666 In die casus werd de Nederlandse CAO voor de handelsvaart tot 9000 
Grosss Tonnage ter beoordeling voorgelegd. Op grond van art. 3 van die CAO waren de 
arbeidsvoorwaardenbepalingenn van de CAO wel van toepassing op in Europa woonachtige 
bemanningsledenn maar niet op zeelieden woonachtig in Indonesië en de Filippijnen. De 
CGBB werd gevraagd een oordeel uit te spreken over dit onderscheid. 

Dee uitspraak van de Commissie vertoont het volgende stramien. Er wordt geconstateerd 
datt de CAO rechten toekent aan werknemers in de zeevaart, maar dat een bepaalde groep 
werknemerss van deze rechten wordt uitgesloten. Het hierbij gebruikte criterium, de woon-
plaats,, wordt door de Commissie beschouwd als een indirect onderscheid op grond van 
nationaliteit.. Vervolgens dient niet de toepassing van een Nederlandse CAO op buitenlandse 
werknemerss gerechtvaardigd te worden maar juist het niet toepassen van die CAO en wel 
opp grond van de voor indirect onderscheid geldende rechtvaardigingsgronden. Via een vrij 
moeizamee constructie over de band van het volkenrecht acht de Commissie Gelijke Behan-
delingg uiteindelijk het onderscheid gelegitimeerd. De vraag naar de gelijkheid van de 

1655 BAG 11 september 1991 - 4 AZR 71/91 IPRax 1994, 44 (Goethe-Institut); HvJ EG 30 april 1996 

C-214/944 Jur 1996, 1-2253 (Boukhaifa). 

1666 CGB 4 februari 1997 Oordeel 97-13 Oordeienbundel 1997, 60; NIPR 1997, 235; JAR 1997, 38 

(Federatiee van Werknemers in de Zeevaart). 
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gevallenn is door de Commissie niet gesteld.167 Die vraag is echter voor de casuspositie 
essentieell  omdat het problematiseren van de gelijkheid van gevallen in internationale 
arbeidsverhoudingenn voorafgaat aan de discriminatievraag. Overigens is het gelijkheids-
criteriumm ook bruikbaarder omdat rechtvaardiging achteraf van een eenmaal discriminatoir 
bevondenn onderscheid in het algemeen niet mogelijk zal zijn. Dat dit zo is, hangt samen 
mett het karakter van voorrangsregels. 

Eenn voorrangsregel is een regel die een zwaarwegend, meestal bovencontractueel belang 
dient.. Als dit belang in het geding is, moet de regel worden toegepast. Zo niet, dan trekt 
hijj  zich terug. Voor zover een voorrangsregel verplichtingen oplegt aan personen betrokken 
bijj  een grensoverschrijdende arbeidsverhouding, kan dit een extra belasting voor de betrok-
kenee betekenen die belemmerend werkt op het grensoverschrijdende verkeer. Dit blijkt 
bijvoorbeeldd uit de jurisprudentie over diplomavereisten binnen de EG die de mobiliteit 
vann werknemers kunnen hinderen. In het algemeen legt het arbeidsrecht echter verplichtin-
genn op aan de werkgever. Deze ondervindt de hinder van de positieve toepassingsclaim 
vann voorrangsregels bij grensoverschrijdende dienstverrichtingen. De positieve gel-
dingspretentiee van arbeidsrechtelijke voorrangsregels zal dan ook met name aan de orde 
komenn in het hoofdstuk met betrekking tot het vrij verkeer van diensten. 

Alss de werknemer bezwaar aantekent tegen de scope rule van een voorrangsregel, heeft 
hijj  in het algemeen bezwaar tegen het feit dat deze regel hem niet beschermt. De 
werknemerr met woonplaats in de Filippijnen wil graag onder de Nederlandse CAO vallen; 
dee Belgische werkneemster wil net als haar Duitse collega's onder Duits recht werken 
enz.. In dat soort gevallen is er geen zwaarwegend nationaal belang gemoeid met toepassing 
vann het eigen recht, het probleem is veeleer dat het nationale recht zich de belangen van 
dee betrokken werknemer niet aantrekt.168 Een dergelijk terugtrekken van het nationale 
rechtt wegens gebrek aan belang laat zich echter vrijwel nooit rechtvaardigen op grond 
vann zwaarwegende nationale belangen. De beoordeling van het negatieve aspect van scope 
ruless zal dan ook in eerste instantie plaats moeten vinden aan de hand van de gelijkheids-
toetss en niet aan de hand van de rechtvaardigingstoets. 

Hett EG-recht biedt weinig houvast voor de vraag hoe het gelijkheidscriterium moet worden 
gehanteerdd bij de beoordeling van scope rules in het internationale arbeidsrecht. Ook in 
hett Nederlandse recht zijn nog slechts weinig voorbeelden voorhanden waarin de werkings-
sfeerbepalingg van een privaatrechtelijke regeling werd aangevochten op grond van het 
gelijkheidsbeginsel.. De uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling is de enige mij 

1677 Het is uit het oogpunt van het collectieve arbeidsrecht voor discussie vatbaar of de Nederlandse 

vakbondenn de meest aangewezen vertegenwoordigers zijn van Indonesische en Filippijnse zeelieden 

diee in de betreffende landen geworven en ook woonachtig zijn (Vgl. Rb. Den Haag 21 jul i 1966 SM A 

1966,, 677, 680). Deze vraag, die in een soortgelijke zaak in Duitsland op de voorgrond stond, lijk t 

echterr in de Nederlandse verhoudingen nauwelijks een rol te spelen. Zie BVerfG 10 januari 1995 

IBvFF 1/90 IPRax 1996, 115; Tomuschat IPRax 1996, 83 e.v., 86. 

1688 Verg. BVerfG 10 januari 1995 IBvF 1/90 IPRax 1996, 115. 
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bekendee uitspraak op dit punt. Dat betekent dat het formuleren van criteria voor gelijkheid 
inn internationale gevallen speculatief is. Een aantal criteria biedt zich aan. 

Alss de gelijkheidstoets het uitgangspunt is, ligt het voor de hand om arbeidsverhoudin-
genn die beheerst worden door hetzelfde recht in beginsel als arbeidsrechtelijk gelijk te 
beschouwen.. Verschil in bescherming op grond van bijvoorbeeld de woonplaats van de 
werknemerr dient dan beargumenteerd te worden. Uitgangspunt is dan dat werknemers met 
eenn internationale arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht in beginsel gelijk zijn aan 
werknemerss met een geheel interne arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht. Als de 
arbeidsovereenkomstenn van twee werknemers beide beheerst worden door Nederlands recht 
enn de ene valt wel onder de Wet minimumloon maar de andere niet, en wel op grond van 
eenn aan de nationaliteit of herkomst gelieerd criterium, dient het niet-toepassen van de 
Wett minimumloon gerechtvaardigd te worden. Op grond van de gelijkheidstoets moet het 
onderscheidd dan gebaseerd zijn op objectieve verschillen die relevant zijn in het licht van 
dee doelstelling van de Wet minimumloon. De keuze voor het toepasselijk recht op de 
arbeidsovereenkomstt als uitgangspunt voor gelijkheid stuurt erop aan dat regelingen die 
(mede)) de werknemer beschermen, zoveel mogelijk deel uitmaken van de lex causae. 

Eenn tweede criterium voor gelijkheid wordt geboden door het begrip 'deel uitmaken van 
dee arbeidsmarkt' zoals zich dat in het EG-recht ontwikkeld heeft.169 Werknemers die deel 
uitmakenn van een en dezelfde arbeidsmarkt zouden in beginsel gelijk behandeld moeten 
worden.. Ook hier zou vervolgens een nadere differentiatie mogelijk zijn, maar alleen voor 
zoverr dat logisch voortvloeit uit het - legitieme - doel van de betreffende regel. Een 
probleemm met het Europese arbeidsmarktcriterium is echter dat dit geen eenduidig begrip 
is.. Het kan verwijzen naar de plaats waar vraag en aanbod van banen elkaar treffen. In 
dezee betekenis lijk t het te worden gebruikt door A-G Lenz bij het arrest Prodest. De plaats 
vann totstandkoming van de overeenkomst is dan een belangrijke indicatie voor de betrokken-
heidd van een bepaalde markt. Als echter de concurrentie tussen werknemers onderling als 
criteriumm wordt genomen, zoals in het arrest Franse zeelieden, is de plaats waar de arbeid 
verrichtt wordt het belangrijkste criterium. 

Socialee dumping tenslotte heeft betrekking op een nog weer ander marktbegrip: het 
gaatt dan om de markt waarop ondernemingen met elkaar concurreren. In deze concurren-
tiestrijdd kunnen verschillen in arbeidsvoorwaarden een bepalende factor zijn. Sociale 
dumpingg is daarbij de negatieve waardering van de mogelijkheid dat een onderneming 
dee keuze van de vestigingsplaats laat bepalen door de loonkosten ter plekke en eventueel 
reedss gevestigde activiteiten verplaatst naar een lage lonen land. Deze mogelijkheid, sterk 
vereenvoudigdd door het vrij verkeer van goederen en de vestigingsvrijheid binnen de 
Europesee Unie, oefent een neerwaartse druk uit op het beschermingsniveau van dee duurdere 
lidstaten.. De bij deze sociale dumping betrokken werknemers behoren echter in het al-
gemeenn niet tot dezelfde arbeidsmarkt.170 

1699 Zie voor toepassing van het marktbegrip bij de beoordeling van de verwijzingsregel voor consumenten 
Wouterss NV1R 1996, 139. 

1700 Zie ook HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa). 
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Err blijven echter binnen het Europese recht minstens twee betekenissen over voor de 
termm 'arbeidsmarkt'. Door beide betekenissen relevant te achten wordt het begrip zodanig 
ruim,, dat een en dezelfde werknemer een voldoende band kan hebben met meer dan één 
arbeidsmarkt.. Als dat in beide landen leidt tot het vermoeden van gelijkheid, ontstaat er 
binnenn het Europese systeem een zekere juridische druk om de werknemer te beschermen 
volgenss de normen van beide betrokken landen. Elke afwijking dient immers extra bear-
gumenteerdd te worden. Dit kan leiden tot cumulatie van rechtsregels in de vorm van 
begunstigingg van de werknemer. Als een internationale arbeidsovereenkomst met een 
redelijkee mate van zekerheid is te lokaliseren op een bepaalde arbeidsmarkt, zal het recht 
datt geldt op die arbeidsmarkt overigens in het algemeen objectief toepasselijk zijn op de 
internationalee arbeidsovereenkomst. Arbeidsmarkt en objectief toepasselijk recht vallen 
grotendeelss samen.171 

Zowell  het toepasselijk recht-criterium als het arbeidsmarktcriterium zoeken een globaal 
criteriumm voor de gelijkheid van werknemers ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden in 
dee ruimste zin van het woord. Een andere mogelijkheid is dat de gelijkheid van de betrok-
kenn werknemers puur en alleen beoordeeld wordt op basis van de specifieke doelstelling 
vann de voorrangsregel in geding.172 Voorrangsregels worden in dat perspectief beschouwd 
alss geheel zelfstandige regels die hun inbreuk op de privaatrechtelijke vrijheid moeten 
verantwoordenn vanuit hun doel. In feite moet dan altijd uitsluitend de positieve gel-
dingspretentiee worden verdedigd; niet-toepassen van de voorrangsregel is de norm. Een 
dergelijkee liberale opvatting over het vrij verkeer binnen de Unie is in de literatuur onder 
anderee aan te treffen bij Fallon en Wouters.173 

Inn het Nederlandse IPR is een dergelijke restrictieve opvatting over de werkingssfeer van 
voorrangsregelss terug te vinden in de uitleg die de Hoge Raad heeft gegeven van art. 4 
lidd 2 van de Wet minimumloon. Volgens de Memorie van Toelichting bij deze wet beperkt 
art.. 4 lid 2 de werking van de wet tot werknemerscategorieën die geacht kunnen worden 
geheell  tot de Nederlandse rechtssfeer te behoren.174 Daarop legde de Hoge Raad in 1980 
dee bepaling zo uit dat de Wet minimumloon slechts van toepassing is op de arbeidsver-
houdingg van werknemers werkzaam buiten Nederland als deze de invloed van het Neder-

1711 Dit verklaart ook waarom in de praktijk (objectieve) toepasselijkheid van Nederlands recht vrijwel 
altijdd samenvalt met toepasselijkheid van art. 6 BBA. 

1722 Vergelijk op dit punt ten aanzien van het belastingrecht: HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 
1-30911 NJ 1997, 243 (Asscher) r.o. 41 en 42. In dat arrest verklaarde het Hof dat ingezetenen zich 
inn beginsel niet in een gelijke positie bevinden als niet-ingezetenen (globaal criterium); het onthouden 
vann belastingvoordelen aan niet-ingezetenen die wel belastingplichtig zijn, moet echter verantwoord 
kunnenn worden vanuit de regeling van het specifieke voordeel zelf (regelgebonden criterium). 

1733 Wouters NVIR (1996, 101 en 115) en Fallon (in: L.A. Rigaux 1993, 218) gaan zelfs nog iets verder 
doorr het vrij verkeer als liberaal principe te hanteren ook ten opzichte van de meerzijdige verwij-
zingsregel.. Elke beperking van de (conflictenrechtelijke) partijautonomie is dan onderworpen aan 
eenn rechtvaardigingstoets. 

1744 Voor de werkingssfeer van de Wet minimumloon, zie deel IV hoofdstuk 4 par. 63. 
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landsee welvaarts- en prijspeil ondervinden.175 De Hoge Raad koppelt de werkingssfeer 
vann de regeling daarbij direct aan het doel van de regeling. Is het directe doel van de 
regelingg niet in het geding, dan is de wet niet van toepassing ongeacht de vraag of de ar-
beidsovereenkomstt wordt beheerst door Nederlands recht. 

Inn het arrest Asscher lijk t het Hof van Justitie voor het internationale belastingrecht aan 
tee sturen op een regelgebonden gelijkstelling: gezien de specifieke inhoud en de doelstelling 
vann de regel verkeert het communautaire geval in een vergelijkbare positie als het interne 
geval.1766 Als deze opvatting wordt doorgetrokken naar het arbeidsrecht betekent dat, dat 
voorr de beoordeling van de scope rule van de Wet Minimumloon uitsluitend rekening hoeft 
tee worden gehouden met de doelstelling van de Wet Minimumloon zelf. Deze opvatting 
sluitt echter slecht aan bij de notie dat de vreemdeling die legaal deel uitmaakt van een 
bepaaldee arbeidsmarkt, evenveel recht heeft op bescherming als de eigen werknemer. Voor 
zoverr het arbeidsrecht direct rechten verschaft aan werknemers, ligt het dan ook mijns 
inzienss voor de hand om voor de gelijkheid van de gevallen een algemeen criterium te 
hanteren,, zoals het arbeidsmarktcriterium, of het criterium van het op de overeenkomst 
toepasselijkee recht. Het verschil tussen deze twee schuilt hoofdzakelijk in het antwoord 
opp de vraag in hoeverre een regeling ook deel uitmaakt van het gekozen recht. 

Dee mogelijkheid van rechtskeuze compliceert het gebruik van het toepasselijk recht 
opp de arbeidsovereenkomst als maatstaf voor gelijkheid ten aanzien van nationaliteits-
discriminatie.. We zoeken immers een objectieve maatstaf voor gelijkheid. Het objectief 
toepasselijkk recht biedt zo'n maatstaf en geeft in het algemeen ook een betrouwbare 
indicatiee voor de arbeidsmarkt waarvan de betrokkene deel uitmaakt. De rechtskeuze door 
partijenn kan echter deze objectieve gelijkheid doorbreken. Over de verhouding tussen con-
flictenrechtelijkee partijautonomie en het verbod op discriminatie naar nationaliteit handelt 
dee volgende paragraaf. 

77 Rechtskeuze en discriminatie 

Hett verbod op discriminatie naar nationaliteit zoals dat is opgenomen in het EG-Verdrag 
enn de secundaire wetgeving, werkt in belangrijke mate door in horizontale verhoudingen. 
Opp grond van art. 7 van Vo 1612/68 is elke discriminerende bepaling in individuele arbeids-
overeenkomstenn nietig. Collectieve regelingen vallen zowel onder de Verordening als onder 
dee verdragsbepalingen zelf. Maar zo goed als het discriminatieverbod geldt, gelden de 
daarbijj  behorende uitzonderingen. Dit blijkt uit verschillende uitspraken van het Hof van 
Justitiee zowel met betrekking tot het vrij verkeer binnen de Unie als over het 
ambtenarenrechtt van de EU zelf. Werkgevers mogen bijzondere regelingen treffen voor 

1755 HR 30 mei 1980 NJ 1980, 364. 

1766 HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-8991. NJ 1997, 243 (Asscher) r.o. 42 met verwijzing 

naarr HvJ EG 14 februari 1995 C-279/93 Jur 1995, I- 225 (Schumacker) r.o. 36-38. 
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hunn buitenlandse en/of internationaal actieve personeel, mits deze regelingen logisch 
aansluitenn op de bijzondere (rechts)positie van dat personeel. In arresten als Siotgu, Vutera, 
Hochstrasss en Airola werden verschillende specifieke voorzieningen beoordeeld zoals ont-
heemdingstoeslagen,, reiskostenvergoedingen en verhuiskostenvergoedingen.177 In al die 
gevallenn week alleen de materieel rechtelijke positie van de betrokken werknemers af van 
diee van hun collega's en dan nog op specifieke onderdelen. De partijen bij de overeenkomst 
zijnn echter ook in staat de conflicten!-echtelijke positie van internationaal actieve werknemers 
tee beïnvloeden en wel door het uitbrengen van een rechtskeuze. 

Rechtskeuzee heeft twee elementen die beide getoetst kunnen worden aan de bepalingen 
inzakee het vrij verkeer van werknemers. Ten eerste moet het IPR een rechtskeuze toestaan 
enn er een bepaald conflictenrechtelijk gevolg aan verlenen. Ten tweede brengen partijen 
bijj  de overeenkomst al of niet een rechtskeuze uit. In de praktijk van de arbeidsverhoudin-
genn betekent dat, dat de werkgever een rechtskeuze opneemt in de arbeidsvoorwaarden 
vann een bepaalde groep werknemers: hij biedt een rechtskeuze aan of dringt die in sommige 
gevallenn zelfs op aan bepaalde werknemers. De mogelijkheid van het opnemen van een 
rechtskeuzee in een CAO blijf t hier verder buiten beschouwing. 

Inn de - inmiddels verouderde - literatuuur over gastarbeid werd wel gesteld dat het 
uitbrengenn van een rechtskeuze in de arbeidsovereenkomsten van gastarbeiders niet moest 
wordenn toegestaan omdat dit ertoe zou leiden dat de gastarbeider beroofd werd van de 
beschermingg van het recht van het werkland en in plaats daarvan werd onderworpen aan 
hett veel minder beschermende recht van het land van herkomst. De rechtskeuzevrijheid 
vann het IPR zou in dat geval discriminatie in de hand werken. Dit gevaar kan op verschil-
lendee manieren worden ondervangen. Zo kan rechtskeuze in arbeidsovereenkomsten inte-
graall  worden verboden. Ook kan de rechskeuzebevoegdheid worden beperkt tot arbeids-
verhoudingenn die geen duidelijke band met één bepaalde arbeidsmarkt hebben.178 Art. 
66 EVO kiest nog een andere oplossing, en wel door het effect van de rechtskeuze te 
beperken.. Een eerste vraag is echter of de arbeidsovereenkomsten van gastarbeiders wel 
beschouwdd kunnen worden als internationale overeenkomsten. Een conflictenrechtelijke 
rechtskeuzee is namelijk op grond van art. 3 lid 3 EVO alleen mogelijk als de rechtsver-
houdingg aanknopingspunten heeft met verschillende landen.179 Als alle elementen van 
hett geval, behalve een eventuele forumkeuze, ten tijde van het uitbrengen van de rechts-
keuzee zijn verbonden met een enkel land, is slechts een materieelrechtelijke rechtskeuze 
toegestaan.. Welke elementen van het geval hierbij relevant zijn, vermeldt art. 3 lid 3 EVO 
niet.. Het verbod op discriminatie naar nationaliteit verhindert vervolgens dat de nationaliteit 
off  herkomst van betrokkene hierbij een rol speelt. 

1777 HvJ EG 12 februari 1974 zaak 152/73 Jur 1974, 153; HvJ EG 15 januari 1981 zaak 1322/79 Jur 
1981,, 127; HvJ EG 16 oktober 1980 zaak 147/79 Jur 1980, 3005; HvJ EG 20 februari 1975 zaak 
21/744 Jur 1975, 221. 

1788 Verg. Voorontwerp EVO art. 5 en het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake het 
toepasselijkk recht op arbeidsovereenkomsten uit 1972 PB EG 1972 C 49/26. 

1799 Art. 3 lid 3 EVO. 
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Alss de mogelijkheid van discriminatie door rechtskeuzes wordt beschouwd als een 
foutt van het IPR, zijn er dus diverse oplossingen te vinden binnen het IPR. De uit een 
rechtskeuzee resulterende ongelijke behandeling kan echter ook de werkgever verweten 
worden.. Tenslotte biedt het IPR de rechtskeuzemogelijkheid slechts aan; het zijn de partijen 
bijj  de overeenkomst die er gebruik van maken. Daarbij kan de werkgever discriminerend 
tee werk gaan, bijvoorbeeld door uitsluitend op basis van nationaliteit de ene groep 
werknemerss wel en de andere groep werknemer niet een rechtskeuze aan te bieden c.q. 
opp te dringen. Dit was precies het verwijt van de benadeelde werknemers in de twee 
hierbovenn beschreven 'Duitse' casuspositie, te weten de Mexicaanse zaak tegen het Goethe-
Institutt en het Europese arrest in de zaak Boukhalfa: hun Duitse collega's kregen een 
rechtskeuzee voor Duits recht aangeboden en zij niet. In beginsel kan ook dit handelen van 
werkgeverss getoetst worden aan het EG-Verdrag, nu het discriminatieverbod horizontale 
werkingg heeft. 

Err zijn derhalve twee niveaus voor het beoordelen van een als ongewenst ervaren 
onderscheidd gebaseerd op een rechtskeuze in de arbeidsovereenkomsten van een bepaalde 
groepp werknemers. Onder het huidige recht is echter op beide niveau's de mogelijkheid 
vann toetsing aan het EG-recht gering. Onder het EVO is het namelijk niet mogelijk een 
werknemerr door een rechtskeuze te benadelen. Door het systeem van art. 6 lid 1 EVO 
resulteertt een rechtskeuze in een favor-systeem waarbij het beschermingsniveau van het 
objectieff  toepasselijk recht als minimum fungeert. Rechtskeuzes zijn dan alleen 
discriminerendd ten opzichte van degenen die ze niet krijgen aangeboden: in de casus be-
treffendee het Goethe Institut en de Duitse ambassade waren dat de niet-Duitse werknemers. 

Inn de casus betreffende het Mexicaanse Goethe Institut waren alle gevallen die geen 
rechtskeuzee kregen aangeboden, te beschouwen als interne gevallen. Een dergelijke discri-
minatiee kan, ook als de casus verplaatst wordt naar Europa, nooit in strijd komen met het 
EG-recht.. Het EG-recht beschermt immers niet tegen omgekeerde discriminatie.180 Het 
EG-rechtt zou zich echter in een binnen Europa gelegen situatie wel degelijk verzetten tegen 
hett Duitse arbeidsvoorwaardenbeleid ten aanzien van culturele instellingen gestitueerd in 
anderee landen.181 Zoals ik hierboven reeds heb aangegeven is het onder het Europese 
rechtt geoorloofd een onderscheid te maken tussen gedetacheerd personeel en lokaal ge-
worvenn personeel. Onderscheid tussen het lokaal geworven personeel onderling of het 
gedetacheerdee personeel onderling op grond van nationaliteit en/of herkomst dient echter 

1800 Kapteyn/Verloren van Themaat 1995, 350. Op de casus van het Mexicaanse filiaal van het Goethe 
Institutt was overigens het EG-recht niet van toepassing. Ik heb hierboven verdedigd dat ook op de 
Duitsee ambassade casus mijns inziens art. 39 EG-Verdrag niet zou moeten worden toegepast. 

1811 De positie van diplomatieke vertegenwoordigingen is iets minder helder. Het EG-recht maakt namelijk 
zelf,, in Vo 1408/71 voor het toepasselijk sociale zekerheidsrecht verschil tussen onderdanen van de 
zendstaatt en andere werknemers van diplomatieke vertegenwoordigingen. De eerste krijgen een keuze 
aangebodenn tussen verzekering in de ontvangststaat of verzekering in de zendstaat. Zie art. 16 lid 
2. . 
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beperktt te blijven tot die onderwerpen waarbij daadwerkelijk verschil tussen de betreffende 
groepenn bestaat.182 Hiermee zijn echter de werknemers in interne situaties niet geholpen. 

Al ss internationaal opererende werkgevers discrimineren door rechtskeuzes uitsluitend 
aann te bieden aan hun nationale onderdanen, zal dat grotendeels bestreden moeten worden 
viavia het nationale discriminatierecht. Dit is ook precies wat er in het geval van het Goethe 
Institutt in Mexico gebeurd is. In Nederland betekent dat beoordeling aan de hand van de 
Algemenee wet gelijke behandeling. 

Hierbovenn is onderzocht of de rechtskeuze in het IPR kan leiden tot een ongeoorloofd onder-
scheidd tussen groepen werknemers. Het uitgangspunt dat rechtskeuze verdacht is vanuit 
hett oogpunt van gelijkheid, staat enigszins haaks op een in de literatuur wel aangetroffen 
meningg dat het EG-Verdrag zich verzet tegen elke beperking van de rechtskeuze die niet 
wordtt gerechtvaardigd door zwaarwegende belangen. Deze mening is bijvoorbeeld in 1993 
verkondigdd door Fallon, in 1996 door Wouters en in 1998 door Von Wilmowsky.183 Deze 
driee auteurs baseren hun betogen op het contractenrecht in het algemeen en niet specifiek 
opp het arbeidsovereenkomstenrecht. De arbeidsovereenkomst heeft in het EG-Verdrag echter 
eenn aparte positie door de directe band die deze overeenkomst heeft met het vrij verkeer 
vann werknemers. Dit vrij verkeer biedt bepaalde garanties tegen verschillen in arbeidsvoor-
waardenn tussen werknemers op dezelfde arbeidsmarkt, zowel ter bescherming van de migre-
rendee werknemer zelf als ter bescherming van zijn collega-werknemers. Een dergelijke 
specialee positie heeft de consument of de verzekeringsnemer niet. 

Overigenss voldoet de beperking van de rechtskeuze in art. 6 lid 1 EVO aan de door 
Wouterss en Von Wilmowski gestelde voorwaarden voor rechtvaardiging van een dergelijke 
beperking.1844 De beperking van de partij autonomie is direct gerelateerd aan het doel van 
dee beperking, te weten het beschermen van werknemers. Ook gaat de beperking niet verder 
dann nodig nu deze slechts betrekking heeft op werknemerbeschermend dwingend ar-

1822 Het is overigens nog niet geheel duidelijk of het EG-recht (en dan met name art. 12 EG-Verdrag) 
ookk beschermt tegen discrimininatie tussen buitenlanders onderling. Barents/Brinkhorst 1998, 312. 

1833 LA Rigaux 1993, 218; NVIR nr. 113, 1996, 110 en 125; RabelsZ 1998, 3. 
1844 De redenering van Von Wilmowski leidt overigens tot een lastig renvoi probleem. Vanwege het feit 

datt een lidstaat het grensoverschrijdende verkeer niet mag beperken met een beroep op niet aan die 
lidstaatt gerelateerde belangen, is een algemene beperking van de rechtskeuze volgens hem proble-
matisch.. Slechts het land wiens recht door de objectieve verwijzingsregel als toepasselijk wordt aan-
gewezen,, heeft namelijk een belang bij de rechtskeuzebeperking. Wilmowski stelt dan ook voor een 
beperkingg van de rechtskeuze slechts van toepassing te achten als deze deel uitmaakt van het IPR 
vann het objectief toepasselijke recht. (RabelsZ 1998, 24). Een vergelijkbaar resultaat, maar vanuit 
eenn ander uitgangspunt, wordt bereikt in de verzekeringsrichtlijn. Deze maakt de rechtskeuzevrijheid 
afhankelijkk van het conflictenrecht van het land wiens recht van toepassing is op grond van de eveneens 
inn de richtlijn opgenomen objectieve verwijzingsregel. Slechts als dat land zijn, blijkbaar a priori 
erkende,, regelingsbevoegdheid niet wenst te gebruiken, herleeft de partijautonomie. Art. 4 lid IRi 
90/619/EEGG PB EG 1990 L 330/50. 
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beidsrechtt en alleen relevant wordt als het gekozen recht minder bescherming biedt dan 
hett objectief toepasselijke recht.385 

88 Statutenwechsel en begunstiging: overige belemmeringen van het vrij e verkeer 

Inn het bovenstaande zijn verwijzingsregels en scope rules beoordeeld op hun verenigbaarheid 
mett het vrij verkeer van werknemers en het discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag. 
Dezee verwijzingsregels en scope rules leiden tenslotte tot toepasselijkheid van een bepaald 
arbeidsrechtt en/of specifieke arbeidsrechtelijke regelingen. Als de onderliggende conflict-
regelss de toets kunnen doorstaan, is het toepassen van de aldus gevonden regelingen op 
zichh dus niet discriminatoir. Toch kan ook in die omstandigheden sprake zijn van een ver-
bodenn belemmering van het internationale rechtsverkeer bijvoorbeeld omdat onder een 
bepaaldd recht opgebouwde rechten verloren gaan of omdat een verdubbeling van verplichtin-
genn optreedt. In het verwijzingsrecht komen deze problemen naar voren in de problematiek 
vann de Statutenwechsel en de begunstiging. 

Hett probleem van de Statutenwechsel hangt samen met het karakter van de arbeidsovereen-
komstt als duurverhouding. In de loop van deze verhouding kunnen de omstandigheden 
zichh zodanig wijzigen dat er op grondd van de verwijzingsregel een ander recht van toepas-
singg zou worden. Een dergelijke wijziging van het toepasselijk recht wordt door de meeste 
auteurss als nadelig beschouwd voor zowel de werkgever als de werknemer. In het algemeen 
zall  er een hoge mate van onbekendheid zijn ten aanzien van de inhoud van het nieuw toe 
tee passen recht, er ontstaat onzekerheid over de geldigheid van de in de arbeidsovereen-
komstt opgenomen arrangementen en op sommige punten kunnen er serieuze aansluitingspro-
blemenn optreden.186 Het is dan ook communis opinio dat frequente wisselingen van toe-
passelijkk recht moeten worden vermeden. Dit streven is terug te vinden in zowel het EVO 
alss de oude voorstellen van de Commissie van de EG met betrekking tot het toepasselijk 
rechtt op arbeidsverhoudingen uit 1972 en 1975. Alle drie maken zoveel mogelijk gebruik 
vann een vast aanknopingspunt. Mobiele arbeid wordt dan ook niet aangeknoopt aan de 
-- constant wijzigende - feitelijke werkplek maar aan de vestigingsplaats van de werkgever. 
Voorr kortdurende detacheringen wordt in zekere zin met een fictie gewerkt: de gewoonlijke 
werkplekk wordt geacht zich niet te wijzigen. 

Hett valt echter te verdedigen dat aan het vrij verkeer van werknemers ook een argument 
iss te ontlenen tegen Statutenwechsel bij langdurige uitzendingen. Bij dergelijke, langdurige 
uitzendingenn concurreert het belang van een vaste aanknoping in het individuele geval 
echterr met het belang van gelijkheid op de arbeidsmarkt. Dat laatste belang beschermt 

1855 De argumenten van Wouters, Von Wilmowski en Fallon pleiten overigens tegen de opvatting van 

Strikwerda,, die de rechtskeuze in art. 6 EVO beschouwt als een secundaire rechtskeuze. Strikwerda 

in:: LA Van Rijn van Alkemade 1993, 245 e.v. 

1866 Zie voor een analyse van deze problemen, geplaatst in het kader van overplaatsing binnen een concern: 

Vann Maanen De NV 1979, 79 e.v. 
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niett slechts de betrokken werknemer maar ook al zijn collega's op diezelfde arbeidsmarkt. 
Hett discriminatieverbod van art. 39 EG-Verdrag dient immers mede als bescherming tegen 
socialee dumping. Moet er nu gekozen worden tussen deze twee belangen, of laten zij zich 
combineren?1877 Deze vraag heeft betrekking op de cumulatie van rechtsstelsels, in de 
vormm van een favor-regeling. 

Hett nationale arbeidsrecht is in het algemeen sterk gericht op het garanderen van een 
minimumm niveau van bescherming voor de werknemer. Het tegelijkertijd van toepassing 
zijnn van meerdere nationale stelsels van arbeidsrecht zal dan ook in het algemeen resulteren 
inn begunstiging van de werknemer. In de literatuur wordt wel gesteld dat het begunstigings-
principee in strijd zou komen met de discriminatieverboden van het EG-recht. Dit is mijns 
inzienss niet waar te maken vanuit het perspectief van de internationaal actieve werknemer. 
Dezee wordt immers niet gediscrimineerd door een regeling die hem een betere bescherming 
garandeert.. De niet-communautaire werknemer daarentegen profiteert niet zelf van het 
discriminatieverbodd van het EG-recht. Hij kan zich niet met een beroep op het EG-Verdrag 
verwerenn tegen achterstelling ten opzichte van zijn internationaal opererende collega.188 

Eenn systeem van begunstiging zal in de praktijk kunnen leiden tot een vermindering 
vann mobiliteit. Werknemers uit in arbeidsrechtelijke zin goedkope landen kunnen dan 
namelijkk geen gebruik meer maken van hun concurrentievoordeel ten opzichte van werk-
nemerss uit duurdere landen bij het verrichten van werkzaamheden in zo'n duurdere lidstaat. 
Dezee belemmering maakt echter deel uit van het systeem van het verdrag: art. 39 EG-
Verdragg is mede bedoeld om werknemers in een bepaald land te beschermen tegen deze 
vormm van sociale dumping. Voor zover het EG-Verdrag beperkingen stelt aan het naast 
elkaarr van toepassing verklaren van meerdere stelsels van arbeidsrecht zullen deze beperkin-
genn dan ook niet voortkomen uit het vrij verkeer van werknemers maar uit het vrij verkeer 
vann diensten. Immers, het arbeidsrecht verleent rechten aan werknemers, maar legt plichten 
opp aan werkgevers. Toepassing van meerdere systemen van arbeidsrecht levert cumulatie 
vann verplichtingen op juist voor de internationaal actieve werkgever. Over dit probleem 
gaatt het volgende hoofdstuk. 

99 Waardering 

Hett verbod op discriminatie op grond van nationaliteit is een van de grondbeginselen van 
hett vrij verkeer binnen de Unie. Dit betekent niet dat gebruik maken van de nationaliteit 
vann de werknemer in het kader van het IPR ipso facto in strijd is met het EG-recht. Het 

1877 Zie voor een vergelijkbare redenering maar dan met betrekking tot de staat van personen: Fallon in: 
L.A .. Rigaux 1993, 212-213 en Brödermann 1994, 231. In dat geval wordt het continuïteitsargument 
proo nationaliteitsaanknoping afgewogen tegen het integratieargument pro woonplaatsaanknoping (en 
lichterr bevonden), 

1888 Zoals blijk t uit de Mexicaanse uitspraak inzake het Goethe-Instituut kan binnen de nationale context 
eenn begunstiging wel degelijk problemen geven. 
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EG-rechtt heeft namelijk slechts een beperkte werking. De bescherming die het EG-recht 
biedtt is in belangrijke mate beperkt tot EU-onderdanen. Daarnaast werken art. 12 en 39 
EG-Verdragg ook ten opzichte van de groep EU-onderdanen niet als gelijkheidsgebod maar 
slechtss als discriminatieverbod: ze verbieden de benadeling van internationaal actieve 
werknemerss maar laten bevoordeling van deze groep toe. Tenslotte erkent het Hof van 
Justitiee in een aantal uitspraken dat de positie van de buitenlandse werknemers niet in alle 
opzichtenn identiek is aan die van de werknemers met de nationaliteit van hun woon- en 
werkland.. Specifieke aanpassingen in hun rechtspositie, gericht op het rechttrekken van 
feitelijkee verschillen zijn toegestaan, en onder omstandigheden zelfs geboden. 

Well  stelt hel EG-rechi, direct en indirect, grenzen aan het conflictenrecht. Niet alleen 
hett gebruik van de nationaliteit als aanknopingsfactor, maar ook het gebruik van daarmee 
verwantee aanknopingsfactoren als woonplaats en plaats van sluiting van de overeenkomst 
kunnenn op gespannen voet komen te staan met de grondslagen van het vrij verkeer. Voor 
dezee interactie tussen het conflictenrecht en de regels met betrekking tot het vrij verkeer 
vann werknemers moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende technieken 
diee het conflictenrecht kent, te weten de meerzijdige verwijzingsregel, de voorrangsregel 
enn de regel van materieel IPR. 

Hett EG-recht lijk t in eerste instantie een neutrale houding in te nemen ten opzichte van 
hett verwijzingsrecht. Bij gebreke aan jurisprudentie over de verhouding tussen vrij verkeer 
vann werknemers en het conflictenrecht voor arbeidsovereenkomsten wordt dit afgeleid uit 
eenn arrest op het terrein van het industriële eigendomsrecht en een ander arrest met 
betrekkingg tot het internationale belastingrecht. In het arrest Exportur wordt de inhoud 
vann de nationale wetgeving inzake de bescherming van herkomstaanduidingen kritisch 
beoordeeldd op verenigbaarheid met het vrij verkeer van goederen. De toepasselijkheid van 
datzelfdee nationale recht op grond van een in een bilateraal verdrag opgenomen verwij-
zingsregell  wordt daarentegen eigenlijk niet getoetst. Wel memoreert het Hof van Justitie, 
minn of meer ten overvloede, dat de betreffende verwijzingsregel afwijkt van zowel de 
volgenss het Hof van Justitie gangbare regel als de over dat onderwerp gesloten multilaterale 
verdragen.. Deze afwijking is echter op zich niet ongebruikelijk en heeft ook een goede 
reden.. Een zelfde soort redenering, maar nu als onderdeel van een expliciete beoordeling, 
iss terug te vinden in het arrest Gilly , een arrest over het Frans-Duitse belastingverdrag. 
Ondankss het feit dat de meerzijdige verwijzingsregel in het algemeen neutraal is ten 
opzichtee van het materieelrechtelijke resultaat, ontsnapt hij niet geheel aan de beoordeling 
opp basis van art. 12 en/of 39 EG-verdrag. Het verwijzingsrecht wordt daarbij getoetst aan 
hett gelijkheidscriterium. 

Hett bepalen van de gelijkheid van twee te onderscheiden gevallen berust in laatste 
instantiee op een waardeoordeel. In het bovenstaande is betoogd dat buitenlandse werknemers 
juridischh noch feitelijk in een gelijke positie verkeren als eigen onderdanen. Dit blijf t mijns 
inzienss ook zo zolang hun vreemde]ingenrechtelijke positie gekoppeld is aan het hebben 
vann een (specifieke) betrekking. Dit is binnen Europa echter niet meer het geval. Zowel 
hett EG-recht als het migratierecht verzetten zich in toenemende mate tegen allerlei vormen 
vann juridische afzondering van buitenlandse werknemers. Als een werknemer deel uitmaakt 
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vann de arbeidsmarkt van een bepaald land mag hij niet op grond van nationaliteit of 
herkomstt worden gediscrimineerd. Dit vertaalt zich in het IPR in een conflictregel die 
aanknooptt bij de gewoonlijke werkplek. Gedurende kortdurende uitzendingen naar een 
anderr land blijf t de band met de arbeidsmarkt behouden. 

Onderr omstandigheden kan ook het land van waaruit gewerkt wordt, onder het EG-recht 
beschouwdd worden als het land tot wiens arbeidsmarkt de werknemer behoort. Het 
duidelijkstt is dit bij mobiele arbeid. Een dergelijke aanknoping resulteert in het algemeen 
inn een verschuiving van de aanknoping van de werkplek naar de vestiging van de werk-
gever.. Deze verschuiving wordt gebaseerd op een samenvat van aanknopingspunten, 
waarvann de nationaliteit van de werknemer er één is. Een dergelijke verschuiving vindt 
ookk plaats bij toepassing van de uitzendingsregel. Deze regel, die het toepasselijk recht 
baseertt op de gemeenschappelijke nationaliteit van werkgever en werknemer, wordt gebruikt 
inn het IPR van alle drie de onderzochte landen. Binnen de Europese Unie is er echter mijns 
inzienss steeds minder ruimte om bij een stabiele werkplek toch nog aan te knopen aan 
dee gemeenschappelijke herkomst. Deze aanknoping is slechts bruikbaar voor uitzendingen 
buitenn de EU. Wel dient in dat geval het burgerschap van de Unie de verschillende EU-
nationaliteitenn te vervangen in de verwijzingsregel. 

Tenn aanzien van de werkingssfeer van voorrangsregels is betoogd, dat hier de neutraliteit 
vann het EG-recht ten opzichte van het IPR in beginsel geringer is. De scope rules van 
voorrangsregelss bepalen direct de werkingssfeer van specifieke materieelrechtelijke regelin-
gen.. Bovendien hebben geschreven werkingssfeerbepalingen in het algemeen een gesloten 
karakter.. Ze hanteren meestal geen open normen als 'de nauwste band' maar maken ge-
bruikenn van een klein aantal specifieke toepassingscriteria. Dit maakte de keuze van deze 
criteriaa extra kritisch. 

Inn het vrij verkeer van werknemers ontstaan voornamelijk problemen als een nationale 
rechtsregell  de internationaal actieve werknemer niet beschermt. De toetsing van deze 
negatievee geldingspretentie van voorrangsregels dient mijns inziens, net als de toetsing 
vann de meerzijdige conflictregel, plaats te vinden aan de hand van het gelijkheidscriterium. 
Dee arresten van het Hof van Justitie bieden nog geen houvast ten aanzien van de vraag 
opp basis van welk criterium arbeidsverhoudingen in zo'n geval gelijk moeten worden geacht. 
Driee mogelijkheden dienen zich aan. De gelijkheid kan uitsluitend gerelateerd worden aan 
hett doel van de voorrangsregel, hij kan gekoppeld worden aan een EG-rechtelijke notie 
vann deel uitmaken van een bepaalde arbeidsmarkt of verwijzen naar het overigens op de 
arbeidsovereenkomstt toepasselijke recht. Afhankelijk van het gekozen criterium stimuleert 
hett EG-recht liberalisering, begunstiging resp. eenheid van recht. 

Hoewell  mijns inziens op het moment geen zinvolle uitspraak is te doen over de richting 
diee het Hof van Justitie zal kiezen bij de beoordeling van de scope rules van arbeidsrech-
telijkee voorrangsregels als de Wet minimumloon, vertoont het discours met betrekking 
tott discriminatie op grond van nationaliteit wel een bepaald patroon. Het discriminatieverbod 
heeftt een sterk materieelrechtelijke oriëntatie. De kern van het verbod is dat de buitenlandse 
werknemerr niet anders mag worden behandeld op grond van zijn buitenlanderschap. De 
materieelrechtelijkee positie van de 'eigen' werknemers geldt daarbij als uitgangspunt. Als 
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eenn groep werknemers anders behandeld wordt dan deze groep, moet dit gerechtvaardigd 
worden.. Het discriminatieverbod maakt vervolgens aanknopingen aan eigenschappen van 
dee werknemer problematisch. Voor het verwijzingsrecht betekent dit dat de aanknopingen 
aann de werkplek en de vestiging van dee werkgever in gewicht toenemen; er is steeds minder 
ruimtee voor afwijking op grond van de omstandigheden van het geval. Wel biedt het recht 
mett betrekking tot het vrij verkeer van werknemers alle ruimte aan begunstiging. Begun-
stigingg van de werknemer is immers niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers 
nuu dit slechts met zich meebrengt dat (sommige) internationale gevallen beter worden 
behandeldd dan interne gevallen. Een dergelijke omgekeerde discriminatie valt niet onder 
hett verbod van art. 39 EG-Verdrag. Wel kan een dergelijk bevoordeling van buitenlandse 
werknemerss in strijd komen met nationale anti-discriminatiewetgeving. 
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Hett vrij verkeer van diensten 

11 Inleiding 

Eenn in een lidstaat gevestigde werkgever die werknemers naar een andere lidstaat stuurt 
omm ten bate van een opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, maakt gebruik van de 
doorr het EG-Verdrag verleende vrijheid van dienstverrichting. Als het land van ontvangst 
dee werkgever/dienstverrichter daarbij bepaalde verplichtingen oplegt voortvloeiend uit het 
plaatselijkee arbeidsrecht, kan dat een negatief effect hebben op de daadwerkelijke uit-
oefeningg van de verdragsvrijheid. Daarover gaat dit hoofdstuk. In de arbeidsrechtelijke 
contextt staat daarbij de positie van de werkgever centraal. Deze is namelijk als dienstver-
richterr belanghebbende bij het vrij verkeer van diensten; de werknemer heeft in het dien-
stenverkeerr slechts een afgeleide positie. 

Doorr de aard van het arbeidsrecht heeft de werkgever in het algemeen last van het 
welwel toepassen van nationale regels van arbeidsrecht. M^-toepassen van arbeidsrecht stuit 
vanuitt zijn perspectief op minder bezwaren. In dit hoofdstuk staat daarom de positieve 
geldingspretentiegeldingspretentie van nationale regelgeving centraal. Deze term verwijst naar situaties 
waarinn het grensoverschrijdende geval wordt onderworpen aan de nationale regeling, als 
waree het een intern geval, omdat de casus binnen de werkingssfeer van de regeling valt. 
Ditt [PR-aspect van het arbeidsrecht vindt in het EG-recht zijn grens in de 'overige belem-
meringen'-leer.. Daarover gaat dan ook in belangrijke mate dit hoofdstuk. 

Voorr een goed begrip van de materie moet echter eerst een omschrijving worden 
gegevenn van het begrip 'dienst' in het EG-Verdrag. Vervolgens wordt beschreven welke 
nationalee maatregelen volgens het Hof het vrije dienstenverkeer belemmeren op een wijze 
diee in beginsel door het EG-Verdrag verboden wordt. Daarna worden de rechtvaardigings-
grondenn besproken waarop de belemmerende lidstaat zich kan beroepen. Dit leidt tot een 
naderee analyse van wat bekend staat als het herkomstland-beginsel. Het betoog over het 
vrijee verkeer van diensten wordt afgesloten met een waardering van de gevonden gegevens 
inn het kader van de vraag naar het toepasselijk recht op de arbeidsverhouding. 
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22 De werkingssfeer  van art . 49 e.v. EG-Verdrag 

2.11 Het begrip 'dienst'  in art . 49 EG-Verdrag 

Art.. 50 EG-verdrag omschrijft het begrip 'dienst' als "de dienstverrichtingen welke gewoon-
lij kk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen betreffende het vrij verkeer 
vann goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn." 
Hett begrip 'dienst' heeft in het EG-Verdrag een eigen betekenis die niet geheel samenvalt 
mett het begrip dienst in economische zin, te weten de tertiaire sector, noch met het begrip 
'verrichtenn van enkele diensten' uit het oude Nederlandse BW.1 

Art.. 49 e.v. EG-Verdrag hebben betrekking op grensoverschrijdende activiteiten met 
eenn economische betekenis die niet wordt bestreken door een van de andere verdragsvrij-
heden.22 Op grond van de bewoordingen van art. 50 EG-Verdrag vormt het vrij verkeer 
vann diensten namelijk een restcategorie ten opzichte van de overige vrijheden, te weten 
hett vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal.3 Daarnaast bevat het EG-verdrag aparte 
regelingenn voor een aantal specifieke bedrijftakken zoals de landbouw en het transport 
waarbijj  met name de laatste de werkingssfeer van de bepalingen met betrekking tot het 
dienstenverkeerr negatief beïnvloedt.4 

Hett Hof van Justitie heeft verschillende uitspraken gedaan waarin de vraag aan de 
ordee kwam of een bepaalde activiteit als een dienst in de zin van art. 49 EG-Verdrag was 
tee beschouwen. Activiteiten die in die arresten als diensten werden erkend, zijn het verzor-
genn van televisieuitzendingen,5 werkzaamheden in de toeristenindustrie,6 arbeidsbemid-

11 Völker 1990, 21 en 85 e.v.; Von der Groeben-Troberg Rn 3 bij art. 52 en Vorbemerkung zu den Am. 
59-666 Rn 4. 

22 Voor sportbeoefening als economische activiteit, zie HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 
14055 (Walrave); voor particulier versus openbaar onderwijs, zie HvJ EG 7 december 1993 C-109/92 
JurJur 1993, 1-6447 (Wirth) versus HvJ EG 27 september 1988 zaak 263/86 Jur 1988, 5365 (Humbel). 
Dee vraag of activiteiten als reclame, werving en nazorg nog deel uitmaken van de verdragsvrijheden 
ziee HvJ EG 4 oktober 1991 C-159/90Jur 1991, 1-4685 (Grogan); HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 
1995,, 1-1141 (Alpine Investments) beide voor het dienstenverkeer; zie voor reclame als onderdeel 
vann het goederenverkeer HvJ EG 7 maart 1990 zaak 363/88 Jur 1990, 667 r.o. 6-7 (GB-INNO-BM). 
Voorr de vraag of de (vorm van de) grensoverschrijding een constitutief element is van het diensten-
begripp in het EG-Verdrag, zie: Von der Groeben-Troberg Rn 5 en 15 bij art. 60; Eyl in: Offerhauskring 
255 jaar 1987,.55 e.v. 

33 HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995,1-4165 r.o. 22 (Gebhard): "The provision of the chapter 
onn services are subordinate to those on the chapter on the right of establishment..." 

44 Zeetransport: HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994, 1-1783 (Corsica Ferries) nt Slot SEW 1995, 
58-65,, 64. Wegtransport: HvJ EG 7 november 1991 zaak C-17/90 Jur 1991, 1-5253 (Wieger) nt Slot 
SEWSEW 1992, 788-793. Zie ook: deel III , hfdst. 1, nt 14 van dit boek. 

55 HvJ EG 30 april 1974 zaak 155/73 Jur 1974,409 (Sacchi). Mortelmans AAe 1992, 46: "Uit het Sacchi-
arrestt kan afgeleid worden dat televisieberichten naar hun aard moeten worden beschouwd als 
dienstverrichtingen." " 

66 HvJ EG 31 januari 1984 zaken 286/82 en 26/83 Jur 1984, 377 (Luisi en Carbone). 
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delingg en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten,7 het verzorgen van private 
opleidingen,88 het handelen in opties en aandelen,9 het verrichten van medische ingrepen 
waaronderr abortus provocatus10 en het verrichten van bouwwerkzaamheden." De oor-
spronkelijkk secundaire status van het dienstenverkeer heeft niet kunnen verhinderen dat 
hett vrij verkeer van diensten zich een zelfstandige status heeft verworven ten opzichte 
vann de overige vrijheden.12 

2.22 Grensoverschrijdend 

Hett vrij verkeer zoals gewaarborgd door het EG-Verdrag, ziet alleen op grensoverschrijdend 
(diensten)verkeer.133 Het grensoverschrijdende karakter kan veroorzaakt worden door de 
verschillendee elementen van de dienstverrichting te weten de dienstverrichter, de dienst-
ontvangerr of de dienst zelf.14 Op grond van het grensoverschrijdende element kan een 
onderscheidd worden gemaakt in actief dienstenverkeer, passief dienstenverkeer en correspon-
dentie-dienstverrichtingg (ook wel cross-border supply genoemd).15 Bij actief dienstenver-
keerr verplaatst de dienstverrichter zich naar een ander lidstaat voor het verrichten van de 
dienst.. Hierbij kan gedacht worden aan een Franse organisatieadviseur die een project bege-
leidtleidt in een Nederlands bedrijf. Bij passief dienstenverkeer is het de ontvanger van de dienst 

77 HvJ EG 18 januari 1979 gevoegde zaken 110 en 111/78 Jur 1979, 35 (Van Wesemael); HvJ EG 17 
decemberr 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 9-11. 

88 HvJ EG 13 februari 1985 zaak 293/83 Jur 1985, 593 (Gravier); HvJ EG 7 december 1993 C-109/92 
JurJur 1993, 1-6447 (Wirth). Door de staat gefinancierd onderwijs is in het algemeen geen dienst, 
particulierr onderwijs wel. Barents/Brinkhorst 1998, 347. 

99 HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 (Alpine Investments). 
100 Zie HvJ EG 4 oktober 1991 C-159/90 Jur 1991, 1-4685 (Grogan). In dit arrest en specifiek in de 

conclusiee van de A-G wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre illegale activiteiten onder 
dee bepalingen omtrent het vrij verkeer kunnen vallen. 

ill  HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa). 
122 Völker 1990, 178 onder aanhaling van A-G Lenz in HvJ EG 2 februari 1989 zaak 186/87 Jur 1989, 

1966 (Cowan); idem Hatzopoulos CMLR 1995, 1435 nt 34; Von der Groeben-Troberg Vorbemerkung 
zuu den Artt. 59-66 Rn 2 en 8. 

133 Zie deel III Hfdst. 2 par. 1.4 van dit boek. Voor diensten, zie HvJ EG 23 april 1991 C-41/90 1991 
JurJur 1991, 1-1979 (Höfner en Eiser v. Macrotron GmbH) r.o. 37-39 en HvJ EG 18 maart 1980 zaak 
52/799 Jur 1980, 833 (Debauve) r.o. 9. Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij 
verrichtenn van diensten over de grenzen heen PB EG 1993 C 334/3; Pijnacker Hordijk/Smulders SEW 
1993,, 409; Völker 1990, 90. 

144 Dit wordt wel de klassieke driedeling genoemd. Zie Eyl in: Offerhaus Kring 25 jaar 1987,67; Fierstra 
SEWSEW 1992, 825; Timmermans SEW 1984, 755; Von der Groeben-Troberg Rn 2 bij art. 59. 

155 In het advies van het Hof van Justitie over de GATS en TRIPS accoorden (no. 1/94 Jur 1994,1-5290, 
52911 nr. 3 en 1-5401 nr. 43) worden vier soorten dienstverrichting onderscheiden: naast de hier be-
sprokenn soorten valt ook de vestiging van dochterondernemingen en filialen onder het daar omschreven 
begrip.. In het intercommunautaire verkeer valt dit laatste echter onder de bepalingen m.b.t. de vrije 
vestiging.. De in het advies gebruikte terminologie is (1) cross-border supply, (2) consumption abroad, 
(3)) commercial presence en (4) movement of persons. 
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diee de grenzen overschrijdt. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlander die naar Luxemburg 
opp vakantie gaat of de Belg die een medische behandeling ondergaat in Duitsland. Bij 
correspondentie-dienstverrichtingg tenslotte blijven dienstverrichter en dienstontvanger op 
hunn plaats en overschrijdt uitsluitend de dienst zelf de grenzen tussen de lidstaten. Deze 
laatstee vorm heeft bijvoorbeeld betrekking op omroep- en telecommunicatie-diensten.16 

Inn de literatuur bestaat verschil van mening over de vraag welke vorm van dienstverrich-
tingg in het EG-verdrag als hoofdvorm moet worden beschouwd.17 Inmiddels is wel duidelijk 
datt alle drie de vormen van grensoverschrijdend dienstenverkeer onder het vrij verkeer 
vallen.188 De problemen die kunnen optreden zijn echter per vorm van dienstverrichting 
enigszinss verschillend. Bij de actieve dienstverrichting verplaatst de dienstverrichter zich. 
Meestal,, en zeker bij rechtspersonen, betekent dit dat personeelsleden van de dienstverrichter 
inn het kader van de werkzaamheden de grenzen tussen de lidstaten overschrijden. Hiermee 
creëertt het actieve dienstenverkeer internationale arbeidsverhoudingen. Dat maakt deze 
vormm van dienstverrichting interessant in het kader van het internationale arbeidsrecht. 
Dee andere vormen van dienstverrichting vertonen deze eigenschap niet: daar 'bewegen' 
slechtss de ontvanger en de dienst zelf. In het onderstaande betoog staat dan ook, voor zover 
eenn onderscheid noodzakelijk is, het actieve dienstenverkeer centraal. 

166 Zie over het probleem van het identificeren van de dienstontvanger in het kader van televisie radio 
e.a.. 'openbare aanbiedingen' o.a. Eyl in: 25 jaar Offerhausknng 1987, 61 e.v. 

177 Zie Völker 1990, 51 versus 58. Op blz. 51 wordt Seidel aangehaald die naar analogie van het vrij 
verkeerr van goederen de correspondentie-dienstverrichting als hoofdvorm beschouwt. Verplaatsing 
vann personen is volgens Seidel secundair. Völker zelf noemt op blz. 58 de actieve dienstverrichting 
alss hoofdvorm. Troberg (Von der Groeben-Troberg Vorbemerkung zu den Artt. 59-66 Rn 8, 17 en 
18)) constateert een verschuiving: werd het dienstenverkeer eerst als een soort variant van de ves-
tigingsvrijheidd gezien, midden jaren tachtig treden de parallellen met het goederenverkeer meer op 
dee voorgrond. Terwijl de parallel met vestiging het grootst is bij de actieve dienstverrichting, is de 
parallell  met het goederenverkeer het grootst bij de correspondentie-dienst. 

188 Voor passieve dienstverrichting, zie HvJ EG 31 januari 1984 gevoegde zaken 286/82 en 26/83 Jur 
1984,, 377 (Luisi en Carbone). Van correspondentie-dienstverrichting was sprake in HvJ EG 10 mei 
19955 C-384/93 Jur 1995,1-1141 (Alpine Investments). Ook tussenvarianten en mengvormen kunnen 
onderr het begrip worden gebracht bijvoorbeeld de activiteiten van de gids/reisbegeleider die in het 
buitenlandd werkt ten bate van landgenoten. Zie HvJ EG 26 februari 1991 arresten in de zaken C-154/89 
JurJur 1991,1-659 (Commissie v. Frankrijk), C-180/89 Jur 1991,1-709 (Commissie v. Italië) en C-198/89 
JurJur 1991, 1-727 (Commissie v. Griekenland) met noot van Fierstra SEW 1992, 821-829. Von der 
Groeben-Trobergg Rn 10-11 bij art. 60. A-G Jacobs lijk t dit als een aparte vorm van grensoverschrij-
dendee dienstverrichting te beschouwen naast de klassieke drie: Conclusie bij HvJ EG 10 mei 1995 
C-384/933 Jur 1995,1-1141 (Alpine Investments) ov. 28. Idem Barents/Bnnkhorst 1998, 347. Zie ook 
Hatzopouloss CMLR 1995, 1429. 
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2.33 Dienst versus de andere vri jheden 

Hierbovenn is al gezegd dat de bepalingen over vrij verkeer van diensten in zekere zin een 

restgroepp vormen ten opzichte van de andere vrijheden.19 Het vrij verkeer van diensten 

moett dan ook afgebakend worden van deze andere vrijheden. Bij de actieve dienstverrich-

ting,, waarbij de dienstverrichter zich dus verplaatst naar een ander land, kunnen zich 

verschil lendee grenssituaties voordoen.20 In de zaak Walrave speelde bijvoorbeeld de vraag 

off  de betrokkene, een gangmaker bij wielerwedstrijden, zijn werk deed op basis van tijde-

lijk ee arbeidsovereenkomsten of als zelfstandige. Afhankelijk van het antwoord op die vraag 

maaktee hij gebruik van het vrij verkeer van werknemers dan wel het vrij verkeer van 

diensten.211 Bij zogenaamde turnkey overeenkomsten waarbij machines of gehele fabrieksin-

richtingenn gebruiksklaar moeten worden afgeleverd, kan de vraag opkomen of de af-

leverings-- en montagewerkzaamheden een zelfstandige dienstverrichting vormen of deel 

uitmakenn van het vrij verkeer van goederen.22 

199 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 22. 

200 Problemen met betrekking tot de grens tussen dienstenverkeer en kapitaalverkeer hebben in het 

algemeenn betrekking op passief dienstenverkeer. Zie HvJ EG 31 januari 1984 zaken 286/82 en 26/83 

JurJur 1984,377 (Luisi en Carbone). Daarnaast speelt het probleem bij grensoverschrijdende verzekerin-

gen,, zie HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 r.o. 19 {Duitse verzekeringen). 

211 HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1407-8 (Walrave). 

222 De detacheringsrichtlijn bevat in art. 3 lid 2 een uitzondering ten gunste van installatie- en montage-

werkzaamhedenn die korter duren dan acht dagen (Ri 96/71/EG PB EG 1997 L 18/1 ).Troberg beschouwt 

montagee van een kant en klaar produkt als onderdeel van het goederenverkeer: Von der Groeben-

Trobergg Vorbemerkung zu den Artt. 59-66 Rn 4. Het onderscheid schuilt er volgens hem in, of er 

voornamelijkk kennis of voornamelijk eindprodukt de grens passeert. Monti, namens de Commissie 

antwoordd gevend op een vraag van europarlementariër Bosch, koppelt de vraag of een maatregel het 

vri jj  verkeer van diensten dan wel het goederenverkeer belemmert niet aan het karakter van de grens-

overschrijdendee activiteit, maar aan het karakter van de maatregel. De maatregel waarover de vraag 

gesteldd was, betrof een verbod op de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de bouw. Dit verbod 

wass van invloed op de wijze van levering van kant en klare bekistingssystemen. Een dergelijke maat-

regell  vormt volgens Monti een bedreiging voor het vrij verkeer van diensten - en dus niet voor het 

goederenverkeerr zoals gesuggereerd werd in de vraag van Bosch, (schriftelijke vraag E-1643/98 d.d. 

299 mei 1998, antwoord namens de Commissie d.d. 13 jul i 1998 PB EG 1999 C50/63) Zie ook HvJ 

EGG 24 maart 1994 C-275/92 Jur 1994,1-1039 (Schindler) CMLR 1995, 841-855 nt Hatzopoulos versus 

hett Waalse afvalstoffen-arrest HvJ EG 9 jul i 1992 C-2/90 Jur 1992, 1-14431 (Commissie/België). In 

hett Waalse afvalstoffen-arrest werd aangevoerd dat niet-recyclebaar afval niet als goed gezien kan 

wordenn en import hiervan dus uitsluitend dienstverlening kan zijn. Het Hof antwoordde als volgt (r.o. 

26):: "Voor de beantwoording van dit betoog kan worden volstaan met de opmerking dat voorwerpen 

diee in het kader van handelstransacties over een grens worden vervoerd, binnen de werkingssfeer 

vann art. 30 vallen, ongeacht de aard van die transacties." Zie ook A-G Jacobs d.d. 19 september 1991 

JurJur 1992, 1-4461 ov. 6-8 en de noot bij dit arrest van Sevenster SEW 1994, 98-115. In het arrest 

Schindlerr daarentegen werd het grensoverschrijdend goederenverkeer (van informatiemateriaal en 

aanvraagformulierenn voor de Süddeutsche Klassenlotterie) accessoir geacht aan het verlenen van een 

dienstt {het organiseren van de loterij zelf)- Idem voor het leveren van olie en onderdelen in het kader 

vann een onderhoudsbeurt door een garage: HvJ EG 5 oktober 1994 C-55/93 Jur 1994, I-4837(Van 

Schaik). . 
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Voorr de vraag naar het toepasselijke recht op grensoverschrijdende activiteiten lijk t 
echterr met name het onderscheid tussen het vrij verkeer van diensten en de vestigingvrijheid 
vann belang. Degene die gebruik maakt van de vrijheid van vestiging, gaat deelnemen aan 
hett economisch leven van het land van vestiging als ware hij een inwoner. De dienstverrich-
terr daarentegen betreedt slechts tijdelijk de markt in de andere lidstaat, of blijf t zelfs in 
eigenn land. Volgens vaste rechtspraak van het Hof dient dit onderscheid ook terug te komen 
inn de eisen die mogen worden gesteld aan de dienstverrichter. Deze eisen mogen niet zo 
verr gaan dat het verschil tussen dienstverrichting en vestiging zijn betekenis verliest.23 

Hett probleem is echter te bepalen in welke gevallen er (nog) sprake is van grensoverschrij-
dendee dienstverrichting en wanneer de betrokkene zich (mede) in een andere lidstaat heeft 
gevestigd. . 

Eenn kenmerk van de actieve dienstverrichting is dat de dienstverrichter zelf dan wel een 
off  meer van zijn employees zich tijdelijk verplaatst naar het land waar de dienst verricht 
wordtt zonder dat de dienstverrichter daarbij zijn vestigingsplaats verandert. Daarbij kan 
dee dienstverrichter zich in het land van ontvangst de voor de dienstverrichting noodzakelijke 
faciliteitenn verschaffen, bijvoorbeeld door er een tijdelijk kantoor in te richten.24 De duur 
vann het verblijf in de lidstaat van ontvangst wordt echter in beginsel bepaald door de duur 
vann dee dienstverrichting. Bij vestiging daarentegen is sprake van onbegrensde aanwezigheid: 
dee rechtspersoon of beroepsbeoefenaar verplaatst zijn hoofdverblijf naar een andere lidstaat 
off  opent er een nevenvestiging.25 De criteria die gehanteerd worden om de twee situaties 
tee onderscheiden, betreffen het al dan niet aanwezig zijn van een vaste inrichting of andere 
fysiekee aanwezigheid, de duur en continuïteit van de activiteiten en het zwaartepunt van 
dee bedrijfsactiviteiten van de betrokken dienstverrichter.26 

233 Vaste rechtspraak. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 25 juli 1991 C-76/90 Jur 1991, 1-4221 (Sager); HvJ EG 
44 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 (Duitse verzekeringen) r.o. 26 en HvJ EG 26 februari 
19911 zaak C-154/89 Jur 1991, 1-659 (Commissie v. Frankrijk) r.o. 12; SEW 1992, 822-823. 
Interpretatievee mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten over de grenzen 
heenn PB EG 9 december 1993 C 334/3. 

244 HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 27. 
255 HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 24 onder verwijzing naar HvJ 

EGG 12 juli 1984 zaak 107/83 Jur 1984, 2971 (Ordre des Avocats au Barreau de Paris v. Klopp) r.o. 
19:: bedrijven maar ook vrije beroepsbeoefenaren kunnen in meer dan één land gevestigd zijn. Voor 
dee vraag of ook rechtspersonen zich op het recht van primaire vestigingsvrijheid kunnen beroepen 
(watt dus neerkomt op een recht op zetelverplaatsing) zie: Timmermans SEW 1991,69-73; Van Solingen 
TWSTWS 1991, 169 e.v. (m.n. 172-174) met literatuurverwijzingen. 

266 Zie o.a. HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755; HvJ EG 4 december 1986 in de zaken 
220/833 Jur 1986, 3663, 252/83 Jur 1986, 3713 en 206/84 Jur 1986, 3817 (Duitse verzekeringen); 
HvJJ EG 5 oktober 1988 zaak 196/87 Jur 1988, 6159 (Steymann); HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 
JurJur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 25-28. Von der Groeben-Troberg Rn 4-6 en 17 bij art. 52, Rn 6 bij 
art.. 60; Völker 1990, 94-95 en 181-182. Het verblijf in een bepaalde lidstaat en het aldaar verrichten 
vann economische activiteiten heeft bij dienstverrichting een duidelijk omschreven, tijdelij k karakter. 
Bijj  vestiging is sprake van meerdere diensten terwijl de activiteit zich uitstrekt over onbepaalde tijd. 
Völkerr 1990, 127: "Der Aufenthalt muss zweckbezogen und dadurch zeitlich emgrenzbar sein." 
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Inn een aantal arresten heeft het Hof van Justitie echter een zeer ruime interpretatie 
gegevenn van het begrip vestiging (Niederlassung, establishment). Bij enige vorm van fysieke 
aanwezigheidd lijk t een voortdurende beroepsmatige activiteit voldoende om niet onder het 
vrijj  verkeer van diensten te vallen, maar onder de vrijheid van vestiging.27 De ruime uitleg 
vann het vestigingsbegrip vormt een sterke beperking van de categorie dienstverrichting 
tenn gunste van de categorie vestiging.28 Een succesvol internationaal opererende dienstver-
richterr die in een andere lidstaat dan het land van primaire vestiging permanent klanten 
weett te werven, raakt in de zin van het EG-Verdrag dus mogelijk mede in die andere lidstaat 
gevestigd.299 Of dit een probleem is, zal afhangen van de verschillen tussen de twee 
regimes. . 

Dee term 'vestiging' kan in het EG-recht betrekking hebben op zowel de (rechts)persoon 
alss de door die (rechts)persoon gedreven onderneming. Deze twee vormen van vestiging 
lopenn uiteen in het geval van pseudo-buitenlandse vennootschappen. Pseudo-buitenlandse 
vennootschappenn zijn naar het recht van land X opgerichte vennootschappen die hun werk-
zaamhedenn geheel of nagenoeg geheel verrichten in land Y en die geen werkelijke band 
hebbenn met land X. Op deze wijze kan het vennootschapsrecht van land Y worden 
ontdoken.. Een andere vorm van misbruik van EG-recht speelt zich af op de grens van 
dienstenverkeerr en vestigingsvrijheid en wordt aangeduid met de term U-bochtconstructie. 
Vann een U-bochtconstructie is sprake als een bedrijf dat voornamelijk banden heeft met 
landd A, zich vestigt in B om vervolgens als dienstverrichter weer voornamelijk in A werk-
zaamm te zijn. De U-bochtconstructie richt zich op het ontduiken van vestigingswetgeving 
enn regulering van de bedrijfsactiviteit. In beide gevallen gaat het dus om misbruik van 
dee EG-rechtelijk beschermde vrijheden. Een dergelijk misbruik wordt door het Hof niet 
snell  aangenomen.30 De nadelen van een wat al te ruimhartige gebruik van het EG-recht 
kunnenn deels worden ondervangen door de ruime interpretatie van het vestigingsbegrip. 

277 HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 r.o. 21 (Duitse verzekering): "Dienaangaande 
moett worden erkend dat een verzekeringsonderneming uit een andere lidstaat, die in de betrokken 
lidstaatt duurzaam aanwezig is, onder de verdragsbepalingen inzake het recht van vestiging valt, ook 
indienn die aanwezigheid niet de vorm heeft van een bijkantoor of een agentschap, maar enkel van 
eenn eenvoudig bureau, beheerd door eigen personeel van de onderneming of door een zelfstandig 
persoonn die echter gemachtigd is duurzaam voor die onderneming op te treden zoals een agentschap 
zouu doen." HvJ EG 21 juni 1974 zaak 2/74 Jur 1974, 631 (Reyners v. België) r.o. 21; HvJ EG 30 
novemberr 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 25 e.v.; HvJ EG 17 juni 1997 C-70/95 Jur 
1997,, 1-3395 (Sodemare). Jannot 1991, 130. 

288 Troberg brengt hierop een relativering aan op het onderscheid tussen vestiging en dienstverrichting: 
eenn onderneming kan gebruik maken van zowel de dienstenvrijheid als de vestigingsvrijheid. Wat 
inn concreto het geval is, wordt beoordeeld aan de hand van de activiteit zelf. Hij ziet de verzekeringsar-
resten,, waarin een zeer extensieve interpretatie wordt gegeven van het begrip 'vestiging', als een 
betreurenswaardigee abberatie. Von der Groeben-Troberg Rn 7-10 bij art. 60 (1991, 1075-1077). 

299 Zie hierover ook Everling EuR 1989, 353 e.v. 
300 Vergelijk HvJ EG 25 juli 1991 C-221/89 Jur 1991, 1-3905 (Factortame II) r.o. 20: "dat het begrip 

vestigingg in de artikelen 43 en volgende EEG-Verdrag inhoudt, dat daadwerkelijk een economische 
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2.44 Samenhang tussen de verschillende vrijheden 

Inn de literatuur wordt we! een scherpe onderscheiding aangebracht tussen het vrije verkeer 
vann personen (werknemers en vestiging) aan de ene kant en het vrij verkeer van produkten 
(dienstenn en goederen) aan de andere kant.31 Het personenverkeer zou recht geven op 
toegangg tot overigens gescheiden markten, het produktenverkeer zou een EG-wijde markt 
creëren.. Het valt echter op dat in de jurisprudentie het vrij verkeer van werknemers, het 
vrijj  verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging een grote onderlinge samenhang 
vertonen,, waarbij ze soms gedrieën tegenover het vrij verkeer van goederen worden gezet. 
Inn de arresten op de verschillende gebieden wordt onderling geciteerd en verwezen.32 

Dee eerste drie vrijheden hebben dan ook duidelijk bepaalde aspecten met elkaar gemeen, 
waaronderr de grensoverschrijding van personen in alle gevallen behalve de corresponden-
tiedienst. . 

Err lijk t al met al een soort continuüm bestaan in de mate van aanwezigheid van een 
economischee actor in een bepaalde lidstaat. Deze loopt van primaire vestiging via het 
oprichtenn van zelfstandige dochterondernemingen over de onzelfstandige bedrijfsonderdelen 
enn agenten naar de permanente activiteit zonder fysieke aanwezigheid om te eindigen bij 
dee pure, incidentele correspondentiedienstverrichting c.q. het goederenverkeer."" In het 

activiteitt wordt uitgeoefend door middel van een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd in een andere 
Lid-Staat.""  met HvJ EG 9 maart 1999 C-212/97 Jur 1999,1-1459 (Centros Ltd) r.o. 29 waarin erkenning 
vann een pseudo-buitenlandse vennootschap aan de orde werd gesteld. Uit dit laatste arrest blijkt dat 
eenn rechtspersoon in een lidstaat gevestigd kan zijn zonder daar activiteiten uit te oefenen. Het feit 
datt de door de rechtspersoon gevoerde onderneming al zijn activiteiten uitoefent in een ander land 
dann het land van vestiging van de rechtspersoon, is op zich onvoldoende om misbruik van de ves-
tigingsvrijheidd aan te nemen. Zie verder HvJ EG 23 november 1999 C-369 en 379/96 (Arblade en 
Leloup,, nog niet gepubliceerd) r.o. 32; HvJ EG 3 december 1974 zaak 33/74 Jur 1974, 1299, SEW 
1976,, 330 m.nt. Brinkhorst (Van Binsbergen) en HvJ EG 5 oktober 1994 C-23/93 Jur 1994, 1-4795, 
CMLRCMLR 1995, 1257-1270 nt Wattel (TV10); Mortelmans/Temmink AAe 1996, 180; Mortel mans/Me 
1992,, 46; Van Empel in: Wijfjes/Van den Heuvel 1991, 32. 

311 Het vrij verkeer van goederen en diensten betreft, in economische zin, het verkeer in produktenn terwijl 
hett vrij verkeer van personen en kapitaal de produktiefactoren betreft, zie: Von der Groeben- Troberg 
Vorbemerkungg zu den Artt. 52-58 Rn 1 (1991, 913); Wouters NVIR 1996, 94. Zie voor gebruik van 
ditt onderscheid bijvoorbeeld Fallon in: LA Rigaux 1993, 190. 

322 Het Hof beklemtoont in zijn uitspraak van 27 juni 1996 (C-107/94 Jur 1996, 1-3089 Asscher r.o. 
29)) de onderlinge verwantschap tussen art. 39 en art. 43 EG-Verdrag. Verder verwijst het Hof in het 
arrestt Bosman (HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur 1995, 1-4921; vrij verkeer van 
werknemers)) naar het arrest inzake Daily Mail (HvJ 27 september 1988 zaak 81/87 Jur 1988, 5483; 
vrijheidd van vestiging) en het arrest Alpine Investments (HvJ 10 mei 1995 0-384/937»/-1995, I l 141; 
vrijj  verkeer van diensten). Zie voor de verwantschap lussen art. 39 en art. 43 EG-Verdrag ook A-G 
Lenzz in zijn conclusie bij het Bosman-arrest (HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur, 1-4921 
ov.. 165 e.v.). Voor de parallel tussen het vrij verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van 
vestiging,, zie Mortelmans' noot onder het arrest inzake de Mediawet (HvJ EG 25 juli 1991 C-353/89 
JurJur 1991, 1-4007). Het kapitaalverkeer lijk t een aparte categorie te vormen. 

333 Verg. Wouters NVIR 1996, 99; Von der Groeben-Troberg 1991 voor verschillend soorten vestiging; 
Wackiee Eysten SEW 1995, 751 voor vrije verkeer van advocaten. 
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verloopp van dit continuüm treden er verschillen op in de soorten belemmeringen die een 
roll  kunnen spelen en in de vraag naar de geoorloofdheid van deze belemmeringen. In het 
onderstaandee zal dan ook getracht worden de verschillende soorten belemmeringen in kaart 
tee brengen waarbij aangegeven zal worden welke beperkingen het EG-recht daaraan stelt. 
Uitgangspuntt blijf t daarbij het vrij verkeer van diensten. Op de daarvoor geëigende plaatsen 
zall  nader worden ingegaan op het verschil tussen het dienstenverkeer en de andere vrij -
heden. . 

33 Verboden belemmeringen 

3.11 Formele aspecten 

Dee dwingende bepalingen van artikel 49 e.v. EG-Verdrag zijn aan het einde van de over-
gangsperiodee rechtstreeks en onvoorwaardelijk van toepassing geworden.34 Dit betekent 
datt de begunstigden zich op de bepalingen kunnen beroepen en dat rechters nationale 
voorschriftenn dienen te toetsen aan de eisen van het vrij verkeer.35 De bescherming van 
dee discriminatieverboden in het EG-recht is in beginsel beperkt tot onderdanen van lidstaten 
vann de Europese Unie. Ten aanzien van het vrij verkeer van diensten geldt bovendien dat 
dee dienstverrichter in een lidstaat gevestigd moet zijn. De bepalingen met betrekking tot 
hett dienstenverkeer richten zich, anders dan het vrij verkeer van werknemers, mede op 
rechtspersonen.. In verband daarmee bevat art. 48 EG-Verdrag een bepaling met betrekking 
tott de vraag welke rechtspersonen in het kader van de vrijheden van dienstverrichting en 
vestigingg beschouwd worden als onderdanen van de lidstaten. Het moet gaan om ven-
nootschappenn die zijn opgericht naar het recht van een lidstaat en tevens hun statutaire 
zetel,, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging in een lidstaat hebben. 

Watt de normaddressaat van het discriminatieverbod betreft is er geen wezenlijk verschil 
tussenn het vrij verkeer van werknemers en het vrij verkeer van diensten. In beide gevallen 

344 Hiervoor refereert het Hof zelf in latere arresten naar de uitspraak HvJ EG 18 januari 1979 gevoegde 
zakenn 110 en 111/78 Jur 1979, 35 (Van Wesemael) r.o. 26. Zie ook HvJ EG 3 december 1974 zaak 
33/744 Jur 1974, 1299 (Van Binsbergen) r.o. 24 e.v.; HvJ EG 17december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 
33055 (Alfred John Webb) r.o. 13; HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 (Duitse 
verzekering)) r.o. 25: "volgens vaste rechtspraak..."; HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 
14055 (Walrave) r.o. 33; HvJ EG 25 juli 1991 C-353/89 Jur 1991, 1-4007 (Mediawetzaak) r.o. 27. 

355 Volgens Troberg verleent het vrij verkeer van diensten geen directe rechten aan burgers. Het effect 
vann het verbod van art. 49 en 50 EG-Verdrag is volgens hem dat bepaalde nationale wetten en andere 
regelgevingg in het concrete geval niet mogen worden toegepast: het Europese recht zet het nationale 
rechtt 'uit'. Bernhard (EuZW 1992, 438) onderscheidt tussen discriminerende maatregelen en overige 
beperkingen.. Bij discriminatie (Diskriminierungsstufe) zou de regel zelf in strijd met het EG-recht 
zijnn en dus sneuvelen; bij de overige verboden belemmeringen (Hemmnisstufe) wordt slechts het 
werkingsbereikk van de regel veranderd. Dit laatste is volgens hem "strukturell eine kollisionsrechtliche 
Methode." " 

321 1 



33 - Het vrij  verkeer van diensten 

richtt het verbod zich zowel op overheidsmaatregelen als op collectieve regelingen met 
betrekkingg tot de arbeidsvoorwaarden. Volgens het Hof bestrijkt het verbod van art. 49 
EG-Verdragg niet alleen belemmeringen door (toepassing van) wetgeving en "het optreden 
vann het openbaar gezag maar ... strekt [het zich ook uit] tot bepalingen van andere aard, 
strekkendee tot collectieve regeling van arbeid in loondienst en dienstverrichtingen". Zeker 
opp het terrein van de arbeidsvoorwaarden, die "in de verschillende lidstaten nu eens door 
wettelijkee of bestuursrechtelijke bepalingen, dan weer door overeenkomsten en andere 
rechtshandelingenn van privaatrechtelijke aard worden beheerst" mag de vormgeving van 
dee regulering dus geen invloed hebben op de werkingsomvang van in het EG-Verdrag 
neergelegdee verboden.36 Het discriminatieverbod is daarmee van toepassing op de 
normstellendee bevoegdheid van de sociale partners en/of internationale sportfederaties. 
Inn zoverre werkt het discriminatieverbod dus 'horizontaal'.37 

Inn het vrij verkeer van werknemers vindt tevens doorwerking plaats in de verhouding 
tussenn individuele werkgevers en individuele werknemers. Zo zijn discriminerende bepalin-
genn in individuele arbeidsovereenkomsten op grond van art. 7 Vo 1612/68 nietig. Deze 
vormm van horizontale doorwerking is in het vrij verkeer van diensten mijns inziens niet 
relevantt en wel om twee redenen. Ten eerste is het niet goed voor te stellen dat een 
individuelee arbeidsovereenkomst een arbeidsrechtelijke bepaling bevat die de werkgever 
belemmertt bij de grensoverschrijdende dienstverrichting en om die reden verboden is 
krachtenss art. 49 EG-Verdrag.38 Ten tweede richt het verbod van art. 49 EG-Verdrag richt 
zichh primair op instanties, al dan niet particulier, die juridisch of praktisch in staat zijn 
dee dienstverrichter verplichtingen of beperkingen op te leggen. Een dergelijke macht heeft 
dee individuele werknemer (meestal) niet. 

Beperkingenn van het vrij verkeer van diensten zijn meestal afkomstig van het land waar 
dee dienst ontvangen wordt.39 Parallel aan het goederenverkeer zou gesproken kunnen 
wordenn van een importbelemmering. Echter ook beperkingen opgelegd door het land van 
herkomstt kunnen een inbreuk betekenen op art. 49 e.v. EG-Verdrag. Het Hof van Justitie 
overwoogg in de zaak Alpine Investments dat art. 49 eerste alinea van het verdrag een 
algemeenn verbod bevat ten aanzien van beperkingen op het vrij verrichten van diensten 
binnenn de Gemeenschap. Deze bepaling heeft dus niet enkel betrekking op beperkingen 
doorr de staat waar de dienst wordt ontvangen, maar ook op beperkingen door de staat van 

366 HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 r.o. 17 (Walrave). Idem voor het vrij verkeer 
vann werknemers: HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur, 1-4921 r.o. 82-84 (Bosman). 

377 Voor zover dergelijke private groeperingen en instellingen eenzijdig normen kunnen vaststellen waaraan 
dee dienstver-richters zich moeten houden, is van horizontale werking mijns inziens geen sprake. 

388 Van arbeidsrechtelijke aard is bijvoorbeeld een bepaling in de individuele arbeidsovereenkomst dat 
dee werknemer slechts ingezet zal worden in het binnenland. Deze bepaling beperkt de werkgever 
weliswaarr bij het inzetten van de werknemer voor het grensoverschrijdend verrichten van diensten, 
maarr belemmert niet de dienstverrichting zelf. Een belemmering van de dienstverrichting treedt 
daarentegenn wel op, als de betreffende bepaling is opgenomen in een CAO. 

399 Zieook A-G Jacobs bij Alpine Investments HvJ EG 10 mei 1995 C-384/94 Jur 1995, 1-1141 ov. 43; 
Hatzopouloss CMLR 1995, 1430-1431. 

322 2 



DeelDeel III  - Europees recht en IPR 

herkomst.. Zoals het Hof bij herhaling heeft geoordeeld, kan de vrijheid van dienstverrichting 
doorr een onderneming worden ingeroepen tegenover de staat waar zij is gevestigd, wanneer 
dee diensten worden verricht ten behoeve van in een andere lidstaat gevestigde personen.40 

Opp dit punt reikt de vrijheid van dienstverrichting overigens verder dan het vrij verkeer 
vann goederen. Bij het goederenverkeer zijn volgens vaste rechtspraak exportbelemmeringen 
slechtss verboden voor zover ze op (eventueel indirect) discriminerende maatregelen berusten, 
diee ten doel of ten gevolge hebben dat de nationale markt wordt bevoordeeld ten opzichte 
vann aanbieders uit andere lidstaten.41 Deze inperking geldt niet bij het dienstenverkeer.42 

3.22 Inhoudelijk e aspecten 

Discriminatiee op grond van nationaliteit wordt verboden in art. 12 EG-Verdrag. Dit algemene 
verbodd kan echter volgens vaste rechtspraak van het Hof alleen autonoom toepassing vinden 
inn die gevallen waarin het gemeenschapsrecht wel geldt, maar niet voorziet in bijzondere 
discriminatieverboden.433 Voor het vrij verkeer van diensten zijn de specifieke discriminatie-
verbodenn opgenomen in art. 49, 50 en 54 EG-Verdrag. Deze bepalingen verbieden niet 
alleenn discriminatie op grond van nationaliteit, maar bestrijken ook discriminatie gebaseerd 
opp vestigings- of verblijfplaats.44 

Eenn vergaande vorm van discriminatie gebaseerd op vestigingsplaats wordt gevormd 
doorr regelingen die het verrichten van bepaalde economische activiteiten in een bepaalde 
lidstaatt voorbehouden aan (rechts)personen die op het grondgebied van die lidstaat gevestigd 
zijn.. Een dergelijke eis heft op het betreffende terrein de vrijheid van dienstverrichting 

400 HvJ EG 17 juni 1997 C-70/95 Jur 1997, 1-3395 r.o. 37 (Sodemare); HvJ EG 10 mei 1995, C-384/93 
JurJur 1995,1-1176 r.o. 30 (Alpine) onder verwijzing naar HvJ EG 17 mei 1994 C-l8/93 Jur 1994,1-1783 
(Corsicaa Ferries) r.o. 30, HvJ EG 14 juli 1994 C-379/92 Jur 1994, 1-3453 (Peralta) r.o. 40 en HvJ 
EGG 5 oktober 1994 C-381/93 Jur 1994,1-5145 (Commissie v. Frankrijk) r.o. 14. Zie voor het personen-
verkeerr HvJ EG 26 januari 1999 C-l5/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 39. 

411 Art. 29 EG-Verdrag; HvJ EG 8 november 1979 zaak 15/79 Jur 1979, 3409 (Groenveld); HvJ EG 6 
oktoberr 1987 zaak 118/86 Jur 1987, 3883 (Nertsvoerderfabriek). Barents/Brinkhorst 1998, 325; A-G 
Jacobss bij HvJ EG 10 mei 1995, C-384/93 Jur 1995, 1-1176 (Alpine) ov. 53-54. 

422 HvJ EG 10 mei 1995 C384/93 Jur 1995, I ! 141 (Alpine Investments) r.o. 30. Idem voor de vrijheid 
vann vestiging: HvJ EG 27 september 1988 zaak 81/87 Jur 1988, 5483 (Daily Mail) r.o. 16; HvJ EG 
77 juli 1988 gev. zaken 154 en 155/87 Jur 1988, 3897 (Wolf en Dorchain ). Idem voor het vrije verkeer 
vann personen: HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 (Bosman) r.o. 97; Mortelmans 
SEWSEW 1996, 144-146. 

433 HvJ EG 17 mei 1994 C-l8/93 Jur 1994, 1-1812 (Corsica Ferries Italia v. piloti di Genova) r.o. 19-20. 
Barents/Brinkhorstt 1998, 311; Schermers/Swaak in: LA Rood 1997, 243 en deel III hoofdstuk 2 par. 
1.2. . 

444 Art. 54 EG-Verdrag noemt expliciet de verblijfplaats, art. 49 EG-Verdrag betreft in een lidstaat 
gevestigdee onderdanen. 
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geheell  op en zal in het algemeen dan ook in strijd zijn met art. 49 EG-Verdrag.45 De bete-
keniss van art. 49 en 50 EG-Verdrag gaat echter verder dan het verbieden van direct onder-
scheidd op grond van nationaliteit of vestigingsplaats. Het Hof van Justitie heeft in de loop 
derr jaren de werking van deze artikelen uitgebreid. In eerste instantie werd dit beargumen-
teerdd met een beroep op de begrippen indirecte discriminatie en/of materiële discriminatie. 

Vann indirecte discriminatie is sprake als een regeling een onderscheidend criterium 
hanteertt dat in de praktijk min of meer samenvalt met een uitdrukkelijk verboden criterium. 
Zoo werd in een arrest van 17 mei 1994 het onderscheid op grond van de vlag van een 
zeeschipp beschouwd als indirecte discriminatie naar de nationaliteit van het exploiterende 
vervoersbedrijf.466 In het vrij verkeer van werknemers geldt het hanteren van een woon-
plaats-eiss als standaardvoorbeeld van indirecte discriminatie op grond van nationaliteit. 
Daarnaastt wordt het begrip 'indirecte of verkapte discriminatie' ook gebruikt om regelingen 
tee omschrijven die weliswaar zonder onderscheid wordt toegepast op ingezetenen en niet-
ingezetenenn maar de facto bezwaarlijker zijn voor de niet-ingezetenen.48 De discriminatie 
bestaatt dan uit het gelijk behandelen van ongelijke gevallen. 

Inn de loop der jaren koos het Hof steeds duidelijker voor een opvatting waarin, parallel 
aann de zogenaamde Dassonville-formule in het goederenverkeer, alle daadwerkelijke en 
potentiëlee belemmeringen van het dienstenverkeer onder art. 40 en 50 EG-Verdrag vallen.49 

455 HvJ EG 26 november 1975 zaak 39/75 Jur 1975, 1547 (Coenen) r.o. 7-9; HvJ EG 10 februari 1982 

zaakk 76/81 Jur 1982, 1-417 (Transporoute) r.o. 14; HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 

37555 r.o. 52 (Duitse verzekeringen) e.v. Zie voor een geoorloofde (indirecte) vestigingseis: HvJ EG 

55 oktober 1994 Jur 1994, 1-4837 (Van Schaik) r.o. 15-16. 

466 HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994, 1-1783 (Corsica Ferries Italia v. piloti di Genova) r.o. 33; 

SEWSEW 1995, 58-65 nt Slot. 

477 HvJ EG 12 september 1996 C-278/94 Jur 1996, 1-4307 (Commissie v. België); HvJ EG 26 oktober 

19955 Jur 1995, 1-3685 (Commissie v. Luxemburg) r.o. 15. 

488 HvJ EG 23 mei 1996 Jur 1996, 1-2617 (O'Flynn) r.o. 18;Jannot 1991, 55; Keur SEW 1991, 572-573; 

Fierstraa SEW 1992, 827; Völker 1990, 133. 

499 Het arrest inzake Alfred John Webb (HvJ EG 17 december 1981 zaak 219/80 Jur 1981, 3305) wordt 

well  gezien als het arrest waarin het Hof ook voor het dienstenverkeer voor de ruime opvatting koos. 

Ziee Everling 1989, 342-343; Stuyck/Geens SEW 1993, 118. Volgens A-G Jacobs in zijn conclusie 

bijj  het Sager-arrest (HvJ EG 25 jul i 1991 C-76/90 Jur 1991, 1-4221) was ten tijde van het wijzen 

vann dat arrest nog niet volkomen duidelijk of art. 49 EG-Verdrag inderdaad dezelfde ruime strekking 

hadd als art. 28 EG-Verdrag. De tot dan toe verboden beperkingen zouden nog als verkapte discriminatie 

gezienn kunnen worden. Zie Van Empel SEW 1993, 668-9 en A-G Lenz' Conclusie bij HvJ EG 15 

decemberr 1995 zaak C-415/93 Jur, 1-4921 (Bosman) ov. 197. Arresten waarin het Hof de ruime 

interpretatiee bevestigd heeft, zijn naast het Sager-arrest o.a. de arresten Mediawet (HvJ EG 25 jul i 

19911 C-353/S9 Jur 1991,1-4007), Collectieve Antennevoorziening Gouda (HvJ EG 25 jul i 1991 C-288/ 

8989 Jur 1991,1-4007) en Duitse verzekeringen (HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755). 

Ziee Mortelmans AA e 1992, 47 en Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij 

verrichtenn van diensten over de grenzen heen PB EG 1993 C 334/4. In het arrest Bosman is duidelijk 

gewordenn dat ook in het kader van art. 39 EG-Verdrag (vrij verkeer van werknemers) maatregelen 

zonderr onderscheid onder het verbod kunnen vallen. Mortelmans SEW 1996, 144-145 en Mortelmans/ 

Temminkk AAe 1996, 176. Voor de vestigingsvrijheid verwijzen Stuyck en Geens (SEW 1993, 111) 

naarr het arrest Vlassopoulou HvJ EG 7 mei 1991 C-340/89 Jur 1991, 1-2357. 
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Hett discriminerende karakter van de regeling is daarvoor geen noodzakelijke voorwaarde 
meer.. Deze verruiming van de werkingssfeer van art. 49 en 50 EG-Verdrag biedt in beginsel 
dee mogelijkheid om de term indirecte of verkapte discriminatie zuiverder te definiëren. 
Err wordt tegenwoordig in de literatuur dan ook vaak een onderscheid gemaakt tussen directe 
discriminatie,, indirecte discriminatie en overige belemmeringen. De eerste twee zijn 
maatregelenn met onderscheid, de overige belemmeringen worden ook wel aangeduid als 
maatregelenn zonder onderscheid.50 De terminologische verwarring rond de begrippen is 
echterr niet verdwenen.51 Het Hof van Justitie draagt hier zelf aan bij door in grensgevallen 
dee vraag of er sprake is van indirecte discriminatie te omzeilen met de constatering dat 
inn ieder geval sprake is van een belemmering van het vrije verkeer.52 Dit is niet bevorder-
lij kk voor een helder onderscheid tussen deze twee begrippen. In het onderstaande zal ervan 
wordenn uitgegaan dat nationale wetgeving die op gelijke voet van toepassing is op interne 
enn internationale gevallen, in beginsel niet discrimineert, maar wel belemmerend kan 
werken.53 3 

Dee jurisprudentie met betrekking tot het vrij verkeer binnen de Unie heeft een casuïstisch 
karakterr en betreft zeer ongelijksoortige regelgeving. Een aantal arresten betreft het vreem-
delingenrecht.. Het recht op toegang tot een land om daar economische activiteiten te gaan 
verrichten,, is het belangrijkste recht dat verleend wordt door het vrij verkeer van 
werknemerss en de vestigingsvrijheid. Maar dit recht kan ook voortvloeien uit het diensten-
enn goederenverkeer. Uiteraard moet de dienstverrichter het recht hebben zich naar het land 
tee begeven waar de ontvanger van de dienst zich bevindt. Anders is er geen sprake van 
daadwerkelijkee vrijheid van actieve dienstverrichting. Het recht op toegang tot het land 
waarr de dienst moet worden verricht, is dan ook nadrukkelijk opgenomen in art. 50 EG-
Verdrag,, In het arrest Rush Portuguesa is vervolgens uitgemaakt dat het vrij verkeer van 
dienstenn ook het recht op toegang met zich meebrengt van de bij het verrichten van die 

500 Zie bijv. Barents/Brinkhorst 1998, 295; Wouters NV1R 1996, 87-89. 
511 Mortelmans (SEW 1994, 125) wijst erop dat de zogenaamde Keek-exceptie in het goederenverkeer 

alleenn van toepassing is als de nationale maatregel rechtens en feitelijk hetzelfde effect heeft op 
nationalee en buitenlandse aanbieders. Hierin valt weer een terugvallen op het materiële discriminatie-
begripp te lezen. Ook op die terreinen waarin uitsluitend het verbod van art. 12 EG-Verdrag een rol 
speelt,, kan het discriminatiebegrip ruimer worden uitgelegd dan nu nodig is bij het vrij verkeer. Zie 
voorr verschillende opvattingen over de betekenis van de term indirecte discriminatie: A-G Jacobs 
bijj  Alpine Investments HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93y«r 1995,1-1141 ov. 50; Roth CMLR 1993,145-
1544 en m.n. 151; Von der Groeben-Troberg Rn 4 bij art. 66 en Rn 15 bij art. 49; Nachbauer EuZW 
1991,, 470-472; Wagenbauer EuZW 1991, 341. Voor indirecte discriminatie en de verwarring tussen 
dee discnminatievraag en de rechtvaardigingsvraag zie HvJ EG 23 mei 1996 Jur 1996, 1-2617 r.o. 19 
(O'Flynn). . 

522 HvJ EG 26 januari 1999 C-15/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 41. 
533 Op grond van het één actor-criterium is het opleggen van een 'dubbele last' in de vorm van bijvoor-

beeldd een dubbele vergunningsplicht of premieplicht (eenmaal in X, eenmaal in Y) niet te beschouwen 
alss indirecte discriminatie omdat de gelijkheidstoets slechts de behandeling binnen één lidstaat betreft. 
Hett opleggen van een 'dubbele last' werkt uiteraard wel belemmerend. Zie: Van der Groeben-Zuleeg 
Rnn 7 bij art. 7 (1991, 161); Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, 109; deel III hoofdstuk 2 par. 3.2 
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dienstenn betrokken werknemers. Deze hebben recht op toegang tot de lidstaat waar de dienst 
verrichtt wordt, ook als de betrokken werknemers zelf geen begunstigden zijn van het vrij 
verkeerr van werknemers.54 

Behalvee door vreemdelingenrechtelijke vereisten, kan het vrij verkeer van diensten 
wordenn belemmerd doordat de aanbieders van diensten in het ontvangstland worden 
geconfronteerdd met verplichte beroepskwalificaties, garanties aangaande hun financiële 
positie,, technische voorschriften met betrekking tot hun administratie etc. In de praktijk 
gaatt het vaak om vergunningsvereisten en de daarbij op te leggen voorwaarden. Het 
arbeidsrechtt kent dergelijke vereisten met name op het terrein van de arbeidsbemiddeling 
enn het uitzenden van arbeidskrachten.55 Het eisen van een vergunning voor het uitoefenen 
vann een bepaalde activiteit binnen het territoir werkt altijd belemmerend op het vrij verkeer 
vann diensten.56 In de verschillende uitspraken met betrekking tot vergunningenstelsels 
ligtt de nadruk dan ook op de vraag of in het voorliggende geval het eisen van een vergun-
ningg gerechtvaardigd is en niet zozeer op de vraag of de eis belemmerend werkt. 

Vergunningsvereistenn sec en het vreemdelingentoezicht hebben nog weinig van doen met 
hett (toepassen van het nationale) arbeidsrecht. Dit ligt anders bij nationale eisen die be-
trekkingg hebben op de uitvoering van de dienst door de bij de dienstverrichter werkzame 
arbeidskrachten.577 Hierbij kan gedacht worden aan eisen met betrekking tot de samenstel-
lingg van het personeelsbestand, de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden of de arbeids-
omstandigheden. . 

Hett arbeidsrecht in ruime zin kan op verschillende manieren belemmerend werken. 
Tenn eerste kan de inhoud van de regel zelf het vrij verkeer bemoeilijken. Een voorbeeld 
hiervann in het kader van het vrij verkeer van werknemers is te vinden in het arrest inzake 
Bosmann v. UEFA, waar de toenmalige transferregeling in het betaald voetbal in strijd met 
hett EG-recht werd geacht.58 Ten tweede kan een op zich neutrale voorwaarde voor buiten-
landsee aanbieders moeilijker vervulbaar zijn, bijvoorbeeld de voorwaarde dat de dienstver-
richterr een bepaald percentage allochtonen of langdurig werkloze jongeren in dienst neemt 

544 HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-113/89 Jur 1990,1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 12; Fierstra i'£W 1991, 

197. . 
555 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb), HvJ EG 23 april 1991 

C-41/900 Jur 1991, 1-1979 (Höfner) en HvJ EG 18 januari 1979 gevoegde zaken 110 en 111/78 Jur 
1979,, 35 (Van Wesemael). 

566 HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 (Vander Eist) r.o. 15. 
577 Het naleven van bepaalde voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden kan overigens een 

voorwaardee zijn bij de vergunningverlening. Zie art. 8 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 
Stb.Stb. 1998, 306 voor uitzendbureaus en art. 3 lid 2 Ri 96/26/EG PB EG 1996 L 124/1 en/of art. 34 
vann het Besluit goederenvervoer over de weg Stb. 1992, 197 voor de vervoersvergunning. 

588 HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur 1-4921 (Bosman). De transferregelmg verplichtte 
voetbalclubss tot betaling van een overnamesom aan de vorige werkgever van een nieuw aangetrokken 
voetballerr (uitzonderingen daargelaten). Voor de precieze inhoud van de transferregeling wordt 
verwezenn naar het arrest en de daarbij vermelde noten. 
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voorr de uitvoering van de opdracht.59 Tenslotte, en vanuit het gezichtspunt van het IPR 

hett interessantst, kan toepassing van een regeling van het land van ontvangst het vrij verkeer 

belemmerenn omdat het toepassen van die regel een dubbele last voor de werkgever 

teweegbrengt.. Het is dan niet de inhoud van de regel zelf die problematisch of suspect 

is,, maar het feit dat de regel wordt toegepast op een dienstverrichter die reeds is onderwor-

penn aan een ander recht.60 De vraag welke van de twee toepassing verlangende regels 

alss (verboden) belemmering wordt gekwalificeerd, heeft een conflictenrechtelijk element. 

Aann dit aspect zal dan ook hieronder nader aandacht worden besteed. 

Arrestenn waarin de problematiek van de dubbele last een rol speelde, zijn de arresten 

Seco,, Guiot en Arblade.01 In deze drie gevallen beklaagde de werkgever zich (mede) 

overr verplichte premiebetalingen aan fondsen in het land van ontvangst van de dienst.62 

Zowell  de zaak Guiot als de zaak Arblade spelen zich af op het bij uitstek CAO-rechtelijke 

terreinn van de aanvullende sociale zekerheid: de gewraakte bijdragen betroffen de finan-

cieringg van weerverletzegels en getrouwheidszegels op grond van een Belgische (algemeen 

verbindende)) CAO. Dit maakt voor de beoordeling van het Hof overigens niet uit. Zoals 

hierbovenn reeds vermeld, maakt het Hof geen onderscheid tussen regelingen die gebaseerd 

zijnn op een wet en regelingen gebaseerd op verbindend verklaarde CAO's.63 

599 Zie vooreen dergelijke eis het arrest Beentjes (HvJ EG 20 september 1988 zaak 31/87 Jur 1988,4635) 
datt overigens geen betrekking had op het vrij verkeer van diensten maar op het aanbestedingsrecht. 
Ditt soort voorwaarden hoeven op zich geen belemmering met zich mee te brengen maar zullen dat 
vaakk wel doen, bijvoorbeeld omdat de werklozen ingeschreven moeten zijn bij de arbeidsvoor-
zieningsinstantiee in het land waar de dienst verricht wordt. Buitenlandse aanbieders moeten dan in 
eenn onbekende omgeving personeel werven. 

600 Zie bijvoorbeeld het Mediawet-arrest (HvJ EG 25 juli 1991C-353/89 Jur 1991,1-4007) r.o. 16: "Bij 
gebrekee van harmonisatie van de regelingen inzake dienstverrichtingen, en zelfs van een gelijkwaar-
digheidsregime,, kunnen bovendien beperkingen van de op dit gebied door het Verdrag gewaarborgde 
vrijheidd voortkomen uit de toepassing van voor iedere op het nationale grondgebied gevestigde persoon 
geldendee nationale regelingen op in een andere Lid-Staai gevestigde dienstvemchters die reeds aan 
dee aldaar geldende wettelijke voorschriften moeten voldoen." Barents/Brinkhorst 1998, 297 lijken 
err zelfs van uit te gaan dat maatregelen zonder onderscheid hun belemmerende werking altijd ontlenen 
aann het feit dat een nationale regeling wordt toegepast op een dienstverrichter die reeds is onderworpen 
aann een ander recht, namelijk dat van het land van herkomst. 

611 HvJ EG 3 februari 1982 zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 243 (Seco); HvJ EG 28 maart 1996 C-272/94 
JurJur 1996, 1-1905 (Guiot); HvJ EG 23 november 1999 C-369/96 en 379/96 (Arblade). 

622 Zoals hieronder in deel IV zal blijken, spelen ook in de Nederlandse Jurisprudentie met betrekking 
tott de toepassing van algemeen verbindend verklaarde CAO op internationale gevallen vooral secun-
dairee arbeidsvoorwaarden en aanvullende sociale zekerheid een rol. Dit is verklaarbaar uit het feit 
datt hiervoor in diverse landen fondsen worden gevormd met een eigen vorderingsrecht. Het zijn met 
namee deze fondsen die, eerder dan de werknemers zelf, een beroep doen op de door het land van 
dee dienstverrichting aan hen toegekende rechten. 

633 In de arresten wordt geen aandacht besteed aan het sociale zekerheidskarakter van de regeling. A-G 
VerLorenn van Themaat trekt in zijn conclusie bij het arrest Seco wel een parallel tussen de onderhavige 
regelingg en het probleem van dubbele belasting. 
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Diversee auteurs proberen een systeem aan te brengen in de jurisprudentie met betrekking 
tott de overige belemmeringen van het vrij verkeer. A-G Lenz maakt in zijn conclusie bij 
hett Bosman-arrest een onderscheid tussen de toegang tot de markt en de uitoefening van 
eeneen beroep.64 De indeling is gericht op het afbakenen van een groep regels die (uitsluitend) 
betrekkingg heeft op marktomstandigheden, door de A-G in het betreffende arrest aangeduid 
mett voetbalmodaliteiten, om te onderzoeken of deze onder de hieronder te bespreken Keek-
doctrinee vallen.65 Steyger daarentegen onderscheidt voor het sociaal-economische recht 
driee soorten maatregelen te weten werkgelegenheidsmaatregelen, arbeidsbeschermende 
maatregelenn en werknemerbeschermende maatregelen.66 Deze indeling is gebaseerd op 
dee belangen die de maatregel beoogt te beschermen, en lijk t met name relevant in het kader 
vann de rechtvaardiging van een in beginsel verboden discriminatie of belemmering. 

Trobergg tenslotte probeert het aangrijpingspunt van de regulering als uitgangspunt te 
nemenn en onderscheidt tussen institutionele vereisten oftewel eisen met betrekking tot de 
producentproducent aan de ene kant en functionele eisen oftewel eisen met betrekking tot het produkt 
aann de andere kant. Deze verschillende soorten regelingen zouden in het vrij verkeer van 
dienstenn onder verschillende regimes vallen.67 Onder institutionele vereisten lijk t hij de 
vereistenn te verstaan met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van een beroep 
off  bedrijf zoals het eisen van en specifieke beroepskwalificatie of het verplicht aanhouden 
vann een bepaalde bedrijfsreserves, zoals dat in de verzekeringsbranche niet ongebruikelijk 
is.. Als voorbeelden van een regeling met betrekking tot het produkt in het dienstenverkeer 
noemtt hij nationale rechtsregels met betrekking tot algemene voorwaarden, consumentenbe-
schermingg en de inhoud van verzekeringsovereenkomsten die grote invloed hebben op 
hett 'produkt' verzekering. 

Hett is lastig om arbeidsrechtelijke maatregelen onder te brengen in het schema van 
Troberg.. Sommige delen van het arbeidsrecht als het medezeggenschapsrecht hebben invloed 
opp de (organisatie van de) dienstverrichter zelf. Bij instant-dienstverrichting zoals live-
optredenss hebben de regels met betrekking tot werktijden en zon- en feestdagen direct 
invloedd op de mogelijkheid om een specifieke dienst te leveren resp. te ontvangen. In veel 
gevallenn echter raakt het arbeidsrecht noch de eigenschappen van de producent zelf, noch 
dee eigenschappen van het uiteindelijke produkt. Het arbeidsrecht heeft immers in belangrijke 
matee betrekking op de produktiewijze. 

Tenn aanzien van alle arbeidsrechtelijke regelingen rijst de vraag of er in het dienstenverkeer 
eenn parallel bestaat voor de Keek-doctrine in het goederenverkeer. In het arrest Keek en 

644 Wouters maakt nog een onderscheidt tussen toegang tot het beroep en uitoefening van het beroep 
NVIRNVIR 1996, 128 nt 279 

655 Conclusie bij HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur, 1-4921 (Bosman) ov. 210. 
666 SEW 1991,608-609. Voorbeelden van de diverse soorten maatregelen zijn het verplichten tot in dienst 

hebbenn van een bepaald percentage gehandicapten (arbeidsmarkt), het systeem van verplichte vergun-
ningenn in de uitzendbranche (arbeidsbescherming) en de arbeidsomstandighedenwetgeving en werktij-
denreguleringg (werknemersbescherming). 

677 Van der Groeben-Troberg Rn 5 bij art. 59 (1991, 1055). 
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Mithouardd heeft het Hof beslist dat maatregelen die slechts in algemene zin de verkoop-
modaliteitenn van een bepaald produkt regelen niet onder het verbod van art. 28 EG-Verdrag 
vallenn (art. 28 EG-Verdrag is de parallelbepaling van art. 49-50 EG-Verdrag voor het 
goederenverkeer).688 Hiermee heeft het Hof van Justitie een, nog niet geheel uitgekristal-
liseerde,, vrije regelingsmarge gecreëerd voor het land van ontvangst. In een aantal arresten 
mett betrekking tot het vrij verkeer van diensten is een beroep op deze Keek-doctrine 
gedaan.. In al deze gevallen is analoge toepassing door het Hof van de hand gewezen.69 

Hett Hof van Justitie heeft echter het bestaan van een Keek-exceptie in het vrij verkeer 
vann diensten ook niet principieel afgewezen. 

Mortelmanss stelt in zijn noot bij het Bosman-arrest dat het Hof in de arresten Alpine 
enn Bosman de Keek-doctrine wel degelijk van toepassing acht op het vrij verkeer van 
dienstenn respectievelijk werknemers.™ Ook A-G Lenz lijk t daar in zijn conclusie bij het 
arrestt Bosman van uit te gaan.71 Omdat in de arresten Alpine en Bosman de toegang 
tottot de markt in het geding was en niet de uitoefening van de werkzaamheden, kon de Keek-
doctrinee in die gevallen echter geen uitkomst bieden. Om deze reden geven de beide 
arrestenn ook geen uitsluitsel over de vraag welke bepalingen op grond van de Keek-doctrine 
vrijgesteldd zouden zijn. Wel heef het Hof van Justitie meermalen uitgemaakt dat "het 
gemeenschapsrechtt niet belet dat de lidstaten hun wetgeving of de collectieve arbeidsover-
eenkomstenn tussen de sociale partners inzake minimumlonen laten gelden voor eenieder 
diee - zelfs tijdelijk - arbeid in loondienst op hun grondgebied verricht, ongeacht het land 
vann vestiging van de werkgever".72 Deze overweging vertoont minst genomen gelijkenis 
mett de Keek-doctrine: het land van ontvangst kan bepaalde arbeidsrechtelijke regelingen 
toepassenn zonder de verdenking op zich te laden het vrij verkeer te belemmeren. 

Dee verkoopmodaliteiten die op grond van de Keek-doctrine zijn vrijgesteld, worden 
well  geacht betrekking te hebben op het door wie, aan wie, wanneer, waar en hoe aanbieden 
vann produkten.73 Het wanneer en hoe wordt in het arbeidsrecht geregeld in de werktijden-
enn arbeidsomstandighedenwetgeving. Bij 'door wie' kan gedacht worden aan regels omtrent 
kinderarbeidd wat betreft het werknemersverkeer en de activiteiten van uitzendbureaus en 

688 HvJ EG 24 november 1993 gevoegde zaken C-267/91 en 268/91 Jur 1993,1-6097 (Keek en Mithouard). 
Voorwaardee is wel dat deze verkoopmodaliteiten op alle marktdeelnemers van toepassing zijn en zowel 
rechtenss als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale en geïmporteerde 
produkten. . 

699 HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 (Alpine) A-G ov. 59-61, Hof r.o. 36 e.v.; HvJ EG 
155 december 1995 zaak C-415/93 Jur 1-4921 (Bosman) r.o. 102: verwerping van de analogie met 
Keekk en Mithouard onder verwijzing naar HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995,1-1141 (Alpine) 
r.o.. 16. 

700 Mortelmans SEW 1996, 145 met verwijzing naar Hatzopoulos CM LR 1995, 1438 die het tegendeel 
beweert.. Zie ook Wouters NVIR 1996, 107. 

711 Conclusie bij HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 (Bosman) ov. 206. 
722 HvJ EG 3 februari 1982 gevoegde zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 223 (Seco), HvJ EG 9 augustus 1994 

C-43/933 Jur 1994,1-3803 (Vander Eist), HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-113/89 Jur 1990,1-1417 (Rush 
Portugesa),, HvJ EG 28 maart 1996 C-272/94 Jur 1996, 1-1905 (Guiot). 

733 Mortelmans SEW 1994, 123. 
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particulieree bemiddelingsbureaus wat betreft het dienstenverkeer. Al deze regelingen worden 
genoemdd in de detacheringsrichtlijn. De lidstaat van ontvangst wordt op grond van die 
richtlij nn geacht de handhaving ervan door buitenlandse dienstverrichters te garanderen. 
Hett is dan echter wel noodzakelijk dat een dergelijke handhaving niet in strijd komt met 
hett vrij verkeer van diensten. De Keek-doctrine biedt daarvoor mogelijk een grondslag.74 

44 Rechtvaardigingsgronden 

Al ss een regeling geacht wordt een belemmering te vormen voor het vrij verkeer van 
diensten,, dient bezien te worden of deze belemmering valt te rechtvaardigen. Voor directe 
discriminatiee geldt dat deze slechts verenigbaar is met het EG-Verdrag indien de 
discriminerendee regeling binnen de werkingssfeer valt van een uitdrukkelijk afwijkende 
bepalingg zoals art. 46 (]o 55) EG-Verdrag.75 Niet-discriminerende beperkingen worden 
daarentegenn getoetst aan een aantal elementen die nauwe verwantschap vertonen met de 
toetsingscriteriaa die ten aanzien van beperkingen van de andere vrijheden worden aan-
gelegd.766 Naast de eis dat de regeling zonder onderscheid moet worden toegepast op alle 
dienstverrichterss geldt de eis dat de regeling noodzakelijk moet zijn op grond van een 
zwaarwegendd algemeen belang.77 De regeling moet verder voldoen aan de proportionali-
teitseis. . 

Hett door de lidstaat te behartigen belang moet niet al afdoende zijn gereguleerd op EU-
niveauu en moet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het EG-recht. Zeker op het terrein 
vann het arbeidsrecht is dit laatste niet zonder meer vanzelfsprekend. Immers, het nationale 

744 Ook Steyger (SEW 1991, 612) koppelt arbeidswetgeving aan de regulering van de marktomstan-
digheden,, maar dan op basis van het arrest Oebel (HvJ EG 14 juli 1981 zaak 155/80 Jur 1981, 1993) 
waarinn een nachtbakverbod voor bakkerijen de toets der kritiek kon doorstaan. Het Keek-arrest is 
vann na het verschijnen van dit artikel. 

755 Volgens Mortelmans (SEW 1994,245 en SEW 1996, 147) lijk t hierin overigens wel een lichte wijziging 
opp te treden: ook discriminerende bepalingen zouden onder omstandigheden geoorloofd kunnen zijn. 
Dee rechtvaardigingseis zal echter altijd hoger liggen bij discriminatie. Zo overwoog het Hof in Corsica 
Ferriess Italia (HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994,1-1783) r.o. 36 dat "Gesteld dat deze doelstellin-
genn een interventie van de overheid in de vervoersector kunnen rechtvaardigen,... een discriminatoire 
tariefregelingg zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, evenwel niet noodzakelijk [is] om 
diee doelstellingen te bereiken." Een discriminatoire maatregel is dus niet per definitie verboden, maar 
zall  zelden de evenredigheidstoets doorstaan. Zie ook HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur 
1-49211 (Bosman) r.o. 130-137 en HvJ EG 9 juli 1992 C-2/90/nr 1992,1-4431 (Waalse Afvalstoffen), 
SEWSEW 1994, 104 m.nt Sevenster. 

766 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 17; HvJ EG 25 juli 
19911 C-16/90Jur 1991, 1-4221 (Sager); Van Empel SEW 1993, 669; Interpretatieve mededeling van 
dee Commissie inzake het vrij verrichten van diensten over de grenzen heen PB EG 1993 C 334/4-6. 

777 Voor een globaal overzicht van erkende algemene belangen, zie: HvJ EG 25 juli 1991 C-288/89 Jur 
1991,1-40077 (Collectieve Antenne Gouda) r.o. 14 en het Mediawet-arrest (HvJ EG 25 juli 1991C-353/ 
899 Jur 1991, 1-4007) r.o. 18. 
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arbeidsrechtt heeft in het algemeen een protectionistisch karakter. Het beschermen van het 
eigenn bedrijfsleven en/of de eigen arbeidsmarkt is echter geen te eerbiedigen belang in 
hett kader van het EG-verdrag. Economische belangen kunnen namelijk nooit een rechtvaar-
digingg vormen voor een belemmerende overheidsmaatregel.78 Om deze redenen zouden 
algemenee werkgelegenheidsmaatregelen slechts zelden geoorloofd zijn.79 De belangen 
diee met betrekking tot het arbeidsrecht (in ruime zin) naar voren komen in de jurisprudentie, 
zijnn toezicht op de bewegingen van onderdanen van derde landen, de goede werking van 
dee arbeidsmarkt ofwel de goede verhoudingen op de arbeidsmarkt, de bescherming van 
werknemerss en het waarborgen van onvervalste mededinging tussen ondernemingen. 

Hett Hof van Justitie is niet strikt gebonden aan het belang dat de lidstaat zelf opgeeft 
alss reden voor de belemmerende maatregel. Zo gaf in de Mediawet-zaak, een 
inbreukproceduree van de Commissie tegen Nederland, Nederland het cultuurbeleid als reden 
opp voor de aangevochten regeling in zijn mediawet. De gewraakte bepaling had echter 
volgenss het Hof van Justitie een verkapt economisch doel, namelijk het veiligstellen van 
dee advertentieopbrengsten van de STER. Een (verkapt) economisch doel achtte het Hof 
ookk aanwezig in het arrest Syndesmos. Die uitspraak betrof een Griekse maatregel op grond 
waarvann gediplomeerde toeristengidsen hun werkzaamheden niet freelance konden verrichten 
maarr verplicht in dienst waren van de reisorganisator. Dat wil zeggen: hun rechtsverhouding 
werdd dwingend gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst.81 Hierdoor werd het de facto 
onmogelijkk gemaakt de genoemde werkzaamheden te verrichten in de vorm van een 
(grensoverschrijdende)) dienstverrichting. De maatregel was genomen om een einde te maken 
aann langdurige arbeidsonrust in de branche. Volgens A-G Lenz moet het bewaren van de 
arbeidsvredee op zich gezien worden als een zwaarwegende reden van algemeen belang.82 

Zowell  de A-G als het Hof waren echter van mening dat de maatregel in casu een middel 
wass "om een einde te maken aan een collectief arbeidsgeschil en aldus te voorkomen dat 
eenn economische sector, en daarmee de economie van een land, de nadelige gevolgen 
daarvann ondervindt." Economische redenen zijn evenwel "geen reden van algemeen belang 

788 HvJ EG 25 juli 1991 C-288/89 Jur 1991, 1-4007 (Collectieve Antenne Gouda) r.o. 11; HvJ EG 25 
julii  1991C-353/89./ur 1991,1-4007 (Mediawet) r.o. 15; A-G Jacobs bij HvJ EG 10 mei 1995C-384/93 
JurJur 1995, 1-1141 (Alpine) ov. 50 en ov. 64. A-G Van Gerven zie echter wel enige ruimte voor 
economischee belangen, gezien zijn conclusie bij het arrest Grogan (HvJ EG 4 oktober 1991 C-159/90 
JurJur 1991,1-4685) ov. 23: "In beide domeinen lijk t het Hof evenwel, zo blijkt uit recente rechtspraak, 
bereidd te zijn om onder de dwingende redenen 'artikel 30' of onder redenen van algemeen belang 
'artikell  59' ook gronden te brengen die 'de neerslag zijn van bepaalde politieke en economische 
keuzes'' en aansluiten bij 'nationale of regionale socio-culturele behoeften waarvan de beoordeling 
berustt bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht bij de Lid-Staten'." Hij verwijst hierbij naar 
HvJJ EG 23 november 1989 zaak C-145/88 Jur 1989, 3851 (Torfaen v. B&Q ) r.o. 14. 

799 Zie Steyger SEW 1991, 610-611 onder verwijzing naar de arresten Van Tiggele (HvJ EG 24 januari 
19788 zaak 82/77 Jur 1978,25) en Buy Irish (HvJ EG 24 november 1982 zaak 249/81 Jur 1982, 4005). 

800 Grotendeels ontleend aan Conclusie A-G Tesauro bij HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 
1-38033 (Vander Eist). Zie verder HvJ EG 23 april 1991 C-41/90 Jur 1991,1-1979 (Höfner) en HvJ 
EGG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 18. 

811 HvJ EG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1997, 1-3091 (Syndesmos) r.o. 17. 
822 Conclusie A-G Lenz bij HvJ EG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1-3091 (Syndesmos) ov. 62. 
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diee een beperking van een door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheid kan 
rechtvaardigen."85 5 

Hett arrest Syndesmos lijkt de mogelijkheid voor de lidstaten om zich te beroepen op 
dee goede verhoudingen op de arbeidsmarkt sterk in te perken. Daarnaast heeft het Hof 
inn verschillende arresten benadrukt dat werknemers die in het kader van het vrij verkeer 
vann diensten een lidstaat binnenkomen daarmee nog niet de arbeidsmarkt van de betrokken 
lidstaatt betreden.84 Er bestaat dus in het EG-recht een specifieke notie over wie deel 
uitmaaktt van de nationale arbeidsmarkt.85 Ook dit kan gevolgen hebben voor de vraag 
off  een land zich op het belang van de arbeidsmarkt kan beroepen om bepaalde maatregelen 
tee rechtvaardigen.86 

Naastt de mogelijkheid om zelf het 'eigenlijke' doel van een maatregel vast te stellen en 
tee toetsen op verenigbaarheid met het verdrag kan het Hof ook besluiten de lidstaat aan 
zijnn zelfomschreven doelstelling te houden om vervolgens te constateren dat doel en middel 
niett goed op elkaar aansluiten.87 De maatregel struikelt dan over de zogenaamde (nood-
zakelijkheids-- en) evenredigheidstoets.88 Deze toets houdt in dat de betrokken regeling 
geschiktt en objectief noodzakelijk moet zijn ter bescherming van het genoemde belang. 
Eenn eerste vereiste is dus dat de litigieuze maatregel daadwerkelijk een nuttig effect heeft 
opp de te beschermen belangen. In het Seco arrest voerde Luxemburg bijvoorbeeld aan dat 

833 HvJ EG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1997, 1-3091 (Syndesmos) r.o. 23. 

844 Zie Hvj EG 27 maart 1990 zaak C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 15-16 en HvJ 

EGG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 (Vander Eist) r.o. 21. 

855 Zie Deel II I hoofdstuk 2 par. 2.5. 

866 Een voorbeeld van een regeling die zijn werkingssfeer baseert op het arbeidsmarktcriterium is het 

Nederlandsee ontslagvcrbod van art. 6 BBA. Dat is van toepassing als de werknemer na ontslag terugvalt 

opp de Nederlandse arbeidsmarkt. 

877 Steyger SEW 1991, 610-611; Pijnacker Hordijk stelt in de noot bij Gourmetterie Van den Burg (HvJ 

EGG 23 mei 1990 C-169/89 Jur 1990, 1-2143, SEW 1991, 261-271) dat het Hof bij toetsing aan art. 

300 EG-Verdrag en de Cassis-de-Dijon formule 'ietwat gemakkelijk' lijk t aan te nemen dat een maatregel 

daadwerkelijkk strekt tot bescherming van het door de betroklcen lidstaat aangevoerde belang. De 

toetsingg beperkt zich dan tot het bepalen van de evenredigheid (noodzakelijkheid en proportionaliteit). 

888 HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 (Alpine) r.o. 45: "Wat de evenredigheid van de 

betrokkenn beperking betreft, zij eraan herinnerd, dat de aan dienstverrichters opgelegde eisen volgens 

vastee rechtspraak dienstig moeten zijn ter bereiking van het ermee beoogde doel en niet verder mogen 

gaann dan met het oog daarop noodzakelijk is (zie arrest HvJ EG 25 juli 1991 C-288/89 Jur 1991, 

1-40077 (Collectieve Antennevoorziening Gouda) r.o. 15)." HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 

1995,, 1-4165 (Gebhard) r.o. 37: "Het is evenwel vaste rechtspraak van het Hof, dal de nationale 

maatregelenn die de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen 

belemmerenn of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier voorwaarden moeten voldoen; zij moeten 

zonderr discriminatie worden toegepast, zij moeten hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen 

vann algemeen belang, zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te 

waarborgen,, en zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van het doel (zie arrest 

vann 31 maart 1993, zaak C-19/92, Kraus, Jur 1993,1-1663, r.o. 32)." Idem HvJ EG 15 december 1995 

zaakk C-415/93 Jur 1995,1-4921 (Bosman) r.o. 104 t.a.v. vrij verkeer van werknemers onder verwijzing 

naarr HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard ) r.o. 37. 
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dee belemmerende maatregel ontduiking van de plaatselijke minimumloon voorschriften moest 
ontmoedigen.. Het Hof van Justitie accepteerde deze doelstelling maar verklaarde dat de 
litigieuzee maatregel daarvoor te enen male ongeschikt was.89 

Alss een maatregel wel geschikt is om het beschermenswaardige belang te behartigen, 
moett de maatregel nog voldoen aan de overige vereisten van de evenredigheidstoets. Hij 
moett noodzakelijk zijn om het gestelde doel te bereiken en niet vervangen kunnen worden 
doorr maatregelen die het vrij verkeer minder belemmeren. Over deze aspecten van de 
evenredigheidstoets,, die volgens Van Gerven de noodzakelijkheid van dee maatregel betref-
fen,, bestaat in de literatuur een redelijke mate van overeenstemming.90 Verschil van 
meningg bestaat echter over de vraag of de evenredigheidstoets ook een afweging impliceert 
tussenn het nut van de maatregel voor de (nationale) belangen aan de ene kant en de schade 
aann vrij verkeer aan de andere kant. Van Gerven is een voorstander van het toevoegen 
vann deze laatste toets, Jans is tegenstander.91 

Janss vindt dat de afweging tussen het nationale belang en het belang van het vrije 
verkeerr al heeft plaatsgevonden op het moment dat een nationaal belang erkend wordt 
alss rechtvaardigingsgrond voor belemmeringen van het vrije verkeer. Voor zover een lidstaat 
eenn bovenmatig niveau van bescherming nastreeft, is dit volgens hem echter geen te 
beschermenn belang. Met andere woorden: een extreem hoog beschermingsniveau kan 
belemmerendee maatregelen niet rechtvaardigen omdat het geen rechtmatig, door het Hof 
erkendd belang (meer) dient. Mijns inziens is hetzelfde resultaat ook, maar dan beter te 
bereikenn via een extra 'proportionaliteitstoets'. Niet het extreem hoge beschermingsniveau 
zelff  geeft immers EG-rechtelijk problemen. Die ontstaan als dit niveau, door de wet van 
dee afnemende meeropbrengst, alleen bereikt kan worden met extreem belemmerende 
maatregelen.. De proportionaliteitstoets zou dan bruikbaar zijn om te bepalen of de marginale 
winstt aan bescherming opweegt tegen de extra beperking opgelegd aan het vrij verkeer.92 

Inn deze opvatting wordt ook niet het belang van de gezondheid, werknemersbescherming, 
consumentenbeschermingg etc. in abstracto afgewogen tegen het belang van het vrij verkeer. 
Dezee afweging is inderdaad al geschied. Afgewogen wordt de concrete winst op het ene 
terreinn tegen het concrete verlies op het andere. Hiertussen moet een zeker evenwicht 
bestaan. . 

Uitt de jurisprudentie van het Hof is geen eenduidige keuze op te maken voor het ene 
off  het andere standpunt, zodat een conclusie over de uiteindelijk toelaatbare beperkingen 
inn enige mate speculatief zal blijven.93 Wel lijk t deze vorm van proportionaliteit, zij het 

899 HvJ EG 3 februari 1982 gevoegde zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 223 (Seco) r.o.14. 
900 Jans SEW 1992, 757. Van Gerven in: LA Schoordijk 1991, 75-86. 
911 Van Gerven in: LA Schoordijk 1991, 75-86 en Conclusie bij HvJ EG 23 mei 1990 zaak C-169/89 

JurJur 1990, 1-2156-2159 (Gouimetterie van den Burg) ov. 8-10 versus Jans SEW 1992, 751-770. 
922 Verg. Van Gerven in: LA Schoordijk 1991, 76-77. 
933 Vergelijk HvJ EG 26 februari 1991 C-154/89 Jur 1991, 1-659 (Commissie v. Frankrijk) r.o. 21 

"Bijgevolgg is de betrokken regeling, gelet op de omvang van de beperkingen waartoe zij leidt, 
onevenredigg aan het nagestreefde doel." versus HvJ EG 28 november 1989 zaak 397/87 Jur 1989, 
39677 (Groener) r.o. 21 "De eis, dat zij een dergelijke taal redelijk beheersen, moet bijgevolg, voor 
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verkapt,, een rol te spelen bij de afweging of een bepaalde, belemmerende maatregel echt 
noodzakelijkk is of dat een minder belemmerende maatregel het belang eveneens afdoende 
beschermt.. Daarnaast komt deze vraag op als het recht van het land van herkomst eveneens 
maatregelenn heeft genomen die het door de ontvangst aangevoerde belang beschermen 
enn vastgesteld moet worden of het recht van het land van herkomst een gelijkwaardige 
beschermingg biedt. 

Inn de jurisprudentie ten aanzien van het vrij verkeer komt op verschillende punten de vraag 
opp aan welke eisen de dienstverrichter al heeft voldaan op grond van het recht van het 
landd van vestiging.94 Zo kan dit bepalend zijn voor de vraag of toepassing van het lokale 
rechtt een extra last teweegbrengt en daardoor belemmerend is voor het vrij verkeer. Maar 
ookk in het kader van de noodzakelijkheid en de evenredigheid dient aandacht besteed te 
wordenn aan de garanties geboden door het recht van het land van vestiging.95 Voor vergun-
ningenstelselss zal in het algemeen gelden dat het moeten aanvragen van een vergunning 
opp zichzelf een belemmerend effect zal hebben op incidentele dienstverrichting. Eventuele 
controless uitgeoefend in het land van herkomst zijn niet relevant voor de vraag of het 
moetenn aanvragen van een vergunning belemmerend werkt. Daarentegen speelt de in het 
landd van herkomst uitgeoefende controle wel een rol bij de vraag naar de rechtvaardiging 
vann de door de (extra) vergunningseis opgeworpen belemmering.96 

Bijj  het betalen van premies ligt het accent niet op de rechtvaardiging, maar juist op 
dee vraag of het opleggen van een premieplicht belemmerend werkt. Dat opleggen van een 
dubbelee last, en zeker in de vorm van dubbele premieheffing, een belemmering van het 
vrijj  verkeer kan vormen, lijdt geen twijfel. Daarnaast kunnen ook de met de premieafdracht 
samenhangendee administratieve verplichtingen een extra belasting betekenen die alleen 

zoverr het vereiste kennisniveau niet onevenredig is aan het nagestreefde doel, worden beschouwd 
alss een voorwaarde die in overeenstemming is met de wegens de aard van de te verrichten arbeid 
vereistee kennis in de zin vanartikel 3, lid 1, laatste alinea van Verordening nr. 1612/68." De striktheid 
vann de toetsing varieert mogelijk naar gelang de gevoeligheid van het beleidsterrein waarop de 
reguleringg plaatsvindt: Fierstra SEW 1992, 828. 

944 In de uitspraken zelf is met altijd duidelijk in welk kader gekeken wordt naar de garanties geboden 
doorr het land van herkomst. In het arrest Gebhard somt het Hof eerst de vier eisen op waaraan 
beperkingenn moeten voldoen om aan het verbod van het toenmalige art. 52 te ontsnappen om te 
vervolgenn met: "Likewise,..." waarna de staat wordt gelast rekening te houden met in een ander land 
verkregenn kwalificaties: HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 r.o. 38. 

955 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 19-21. 
966 Von Wilmowsky RabelsZ 1998, 14-15. De specifieke kenmerken van de dienst of de bedrijfstak zijn 

vann invioed op de vraag welke nationale maatregelen noodzakelijk en evenredig zijn.Voor de uit-
zendbranche:: HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 18; 
voorr sport als economische activiteit: HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur 1995, 1-4921 
(Bosman)) r.o. 76; voor financiële dienstverrichting HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 
(Alpinee Investmenst) r.o. 42 en HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 (Duitse 
verzekeringen).. Zie reeds het Van Binsbergen arrest (HvJ EG 3 december 1974 zaak 33/74 Jur 1974, 
1299)) r.o. 12. 
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dee grensoverschrijdende dienstverrichter treft.97 Het ontoelaatbaar achten van één van 
dee heffingen veronderstelt echter een keuze met betrekking tot de vraag welk van de twee 
stelselss het meest voor toepassing in aanmerking komt. In deze keuze, die een conflicten-
rechtelijkk karakter heeft, lijk t het herkomstland-beginsel de hoofdrol te spelen.98 

Eenn dubbele last speelt alleen als meer dan één rechtssysteem toepassing pretendeert. 
Inn de arbeidsrechtelijke jurisprudentie van het Hof van Justitie lijk t het tot nu toe te gaan 
omm regelingen die beide voorzien zijn van een eenzijdige conflictregel. Dit is echter vanuit 
hett standpunt van het Hof niet wezenlijk van belang. Het Hof hanteert mijn inziens zijn 
eigenn 'bevoegdheidsverdeling' tussen het land van herkomst en het land van ontvangst 
waarbijj  het niet uitmaakt of de toepasselijkheid van de diverse rechtsstelsels gebaseerd 
iss op een eenzijdige of een meerzijdige conflictregel. Opvallend is dat het Hof in de 
casuspositiess waarin oplegging van een dubbele last een rol speelde, geen enkele aansluiting 
zochtt bij bestaande conflictregels: het lijk t per definitie het recht van het land waar de 
dienstt verricht wordt, dat de dubbele last veroorzaakt." 

Alss echter meer dan één lidstaat gelijksoortige regelingen toegepast wil zien, is er geen 
sprakee geweest van uniforme meerzijdige verwijzing. Immers, de meerzijdige verwij-
zingsregell  brengt de rechtsverhouding onder bij een nationaal rechtsstelsel. Als alle betrok-
kenn landen dezelfde verwijzingsregel hanteren, passen ze ook alle hetzelfde recht toe. Van 
eenn dubbele last kan dan geen sprake zijn. Een dubbele last ontstaat dus als een van de 
betrokkenn landen (of beide) voor zijn eigen recht op het betreffende rechtsgebied eenzijdige 
verwijzingsregelss en/of scope rules hanteert, als de verwijzingsregels in de betrokken landen 
niett hetzelfde zijn of verschillend worden geïnterpreteerd en tenslotte als het rechtsgebied 
inn de verschillende lidstaten verschillend wordt gekwalificeerd. Het is vervolgens de vraag 
off  in die situaties het herkomstland-beginsel uitkomst kan bieden. 

55 Het herkomstland-beginsel 

Hett herkomstland-beginsel is oorspronkelijk afkomstig uit het vrije verkeer van goederen. 
Hett houdt in dat goederen die in de ene lidstaat rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, 
inn principe vrij moeten kunnen circuleren binnen de Gemeenschap. Het land van produktie 
iss de eerst aangewezene om eisen te stellen aan die produktie, het land van ontvangst moet 
tott op zeker hoogte de in het herkomstland uitgeoefende controle erkennen.100 Het her-

977 Op dit laatste aspect wordt expliciet ingegaan in HvJ EG 23 november 1999 C-369 en 379/96 (Arblade 
enn Leloup), Conclusie A-G M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer d.d. 25 juni 1998. 

988 Fallon in: LA Rigaux 1993, 187 e.v.; Rigaux in: LA Loussouarn 1994, 345; Barents/Brinkhorst 1998, 
298. . 

999 A-G Verloren van Themaat bij HvJ EG 3 februari 1982 gevoegde zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 241 
enn 242 (Seco). 

1000 De zogenaamde Cassis-de-Dijon regel of wederzijdse erkenningsregel. A-G Tesauro bij HvJ EG 9 
augustuss 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 {Vander Eist) ov. 15; Koopmans SEW 1992, 447; Van der 
Eschh SEW 1994, 563. Rigaux in: LA Loussouarn 1994, 345 betitelt de erkenningsregel in het vrij 
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komstland-beginsell  geldt in principe ook voor het vrij verkeer van diensten.101 In het 
personenverkeerr speelt het slechts een geringe rol. 

Toepassingg van het herkomstland-beginsel wordt gezien als een streven, niet als een 
realiteit.. Een volledig vrij verkeer zou pas mogelijk zijn als het recht van de lidstaten op 
allee wezenlijke gebieden is geharmoniseerd.102 In het EG-recht geldt dus niet de in het 
IPRR gehanteerde fictie van uitwisselbaarheid van rechtsstelsels, of in ieder geval in mindere 
mate.. Aangezien de problematische normen ook vrijwel allemaal ofwel zuiver publiekrech-
telijkk zijn, ofwel zijn te beschouwen als voorrangsregels, is dit niet echt verwonderlijk: 
ookk in het IPR geldt voor deze groep normen de gelijkheidsfictie niet. Zodra de belemmerin-
genn opgeworpen worden door meer privaatrechtelijk getinte normen, zou deze fictie echter 
well  een rol kunnen gaan spelen. 

Hett herkomstland-beginsel lijk t van doorslaggevend belang te zijn op het gebied van 
beroepskwalificatiess en garanties voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverrichting. 
Voorr zover het ingangskwalificaties betreft zoals diploma's, is hier sprake van een erken-
ningsprobleemningsprobleem dat met eenmalige acceptatie van de elders verkregen kwalificaties is 
opgelost.. Het primaire EG-recht lijk t ertoe te verplichten om diploma's die een vrijwel 
identiekk opleidingsniveau garanderen ook te erkennen.103 Als de diplomavereisten in de 
verschillendee lidstaten echter uiteen lopen, is er secundair EG-recht nodig, hetzij om de 
opleidingseisenn op elkaar af te stemmen, hetzij om ook de onderlinge erkenning van niet 
geheell  gelijkwaardige diploma's op te leggen.104 Mede vanwege het eenmalige karakter 
vann deze erkenning lijk t het niet uit te maken of het probleem speelt in het kader van het 
vrijj  verkeer van personen, het vrij verkeer van diensten of de vrijheid van vestiging.105 

Dee controle op continuïteit en kwaliteit van de beroepsuitoefening heeft daarentegen, 
vanwegee het doorlopende karakter, een duidelijk conflictenrechtelijk karakter. Doorlopende 
controlee wordt nogal eens uitgeoefend via vergunningsvereisten. Verzekeringsbedrijven, 
financiëlee instellingen en uitzendbureau's mogen hun activiteiten (in de meeste landen) 
pass uitoefenen als ze daartoe een vergunning hebben, verstrekt door een nationale overheids-

verkecrr van goederen als een 'methode proche du conflit de lois'. 

1011 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb); HvJ EG 25 juli 1991 

C-76/900 Jur 1991, 1-4221 (Sager); Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij 

verrichtenn van diensten over de grenzen heen PB EG 9 december 1993, C 334/6; Koopmans SEW 

1992,, 447; Van Empel SEW 1993, 669. 

1022 Van der Esch SEW 1994, 565-566. 

1033 HvJ Eü 7 mei 1991 C-340/89 Jur 1991, 1-2357 (Vlassopoulou). 

1044 Deze laatste methode schijnt in toenemende mate populair te worden. Hij past ook in de sub-

sidiariteitsgedachte.. Voor erkenning van diploma's is dit uitgangpunt gehanteerd in de de 

diplomanchtlijnenn van 21 december 1988 (Ri 89/48/EEG PB EG 1989 L 19/16) en 18 juni 1992 (Ri 

92/51/EEGG PB EG 1992 L 209/25). Zie ook Stuyck en Geens SEW 1993, 123 en Wackie Eysten SEW 

1995,746. . 
1055 Zie reeds het arrest Choquet HvJ EG 28 november 1978 zaak 16/78 Jur 1978, 2293 waarin het Hof 

art.. 48,43 en 49 EG-Verdrag in de overweging betrekt bij de beantwoording van een vraag betreffende 

dee onderlinge erkenning van rijvaardigheidsbewijzen. Zie verder Fierstra noot bij Vlassopoulou HvJ 

EGG 7 mei 1991 zaak C-340/89 Jur 1991, 1-2357, SEW 1992, 645; Stuyck en Geens SEW 1993, 131. 
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instantie.. De dienstverrichter in de betreffende branche wordt in dat geval bij grensover-
schrijdingg geconfronteerd met een - nieuwe, tweede - vergunningsplicht. Dit werkt belem-
merendd op het vrij verkeer. Een vergunningsplicht heeft dan ook altijd een rechtvaardiging 
nodig.. De aanwezigheid daarvan wordt getoetst aan de hand van de gangbare criteria. Ver-
volgenss zijn er een aantal opties. 

Hett Hof van Justitie kan de noodzaak van controle door middel van een vergunningssys-
teemm als zodanig onvoldoende gemotiveerd achten. Het eisen van een vergunning is dan 
opp zich in strijd met het vrij verkeer van diensten. Meestal zal echter op grond van het 
specifiekee karakter van de bedrijfstak controle door middel van een vergunningensysteem 
zijnn toegestaan. Als echter de belangen die daarmee beschermd worden al afdoende worden 
gewaarborgdd door controle in het land van herkomst, mag het land van de dienstverrichting 
niett opnieuw vergelijkbare controles uitoefenen: de vergunningverlening in het land van 
herkomstt dient te worden 'erkend' in het land van ontvangst. Ten slotte kan de bedrijfsac-
tiviteitt zo sterk afhankelijk zijn van lokale factoren dat elk land waar de activiteit wordt 
uitgeoefendd zelfstandig controles mag verrichten. Wel moet ook in dat geval rekening 
wordenn gehouden met de gegevens die verkregen zijn bij de controles in het land van 
herkomst.106 6 

Hanteringg van het herkomstlandbeginsel veroorzaakt op het terrein van de vergunningvereis-
tenn en doorlopende controle een verschil tussen de vestigingsvrijheid en het vrij verkeer 
vann diensten. De zich in een ander land vestigende (rechts)persoon raakt in beginsel 
onderworpenn aan de institutionele eisen van en de controle hierop door het land van 
ontvangst.ontvangst. De dienstverrichter daarentegen is in principe onderworpen aan de controle van 
hett land van herkomst. Deze tegenstelling is echter schijn: in beide gevallen zijn de 
ondernemingenn primair onderworpen aan het recht van het land van vestiging. Primaire 
vestigingg en het oprichten van een zelfstandige dochteronderneming creëeren een nieuw 
herkomstlandd voor de vervolgens door de betrokken (rechts)persoon geproduceerde goederen 
off  diensten.107 Het land van vestiging is vervolgens bevoegd deze produktieeenheid te 
regulerenn mits daarbij geen directe of indirecte discriminatie plaatsvindt. Het land van ont-
vangstt van de goederen en diensten is daartoe in beginsel niet bevoegd tenzij zich een 
rechtvaardigingg voordoet, of de maatregel vrijgesteld is op grond van de Keek-doctrine.108 

1066 HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 (Duitse verzekeringen); HvJ EG 17 december 
19811 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 18-20. Völker 1990, 141 acht het toestaan 
vann een tweede vergunningsplicht afhankelijk van de vraag of het de lidstaten is toegestaan strengere 
eisenn te stellen. Mijns inziens kan een legitieme behoefte aan controle in het land van ontvangst ook 
gebaseerdd zijn op het feit dat alleen op die manier rekening kan worden gehouden met voor dat land 
specifiekee marktomstandigheden, bijvoorbeeld bij het verlenen van uitzendvergunningen (HvJ EG 
177 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb). 

1077 HvJ EG 17 juni 1997 C-70/95 Jur 1997, 1-3395 (Sodemare); Fallon in: LAA Rigaux 1994, 197 
1088 A-G Van Gerven bij HvJ EG 7 mei 1991 zaak C-340/89 Jur 1991,1-2357 (Vlassopoulou); Mortelmans 

AAeAAe 1992, 47; Koopmans SEW 1992, 447. Dit verschijnsel wordt ook wel gezien als een omkering 
vann de bewijslast. In het vrij verkeer van goederen ligt de bewijslast voor de noodzakelijkheid en 
evenredigheidd van toepassing van de nationale regelingen op de staat die de belemmering opwerpt. 
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Onzelfstandigee vestigingen {filiale n en agenten) vormen op het gebied van de controle 
enn (financieel-economische) garanties een tussencategorie. Bij deze laatste kan zich 
namelijk,, evenals bij de dienstverrichter, het probleem voordoen van de dubbele last doordat 
zowell  het land van vestiging van de moeder als het land van vestiging van het filiaal de 
reguleringg van het filiaal aan zich trekken. 

Dee vraag of bepaalde zwaarwegende belangen afdoende worden behartigd door het rechts-
systeemm in het land van herkomst heeft twee aspecten waarop ik de aandacht wil vestigen. 
Tenn eerste beïnvloedt een eventueel voor de betreffende bedrijfstak of beroepsgroep tot 
standd gekomen harmonisatie de mogelijkheden van de lidstaten om eigen eisen te stellen. 
Laatt de harmonisatie een hoger niveau van bescherming toe of verplicht de regeling tot 
onderlingee erkenning? In het arbeidsrecht in ruime zin heeft met name op het terrein van 
dee arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften al op ruime schaal harmonisatie 
plaatsgevonden.. Hier zal dus nauwkeurig onderzoek moeten geschieden om te zien of nadere 
regelgevingg nog is toegestaan.109 

Tenn tweede moet de controle ook daadwerkelijk worden uitgeoefend over de buiten 
hett land van herkomst verrichte diensten. Het juridische aspect hieraan betreft de werkings-
sfeerr van de rechtsregel in het land van herkomst.110 Deze rechtsregel moet namelijk 
zowell  de interne als de in het buitenland verrichte diensten willen bestrijken en daartoe 
ookk gerechtigd zijn op grond van het EG-recht. De mogelijkheid om bepaalde belangen 
tee behartigen wordt door het EG-recht namelijk territoriaal beperkt. Een land kan in beginsel 
slechtss eigen en Europese belangen behartigen. Het recht van land X kan zich dan ook 

Ditt is de staat van import, voor exportbelemmenngen geldt een afwijkend regime. Bij de vestigingsvrij-
heidd geldt als principe dat een lidstaat zijn nationale recht mag toepassen op een ieder die zich op 
zijnn grondgebied vestigt. Dit is slechts anders als de nationale rechtsregels onnodig en onevenredig 
belemmerendd werken. 

1099 Zie hierover Steyger SEW 1991, 607-621; Temmink SEW 1995, 79-106. 
noo In het arrest Kaasfabriek Eyssen (HvJ EG 5 februari 1981 zaak 53/80 Jur 1981, 409, SEW 1981, 655-

6622 nt Keur) was sprake van een Nederlands verbod op het toevoegen van nisine aan smeltkaas. Dit 
verbodd was beperkt tot de produktie bestemd voor de Nederlandse markt. Keur verdedigt dat in dat 
gevall  het herkomstland-beginsel niet opgaat omdat de voor export gemaakte en van nisine voorziene 
produktiee niet "rechtmatig geproduceerd en verhandeld" is in het land van herkomst, (noot bij HvJ 
EGG 5 februari 1981 zaak 53/80 Jur 1981,409 SEW 1981,661-662). Vergelijk het arrest Van Wesemael 
HvJJ EG 18 januari 1979 gevoegde zaken 110 en 111/78 7«r 1979,35r.o. 3: "Wanneer de werkzaam-
heidd van bureau's van arbeidsbemiddeling tegen betaling voor schouwspelartiesten, in de staat waar 
dee dienst wordt verricht, afhankelijk is gesteld van de afgifte van een vergunning, kan deze staat 
dienstverrichterss die in een andere Lid-Staat zijn gevestigd, niet verplichten aan die voorwaarde te 
voldoenn dan wel een beroep te doen op de tussenkomst van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen 
betaling,, dat houder is van een dergelijke vergunning, indien de dienst wordt verricht door een officieel 
bureauu voor arbeidsbemiddeling in een Lid-Staat of de dienstverrichter in de Lid-Staat waar hij is 
gevestigd,, houder is van een vergunning afgegeven onder voorwaarden welke vergelijkbaar zijn met 
diee gesteld door de staat waar de dienst wordt verricht, en in de eerste staat op zijn werkzaamheden 
metmet betrekking tot elke bemiddeling gepast toezicht wordt uitgeoefend, ongeacht voor welke Lid-Staat 
dede dienstverrichting is bestemd (cursivering AH)." 
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niett specifiek op elders, buiten X gevestigde belangen richten. Dit blijkt althans mijns 
inzienss uit de uitspraak inzake Alpine Investments."1 

Inn deze zaak speelde voor de verandering een exportbeperking een rol. De beperking 
schooll  in een algemeen verbod tot het gebruik van de cold-calling techniek bij de verkoop 
vann opties door in Nederland gevestigde bedrijven. Dit verbod gold ook voor zover de 
potentiëlee cliënten zich buiten Nederland bevonden. Cold-calling is het uit eigen beweging 
telefonischh contact opnemen met potentiële cliënten en is te beschouwen als een vorm 
vann telefonische colportage. Het verbod op cold-calling heeft in sterke mate een aspect 
vann consumentenbescherming. Het Hof overwoog echter dat "de bescherming van con-
sumentenn op het grondgebied van andere lidstaten als zodanig ... niet een taak van de 
Nederlandsee overheid [was]".112 Echter, volgens het Hof was de mate van consumentvrien-
delijkheidd van de Nederlandse regelgeving ook essentieel voor de reputatie van de Neder-
landsee financiële dienstensector. Nu Nederland als vestigingsland tevens het best in staat 
werdd geacht de noodzakelijk controle uit te oefenen, werd het verbod rechtsgeldig bevonden. 

Dee redeneerwijze van het Hof vertoont op dit punt mijns inziens verwantschap met 
dee leer der voorrangsregels. Het Nederlandse belang van consumentenbescherming richt 
zichh op Nederlandse consumenten. Dat belang werd dus niet geraakt door het onaangekon-
digdd opbellen van Duitse consumenten. Hetzelfde probleem als bij de voorrangsregel-leer 
doett zich echter ook hier voor: er valt meestal ook nog wel een ander, bijvoorbeeld meer 
ordeningsrechtelijk,, belang aan te wijzen voor dezelfde regel. In casu was dat het belang 
vann de Nederlandse financiële markt. Dit belang was wel in het geding en de regel mocht 
(alsnog)) worden toegepast. 

Ondankss deze rekbaarheid bij het omschrijven van het nationale belang verdient het 
aanbevelingg nauwkeurig te analyseren welk land zich op welk belang kan beroepen gezien 
dee territoriale aanknopingen van de concrete casus. Ook hier kan overigens Europese 
harmonisatiee een rol spelen. Betlem verdedigt bijvoorbeeld dat de lidstaat van vestiging 
bevoegdd is zijn consumentenrechtelijke bescherming uit te strekken over buiten die lidstaat 
woonachtigee consumenten als de nationale regeling berust op Europese harmonisatie. In 
datt geval is er volgens hem sprake van een Europees, gemeenschappelijk belang bij 
handhaving.113 3 

Hett Hof suggereert in het arrest Alpine Investments dat de bescherming van de consumenten 
doorr een verbod op cold calling primair een zaak is van het land van vestiging van de 

li ll  HVJEG 10 mei 1995C-384/95 Jur 1995,1-1141. Zie met betrekking tot dit arrest Betlem in: Vervaele 
e.a.. 1999,401 e.v. Vergelijk voor het goederenverkeer HvJ EG 23 mei 1990 C-169/89 Jur 1990,1-2143 
(Gourmetteriee Van den Burg) r.o. 12. In dit laatste arrest stond een Nederlandse regeling centraal 
diee diende ter bescherming van een vogel (red grouse) die in Nederland niet voorkwam. A-G Lenz 
steltt in zijn conclusie bij dit arrest (ov. 7) dat het eigenmachtig treffen van beschermingsmaatregelen 
voorr niet in de eigen lidstaat maar wel in andere lidstaten voorkomende vogels in strijd is met het 
wederzijdss vertrouwen dat lidstaten in eikaars maatregelen moeten hebben. 

1122 HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 (Alpine) r.o. 43. 
1133 Betlem in; Vervaele e.a. 1999, 403. 
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consumenten.consumenten. Hiermee wordt de primaire verantwoordelijkheid voor het reguleren van dit 
aspectt van de dienstverrichting gelegd bij het land van ontvangst in plaats van bij het land 
vann herkomst. Deze omkering van de normale taakverdeling roept de vraag op of een cold-
callingcalling verbod in principe onder een op de Keek-doctrine lijkende uitzondering valt. Voor 
anderee vormen van colportage geldt dat waarschijnlijk wel.114 

Hatzopouloss suggereert in zijn noot bij het Alpine-arrest dat de Keek-doctrine mogelijk 
geïnterpreteerdd moet worden als een omkering van de bewijslast: bepaalde maatregelen 
vann het land van ontvangst zijn geoorloofd tenzij ze discriminatoir uitwerken en/of een 
duidelijkk negatief effect hebben op het vrije verkeer."5 Deze omkering van de bewijslast 
doett denken aan wat hierboven is gezegd over het vestigingsrecht en doorlopende controle. 
Voorr doorlopende controle, gericht op de producent, gold immers als stelregel dat het land 
vann vestiging zijn nationale recht mag toepassen tenzij dit discriminatoir of sterk belem-
merendd uitwerkt. Als deze parallel klopt dan heeft de Keek-doctrine een conflictenrechtelijk 
element.. Hij ligt in feite in het verlengde van de bovengenoemde problematiek met betrek-
kingg tot de vraag welke belangen het land van herkomst kan en mag beschermen en welke 
belangenn zijn voorbehouden aan het land van ontvangst, Colportagewetgeving is consumen-
tenwetgevingg en dient zich dus primair te richten op binnen het territoir gevestigde con-
sumenten.. Ten aanzien van winkelsluitingswetgeving is het moeilijk denkbaar dat deze 
betrekkingg heeft op in een ander land gevestigde winkelbedrijven. Colportageregelingen 
enn winkelsluitingstijden vallen dan ook beide onder de Keek-exceptie.116 

Ookk Bernhard kent de Keek-doctrine een conflictenrechtelijk element toe. Hij ziet de 
doctrinee als een logisch uitvloeisel van de spanning tussen Wettbewerbsgleichheit die op 
hett marktbeginsel is gebaseerd, en de Wahrenverkehrsfreiheit waarvoor het herkomstland-
beginsell  geldt."7 In beide opvatting is er sprake van een taakverdeling tussen het land 
vann herkomst en het land van ontvangst. Hoe de taakverdeling in concreto uitvalt, is 
afhankelijkk van de feitenconstellatie en van de mogelijkheid van dee verschillende betrokken 
statenn om daadwerkelijk sturend op te treden.118 Binnen de vervulling van de toegewezen 
taakk mag niet worden gediscrimineerd; afwijken van deze taakverdeling is wel mogelijk 
maarr dient te worden beargumenteerd. De grote vraag is waar zich in het dienstenverkeer 
preciess het omslagpunt tussen de twee beginselen bevindt. 

Hett Hof heeft tot nu toe alleen voor het arbeidsrecht een indicatie gegeven van het bestaan 
vann Keek-regels in het vrij verkeer van diensten. Ik doel hier op de overweging in het 
arrestt Rush Portuguesa waarin het Hof stelde dat "het gemeenschapsrecht de lidstaten niet 
belet,, hun wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten tussen de sociale partners te 

mm Mortelmans SEW 1994, 122; Barents/Brinkhorst 1998, 325. 
1155 CMLR 1995, 1438. 
1166 Zie voor winkelsluitingswetgeving HvJ EG 2 juni 1994C-401 en 402/92 Jur 1994,1-2199 (Tankstation 

'tt Heuskse); Mortelmans SEW 1994, 123; Barents/Brinkhorst 1998, 325. 
1177 EuZW 1992, 442 
1188 Zie ook Betlem in: Vervaele 1999, 404. Het is m.i. veelzeggend dat het Hof in de zaak Alpine het 

verbodd mede sauveerde onder de overweging dat Nederland i.e. het best tot controle in staat was. 
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latenn gelden voor een ieder die op hun grondgebied - zelfs tijdelijk - arbeid in loondienst 
verricht,, ongeacht het land van vestiging van de werkgever"119 In zowel eerdere als latere 
arrestenn wordt deze vrijheid van de lidstaten echter beperkt tot de bepalingen met betrekking 
tott het minimumloon.120 Deze toevoeging vormt uiteraard een enorme beperking van 
dee betekenis van de vrijstelling. De beperking wordt in het arrest Vander Eist weer gedeel-
telijkk ongedaan gemaakt, waar het Hof in r.o. 25 de mogelijkheid open laat dat het land 
waarr de dienst daadwerkelijk verricht wordt, zijn nationale bepalingen van openbare orde 
toepastt op tijdelijk in dat land werkzaam personeel. Wat moet worden verstaan onder 
bepalingenn van openbare orde wordt in het arrest niet verder gespecificeerd.121 De invul-
lingg van dit begrip in de verschillende lidstaten loopt zeer uiteen (zie o.a. deel II van dit 
boek).. Uitgerekend Frankrijk, wiens wetgeving in de onderhavige procedure in het geding 
was,, hanteert een zeer ruim openbare orde-begrip in het arbeidsrecht. Om de ruimte voor 
dee lidstaat van ontvangst nader af te kunnen bakenen, is het noodzakelijk om de op het 
terreinn van het arbeidsrecht gewezen arresten aan een nader onderzoek te onderwerpen. 

66 Arbeidsrecht tussen herkomstland-beginsel en Keek-doctrine 

Hett centrale arrest voor de verhouding tussen arbeidsrecht en vrij verkeer is mijns inziens 
hett arrest R. Vander Eist v. Office des migrations internationales (OMI).122 In dit arrest 
stond,, evenals in de zaak Rush Portuguesa, de Franse regeling centraal die het OMI een 
monopoliepositiee verleent met betrekking tot het aantrekken van buitenlandse werknemers 
voorr werkzaamheden in Frankrijk.123 Vander Eist, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd 
inn sloopwerkzaamheden, werd met deze regeling geconfronteerd toen het bedrijf een ploeg 
vann zijn vaste werknemers naar Frankrijk stuurde voor werkzaamheden die een maand 
zoudenn duren. Het probleem ontstond omdat een deel van de werknemers geen EG-onder-
daann was. Voor deze werknemers was wel een visum aangevraagd, maar geen werkvergun-
ning.. Hierop werd aan Vander Eist een boete opgelegd. 

Hoewell  het arrest dus, evenals het arrest Rush Portuguesa, met name het recht op 
toegangg tot het land voor de bij de dienst betrokken werknemers betreft, gaat Advocaat-
Generaall  Tesauro in zijn conclusie uitgebreid in op de betekenis van het vrij verkeer van 

1199 HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-l 13/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portugesa) r.o. 18. 

1200 In het arrest Guiot (28 maart 1996 C-272/94 Jur 1996, 1-190) wordt de uitspraak inzake Rush 

Portuguesaa aangehaald alsof deze eveneens de beperking tot minimumloonbepalingen bevatte. De 

zinsnedee komt, inclusief de beperking, voor in de arresten HvJ EG 3 februari 1982 gevoegde zaken 

622 en 63/81 Jur 1982, 223 (Seco) en HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 (Vander 

Eist). . 

1211 Zie ook de Commissie EG, Memo/96/32 over de detacheringsrichtlijn: "Public policy provisions are 

thosee covering mandatory ruies which cannot be derogated from and which, by their nature and 

objective,, meet the imperative requirements of the public interest e.g. the involvement of public 

authoritiess in monitoring compliance with legislation on working conditions." 

1222 HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 (Vander Elst). 

1233 HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-l 13/89 Jur 1990, I-14I7 (Rush Portuguesa). 
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dienstenn voor de toepassing van nationale regels van arbeidsrecht. Aangezien het Hof van 
Justitiee de A-G grotendeels volgt in de opbouw van de uiteindelijke uitspraak, heeft het 
arrestt mijns inziens een bredere betekenis dan de casuspositie op het eerste gezicht doet 
vermoeden. . 

Dee A-G onderscheidt vier soorten belangen die toepassing van het nationale recht zouden 
kunnenn rechtvaardigen. Het eerste belang betreft het toezicht op de bewegingen van 
onderdanenn van derde landen. Dit belang wordt echter beschermd door eisen met betrekking 
tott inreisvisa en verblijfsvergunningen. Het verplicht stellen van een werkvergunning is 
hiervoorr niet het geëigende middel. Het Hof van Justitie volgt deze conclusie na geconsta-
teerdd te hebben dat de betrokken werknemers legaal woonden en werkten in België. 

Werkvergunningenn zijn een middel ter regulering van de arbeidsmarkt. Dit tweede 
doorr Frankrijk ingeroepen belang is echter niet in het geding in een casus waarin een 
dienstverrichterr uit een andere lidstaat met zijn vaste personeel de grens overschrijdt. Zowel 
dee A-G als het Hof constateren, onder verwijzing naar het arrest Rush Portuguesa, dat deze 
werknemerss geenszins de bedoeling hebben de arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst 
tee betreden, ze keren immers na afloop van de dienstverrichting terug naar de lidstaat van 
herkomst.. Deze regel geldt in ieder geval voor het vaste personeel van de dienstverrichter. 
Dee situatie ligt anders bij terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. De A-G wijst hier 
nogg eens op onder verwijzing naar het arrest Rush Portuguesa. Uitzendkrachten betreden 
namelijkk wel de arbeidsmarkt van de lidstaat waarheen ze uitgezonden worden.124 

Beschermingg van de arbeidsmarkt is dus wel een geldige reden om de activiteiten van 
uitzendbureauss te reguleren. Dit bleek ook al uit het arrest Alfred John Webb.125 On-
duidelijkheidd bestaat nog over personeel dat speciaal met het oog op een opdracht in een 
anderee lidstaat wordt geworven. Deze situatie, die met name nogal eens voorkomt in het 
bouwbedrijf,, zou een van de verklaringen kunnen zijn voor het feit dat de bouw door het 
Hoff  van Jusitie als sociaal gevoelig gebied wordt gekwalificeerd. 

Dee laatste twee belangen die de A-G en het Hof noemen zijn de bescherming van de 
werknemerss en het voorkomen van concurrentievervalsing. Opvallend is dat zowel de A-G 
alss het Hof deze twee belangen gelijktijdig behandelen, waardoor de bescherming van 
werknemerss heel sterk in het teken komt te staan van het sociaal-economische probleem 
vann de sociale dumping. 

A-GG Verloren van Themaat stelt in zijn conclusie bij het arrest Seco dat "[h]et behoort tot 
dee wezenskenmerken van de ... gemeenschappelijk markt dat iedere werkgever in beginsel 
vann de in zijn land bestaande kostenvoordelen waaronder lagere loonkosten, in de door 
hett verdrag eveneens nagestreefde onvervalste mededinging bij het verrichten van diensten 
inn andere lidstaten gebruik mag maken." Dit standpunt, dat in die procedure ondersteund 
werdd door de Commissie, is echter geenszins gemeengoed. Het concurreren op grond van 
dee loonkosten is immers in het interne arbeidsrecht anathema. 

1244 HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 16. 

1255 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305. 

342 2 



DeelDeel HI - Europees recht en IPR 

A-GG Tesauro lijk t er in zijn conclusie bij het arrest Vander Eist vanuit te gaan dat het 
bestaandee verschil in loonkosten binnen de EG zowel uit het oogpunt van bescherming 
vann de werknemers als uit het oogpunt van de eerlijke concurrentie problematisch kan 
zijn.1266 Echter, het gevaar van sociale dumping doet zich in het onderhavige geval volgens 
hemm niet voor omdat de betrokken werknemers werkzaam zijn naar Belgisch recht. Nadat 
hett Hof heeft herhaald dat het gemeenschapsrecht de lidstaten niet belet hun regels met 
betrekkingg tot het minimumloon op te leggen aan dienstverrichters, neemt het de overweging 
vann de A-G over. Het Hof overweegt daarbij het volgende: "Zoals de advocaat-generaal 
terechtt opmerkt in paragraaf 30 van zijn conclusie, zal daarom, los van de mogelijkheid 
omm op tijdelijk naar Frankrijk uitgezonden werknemers nationale bepalingen van openbare 
ordee toe te passen, die de verschillende aspecten van de arbeidsverhouding beheersen, de 
toepassingg van het relevante Belgische stelsel in ieder geval volstaan om het reële gevaar 
vann uitbuiting van werknemers of vervalsing van de mededinging tussen ondernemingen 
uitt te bannen." 

Dee globale constatering dat toepassing van het Belgische recht een afdoende waarborg 
biedtt tegen sociale dumping, suggereert dat het Hof gebruik maakt van een gelijkwaar-
digheidspremissee wat betreft de beschermende werking van het Belgisch arbeidsrecht ten 
opzichtee van het Franse. Dit roept natuurlijk direct de vraag op of een dergelijke gelijk-
heidspremissee ook geldt als niet Belgisch recht van toepassing zou zijn geweest, maar een 
rechtsstelsell  van een van de lidstaten met een duidelijk lager niveau van arbeidsvoor-
waarden.1277 Hoewel hierover geen definitieve uitspraak valt te doen op basis van de tot 
nuu toe gewezen arresten, is het een feit dat het dictum in het arrest Vander Eist niet afwijkt 
vann dat inzake Rush Portuguesa, terwijl in die casus de werknemers onderworpen waren 
aann Portugees recht. Het is echter belangrijk om te bedenken dat de in deze twee arresten 
onderzochtee Franse regelgeving geen concreet voordeel opleverde voor de bij de dienstver-
richtingg betrokken werknemers. De werknemers werden meer als abstracte categorie 
beschermdd doordat de regelgeving een bepaalde ordening aanbracht in de arbeidsmarkt. 
Doorr de combinatie met de verwijzing naar minimumloonregelingen en openbare orde-bepa-
lingenn suggereert de uitspraak in de zaak Vander Eist echter dat het Hof van Justitie slechts 
eenn geringe bijdrage wenst te leveren aan de bestrijding van concurrentie via arbeidsvoor-
waarden.. Minimumloonbepalingen, openbare orde en de globale gelijkwaardigheid van 
rechtsstelselss vormen een afdoend wapen tegen sociale dumping, lijk t het Hof te zeggen. 

Ditt kan ook worden afgeleid uit het arrest Guiot.128 Dit arrest betrof een tweetal 
Belgischee regelingen gebaseerd op algemeen verbindende CAO'S. De regelingen voorzagen 
inn de doorbetaling van loon bij onwerkbaar weer in de bouw en uitbetaling van een 
eindejaarspremie.. Beide werden gefinancierd middels de premieafdracht aan speciaal 

1266 Hier doet zich dus bij uitstek het probleem voor waar Bernhard (EuZW 1992, 442 ) op wijst als hij 
zegtt dat vrij verkeer en gelijke concurrentievoorwaarden op gespannen voet staan en "ïm Rahmen 
einess kollisionsrechtlichen Ansatzes inkompatibel" zijn. 

1277 A-G Tesauro lijk t in zijn conclusie bij het arrest Guiot het Belgische arbeidsrecht ook gelijkwaardig 
tee achten aan het Luxemburgse (Zie HvJ EG 28 maart 1996 C-272/94 Jur 1996, 1-190 ov. 14). 

1288 HvJ EG 28 maart 1996 C-272/94 Jur 1996, 1-190. 
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daarvoorr opgerichte fondsen. De problemen ontstonden omdat een Luxemburgs bedrijf, 
datt gedurende een jaar werknemers ingezet had op een bouwproject in België, bezwaar 
maaktee tegen premieheffing op grond van de Belgische wetgeving omdat hij voor dezelfde 
werknemerss reeds in Luxemburg premies had betaald.139 Het Hof stelt in r.o. 21 dat de 
socialee bescherming van de werknemers de enige overweging van algemeen belang is die 
beperkingenn van het vrij verrichten van diensten als de onderhavige kan rechtvaardigen. 
Dee zorg voor eerlijke concurrentieverhoudingen doet hier niet meer mee, ondanks het feit 
datt de A-G Tesauro in zijn conclusie de betreffende overweging uit het arrest Vander Eist 
aanhaalt.. Verder stelt het Hof dat "eventuele technische verschillen in het beheer van die 
stelselss een dergelijke belemmering niet [kunnen] rechtvaardigen." Het gaat het Hof dus 
omm de materieelrechtelijke bescherming, niet om de wijze waarop deze bereikt wordt.130 

Alss de technische uitvoering van de bescherming een extra belemmering teweeg brengt, 
dientt hiervoor een extra rechtvaardiging aanwezig te zijn. 

Hett Hof van Justitie lijk t dus toe te staan dat een lidstaat zich de bescherming aantrekt 
vann werknemers die niet tot zijn arbeidsmarkt behoren maar wel tijdelijk binnen het territoir 
werkzaamm zijn. Daarmee treedt de lidstaat van ontvangst echter in concurrentie met de 
lidstaatt van herkomst van de werknemers. Deze doorkruising van het recht van het land 
vann herkomst kan tot op zekere hoogte worden gerechtvaardigd vanuit het belang van de 
beschermingg tegen sociale dumping. Daarnaast mag een lidstaat de bescherming van 
werknemerss op een hoger niveau brengen. In beide gevallen is van belang of de verschil-
lendee bij de dienstverrichting betrokken rechtsstelsels gelijkwaardig zijn vanuit het oogpunt 
vann bescherming van de werknemers en hoe deze gelijkwaardigheid moet worden bepaald. 

Vann der Steen wijst er in een noot bij het arrest Guiot op dat in die casus het niveau 
vann bescherming nogal verschilde: de Belgische eindejaarsuitkering beliep 9% van het 
loon,, de Luxemburgse maximaal 4%.:31 Het Hof van Justitie liet het in beginsel over 
aann de verwijzende rechter om te bepalen of de regelingen "gelijksoortig zijn of althans 
vergelijkbaar""  zijn. Wel werd vast geconstateerd dat de regelingen een gelijksoortig, zo 
niett identiek doel hadden en dat technische verschillen in beheer niet van belang zijn. Dit 
laatt de nationale rechter op het oog niet veel ruimte om alsnog de Belgische regeling van 

1299 R.o. 14 spreekt duidelijk over dubbele premiebetaling aan fondsen. Uit de beschrijving van de 
Luxemburgsee regeling in het arrest en bij de A-G is niet op te maken of de Luxemburgse regeling 
ookk inderdaad via fondsvorming werkte. Het is namelijk ook denkbaar dat de plicht tot (door)betaling 
rechtstreekss op de werkgever drukt. 

1300 Vergelijk de conclusie in de Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten 
vann diensten over de grenzen heen PB EG 1993 C 334/6: "Immers, de lidstaat die de dienst 'invoert' 
kan,, zolang de desbetreffende dienst op passende en bevredigende wijze beantwoordt aan het door 
zijnn wetgeving beoogde gerechtvaardigde doel (openbare veiligheid, openbare orde, enz.) om het verbod 
opp de uitoefening van deze activiteit op zijn grondgebied te rechtvaardigen, geen beroep doen op 
hett feit dat de middelen die hij gebruikt om deze doelstellingen te bereiken, verschillend zijn van 
diee welke aan de nationale dienstverrichters of de in die lidstaten gevestigde dienstverrichters worden 
opgelegd." " 

1311 Van der Steen NTER 1996, 112. 
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toepassingg te doen zijn. Zelfs als de regelingen niet geheel gelijkwaardig zouden worden 
bevonden,, lijk t het EG-recht te verplichten tot de geringst mogelijke inbreuk. Die zou mijns 
inzienss bestaan uit een aanvullende premie ter overbrugging van het verschil in uit-
kering.1322 Een dergelijke situatie zou echter technisch nauwelijks uitvoerbaar zijn. Het 
feitt dat het Hof en de A-G deze mogelijkheid in het geheel niet onder ogen zien, doet 
vermoedenn dat zij de regelingen 'gelijkwaardig genoeg' vonden. 

Daarr staat tegenover dat het Hof van Justitie in het arrest Guiot specifieke regelingen 
tegenoverr elkaar zet en niet het arbeidsrecht als geheel. De eindejaarsuitkering gebaseerd 
opp "trouw aan de betrokken economische sector" (r.o. 20) is dan vermoedelijk niet in te 
ruilenn tegen een hoger vakantiegeld. Dit strookt slecht met het feit dat internrechtelijk deze 
verschillendee posten allemaal deel uitmaken van de loonkosten in ruime zin. Tijdens de 
CAO-onderhandelingenn kan tussen de diverse beloningsvormen worden geschoven, de CAO-
fondsenn doen aan kruisfinanciering en in toenemende mate krijgen werknemers ook zelf 
dee mogelijkheid om keuzes te maken tussen diverse voorzieningen {het cafetaria-model 
vann de CAO). In de conclusie bij het recente arrest Arblade en Leloup pleit A-G Damaso 
Ruiz-Jaraboo Colomer dan ook voor een globale beoordeling van de gelijkwaardigheid van 
dee bescherming.133 Het Hof lijk t echter ook in dit arrest uit te gaan van groepsgewijze 
vergelijking.. "Slechts wanneer de werkgeversbijdragen aan het fonds in de lidstaat van 
ontvangstt de werknemers een voordeel geven dat hun echt een extra bescherming kan 
biedenn die zij anders niet zouden genieten, is de betaling ervan gerechtvaardigd..." aldus 
hett Hof.134 

Eenn globale beoordeling van de beschermingsniveaus, zoals voorgestaan door de A-G, 
sluitt aan bij een Belgisch-Nederlands initiatief ter voorkoming van dubbele premiebetaling 
bijj  het grensoverschrijdend verrichten van bouwwerkzaamheden. De sociale partners van 
dezee twee landen hebben een gedetailleerde vergelijking uitgevoerd van de in die landen 
geldendee CAO's voor de bouwnijverheid. Hoewel werd vastgesteld dat op onderdelen van 
dee CAO de verschillen tussen België en Nederland groot zijn, was de conclusie dat over 
hett geheel genomen beide CAO's gelijkwaardig zijn.135 Daarop is een regeling opgesteld 
diee Belgische dienstverrichters die de Belgische CAO toepassen in Nederland vrijstelt van 
dee Nederlande CAO-verplichtingen en vice versa. Wel zijn ook ten aanzien van Belgische 
bedrijvenn bij werkzaamheden in Nederland de Nederlandse CAO-bepalingen betreffende 
dee veiligheid op de werkplek van toepassing. Hoewel het waarschijnlijk is dat de wettelijke 
enn CAO-rechtelijke regeling van de veiligheid op de werkplek onder een aangepaste Keek-
doctrinee vallen, geven de arresten van het Hof over dit aspect geen enkele informatie. 

1322 Vergelijk de situatie bij niet gelijkwaardige diploma's: de ontvangende lidstaat mag dan aanvulling 
vann de ontbrekende kwalificaties eisen, niet een volledig overdoen van de opleiding. Zie HvJ EG 7 
meii  1991 C-340/89 Jur 1991, 1-2357 (Vlassopoulou). 

1333 HvJ EG 23 november 1999 gevoegde zaken C-369 en 376/96 (Arblade), Conclusie d.d. 25 juni 1998. 
1344 HvJ EG 23 november 1999 gevoegde zaken C-369 en 376/96 (Arblade) r.o. 54. 
1355 Brief van de Bouw- en Houtbond FNV van 30 september 1997; Overeenkomst tussen de Nederlandse 

enn Belgische sociale partners van 29 september 1997. 
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IPRR en vrij verkeer, een analyse 

11 Vri j  verkeer  en IPR, algemeen 

Hett vrij verkeer binnen de Unie vormt een van de fundamentele beginselen van het 
gemeenschapsrecht.. De controle erop door het Hof van Justitie vertoont dan ook grote 
parallellenn met de rechterlijkee toetsing aan nationale en internationale grondrechten.1 Eerst 
wordtt beoordeeld of er een inbreuk op het (grond)recht heeft plaatsgevonden. Als deze 
inbreukk wordt geconstateerd, moet worden bepaald of de inbreukmakende regeling een 
belangg dient dat onder omstandigheden zwaarder moet wegen dan het geschonden (grond) 
recht.. Als dit zo is, wordt gecontroleerd of de litigieuze regeling dit belang ook inderdaad 
dient,, of niet een andere, minder belastende maatregel mogelijk zou zijn ter bescherming 
vann het rechtmatig belang en (mogelijk) of het rendement ten aanzien van het rechtmatige 
belangg en de zwaarte van de inbreuk in redelijke verhouding staan. 

Doordatt het Hof van Justitie in zijn rechtspraak het vrij verkeer binnen de Unie tot 
grondbeginsell  van de Unie heeft gemaakt, heeft de jurisprudentie op het eerste gezicht 
eenn politiek-liberaal karakter. Sociaal-economische wetgeving, milieubescherming en ander 
'facettenbeleid'' lijk t altijd apart te moeten worden verantwoord als dit op enigerlei wijze 
directt of indirect, daadwerkelijk of potentieel, het vrij verkeer belemmert. Verschillende 
auteurs,, waaronder Wouters en Fallon, achten op grond daarvan een 'uitverkoren verwant-
schap'' aanwezig tussen partij autonomie en vrij verkeer.2 Het bestaan van de Keek-doctrine 
toontt echter mijns inziens aan dat vrij verkeer en vrije markteconomie niet per se identiek 
zijn.. Regulering, in het geval Keek van 'verkoopmodaliteiten', is op zich niet in strijd met 
hett vrij verkeer. Wel is discriminatie verboden en moeten belemmeringen van het vrij 
verkeerr zoveel mogelijk worden voorkomen. 

11 Zie voor een waardering van de vraag of het vrij verkeer van diensten uitgaat van een Grundrechtskon-
zeption:zeption: Künzle 1991, 16 e.v.; A-G Lenz bij HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 
ov.. 203 e.v. (Bosman); EverlingEu/? 1989, 344-345. Deze laatste benadrukt echter het verschil tussen 
(subjectieve)) grondrechten en fundamentele vrijheden. 

22 Wouters NV1R 1996, 115. 
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Bijzonderr aan de EG-rechtelijke toetsing in vergelijking met een nationale grondrechtentoets 
is,, dat in de EG-context (vrijwel) altijd meer dan één nationaal rechtsstelsel bij een 
casuspositiee is betrokken. Hierdoor kunnen de rechtssubjecten die gebruik maken van het 
vrijj  verkeer geconfronteerd worden met de toepasselijkheid van meerdere, niet op elkaar 
aansluitendee rechtsregimes. Dit kan op zich een belemmeringg vormen voor de voorspoedige 
ontwikkelingg van het internationale rechtsverkeer. Bescherming van het internationale 
rechtsverkeerr tegen de complicaties van het uiteenlopen van nationale rechtsstelsels is 
vanoudss de belangrijkste doelstelling van het IPR.3 Qua inhoud vertoont het vrij verkeer 
dann ook verwantschap met het IPR in de ruimste zin van het woord. Zo heeft het vrij verkeer 
vann personen een belangrijke vreemdelingenrechtelijke component. In het personenverkeer 
iss daarnaast sprake van overgangsproblemen, die een gevolg zijn van het elkaar in de tijd 
opvolgenn van verschillende rechtsregimes. Deze problemen kunnen gedeeltelijk worden 
ondervangenn via de iPR-technieken van erkenning en behoud van verkregen rechten. Deze 
techniekenn bieden echter veelal geen oplossing voor de problemen van het vrij verkeer 
vann diensten nu daar, en in mindere mate ook in het goederenverkeer, in het algemeen 
sprakee is van wetsconflicten. Deze term duidt op situaties waarin meer dan één rechtsstelsel 
tegelijkertijdd een legitieme claim op toepassing heeft. Het is te verwachten dat het EG-recht 
opp dit punt verwantschap vertoont met het conflictenrecht, het gedeelte van het IPR dat 
regelingenn bevat voor het op grensoverschrijdende gevallen toe te passen (nationale) recht. 

Uitt de literatuur met betrekking tot de invloed van het EG-recht op het IPR spreekt echter 
eenn diepgaand verschil van mening over de verhouding tussen het IPR en het recht met 
betrekkingg tot het vrij verkeer binnen de Unie.4 Dit meningsverschil betreft zowel het 
huidigee positieve recht als de meest gewenste verhouding tussen deze twee rechtsgebieden. 
Globaall  vallen de meningen uiteen in drie categorieën. Volgens de auteurs in de eerste 
categoriee staat het EG-recht onverschillig tegenover het conflictenrecht. Lijnrecht daar-
tegenoverr staan de schrijvers die menen dat het EG-recht, openlijk of 'versteekt', direct 
afdwingbaree conflictregels bevat. Deze regels zouden zowel het nationale IPR als de regels 
vann het EVO opzij zetten. In die opvatting vormt het vrij verkeer dus een rechtsbron voor 
hett conflictenrecht. Een derde groep wordt gevormd door die auteurs die weliswaar 
ontkennenn dat het EG-recht kant-en-klare conflictregels bevat maar er wel van uitgaan, 
datt het EG-recht grenzen stelt aan het conflictenrecht. Het IPR moet in die opvatting zoveel 
mogelijkk verdragsconform worden uitgelegd. Zonodig kan het EG-recht volgens hen 
correctiess aanbrengen op het IPR. Ik schaar mij in het laatste kamp. In de jurisprudentie 
vann het Hof inzake het vrij verkeer binnen de Unie zijn mijns inziens aspecten aanwezig 
vann een conflictenrechtelijk systeem. Een directe omzetting van vrij verkeer naar IPR is 
echterr om verschillende redenen niet mogelijk. 

Dee eerste reden hangt samen met de bevoegdheid van het Hof van Justitie. Het Hof heeft 
uitsluitendd bevoegdheden binnen het kader van de Europese Verdragen en is dus niet in 

33 Struycken RdC 1992-1, 282. 
44 Wouters NVIR 1996, 110 e.v. en de discussie tijdens de vergadering; Bernard RabelsZ 1999, 175-177, 

Draschh 1996 besproken door Bernard RabelsZ 1999, 175-177. 
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staatt universeel geldende conflictregels te formuleren. Binnen zijn bevoegdheid beoordeelt 
hett Hof tot nu toe met name de redelijkheid van de toepassing van nationaal, materieel 
rechtt en slechts in geringe mate het conflictenrecht zelf. Deze beoordeling vindt slechts 
plaatss als de inhoud van een regeling, dan wel het niet of juist wel toepassen daarvan op 
hett communautaire geval discriminatie veroorzaakt dan wel anderszins het vrije verkeer 
binnenn de Unie belemmert. Of en hoe toepassing van een regel van privaatrecht belem-
merendd kan werken op het vrij verkeer, zal per rechtsgebied verschillen. Daarbij is te ver-
wachtenn dat het vrij verkeer voornamelijk betekenis heeft voor rechtsgebieden die zijn 
tee beschouwen als economisch semi-publiekrecht. Naast het rechtspersonenrecht staan 
daarbijj  vooral het verzekeringsrecht en het consumentenrecht in de belangstelling van zowel 
dee juridische auteurs als de Europese regelgever. Ook het arbeidsrecht valt in deze categorie. 

Eenn tweede reden waarom de omzetting van vrij verkeer naar conflictenrecht moeizaam 
verloopt,, is gelegen in de verschillende vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan 
hett EG-recht respectievelijk het IPR. Het IPR betreft voornamelijk civiele partijen die in 
eenn grensoverschrijdende privaatrechtelijke verhouding tot elkaar staan. Er moet met 
betrekkingg tot deze verhouding een beslissing genomen worden die recht doet aan het belang 
vann partijen, het internationale rechtsverkeer en, in mindere mate, de betrokken nationale 
staten.. De invalshoek is een conflictenrechtelijke: de rechtsverhouding moet worden 
'thuisgebracht'' bij een bepaald nationaal recht. Daartoe hanteert het Savigniaanse model, 
zoalss dat in continentaal Europa gehanteerd wordt, een aantal impliciete vooronderstellingen. 
Zoo gaat het model ervan uit dat rechtsstelsels onderling uitwisselbaar zijn en dat de staat 
geenn eigen belang heeft bij de toepassing van zijn privaatrecht. Het eigen belang van de 
staatt wordt in hoofdzaak gewaarborgd door de technieken van de voorrangsregels en de 
openbaree orde. 

Inn het EG-recht daarentegen beroept één individu zich op een grondrecht tegenover 
eenn regelgevende of uitvoerende instantie, meestal de overheid. De invalshoek is primair 
materieelrechtelijkk en richt zich op een specifieke rechtsregel: de inhoud of toepassing 
vann een bepaalde nationale rechtsregel wordt aangevochten. Tenzij harmonisatie heeft plaats-
gevonden,, wordt slechts in geringe mate uitgegaan van de gelijkwaardigheid van rechtstel-
sels.. De regelgevende of uitvoerende instantie kan een geconstateerde inbreuk rechtvaar-
digenn door zich te beroepen op een hoger nationaal belang.5 Dit belang kan bijvoorbeeld 
gelegenn zijn in het beschermen van crediteuren, werknemers of consumenten of in het 
zorgdragenn voor een eerlijke mededinging. Het systeem van rechtvaardigingsgronden van 
hett EG-recht veronderstelt dus, in tegenstelling tot het IPR, een nationaal belang bij toepas-
singg van het eigen recht. Daarnaast hanteert het EG-recht niet, of in veel mindere mate 
dee presumpties van de gelijkwaardigheid van rechtstelsels. 

55 De belangen waarop de lidstaat zich kan beroepen zijn of Europeesrechtelijke, gemeenschappelijke 
belangenn of eigen, nationale belangen. 
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Opp grond van de in het EG-recht gehanteerde vooronderstellingen vertoont de jurisprudentie 
mett betrekking tot het vrij verkeer binnen de Unie verwantschap met de voorrangsregelleer 
inn het IPR en dan met name met de behandeling van vreemde voorrangsregels zoals die 
iss voorzien in art. 7 lid 1 EVO.6 Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid om bij de toe-
passingg van de lex causae op een overeenkomst rekening te houden met dwingende bepa-
lingenn van het recht van een ander land die toepassing claimen op de casus. Bij de beslis-
singg of aan deze dwingende bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt op grond 
vann art. 7 EVO rekening gehouden met hun aard en strekking, alsmede met de gevolgen 
diee uit de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen zouden voortvloeien. 

Hett Hof van Justitie toetst in het kader van het vrij verkeer op de aanwezigheid van 
eenn zwaarwegend, te respecteren belang en controleert of dat belang ook in de concrete 
casuss wordt bevorderd door toepassing van de regel. Of nog een zelfstandige afweging 
plaatsvindtt van de gevolgen van niet-toepassen van dee regel voor het te beschermen belang 
enerzijdss tegen de gevolgen van wei-toepassen van de regel voor het vrij verkeer anderzijds, 
staatt ter discussie. Wel kan het Hof van Justitie besluiten dat een nationale maatregel 
onnodigg zwaar ingrijpt in het vrij verkeer. De jurisprudentie van het Hof van Justitie geeft 
mijnss inziens een goede indicatie van zwaarwegende nationale belangen in de zin van art. 
77 lid 1 EVO. Tevens is daaruit af te leiden welk band met de betreffende lidstaat aanwezig 
moett zijn, met andere woorden, wat een redelijke werkingssfeer is voor de betreffende 
regel. . 

22 Vri j  verkeer  en IPR, arbeidsrecht 

Hett internationale arbeidsrecht is EG-rechtelijk een bijzonder rechtsgebied omdat het 
gevolgenn heeft voor zowel het vrij verkeer van werknemers als het vrij verkeer van diensten. 
Daarinn verschilt het van de, eveneens sterk EG-rechtelijk ingevulde, terreinen van het 
verzekeringsrechtt en het consumentenrecht De interactie tussen vrij verkeer en het IPR op 
hett terrein van het verzekeringsrecht en het consumentenrecht speelt zich geheel af binnen 
eenn van de verdragsvrijheden: verzekeringen vallen onder dienstverlening, consumenten-
transactiess vallen, afhankelijk van het geleverde produkt, onder het dienstenverkeer of het 
vrijj  verkeer van goederen. Het maakt daarbij niet uit wie zich op het vrij verkeer beroept, 
dee afnemer of de producent. Dit is anders bij het arbeidsrecht. Het vrij verkeer van 
werknemerss heeft direct gevolgen voor de rechten en verplichtingen van de internationaal 
actievee werknemer. Het vrij verkeer van diensten daarentegen is een vrijheid die zich 
uitsluitendd richt op de werkgeverskant van de arbeidsovereenkomst. De werkgever tevens 
dienstverrichterr kan zich in een aantal gevallen verweren tegen de toepassing van het 
nationalee arbeidsrecht van de staat van ontvangst met een beroep op zijn verdragsrechtelijk 

66 Bernhard {EuZW 1992,439) vergelijkt de toetsing van het HvJ EG met de pre-Savigniaanse statutenleer. 
Hett Hof van Justitie zal alleen het EG-recht als 'eigen' voorrangsregels zien, nationaal recht is (min 
off  meer) vreemd recht. 
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gewaarborgdee vrijheden. Door deze dubbele controlemogelijkheid worden alle aspecten 
vann het conflictenrecht inzake arbeidsovereenkomsten vatbaar voor EG-rechtelijke toetsing. 

Dee verwijzingsregel inzake arbeidsovereenkomsten kan worden getoetst aan het 
gelijkheidsbeginsell  van art. 39 EG-verdrag. Datzelfde gelijkheidscriterium is ook de relevante 
maatstaff  voor de beoordeling van de negatieve geldingspretentie van het materiële ar-
beidsrecht.. Met andere woorden, aan de hand van art. 39 EG-Verdrag kan een EG-rechtelijke 
beoordelingg plaatsvinden van de criteria die bepalen wanneer een regel van nationaal 
arbeidsrechtt niet van toepassing is. Op grond van deze criteria wordt immers onderscheid 
gemaaktt tussen interne gevallen en het van toepassing van de regel uitgesloten com-
munautairee geval. Dit onderscheid berust in het algemeen niet op een zwaarwegend 
algemeenn belang, maar vloeit juist voort uit een territoriale beperktheid van de in de 
materiëlee regel vertegenwoordigde nationale belangen. 

Bijj  de positieve geldingspretentie is het omgekeerde het geval. Het gaat dan om de 
toepassingg van nationale regelingen op zowel interne als de binnen de werkingssfeer van 
dee regeling vallende internationale gevallen. Met andere woorden, de positieve geldings-
pretentiee betreft maatregelen zonder onderscheid die onder bepaalde omstandigheden een 
verbodenn belemmering kunnen vormen. Deze belemmeringen treffen meestal de werkgever, 
nuu de werkgever degene is aan wie het arbeidsrecht de meeste dwingendrechtelijke verplich-
tingenn oplegt. Als deze daardoor hinder ondervindt bij zijn internationale activiteiten, zal 
hijj  een beroep doen op het vrij verkeer van diensten. 

Opp de positie van materiële regels van IPR is in deel drie niet ingegaan nu dit probleem 
geenn relevantie heeft voor de conflictenrechtelijke problematiek. 

Hett vrij verkeer van werknemers heeft een belangrijke vreemdelingenrechtelijke component. 
Viaa het verbod op discriminatie naar nationaliteit beoogt de regeling de gelijkstelling van 
werknemerss ongeacht hun herkomst of nationaliteit. Het IPR onderscheidt groepen werk-
nemerss juist van elkaar. Het maakt verschil tussen werknemers werkzaam onder recht X 
enn werknemers waarbij recht Y van toepassing wordt geacht op de arbeidsverhouding. 
Daarnaastt is het IPR gebaseerd op een onderscheid tussen interne en internationale gevallen. 
Dee verschillende meerzijdige en/of eenzijdige conflictsregels bevatten de criteria op basis 
waarvann een bepaalde werknemer wordt ondergebracht in de ene dan wel de andere groep. 
Dezee criteria zijn in het algemeen geografisch van aard en zijn daarmee naar hun aard 
geschiktt om indirect onderscheid op grond van nationaliteit teweeg te brengen. Deze 
spanning,, die onderwerp is van hoofdstuk 2, is grotendeels op te lossen door in het IPR 
aann te knopen bij de arbeidsmarkt waarvan de betrokken werknemer deel uitmaakt. Dit 
leidtt tot een grotere nadruk op aanknoping bij de gewoonlijke werkplek met de vestiging 
vann de werkgever als secundaire aanknoping. Om het in EG-termen uit te drukken: de werk-
nemerr maakt deel uit van de arbeidsmarkt van het land waar of van waaruit hij zijn 
werkzaamhedenn verricht. Daarnaast verzet het EG-recht zich niet tegen begunstiging van 
internationalee gevallen. Een dergelijke omgekeerde discriminatie is hooguit in strijd met 
nationalee anti-discriminatiewetgeving. 
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Hoofdstukk 3 heeft betrekking op het conflictenrechtelijke gehalte van het vrij verkeer van 
diensten.. In het voor het internationale arbeidsrecht relevante actieve dienstenverkeer is 
inn het algemeen sprake van twee rechtsstelsels die van toepassing kunnen zijn op dezelfde 
grensoverschrijdendee situatie. De twee betrokken landen zijn het land van herkomst van 
dee dienstverrichter en het land van ontvangst van de dienst. Het tegelijkertijd toepassen 
vann meer dan één rechtsstelsel op een en dezelfde dienst kan echter leiden tot dubbele 
lastenn voor de internationaal actieve dienstverrichter en/of overlapping van controles. Bij 
dee vraag welke van de twee toepassing claimende rechtsstelsels de dubbele last teweeg-
brengtt en/of rekening moet houden met de reeds in het andere land verrichte controles, 
hanteertt het Hof van Justitie mijns inziens impliciete vooronderstellingen omtrent het 
primairr toe te passen recht. Deze vooronderstelling vinden hun positiefrechtelijke uitwerking 
inn het herkomstland-beginsel en de Keek-doctrine. 

Doorr de combinatie van deze twee beginselen, met de daarop toegestane uitzonderingen, 
ontstaatt een conflictenrechtelijk systeem dat verwantschap vertoont met de regeling van 
hett EVO. Het herkomstland-beginsel vertoont verwantschap met art. 4 EVO. Het herkomst-
land-beginsell  knoopt immers, net als art. 4 EVO, aan bij het land van vestiging van de 
dienstverrichterr c.q. de leverancier van het goed. De doorkruising van het recht van het 
landd van herkomst op grond van zwaarwegende nationale belangen van het land van ont-
vangstt lijk t op het systeem van art. 7 EVO. De Keek-doctrine tenslotte heeft een parallel 
inn de regeling met betrekking tot de modalités d'exécution van art. 10 EVO. Auteurs als 
Wouters,, Fallon en Von Wilmowsky zien de verwantschap tussen het EG-recht en de rege-
lingg van het EVO in een iets ander licht en benadrukken de samenhang tussen vrij verkeer 
enn rechtskeuzevrijheid zoals deze is neergelegd in art. 3 EVO. Ook in hun opvatting is er 
duss - in zekere zin - sprake van een parallellie tussen het EVO en vrij verkeer van diensten. 

Hett herkomstland-beginsel is het belangrijkste, en ook het bekendste beginsel dat het Hof 
hanteertt om te bepalen welke van de verschillende betrokken rechtstelsels zijn toepassing 
moett verantwoorden.7 Toepassing van het herkomstland-beginsel in het vrij verkeer van 
dienstenn zou betekenen dat op het terrein van het arbeidsrecht primair wordt aangeknoopt 
bijj  het land van vestiging van de werkgever. Deze is namelijk rechthebbende inzake het 
vrijj  verkeer van diensten, de werknemer zelf speelt hierin eigenlijk geen rol. Hiermee lijk t 
hett Hof van Justitie impliciet te kiezen voor een van de twee hoofdaanknopingsfactoren 
inn het internationale arbeidsrecht. De gewoonlijke werkplek als aanknopingscriterium komt 
inn de jurisprudentie met betrekking tot het dienstenverkeer niet voor.8 Wel moet er sprake 
zijnn van werknemers die behoren tot het vaste personeel van de dienstverrichter en die 
werkzaamm zijn onder recht van de lidstaat van herkomst. Op deze schijnbare discrepantie 
tussenn EG-recht en EVO wordt in deel IV nader teruggekomen. 

77 Een belangrijke uitzondering lijk t te gelden voor het mededingingsrecht, zie HvJ EG 10 november 
19922 C-3/91 Jw 1992, 1-5529 (Exportur). 

88 Wel wordt er met een arbeidsmarktcriterium gewerkt, en wordt er onderscheid gemaakt tussen vast 
personeell  en lokaal geworven personeel. 
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Alss in beginsel het herkomstland wordt aangewezen om een internationale dienstverrichting 
tee reguleren, moet het land van ontvangst toepassing van zijn recht rechtvaardigen. De 
belangenn die relevant worden geacht ter rechtvaardiging van arbeidsrechtelijke belemmerin-
genn van het dienstenverkeer zijn de regulering van de arbeidsmarkt, het verzekeren van 
dee eerlijke mededinging, de bescherming van werknemers en het hier niet relevante belang 
vann toezicht op het vreemdelingenverkeer. 

Zowell  de regulering van de arbeidsmarkt als de bescherming van de eerlijke mededin-
gingg beogen een bepaalde 'markt' te reguleren. Het marktbegrip waarop ze afstemmen 
verschiltt echter. De internationale bouwonderneming die met zijn personeel werkzaamheden 
uitvoertt in Berlijn concurreert met andere Europese ondernemingen op de Berlijnse bouw-
markt.markt. Het vaste personeel van deze buitenlandse dienstverrichter betreedt echter volgens 
hett Hof van Justitie niet de Duitse arbeidsmarkt. De markt van de dienst lijk t slechts samen 
tee vallen met de arbeidsmarkt ingeval van arbeidsbemiddeling en uitzendarbeid. Arbeids-
marktbeschermendee maatregelen die genade konden vinden in de ogen van het Hof van 
Justitiee betroffen dan ook uitsluitend regulering van dit soort irreguliere (uitzend) arbeid. 

Dee andere twee belangen, te weten het waarborgen van eerlijke concurrentie en de 
beschermingg van de bij de dienstverrichting betrokken werknemers, worden nogal eens 
inn één adem genoemd. Deze combinatie verwijst naar het gevaar van sociale dumping. 
Hett fenomeen sociale dumping is gebaseerd op twee vooronderstellingen, namelijk (1) 
dee ongelijkwaardigheid van de nationale stelsels van arbeidsrecht en (2) de onwenselijkheid 
vann concurrentie gebaseerd op die ongelijkheid. In de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
zijnn echter aanzetten aan te wijzen voor de erkenning van de onderlinge gelijkwaardigheid 
vann het arbeidsrecht van de verschillende lidstaten. Ook in dat geval staat het Hof echter 
toee dat het land waar de dienst verricht wordt, zijn minimumloon- en openbare orde-bepa-
lingenn toepast en daartoe de nodige handhavingsmaatregelen treft. Dit wordt echter niet 
geplaatstt in het kader van de regulering van de concurrentieverhoudingen maar in het kader 
vann de effectieve bescherming van de bij de dienstverlening betrokken werknemers. 

Dee bescherming van bij de dienstverrichting betrokken werknemers leidt niet logischer-
wijss tot aanknoping aan de plaats waar de dienst verricht wordt. Men kan zich zelfs 
afvragenn of de bescherming van buitenlandse werknemers in dienst van buitenlandse 
werkgeverss tot het nationale belang gerekend kan worden, behalve in het kader van de 
reguleringg van de arbeidsmarkt en de bescherming van de eigen werknemers tegen sociale 
dumping.. Het Hof lijk t echter de bescherming van werknemers die - al is het maar tij-
delijkk - werkzaam zijn binnen het territoir, te erkennen als rechtmatig belang van de lidstaat 
waarr de dienst verricht wordt. Het stelt zelfs de eis dat beschermende maatregelen ook 
daadwerkelijkk ten goede moeten komen aan de betrokken groep werknemers.9 Naast deze 
eiss wordt de keuzevrijheid van de lidstaat van ontvangst bij het organiseren van de bescher-

99 Zie bijvoorbeeld in het arrest HvJ EG 3 februari 1982 gev.zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 223 (Seco) 
r.o.. 14: de litigieuze regeling "... kan echter niet als een passend middel worden beschouwd, aangezien 
eenn dergelijke algemene maatregel naar haar aard ongeschikt is om die regeling (= minimumloon-
bepalingenn AH) te doen naleven of op enigerlei wijze aan de betrokken werklieden ten goede te laten 
komenkomen (cursief AH)." 
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mingg van de werknemers ook beperkt door het evenredigheidsbeginsel. Beide vereisten 
bemoeilijkenn het opleggen van organisatorische maatregelen die de bescherming van de 
werknemerr meer in abstracto bevorderen. Ook de bescherming via premieheffing en 
fondsenvormingg is problematisch. Fondsenbepalingen dragen immers een groter risico op 
dubbelee belasting met zich mee en gaan in het algemeen gepaard met administratieve 
verplichtingen.. Als het recht van de lidstaat van ontvangst daarentegen een vorderingsrecht 
opp de werkgever verleent kan vrij gemakkelijk rekening gehouden geworden met de reeds 
inn het land van herkomst geboden bescherming: de regeling vormt geen dubbele belasting, 
maarr leidt (slechts) tot begunstiging. 

Gezienn de beperkingen die de vrij verkeer-toetsing met zich meebrengt met betrekking 
tott toepassing van het recht van de feitelijke werkplek, is het belangrijk om te weten of 
bepaaldee soorten arbeidsrechtelijke regels uitgezonderd zijn van de werking van artikel 
499 EG-Verdrag. Het Hof suggereert dit wel, wanneer het stelt dat het EG-recht de toepassing 
vann minimumloonbepalingen en regels van openbare orde 'onverlet' laat. Deze standaar-
doverwegingg laat echter nog zeer veel te raden over. Zo is het onduidelijk welke betekenis 
moett worden toegekend aan het begrip minimumloon. Deze term lijkt te verwijzen naar 
hett in wet of CAO vastgelegde minimum week- of maandloon. Hij kan echter ook verwijzen 
naarr de minimaal voorgeschreven beloning voor die functie vervuld door iemand met die 
anciënniteitt (oftewel de loonschaal). Het loonbegrip kan tenslotte ook heel ruim uitgelegd 
worden.. Het omvat dan alle op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden. Bij die laatste 
interpretatiee komt echter de problematiek van de fondsen en verzekeringen weer volop 
omm de hoek kijken.10 Openbare orde is evenmin een eenduidig begrip. Het zou mogelijk 
inn de beperkte zin van art. 46 EG-Verdrag moeten worden uitgelegd. In dat geval is denk-
baarr dat bepaalde regels van het stakingsrecht voldoen aan het openbare orde-begrip. 

Hett is de vraag of naast het minimumloon en de openbare orde nog andere regels van 
dee werkplek een bevoorrechte positie innemen, bijvoorbeeld de regels die betrekking hebben 
opp rust- en werktijden en de veiligheid op de werkplek. Het gaat dan om de vraag of en 
inn welke mate dergelijke bepalingen onder een aangepaste Keek-doctrine vallen. 

Overr de toepassing van de Keek-doctrine in het dienstenverkeer bestaat nog veel on-
duidelijkheid.. Conflictenrechtelijk lijkt de doctrine bepaalde typische marktreguleringen 
loss te koppelen van het op grond van het herkomstlandbeginsel primair aangewezen 
toepasselijkee recht. De omvang van deze afsplitsing is onduidelijk, maar lijk t beperkt. 
Bovendienn is de grens tussen de vrijstellingstoets en de normale rechtvaardigingstoets niet 
ergg duidelijk. Op al deze punten vertoont de Keek-doctrine een zekere verwantschap met 
hett principe dat is neergelegd in art. 10 lid 2 EVO. Deze bepaling luidt "Ten aanzien van 
dee wijze van nakoming [in de Franse tekst de modalités d'execution geheten, AH] en de 
doorr de schuldeiser in geval van tekortkoming te nemen maatregelen, wordt rekening 

100 Zie ook HvJ EG 23 november 1999 C-369 en 379/96 (Arblade) r.o. 44 e.v. Daarin acht het Hof van 
Justitiee het onwaarschijnlijk dat "weerverletzegels" en "getrouwheidszegels" deel uitmaken van het 
minimumloon. . 
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gehoudenn met het recht van het land waar de overeenkomst wordt nagekomen." Deze in 
hett Nederlandse IPR vrijwel vergeten bepaling wordt in de Duitse literatuur gezien als 
alternatieff  voor art. 7 lid 1 EVO. Art. 7 lid 1 EVO, dat betrekking heeft op buitenlandse 
voorrangsregels,, is door Duitsland uitgezonderd van de ratificatie. Bepaalde buitenlandse 
regelingen,, zoals de wettelijke bepalingen met betrekking tot werk- en rusttijden, feestdagen 
enn veiligheidsmaatregelen op de werkplek, zouden echter via art. 10 lid 2 EVO alsnog voor 
toepassingg in aanmerking komen. Ze zouden zijn te beschouwen als uitvoeringsmodaliteiten 
vann de arbeidsovereenkomst. Voor het vrij verkeer van diensten zou dit betekenen dat 
dergelijkk regelingen kunnen profiteren van een aan de specifieke eigenschappen van het 
dienstenverkeerr aangepaste Keek-doctrine. In dat geval mogen dergelijke regelingen 
afkomstigg uit het land van ontvangst van de dienstverrichting in beginsel worden toegepast. 
Well  vindt er een controle plaats of ze direct of indirect discrimineren op grond van natio-
naliteitt of plaats van vestiging. Van een dergelijke indirecte discriminatie is mijns inziens 
sprakee als de regels organisatorische voorschriften bevatten die mede van toepassing worden 
verklaardd op tijdelijk binnen het territoir actieve dienstverrichters. Voor organisatorische 
maatregelenn geldt namelijk het herkomstlandbeginsel. 

Err zijn verschillende argumenten aan te voeren, waarom werktijden en veiligheid onder 
eenn Keck-achtige uitzondering zouden moeten vallen. Ten eerste zijn er in het diensten-
verkeerr nauwelijks regelingen denkbaar die een grotere verwantschap vertonen met de 
opp grond van de Keek-doctrine vrijgestelde sluitingstijden van winkels. Ten aanzien van 
winkelsluitingstijdenn is niet goed denkbaar dat deze gereguleerd worden door een ander 
landd dan het land waar zich de winkels bevinden. Uit het in deel II beschreven onderzoek 
blijkt,, dat ook de regeling van arbeidsomstandigheden en feestdagen sterk territoriaal 
bepaaldd is. Welke feestdagen gelden in Beieren, is een zaak van Beieren en van Beieren 
alleen.. Ook regelingen met betrekking tot de veiligheid op de werkplek zijn in het algemeen 
slechtss van toepassing op werkzaamheden binnen het territoir. Ten aanzien van dit soort 
regelingenn doet zich het probleem van een dubbele last dan ook niet voor: slechts het recht 
vann de feitelijke werkplek claimt toepassing. Ook bij de rechtvaardiging van de eventueel 
optredendee belemmering hoeft geen rekening te worden gehouden met het recht van het 
landd van vestiging van de dienstverrichter, nu dit recht de situatie in geschil niet regelt. 
Ditt laatste is extra relevant nu werktijden en arbeidsomstandigheden in beginsel Europees-
rechtelijkk zijn geharmoniseerd. 

33 IPR en EG-recht: de detacheringsrichtlijn 

Opp grond van de detacheringsrichtlijn is de lidstaat van ontvangst verplicht de bij een 
grensoverschrijdendee dienstverrichting betrokken werknemers de bescherming te garanderen 
vann de in dat land geldende bepalingen van arbeidsrecht met betrekking tot een aantal 
specifiekk in de richtlijn genoemde onderwerpen. Die onderwerpen variëren van veiligheid 
opp de werkplek, via regulering van uitzendarbeid tot gelijke behandeling van mannen en 
vrouwenn en minimumloonbepalingen. In de jurisprudentie inzake het vrij verkeer nemen 
dezee bepalingen zeer verschillende posities in. Gelijke behandeling op grond van geslacht 
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en/off  nationaliteit zijn beide verdragsrechtelijk gewaarborgde grondrechten. De regulering 
vann uitzendarbeid behoort tot op grote hoogte tot de EG-rechtelijk toegestane regulering 
vann de arbeidsmarkt. Veiligheid en werktijden daarentegen vallen mijns inziens onder een 
aangepastee Keek-exceptie: het land van tewerkstelling is als eerst aangewezen om deze 
onderwerpenn te reguleren. Loonvoorwaarden, tenslotte, maken deel uit van het arbeids-
overeenkomstenrecht.. Het vrij verkeer van diensten lijk t tot op grote hoogte neutraal te 
staann ten aanzien van deze overeenkomstenrechtelijke aspecten, mits de betreffende 
regelgevingg niet door zijn vormgeving onnodige belemmeringen opwerpt en/of verdubbelin-
genn met zich meebrengt van de verplichtingen van de werkgever. 

44 Tenslotte 

Inn het vrij verkeer van werknemers concurreren het land van ontvangst en het land van 
herkomstt van de werknemer met elkaar. Hierbij lijk t voor het toepasselijk recht het land 
vann ontvangst de beste papieren te hebben. Binnen Europa is mijns inziens geen emplooi 
voorr de uitzendings- of gemeenschappelijke herkomst-regel. Dat is onder andere een gevolg 
vann het feit dat het discriminatieverbod in het vrij verkeer niet alleen de communautaire 
werknemerr zelf beschermt, maar ook de andere werknemers op de door hem (te) betreden 
arbeidsmarkt.. Daarom verzet het vrij verkeer van werknemers zich tegen voor de commu-
nautairee werknemer nadelige persoonsgebonden variaties. Begunstiging van de com-
munautairee werknemer ten opzichte van het interne geval is daarentegen nooit in strijd 
mett het vrij verkeer van werknemers. Op bepaalde punten lijk t het vrij verkeer van werk-
nemerss zelfs aan te sturen op begunstiging. 

Hett vrij verkeer van diensten betreft de afstemming tussen het recht van het land van 
herkomstt respectievelijk ontvangst van de dienst. De werknemer die in het kader van een 
internationalee actieve dienstverrichting tijdelijk in een andere lidstaat werkzaamheden 
verricht,, betreedt in het algemeen niet de arbeidsmarkt van die lidstaat. Van een land van 
herkomstt resp. ontvangst van de werknemer is dan ook geen sprake. Het EG-recht dwingt 
dann ook niet tot een gelijkstelling tussen de gewoonlijk in de ontvangststaat werkende 
werknemerss en de werknemers die daar slechts werkzaam zijn in het kader van het verrich-
tenn van een dienst. Het feit dat de dienstverrichtende werknemer in het algemeen geen 
deell  uitmaakt van de arbeidsmarkt van het land van ontvangst van de dienst beïnvloedt 
hett vreemdelingenrechtelijke aspect van het vrij verkeer van diensten. Verder heeft het 
tott gevolg dat bescherming van de lokale arbeidsmarkt van het land van ontvangst in het 
vrijj  verkeer van diensten slechts een beperkte rol kan spelen. Het belangrijkste argument 
omm op een communautaire dienstverrichting het arbeidsrecht van het land van ontvangst 
vann toepassing te achten, is gelegen in de bescherming van de bij de dienstverrichting 
betrokkenn werknemers. Daarnaast spelen de eerlijke concurrentieverhoudingen op de 
dienstenmarktt nog een rol. Het belang van dit laatste aspect, dat verwijst naar het bestrijden 
vann sociale dumping, is omgekeerd evenredig met de mate waarin het Hof bereid is uit 
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tee gaan van de gelijkwaardigheid van de verschillende stelsels van arbeidsrecht binnen 
dee Unie. 

Hett vrij verkeer van diensten lijk t een driedeling van arbeidsrechtelijke regels teweeg te 
brengen.. Aan de ene kant van het spectrum staan regelingen die invloed hebben op de 
organisatiee van de dienstverrichter/werkgever. Deze regels lijken bij uitstek onderhevig 
aann het herkomstlandbeginsel. Geheel aan de andere kant bevinden zich de regels die direct 
betrekkingg hebben op de uitvoering van de dienst ter plaatse: de veiligheidsvoorschriften 
enn werktijdenregelingen. Deze zouden profiteren van een aangepaste Keek-doctrine waar-
doorr deze onderwerpen primair worden geregeld door het land van ontvangst. Hiertussen 
bevindenn zich de meeste onderwerpen van het arbeidsovereenkomstenrecht en de regelingen 
vann openbare orde. In de jurisprudentie komen van de overeenkomstenrechtelijke regelingen 
alleenn die met betrekking tot het (minimum)loon ter sprake. Het dienstenverkeer Iaat 
toepassingg van de in het land van ontvangst geldende minimumvoorschriften en regels 
vann openbare orde 'onverlet'. Hiermee lijk t het dienstenverkeer tot op grote hoogte neutraal 
tee staan ten aanzien van het conflictenrecht met betrekking tot deze onderwerpen. Daarbij 
moett echter bedacht worden dat de jurisprudentie met name ruimte biedt aan regelingen 
diee de communautaire werknemer directe bescherming bieden. Als een land zich op het 
belangg van werknemersbescherming beroept ter rechtvaardiging van een belemmering, 
dienenn de betrokken werknemers ook daadwerkelijk baat te hebben bij de regeling. Een 
anderr voordeel van materieelrechtelijke regelingen die directe rechten en plichten tussen 
werkgeverr en werknemer onderling bevatten, is dat deze zich in het algemeen makkelijk 
latenn combineren met het recht van het land van herkomst en dus minder snel belemmerend 
werkenn dan fondsenregelingen en organisatorische maatregelen. De combinatie van verschil-
lendee niveau's van materieelrechtelijke bescherming leidt dan - alsnog - tot begunstiging 
vann communautaire gevallen. 
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Inleiding g 

11 De opzet van het onderzoek 

Inn deel II van dit proefschrift is het conflictenrecht inzake arbeidsovereenkomsten beschre-
venn zoals dat voor de inwerkingtreding van het EVO gold in Nederland, Frankrijk en Duits-
land.. In deel li l werd vervolgens de invloed bestudeerd die het Europese recht en met name 
dee jurisprudentie inzake het vrij verkeer binnen de Unie uitoefent op het conflictenrecht. 
Inn dit deel staat de toepassing van het EVO in Nederland centraal. Dit onderzoek wordt 
bemoeilijktt door het feit dat het EVO nog slechts korte tijd van kracht is. Het aantal uit-
sprakenn waarin het EVO is toegepast is dan ook gering.1 In het algemeen wordt er echter 
vann uitgegaan dat de verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO nauw aansluit bij het ongeschre-
venn recht. De jurisprudentie hierover kan dus een indicatie geven over de verwachte inter-
pretatiee van art. 6 EVO in Nederland. Tevens is een bestudering van deze jurisprudentie 
mijnss inziens nuttig om een goed beeld te krijgen van de feitelijke problematiek die inter-
nationalee arbeidsovereenkomsten met zich meebrengen. De analyse van de Nederlandse 
rechtspraakk dient echter steeds gekoppeld te worden aan een bespreking van het EVO zelf 
enn zijn mogelijke interpretaties. Daarbij wordt teruggegrepen op het in de eerdere delen 
vann dit boek beschreven onderzoek met de bedoeling een conflictenrechtelijk systeem te 
ontwikkelenn dat aansluit bij Europeesrechtelijke ontwikkelingen. 

Voorr de opbouw van deel IV wordt de structuur van het EVO als uitgangspunt genomen. 
Inn hoofdstuk 2 wordt de rol van de rechtskeuze behandeld. Op dit punt brengt het EVO 
eenn duidelijke wijziging in het Nederlandse IPR. De opp het ongeschreven recht gebaseerde 

11 In verband met de datum waarop de arbeidsovereenkomst werd gesloten, is het EVO van toepassing 
opp de casus van Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 
19988 NIPR 1999, 157; Ktr Den Haag 8 oktober 1998 NIPR 1999, 73; Ktr Sittard 29 juti 1998 NIPR 
1998,, 308; Ktr Amsterdam 10 juli 1997 NIPR 1997, 354; Pres.Rb. Amsterdam 23 mei 1996 NIPR 
1997,, 215; Ktr Haarlem 6 februari 1997 NIPR 1997, 231; CGB 4 februari 1997 NIPR 1997, 235; 
Rb.. Middelburg 18 september 1996 NIPR 1997, 217; Ktr. Haarlem 2 december 1994, NIPR 1995, 
391;; Pres.Rb. Rotterdam 5 oktober 1995 NIPR 1996, 94. Daarnaast wordt een aantal malen op art. 
66 EVO geanticipeerd: Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267; Rb. Alkmaar 20 juni 1991 
NIPRNIPR 1992, 96. 
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rechtspraakk is daardoor voor dit onderwerp van geringe waarde en zal voornamelijk gebruikt 
wordenn ter illustratie. De wijziging van de status van de rechtskeuze roept een vraag op 
vann overgangsrecht. Ook dit probleem wordt in hoofdstuk 2 aan de orde gesteld. 

Hoofdstukk 3 gaat over de objectieve verwijzing. De objectieve verwijzingsregel uit 
hett ongeschreven recht sluit op het eerste gezicht aan bij art. 6 lid 2 EVO. In dit hoofdstuk 
iss dan ook meer aandacht voor de Nederlandse rechtspraak. Na een analyse van de Neder-
landsee rechtspraktijk op een bepaald punt moet echter steeds nauwkeurig worden bepaald 
inn hoeverre deze praktijk aansluit op de Europese ontwikkelingen. Daarbij komt eerst de 
hoofdaanknopingg aan de locus laboris aan de orde. Vervolgens wordt de verwijzingsregel 
voorr arbeidsverhoudingen zonder vaste werkplek aan een nader onderzoek onderworpen. 
Aangezienn daarbij de vestiging van de werkgever een belangrijke rol speelt, wordt in dit 
kaderr aandacht besteed aan het probleem van identificatie van de werkgever in concernver-
houdingen.. Tenslotte komt de vraag aan de orde, hoeveel ruimte er is om af te wijken 
vann de hoofdaanknoping(en) op grond van de omstandigheden van het geval. In dit kader 
wordtt tevens de vraag gesteld aan de hand van welke criteria kortdurende uitzendingen 
kunnenn worden onderscheiden van (permanente) overplaatsingen. 

Hoofdstukk 4 handelt over voorrangsregels en een aantal daarmee samenhangende proble-
men.. Voorrangsregels zijn dwingendrechtelijke bepalingen van nationaal recht die voorzien 
zijnn van een scope rule, een regeling van de eigen internationale werkingssfeer. Het een-
zijdige,, nationaal bepaalde karakter van het leerstuk beïnvloedt de bestudering ervan. In 
hoofdstukk 4 wordt dan ook hoofdzakelijk de werkingssfeer van de Nederlandse arbeidsrech-
telijkee wetgeving geanalyseerd. Waar relevant wordt de Nederlandse praktijk echter geplaatst 
inn een Europese kader. Een apart hoofdstuk is gewijd aan CAO's in het Nederlandse inter-
nationalee arbeidsrecht. Hierin komen respectievelijk de Nederlandse rechtspraak, de wet-
gevingg en de CAO-praktijk aan de orde. 

Dee voor de problematiek van grensoverschrijdende detacheringen meest relevante 
bevindingenn worden nog eens op een rij gezet in een samenvattende eindconclusie. Deze 
eindconclusiee vormt het slotdeel van dit boek. 

Voorr het onderzoek van de Nederlandse praktijk is gebruik gemaakt van openbare, geschre-
venn bronnen. De voornaamste daarvan zijn de jurisprudentie, de wetgeving en de besluiten 
tott verbindingverklaring van CAO'S. Er is geen onderzoek gedaan naar de contractspraktijk 
vann multinationale ondernemingen noch naar het handhavingsbeleid van de arbeidsinspectie, 
dee bij CAO opgerichte fondsen, de vakbeweging etc. Deze keuze hangt samen met het con-
flictenrechtelijkee perspectief dat aan deze studie ten grondslag ligt. Niet het vóórkomen 
vann bepaalde contractuele constructies is onderwerp van onderzoek, maar de consequentie 
diee het recht aan deze constructies verbindt. Niet de handhaving van het recht is relevant, 
maarr de grondslag waarop dit recht van toepassing wordt geacht. Deze keuze brengt echter 
ookk bepaalde beperkingen met zich mee. Hiermee moet bij het trekken van conclusies 
rekeningg worden gehouden. Om enig zicht te krijgen op deze zelfgekozen beperkingen 
wordtt hieronder ingegaan op de specifieke kenmerken van de internationale arbeidsovereen-
komstt in de Nederlandse jurisprudentie. 

362 2 



DeelDeel IV - De toepassing van hei EVO in Nederland 

22 De internationale arbeidsovereenkomst in de jurisprudenti e 

2.11 Inleidin g 

Eenn belangrijke kenbron voor de Nederlandse IPR is de uitgave 'Nederlands internationaal 
privaatrecht,, repertorium op verdragenrecht, wetgeving, rechtspraak en literatuur', kortweg 
NIPRR genaamd. Het huidige onderzoek is, wat de jurisprudentie betreft, grotendeels geba-
seerdd op de tussen 1986 en 1999 in dit periodiek gepubliceerde Nederlandse rechtspraak.2 

Dee keuze om het Nederlandse arbeidsrecht te beschrijven vanuit de in het NIPR gepubli-
ceerdee jurisprudentie brengt een aantal beperkingen met zich mee. Zo moet het arbeidsge-
schill  hebben geleid tot een procedure voor een Nederlandse rechter. De uitspraak van deze 
rechterr moet ter kennis zijn gekomen van de redactie van het NIPR, hetzij direct, hetzij 
viavia publicatie elders. Verder moet de uitspraak elementen bevatten die tot het IPR in ruime 
zinn worden gerekend. Met andere woorden, er moet een aspect van bevoegdheid, toepasse-
lij kk recht of erkenning, internationaal procesrecht, immuniteit of vreemdelingenrecht (gelijke 
behandeling)) in voorkomen. Als aan al deze voorwaarden voldaan is, zal de uitspraak in 
principee gepubliceerd worden in het NIPR.3 Een zekere mate van volledigheid ten aanzien 
vann gepubliceerde iPR-overwegingen zal hiermee wel worden bereikt. Het is echter geens-
zinss gegarandeerd, dat alle aspecten van internationale arbeidsverhoudingen ook in het 
overzichtt zijn terug te vinden. Om enig inzicht te krijgen in het karakter van de steekproef 
diee het NIPR vormt, zal in het onderstaande eerst aandacht worden besteed aan het soort 
geschillenn en het soort arbeidsverhoudingen dat zijn weg heeft gevonden naar het NIPR. 
Ditt zal vergeleken worden met de jurisprudentie op het terrein van het algemene, interne 
arbeidsrechtt zoals opgenomen in het periodiek Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). 

Inn de onderzochte periode bevatte het NIPR uitspraken die waren terug te voeren op 
1122 arbeidsconflicten met internationale elementen. Deze arbeidsconflicten gaven soms 
aanleidingg tot meerdere procedures. De verschillende fasen van het arbeidsconflict (bijvoor-
beeldd eerst een voorlopige voorziening en dan de bodemprocedure al of niet met hoger 
beroepp en cassatie) werden voor de analyse van het soort arbeidsverhoudingen als één casus 
beschouwd.. Bij de analyse van de iPR-overwegingen kunnen deze fasen wel afzonderlijk 
aann de orde komen, mits ze relevante overwegingen bevatten met betrekking tot het toe-
passelijkk recht. 

22 Hiermee vallen de uitspraken van het HvJ EG over het EEX buiten de inventarisatie. 
33 Op basis van inlichtingen verstrekt door het Asser-Instituut (en een summiere controle van andere 

mediaa die jurisprudentie publiceren), ga ik ervan uit, dat in de onderzochte periode alle bij de redactie 
bekendee uitspraken op het gebied van het arbeidsrecht die IPR-overwegingen bevatten, ook worden 
opgenomenn in het NIPR. Voor bijvoorbeeld de categorie echtscheiding ligt dit anders, hier worden 
zogenaamdee standaardgevallen niet meer opgenomen. Op het terrein van het internationale arbeidsrecht 
iss het aanbod echter nog gering en de situatie nog niet zodanig uitgekristalliseerd dat gesproken kan 
wordenn van oninteressante standaardgevallen. 
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2.22 Het karakter  van de arbeidsrechtelijke geschillen 

Dee arbeidsovereenkomst is een duurovereenkomst waarin wederzijds vertrouwen een belang-
rijkee rol speelt. Dit heeft invloed op de mate waarin en het tijdstip waarop de rechter in 
eenn conflict betrokken wordt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in vrijwel alle gevallen 
dee gerechtelijke procedure plaatsvond rondom of na het einde van de reguliere arbeidsver-
houding.. De onderzochte procedures betroffen in meer dan de helft van de gevallen perike-
lenn rond de beëindiging van de overeenkomst: ontslag op staande voet, verzoeken tot ont-
bindingg van de arbeidsovereenkomst ex art 7:685 BW, ontslag in strijd met art. 6 BBA en 
kennelijkk onredelijk ontslag.4 De ontwikkeling van het internationale arbeidsrecht in de 
rechtspraakk wordt dan ook sterk bepaald door het ontslagrecht en de speciale positie die 
hett BBA daarin inneemt. Daarnaast kan ook de nasleep van de arbeidsovereenkomst leiden 
tott procedures, bijvoorbeeld in de vorm van verzoeken tot opheffing of juist handhaving 
vann een concurrentiebeding.5 De loonhoogte, overwerkvergoedingen, werktijden en andere 
arbeidsvoorwaardenn komen daarentegen zelden, en dan meestal indirect, aan de orde.6 

Inn grote lijnen is dit beeld ook aan te treffen in de algemene jurisprudentie over het 
internee arbeidsrecht. Dit hoeft niet te verbazen nu ook de puur interne arbeidsverhouding 
eenn duurverhouding is, die gebaseerd is op onderling vertrouwen. Ook in interne gevallen 
zall  een werknemer die prijs stelt op voortzetting van de arbeidsverhouding niet snel zijn 
werkgeverr voor de rechter dagen. Individuele arbeidsgeschillen spelen dus ook in het interne 
rechtt meestal rond het einde van de arbeidsovereenkomst. Een punt van verschil is echter 
dee aandacht voor het collectieve arbeidsrecht. Terwijl in het interne recht de rechter een 
belangrijkee rol speelt bij de ontwikkeling van het collectieve arbeidsrecht (zowel stakings-
rechtt als medezeggenschap), komt het collectieve arbeidsrecht in de internationaal-privaat-
rechtelijkee jurisprudentie nauwelijks voor.7 

Eenn bijzondere positie, zowel met betrekking tot de rot van het ontslag in de procedure 
alss met betrekking tot de aandacht voor het collectieve arbeidsrecht, wordt ingenomen door 
dee jurisprudentie inzake zeearbeidsovereenkomsten. In de zeescheepvaart is vaak sprake 

44 62 van de 112 procedures. Art. 7:685 BW bevat de regeling van art. 1639w Oud-BW. 
55 Concurrentie door ex-werknemers en concurrentiebedingen speelde in Pres.Rb. Amsterdam 23 mei 

1996NIPR1996NIPR 1997, 215; Rb. Middelburg 18 september 1996en KirTerneuzen 26juli 1995 NIPR 1997, 
217;; de zaak van Chemproha Chemical Distributors v. Jagt (o.a. Pres.Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 
1992,, 401); Rb. Amsterdam 6 maart 1991 NIPR 1991, 224; Pres.Rb. Amsterdam 30 november 1989 
NIPRNIPR 1989, 269; Pres.Rb. Breda 1 december 1986 NIPR 1987, 277. 

66 Loon en overwerk kan aan de orde komen bij het opstellen van de eindafrekening na beëindiging 
vann de arbeidsovereenkomst. Zie bijvoorbeeld Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191. Veilig-
heidsvoorschriftenn en andere arbeidsomstandigheden kunnen een rol spelen bij de beoordeling van 
arbeidsongevallen. . 

77 Dat in de onderzochte periode het (interne) collectieve arbeidsrecht wel degelijk tot gerechtelijke proce-
duress aanleiding gaf, is gecontroleerd aan de hand van de jaargangen 1 tot en met 3 (1992 tot en 
mett 1994) van het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). 
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vann arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor één of meerdere reizen.8 De beëin-
digingg van de arbeidsverhouding zelf is zelden aanleiding voor de procedure. Een belangrijk 
deell  van de geschillen in de onderzochte periode betreft daarentegen de vraag naar de 
toepasselijkee arbeidsvoorwaarden. CAO's gesloten door de International Transportworkers 
Federationn spelen hierbij een belangrijke rol. Deze jurisprudentie komt in het hoofdstuk 
overr CAO's in het IPR uitgebreid aan de orde. 

2.33 De internationale arbeidsovereenkomst 

Eénn van de beruchte vragen in het IPR is die naar een definitie van het 'internationale 
geval'.99 De in deel II van dit boek besproken auteurs Gamillscheg, Koopmans en Lyon-
Caenn wijden alten summiere of uitgebreidere overwegingen aan de vraag wanneer een 
arbeidsovereenkomstt internationaal is. In het algemeen geschiedt dat door een opsomming 
tee geven van het soort arbeidsrelaties dat aanleiding geeft tot internationale verwikke-
lingen.100 Ook voor de onderzochte periode kan zo'n opsomming worden gegeven. Dan 
blijk tt dat de grootste groep uitspraken betrekking heeft op het personeel van bedrijven 
mett vestigingen in verschillende landen. In het algemeen betreffen de geschillen het kader-
personeel:: managers, filiaalleiders en/of bestuurders van een dochtervennootschap." Ook 
ambassadess en andere overheidsinstanties zorgden voor een aanzienlijk aantal arbeids-
rechtelijkee procedures met iPR-aspecten. In deze procedures speelden met name immuniteit 
enn art. 2 BBA een rol.12 Zowel bij multinationals als bij ambassades wordt het iPR-probleem 
inn belangrijke mate veroorzaakt door karakteristieken van de werkgever. Het iPR-aspect 

ss Verg. art. 399 Wetboek van Koophandel: "De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan hetzij 
voorr een bepaalden tijd, hetzij voor één of meer reizen (bij de reis), hetzij voor onbepaalden tijd of 
tott wederopzegging". 

99 Voor de discussie over deze vraag in het kader van overeenkomsten algemeen, zie: Stnkwerda 1981; 
Delaumee ICLQ 1979, 258-279; Lalive in: FS Lipstein 1980, 135-156; De Nova in; FS Murad Ferid 
1978,, 307-323. Voor arbeidsovereenkomsten, zie: Daubler AWD/RIW 1972, 1-2; Koopmans NVIR 
1966,, 4-5; Gamillscheg RabelsZ 1973, 284-285. 

100 Ten tijde van het schrijven van zijn preadvies zag Koopmans (1966,4-5) de gastarbeid en pendelarbeid 
alss belangrijkste problemen van internationaal arbeidsrecht. Bij Gamillscheg {RabelsZ 1973,284-285; 
RIW/AWDRIW/AWD 1979, 227; RdC 1983, 295) komt deze categorie wel terloops aan de orde, maar dan in 
dee zin dat daarbij geen aanknopingsprobleem beslaat, 

ill  Niet in alle gevallen geven de gepubliceerde delen van de uitspraak uitsluitsel over de functie van 
dee werknemer. De in deze paragraaf gegeven getallen vormen dan ook het herkenbare minimum. 
255 casus betroffen duidelijk managementfuncties, 10 casus betroffen technisch coördinatoren, engineers, 
troubleshooters,, senior sales executives e.a. hoger gekwalificeerde functionarissen en/of onbekende 
functies.. In totaal heb ik 35 casus gekwalificeerd als betrekking hebbende op organisaties met 
vestigingenn in verschillende landen. Bij uitzending van technisch personeel is niet altijd duidelijk 
off  de betrokkene in een vestiging gaat werken, op lokatie bij een bouwproject of ten behoeve van 
eenn derde. 

122 Ambassades, nationale verkeersbureau's, internationale organisaties en dergelijke leverden 29 casus 
op. . 
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kann echter ook een gevolg zijn van de functie van de werknemer, die vaak weer specifiek 

iss voor de bedrijfstak waarin de betrokkene werkzaam is.13 Dit geldt bijvoorbeeld voor 

dee in grootte tweede groep uitspraken, de uitspraken over werknemers in het internationaal 

transport.. Deze werknemers nemen 31 van de 112 casus voor hun rekening.14 Andere 

inn de jurisprudentie voorkomende beroepsgroepen zijn vertegenwoordigers15, artiesten16, 

reisbegeleiderss er andere werknemers in de toeristenindustrie17 consultants en uitgezonden 

technici.188 Slechts één casuspositie heeft, uit de uitspraak herkenbaar, betrekking op 

werkzaamhedenn in de bouwnijverheid.19 Opvallend is verder de aanwezigheid van juris-

prudentiee met betrekking tot in Nederland actieve geestelijk ambtsdragers uit niet-christelijke 

godsdiensten.. Deze beroepsgroep gaf in de onderzochte periode aanleiding tot een aantal 

proceduress met betrekking tot de werkingssfeer van art. 2 BBA. 

Dee hierboven gegeven opsomming geeft wel een indicatie over het object van het internati-

onalee arbeidsrecht, ze biedt echter geen nadere criteria om te bepalen wanneer een arbeids-

verhoudingg nu precies internationaal is. Volgens een ruime omschrijving is een arbeidsver-

houdingg internationaal als hij aanleiding kan geven tot vragen van internationaal-privaatrech-

133 Kronke doet in zijn dissertatie een onderzoek onder een aantal bedrijven naar mate van voorkomen 
enn vormgeving van internationale arbeidsovereenkomsten. De bedrijfstakken en niet de arbeidsconflicten 
vormenn daarbij de ingang voor het onderzoek. Dit levert een opsomming op van relevante sectoren: 
"Diee Auswahl der Branchen (Kreditwirtscharft, Bauwirtschaft, Chemische Industrie, Elektroindustrie, 
Anlagenbau,, Luftfahrt, Entwicklungshilfe, Auswartiger Dienst) erfolgte in der Erwagung, die nach 
Massgabee der ökonomischen Daten - neben der Automobilindustrie - wohl wichtigsten Auslandsarbeit-
geberr der deutschen Wirtschaft zu erfassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass bisher auch die 
Rechtsprechung-- soweitersichtlich- vornehmlich Falie ausden genannten Bereichen zu entscheiden 
hatte.""  Kronke 1980, 27. 

144 In 2 gevallen van werknemers in de luchtvaart is sprake van managers, de andere 4 casus betreffen 
piloten.. 1 casus met een werkgever in het zeetransport betreft een landfunctie {Kt r Rotterdam 9 juni 
19988 JAR 1998, 146, NiPR 1998, 307), de overige hebben betrekking op zeelieden. Zie voor vindplaat-
senn noot 24 e.v. 

155 Rb. Middelburg 18 september 1996 en Ktr Terneuzen 26 juli 1995 NIPR 1997, 217; Rb. Maastricht 
77 maart 1996 en Ktr Maastricht 16 maart 1994 NIPR 1996, 240; Ktr. Haarlem 2 december 1994 NIPR 
1995,, 391 (senior sales executive); Rb. Amsterdam 14 december 1994 NIPR 1995,233; Ktr Amsterdam 
277 november 1989 NJ 1991, 143, NIPR 1991, 183 (medewerkers van een verkoopkantoor); Ktr. 
Zutphenn 12 augustus 1986 NIPR 1987, 452; Ktr. Den Haag 4 maart 1986 NIPR 1987, 127 en Rb. 
Alkmaarr 6 februari 1986 NIPR 1986, 308. 

166 Een medewerker van een circus (Rb. Maastricht 9 februari 1995 NIPR 1995, 279), een werknemer 
vann een commercieel televisiestation (Ktr Hilversum 18 december 1992 NIPR 1993, 286) en een lid 
vann een theatergroep (Rb. Amsterdam 23 september 1992, Ktr Amsterdam 12 januari 1990 en 23 
februarii  1990 NIPR 1993, 167). 

177 Zie de nauw met elkaar samenhangende procedures tegen Wilmi Tours BV (Hof Den Bosch 14 
augustuss 1990 en Pres. Rb. Roermond 31 augustus 1989 NIPR 1990, 502 en Hof Den Bosch 9 oktober 
19900 en Pres. Rb. Roermond 31 augustus 1989 NIPR 1991, 144) . 

188 Ktr Arnhem 14 september 1992 NIPR 1993, 146; Ktr Amsterdam 21 augustus 1989 NIPR 1990,314; 
Rb.. Alkmaar 10 maart 1988 NIPR 1989, 467; Pres.Rb. Amsterdam 5 maart 1987 NIPR 1987, 266. 

199 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308 
(Wheelerr v. GeselIschaft für Isolierungen mbH). 
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lelijkee aard. Het feit dat een in Nederland gevestigde onderneming eigendom is van een 
buitenlandsee rechtspersoon kan hiervoor voldoende zijn, bijvoorbeeld als de vraag rijst 
off  een faillissement van de buitenlandse rechtspersoon gevolgen heeft voor de loonbetalin-
genn in Nederland.20 Ook de nationaliteit van de werknemer kan aanleiding zijn voor het 
stellenn van vragen die tot het IPR in ruime zin worden gerekend, bijvoorbeeld of de nationa-
liteitt een selectiecriterium mag zijn bij collectief ontslag.21 Dit wil echter niet zeggen 
datt de arbeidsovereenkomsten van de werknemers in de twee genoemde voorbeelden ook 
alss internationale overeenkomsten worden beschouwd voor de vraag of een conflictenrech-
telijkee rechtskeuze is toegestaan. Daarvoor geldt immers het EVO en de in art. 1 jo. 3 van 
datt verdrag gegeven omschrijving van het internationale geval.22 Mijns inziens is het dan 
ookk niet zinvol om te zoeken naar een algemeen bruikbare definitie van 'de internationale 
overeenkomst'.. Uitsluitend binnen de context waarin de vraag rijst, kan een zinvol antwoord 
wordenn gegeven op de vraag of de internationaliteit van de casus reden is om bijzondere 
voorzieningenn te treffen c.q. bijzondere regels toe te passen. Voor de vraag of een rechts-
keuzee is toegestaan kunnen dan andere aspecten van belang zijn dan voor de vraag hoe 
dee dagvaarding de gedaagde bereikt. 

Voorr de vraag welke beperkingen een jurisprudentieonderzoek met zich meebrengt, 
iss het strikt genomen niet relevant wanneer een arbeidsovereenkomst nog wel en wanneer 
niett meer 'internationaal' is. Het is slechts relevant om te weten wanneer deze aanleiding 
geeftt voor conflictenrechtelijke overwegingen in het vonnis. Alleen in dat geval kan de 
uitspraak,, mits gepubliceerd, bijdragen tot de rechtsvorming in het conflictenrecht. Hiervoor 
iss relevant te bedenken dat de Nederlandse rechter in beginsel Nederlands recht toepast. 
Inn internationale gevallen kan van dit beginsel worden afgeweken, en wel op grond van 
hett conflictenrecht. Een conflictenrechtelijke overweging is dus noodzakelijk als de rechter 
buitenlandss recht wil toepassen. Verder zal het vonnis een dergelijke overweging bevatten 
alss de rechter zijn keuze voor Nederlands recht wil rechtvaardigen, omdat deze keuze niet 
vanzelff  spreekt. De casus die opgenomen zijn in het NIPR, zullen dan ook een hoge mate 
vann 'internationaliteit' hebben en/of betrekking hebben op nog niet uitgekristalliseerde delen 
vann het conflictenrecht.23 

Datt de jurisprudentie in het NIPR in hoofdzaak betrekking heeft op atypische gevallen, wordt 
duidelijkk als gekeken wordt naar jurisprudentie met betrekking tot het internationale trans-
port.. Dat de arbeidsverhoudingen van de internationale chauffeur, de gezagvoerder op 
transatlantischee vluchten en de zeeman op de grote vaart internationale elementen vertonen, 
leidtt geen twijfel. Het internationale transport vormt dan ook een belangrijke leverancier 

200 Pres.Rb. Rotterdam 15 december 1986 NIPR 1987, 279 {Van Daalen e.a. v. US Lines Ine). 

211 HR 20 maart 1992 NJ 1992, 495, NIPR 1992,364 (Nedlloyd Rederijen BV v. Bras e.a.). 

222 Zie over deze bepalingen Strikwerda 1981. 

233 Een opvallende uitzondering is de uitspraak inzake Hunt v, Datacom BV (Rb. Den Haag 11 november 

1992,, Ktr Den Haag 20 juni 1990 en Rb. Den Haag 11 december 1991 NIPR 1993, 277). In twee 

instantiess wordt een overweging gewijd aan het toepasselijk recht terwijl het enige voor mij kenbare 

buitenlandsee element in de casus de nationaliteit van de werkneemster betreft. 
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vann uitspraken in het NiPR, ruim een kwart van de gepubliceerde gevallen betreft werk-
nemerss in deze bedrijfstak. Opvallend is echter de zeer bescheiden aanwezigheid van het 
Nederlandsee internationale transportwezen; de casus betreffen vrijwel uitsluitend buiten-
landselandse transportbedrijven. Zo is dee luchtvaart vertegenwoordigd door Armenian Airlines, 
eenn Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, Kuwait Airways, Iberia, SLM en ZAS,24 en het 
wegtransportt door een onderneming die zijn zetel had verplaatst van Nederland naar Luxem-
burg.255 In de zeescheepvaart is de band met Nederland in het algemeen zelfs zeer gering: 
177 van de 23 zaken over de zeescheepvaart betreffen buitenlandse ondernemingen met 
niet-Nederlandss personeel.26 De Nederlandse rechter is in die gevallen meestal in het 
geschill  betrokken geraakt doordat in Nederland beslag is gelegd op het schip.27 

Dezee afwezigheid van Nederlandse transportbedrijven laat zich niet verklaren uit het 
feitt dat er zich tussen deze bedrijven en hun internationaal actieve personeel geen ar-
beidsgeschillenn voor zouden doen. In een periode van 3 jaar zijn in de uitgave 'Jurispruden-
tiee Arbeidsrecht' ten minste 9 keer als zodanig herkenbare conflicten in de (Nederlandse) 
internationalee zeevaart gepubliceerd. Internationale chauffeurs betrokken in die periode 
minstenss 5 keer hun Nederlandse werkgever in rechte en ook KLM, Transavia en Fokker 

244 Ktr Haarlem 6 februari 1997 NIPR 1997,231 (AA L v. Ohanjanyan. Deze casus betrof overigens geen 

vliegendd personeel); CGB 4 september 1996 oordeel 96-73 NIPR 1997, 234 (X te Nederland v. Y, 

gevestigdd in de Verenigde Staten van Amerika); Ktr Amsterdam 5 januari 1996 NIPR 1996, 145 (1. 

Aboodd (NL) 2. Al Singh (VK ) 3. Saigh (VK ) v. Kuwait Airways Corporation); HR !8 januari 1991 

NJNJ 1991, 296; NIPR 1991, 121 (Sanchez Martinez v. Iberia Lineas de Espana SA); HR 4 april 1986 

NJNJ 1987, 678, NIPR 1986, 452 (Ragetlie v. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij BV); Ktr Haarlem 

288 november 1985 NIPR 1987, 246 (Van den Engel v. Zas Airlin e of Egypt). 

255 Hof Den Haag 21 januari 1992 NIPR 1993, 1 14 en Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 

1655 (Valkema v. Getru Transports SARL). 

266 Een duidelijke band met Nederland bestond in de volgende casus: Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 

19988 NIPR 1999, 157 (zowel kapitein als matroos waren Nederlanders, woonachtig in Nederland; 

dee reder was mede gevestigd in Nederland); Ktr Rotterdam 9 juni 1998 NIPR 1998, 307 (de werknemer 

hadd een vestiging in Nederland, de werknemer zijn woonplaats); CGB 4 februari 1997 NIPR 1997, 

2355 (Nederlandse CAO van toepassing, Nederlandse werkgever); CRvB 9 januari 1997 NIPR 1997, 

3555 (Nederlandse medewerkgever); HR 24 maart 1995 NJ 1996, 447, NIPR 1998, 100; Pres.Rb. Breda 

177 mei 1993 NIPR 1993, 450 (Bulkchem BV en Mare Magnum Shipping Ltd v. Den Tculmg ca .; 

werkgeverr Nederlands); HR 20 maart 1992 NJ 1992, 495, NIPR 1992, 364 (Nedlloyd Rederijen BV 

v.. Bras Monteiro; werkgever Nederlands) en Rb. Alkmaar 20juni 1991 NIPR 1992, 96 (Post v. Peralta; 

woonplaatss werknemer, mogelijk plaats van uitvoering van de overeenkomst). 

277 Het materiaal bevat 22 casus met betrekking tot zeelieden. In 14 van deze casus was sprake van 

beslagleggingg op het schip terwijl dit zich in Nederland bevond: Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 

19988 /V/P/? 1999, 157; Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NIPR 1998, 301; HR 25 april [991 NIPR 

1997,, 236; Pres.Rb. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996, 445; Rb. Rotterdam 15 februari 1996 NIPR 

1996,, 443, Hof Den Haag 17 oktober 1995 NIPR 1996, 401; Pres.Rb. Rotterdam 5 oktober 1995 

NIPRNIPR 1996,94; Rb. Groningen 13 november 1992 NIPR 1993, 133, Rb. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 

1992,, 96; Hof Den Haag 10 oktober 1989 NIPR 1990, 456; Rb. Middelburg 8 maart 1989 NIPR 1991, 

170;; Rb. Middelburg 8 maart 1989 NIPR 1991, 169; Pres.Rb. Rotterdam 5 augustus 1988 NIPR 1989, 

440;; HR 28 oktober 1988 NJ 1989, 765, NIPR 1989, 126 (Harvest Trader); Hof Den Haag 20 augustus 

19877 NIPR 1988, 147; Rb. Rotterdam 16 januari 1987 NIPR 1987, 411. 
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blevenn niet verschoond van conflicten met hun internationaal actieve personeel.28 Alleen, 
voorr zover uit de publicaties blijkt , komt in die gevallen het IPR geheel niet aan de orde. 
Blijkbaarr spreekt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de toepasselijkheid van 
Nederlandss recht zo voor zich dat hieraan geen aandacht wordt besteed. Op dezelfde wijze 
kann ook een analyse gemaakt worden van de rechtspraak met betrekking tot arbeidsver-
houdingenn in multinationale ondernemingen. Ook dan blijkt dat er nogal wat arbeidsrech-
telijkee geschillen zijn waarin een niet-Nederlands element een rol speelt.29 Dit element 
kann schuilen in de woonplaats of nationaliteit van de werknemer, in de persoon van de 
werkgever,, de plaats van totstandkomen van de overeenkomst of de plaatsen waar de arbeid 
-- incidenteel of met een bepaalde regelmaat - wordt verricht. Slechts een klein gedeelte 
vann deze geschillen leidt tot iPR-overwegingen in de uitspraak en daarmee publicatie in 
hett NIPR.30 

Dee jurisprudentie in het NIPR heeft dus in hoofdzaak betrekking op de beëindiging van 
arbeidsovereenkomsten.. Deze overeenkomsten hebben in het algemeen een hoge graad 
vann internationaliteit en/of hebben slechts een geringe band met Nederland. De conflicten-
rechtelijkee gevolgen van kortdurende detacheringen komen in de iPR-rechtspraak tot nu 
toee niet aan bod. Voor detacheringen naar Nederland liet zich dat binnen de EU en EER 
verklarenn vanuit de bevoegdheidsregeling van het EEX respectievelijk het EVEX. Voor 

detacheringenn vanuit Nederland valt te vermoeden dat dergelijke uitzendingen veelal niet 
relevantt worden geacht voor de vraag of Nederlands recht van toepassing is op het ge-

288 Voor het luchttransport zie Hof Amsterdam 30 juni 1994 JAR 1994, 267 en Rb. Amsterdam 25 maart 
19922 JAR 1992, 8; Rb. Amsterdam 31 augustus 1994 JAR 1994, 195; HR 24 april 1992 JAR 1992, 
144 (KLM) ; Rb. Amsterdam 25 juni 1994 JAR 1994, 148; Rb. Amsterdam 26 februari 1992 JAR 1992, 
177 (Transavia); Ktr Amsterdam 4 maart 1993 JAR 1993, 69 en Hof Amsterdam 12 november 1992 
JARJAR 1993, 30 (Fokker). Het wegtransport is te vinden in Ktr Delft 17 juni 1993 JAR 1993, 214; Ktr 
Sittardd 7 mei 1993 JAR 1993, 198; Rb. Zwolle 4 november 1992 JAR 1993, 10; HR 8 mei 1992 JAR 

1992,, 24 en Ktr Utrecht 31 augustus 1991 JAR 1992, 92. Nederlandse werkgevers in het transport 
viaa het water zijn partij in de procedures van Ktr Heerenveen 13 oktober 1994 JAR 1994, 240; Ktr 
Briellee 30 juni 1994 JAR 1994, 203 (waarschijnlijk internationaal transport); Pres.Rb. Breda 17 mei 

19933 JAR 1993, 146 (Bulkchem, ook gepubliceerd in het NIPR); Ktr Rotterdam 8 februari 1993 JAR 
1993,, 54; Ktr Rotterdam 15 december 1992 JAR 1993, 38; Ktr Rotterdam 22 september 1992 JAR 
1992,, 94 en HR 20 maart 1992 JAR 1992, 11 (Nedlloyd, ook gepubliceerd in het NIPR). 

299 Zie voor in de periode 1992-1994 in het JAR gepubliceerde voorbeelden van arbeidsgeschillen met 
internationalee elementen tussen managers en hun werkgever die niet in het NIPR zijn gepubliceerd: 
Rb.. Amsterdam 20juli 1994 JAR 1994,168; Rb. Amsterdam 16 juni 1993 JAR 1993, 152; Rb. Zwolle 
77 oktober 1992 JAR 1993, 7; Rb. Amsterdam 30 september 1992 JAR 1992, 98; Rb. Amsterdam 27 
meii  1992 JAR 1992, 32; Rb. Rotterdam 31 maart 1992 JAR 1992, 48. 

300 Zie voor een vonnis dat, ondanks de sterke internationaliserende elementen van de casus, geen IPR-
overwegingenn bevat Ktr Eindhoven 23 september 1994 JAR 1994, 225 (risicoverdeling bij on-
mogelijkheidd van verdere uitvoering van de overeenkomst in Saoedi-Arabië). 
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schil.311 In het kader van de vraagstelling van dit onderzoek is het opvallend dat de bouw-
enn constructiesector vrijwel geheel afwezig is in het jurisprudentiebestand van de NIPR. 
Slechtss de uitspraak van de Rechtbank en de Kantonrechter te Rotterdam in de zaak tussen 
Wheelerr en het Duitse Gesellschaft für Isolierungen speelt zich, uit de publicatie herkenbaar, 
aff  op het terrein van de detacheringsrichtlijn, te weten de grensoverschrijdende detacherin-
genn in de bouw.32 Juist op dit terrein mag verwacht worden dat uitleg- en toepassings-
problemenn rond de implementatie van de detacheringsrichtlijn in de komende jaren aan-
leidingg zullen geven tot jurisprudentie die nadrukkelijk iPR-overwegingen bevat. Deze zullen 
vervolgenss worden gepubliceerd in het NIPR. 

311 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 19 januari 1994 JAR 1994, 59 (servicemonteur die als enige 
werknemerr inzetbaar was in buitenland, belang van werkgever bij behoud van deze werknemer) en 
Ktrr Amsterdam 3 februari 1993 JAR 1993,41 (ontslag op staande voet in verband met ongeautoriseerde 
terugkeerr naar Nederland). 

322 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308 
(Wheelerr v. Gesellschaft für Isolierungen mbH). 
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Rechtskeuze e 

11 Totstandkoming en geldigheid 

1.11 Rechtskeuze als zelfstandige aanknopingsfactor 

Dee vraag of partijen bij een individuele arbeidsovereenkomst in staat moeten worden gesteld 
eenn conflictenrechtelijke rechtskeuze uit te brengen, is onderwerp geweest van felle dis-
cussie.. Zoals uit deel n van dit boek blijkt, bestond er op dit punt ook een duidelijk verschil 
tussenn het conflictenrecht van Duitsland en dat van Frankrijk. Nederland nam hierbij een 
positiee in die vergelijkbaar was met die van Duitsland. De arbeidsverhouding werd in 
Nederlandd behandeld als een overeenkomst waarbij de conflictregel was gebaseerd op partij-
autonomie,, tenminste, voor zover een dergelijke autonomie erkend was voor overeen-
komstenn in het algemeen.' In tegenstelling tot het Duitse recht maakte het ongeschreven 
Nederlandsee conflictenrecht echter, evenals het EVO, een duidelijk onderscheid tussen 
verwijzingg op grond van de partijautonomie aan de ene kant en de aanwijzing van het ob-
jectieff  toepasselijk recht aan de andere kant. Dit betekent dat naar Nederlands recht eerst 
moestt worden vastgesteld of partijen expliciet of impliciet een keuze hadden uitgebracht 
voorr een bepaald recht. Als een dergelijke keuze gemaakt was, beheerste het gekozen recht 
inn beginsel de overeenkomst. Als dit niet het geval was, diende het toepasselijk recht te 
wordenn vastgesteld aan de hand van een afzonderlijke objectieve verwijzingsregel. De 
rechtskeuzee vervulde dus in het Nederlandse ongeschreven IPR een zelfstandige rol als 
aanknopingsfactor.22 De rechtspraak inzake arbeidsovereenkomsten over de periode 1986-
19999 vormt hiervan een bevestiging. 

Inn de onderzochte periode komt een contractuele rechtskeuze regelmatig voor. In 26 
gevallenn is de aanwijzing van het toepasselijk recht kennelijk gebaseerd op een rechtskeuze, 
inn nog eens 8 gevallen wordt, al of niet succesvol, een beroep gedaan op een expliciete 

11 Zie ook Polak in: LA Rood 1997, 229 e.v. 
22 Sauveplanne 1976, 45 en 1986, 55-57; Strikwerda 1990, 165. 
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off  impliciete rechtskeuze.3 Slechts in vier van die gevallen lijk t er een verband te bestaan 
tussenn een rechtskeuze en het aanwijzen van het objectief toepasselijk recht.4 In twee 
daarvann lijk t het feit dat beide partijen uitsluitend verwijzen naar Nederlands recht bij te 
dragenn aan het vermoeden dat Nederlands recht het nauwst betrokken is.5 In beide gevallen 
wordtt vervolgens een processuele rechtskeuze voor Nederlands recht aanwezig geacht. 
Inn de twee andere uitspraken is de rechtskeuze onderdeel van een lijst van aanknopingen.6 

Meestall  is er echter een duidelijke scheiding tussen rechtskeuze en objectief toepasselijk 
recht. . 

1.22 Totstandkoming van de rechtskeuze 

Dee totstandkoming en geldigheid van rechtskeuzes in arbeidsovereenkomsten wordt beheerst 
doorr de in het EVO opgenomen algemene regels voor de rechtskeuze. De basisregeling 
iss opgenomen in art. 3 EVO. Dit artikel verwijst vervolgens voor de vraag of er sprake 
iss van geldige wilsovereenstemming tussen partijen door naar art. 8, 9 en 11 EVO. Op grond 
vann art. 3 EVO kan een rechtskeuze expliciet zijn of voldoende duidelijk blijken uit de 
omstandighedenn van het geval. Er is geen beperking ten aanzien van de te kiezen rechtsstel-

33 Soms blijkt het al dan niet aanwezig zijn van een rechtskeuze niet uit de overwegingen van de rechter. 
Eenn rechtskeuze werd aanwezig geacht in de volgende in het NIPR gepubliceerde vonnissen: Ktr 
Denn Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Ktr Den Haag 6 oktober 1998 NIPR 1999, 73; HR 25 
aprill  1997 NIPR 1997, 236; Hof Arnhem 8 april 1997 NIPR 1998, 100; Ktr Haarlem 6 februari 1997 
NIPRNIPR 1997, 231; Rb. Maastricht 7 maart 1996 NIPR 1996, 240; Rb. Rotterdam 15 februari 1996 NIPR 
1996,, 443; Rb. Amsterdam 14 december 1994 NIPR 1995, 233; Kir Haarlem 2 december 1994 NIPR 
1995,, 391; Ktr Schiedam 12 oktober 1993 NIPR 1994, 438; Rb. Den Haag 11 november 1992 NIPR 
1993,, 277; Ktr Arnhem 14 september 1992 NIPR 1993, 146; Pres. Rb. Den Bosch 1 juni 1992 NIPR 
1993,, 135; HR 18 januari 1991 NIPR 1991, 121; Hof Den Bosch 9 oktober 1990 NIPR 1991, 144; 
Holl  Den Bosch 14 augustus 1990 NIPR 1990, 502; Hof Den Bosch 16 juli 1990 NIPR 1991, 143; 
Gerechtt in Eerste Aanleg van Aruba 13 juli 1990 NIPR 1991, 186; Ktr Amsterdam 21 augustus 1989 
NIPRNIPR 1990, 314; HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842, NIPR 1988, 150; Pres.Rb. Amsterdam 5 maart 
19877 NIPR 1987, 266; HR 4 april 1986 NJ 1987, 678, NIPR 1987, 399; Ktr Den Haag 10 januari 
19855 NIPR 1988, 125 en de Pacifico-zaak (onder andere Hof Den Haag 10 oktober 1989 NIPR 1990, 
456),, Een tevergeefs beroep op rechtskeuze is te vinden in Ktr Rotterdam 9 juni 1998 NIPR 1998, 
307;HRR 13februari 199&NIPR 1998, 213 (Rutten v. Cross); Hof Amsterdam 7 november 1996NIPR 
1998,, 121; Ktr Rotterdam 18 november 1996 NIPR 1997, 270; Hof Den Haag 21 januari 1992 NIPR 
1993,, 114; Rb. Rotterdam 3 maart 1989 NIPR 1990, 308 (Wheeler v. Gesellschaft für Isolierungen); 
Ktrr Den Haag 4 maart 1986 NIPR 1987, 127. Niet helemaal duidelijk is de uitspraak van de Ktr Den 
Haagg van 31 augustus 1988 NIPR 1989, 446. 

44 Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Hof Den Bosch 9 oktober 1990 NIPR 1991, 144; 
Hoff  Den Bosch 14 augustus 1990 NIPR 1990, 502 en Ktr Den Haag 10 januari 1985, NIPR 1988, 
125. . 

55 Hof Den Bosch 14 augustus 1990 NIPR 1990, 502 (De Rijk v. Wilmi Tours) en Hof Den Bosch 9 
oktoberr 1990 NIPR 1991, 144 (Loesberg v. Wilmi Tours). 

66 Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162 (Costa v. Verenigde Staten van Mexico) en Ktr Den 
Haagg 10 januari 1985, 3 juni 1983 en 29 juni 1984 NIPR 1988, 125 (Van 't Hooft v. Frankrijk). 
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sels,, de overeenkomst hoeft op geen enkele andere wijze verbonden te zijn met het gekozen 
recht.. De rechtskeuze kan ook na totstandkoming van de overeenkomst worden uitgebracht 
off  gewijzigd en kan betrekking hebben op het geheel van de overeenkomst of slechts een 
deell  daarvan.7 

Voorr vragen met betrekking tot het bestaan en de materiële geldigheid van de 
rechtskeuzee verwijst art. 3 naar art. 8 EVO. Dit artikel onderwerpt de vragen omtrent bestaan 
enn geldigheid van een overeenkomst of bepaling daaruit grotendeels aan het recht dat van 
toepassingg zou zijn op de overeenkomst of bepaling als deze geldig was. Voor rechtskeuzes 
betekentt dat, dat de totstandkoming van dee rechtkeuze is onderworpen aan het beweerdelijk 
gekozenn recht. De vorm waarin een rechtskeuze moet plaatsvinden, wordt op grond van 
art.. 3 lid 4 geregeld door de bepalingen van art. 9 EVO. Art. 9 EVO is gebaseerd op het 
principee van de favor validitatis. Dit houdt in dat een overeenkomst naar de vorm geldig 
iss als hij voldoet aan de vormvoorschriften van een van de bij de overeenkomst betrokken 
rechtsstelsels.. Op deze regel wordt in art. 9 EVO een uitzondering gemaakt voor overeen-
komstenn met betrekking tot onroerend goed en consumentenovereenkomsten. Voor arbeids-
overeenkomstenn gelden echter de algemene regels. Art. 11 regelt tenslotte een hier verder 
niett relevant aspect van de handelingsbekwaamheid. 

Hett EVO wordt dus gekenmerkt door een grote mate van partijautonomie. Deze autonomie 
wordtt bij arbeidsovereenkomsten slechts ingeperkt wat betreft het effect van de rechtskeuze. 
Dee totstandkoming en geldigheid van een dergelijke rechtskeuze is onderworpen aan 
dezelfdee regels als die van toepassing zijn op rechtskeuzes in andere typen overeenkomsten. 
Eenn aantal onder het oude recht gebruikte of voorgestelde beperkingen aan de rechtskeuzev-
rijheidd is dan ook door inwerkingtreding van het EVO achterhaald. Dit geldt bijvoorbeeld 
voorr de beperking van dee rechtskeuze tot objectief bij de overeenkomst betrokken rechtsstel-
sels,, zoals deze was opgenomen in de voorstellen van de Commissie van de Europese 
gemeenschappenn uit 1972 en 1975. Hetzelfde geldt voor het standpunt van Gamillscheg, 
diee ervan uitging dat de rechtskeuze onderworpen was aan een redelijkheidstoets. Een 
dergelijkee toets werd toegepast door de Rechtbank Den Haag in de hieronder te bespreken 
Sorensen-zaak,, maar hoorde ook voor inwerkingtreding van het EVO in Nederland niet 
tott de vaste rechtspraak.8 

Dee totstandkoming en geldigheid van een rechtskeuze in arbeidszaken is dus aan geen 
anderee beperkingen onderworpen dan die voortvloeien uit de art. 8, 9 en 11 EVO. Maar 
zelfss deze bepalingen hebben mijns inziens slechts een beperkte betekenis omdat art. 3 
EVOO zelf al een aantal aspecten van de totstandkoming en geldigheid regelt. Een in dit 
kaderr belangrijk gegeven is dat op grond van art. 3 EVO een rechtskeuze ook impliciet 
tott stand kan komen. Dit gegeven heeft mijns inziens invloed op zowel de eisen met 

77 Onder voorbehoud van rechten van derden en met behoud van formele geldigheid: art. 3 lid 1 en 
22 EVO. 

88 Zie HR 21 oktober 1987 NJ 1988, 842, NIPR 1988, 150 (Sorensen). Voor een beschrijving van de 
redelijkheidstoets,, zie Sauveplanne 1986, 56. 
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betrekkingg tot de wilsovereenstemming als op de eisen met betrekking tot de vorm. Een 
aantall  praktijkgevallen kan dit illustreren. In die praktijk doen zich ten aanzien van het 
all  dan niet uitgebracht zijn van een rechtskeuze twee soorten problemen voor. Het eerste 
probleemm betreft de afwezigheid van schriftelijke bewijsstukken voor de rechtskeuze als 
dee arbeidsovereenkomst mondeling is gesloten of gewijzigd.9 Het tweede probleem betreft 
dee vraag wanneer een werknemer geacht wordt te hebben ingestemd met eenzijdig door 
dee werkgever opgestelde arbeidsvoorwaarden. 

Afwezigheidd van een schriftelijke arbeidsovereenkomst speelde in de zaak Wheeler 
v.. Gesellschaft für Isolierungen.10 In die casus beriep de werkgever zich op een rechts-
keuzee voor buitenlands, in casu Duits, recht. Deze volgens de werkgever mondeling tot 
standd gekomen keuze zou onder andere blijken uit het feit dat een Duitse CAO was toegepast 
opp de arbeidsverhouding. Een dergelijke CAO-keuze geldt in Duitsland als een sterke indi-
catiee voor een impliciete rechtskeuze voor Duits recht. In casu achtte de rechtbank de 
totstandkomingg van een rechtskeuze echter niet afdoende bewezen, daar niet alleen de 
afspraakk maar ook de feitelijke toepassing van de Duitse CAO betwist werd. De rechtbank 
hechtt dus betekenis aan het feitelijk toepassen van een bepaald recht, of bepaalde bepalingen 
daaruit,, voor het bewijs dat een rechtskeuze is uitgebracht. Dit is echter ook een factor 
bijj  de vaststelling of sprake is van een impliciete rechtskeuze. De uitspraak in de zaak 
Wheelerr bevindt zich dan ook in het overgangsgebied tussen de expliciete en de impliciete 
rechtskeuze.. Een impliciete rechtskeuze is per definitie vorm vrij : hij volgt uit de omstan-
dighedenn van het geval en/of de bepalingen van de overeenkomst. Het is dan, zeker gezien 
dee sluipende overgang van expliciete naar impliciete rechtskeuze, onlogisch om te 
veronderstellenn dat de expliciete rechtskeuze wel aan vormvoorschriften kan worden 
gebonden.. De in art. 3 lid 4 EVO opgenomen verwijzing naar art. 9 EVO is dan ook mijns 
inzienss zonder praktische relevantie: de rechtskeuze is principieel vorm vrij . 

Hett probleem van de eenzijdig door de werkgever opgestelde arbeidsvoorwaarden is 
eenn variant van het probleem van het gebruik van algemene voorwaarden. Hierbij spelen 
inn het algemeen twee met elkaar samenhangende vragen, namelijk de vraag welke bepalin-
genn rechtsgeldig kunnen worden opgenomen in algemene voorwaarden en de vraag op 
welkee wijze de binding tot stand komt aan de algemene voorwaarden van de contractuele 
wederpartij.. Voor beide vragen verwijst art. 8 EVO naar het putatief gekozen recht. Dit 
rechtt bepaalt of opname van een rechtskeuze in algemene voorwaarden al dan niet is 
toegestaan.111 Het belangrijkste argument tegen deze oplossing is, dat het recht dat de 

99 De schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst kan ook de vorm hebben van een standaardver-
klaringg of aanstellingsbrief die de werknemer ondertekend moet retourneren. Zie Rb. Amsterdam 14 
decemberr 1994 NIPR 1995, 233; Ktr Arnhem 14 september 1992 NIPR 1993, 146; Pres.Rb. Den 
Boschh L juni \992 NIPR 1993, 135; HR 18 januari 1991 NIPR 1994, 115 (Sanchez Martinez); Gerecht 
inn Eerste Aanleg van Aruba 13 juli 1990 NIPR 1991, 186; HR 23 oktober 1987 NIPR 1988, 150 
(Sorensen);; Pres.Rb. Amsterdam 5 maart 1987 NIPR 1987, 266; Ktr Den Haag 10 januari 1985 NIPR 
1988,, 125. 

100 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308. 
111 Voor het effect van stilzwijgen vindt nog een correctie plaats via art. 8 lid 2 EVO. Zie ook 

MünchKomm-M&tinyMünchKomm-M&tiny art. 31 Rn. 22 (1990, 1714). 
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werknemerr tracht te beschermen door rechtskeuzes in algemene voorwaarden aan banden 
tee leggen, deze bescherming verloren ziet gaan door de keuze voor een recht dat deze 
beschermingg niet kent. Dit probleem is echter al ondervangen door art. 6 lid 2 EVO. Op 
grondd van die bepaling vormt een rechtskeuze geen bedreiging meer voor de bescherming 
vann de werknemer. Er lijk t dus op het eerste gezicht geen reden te zijn om de geldigheid 
vann een rechtskeuze in algemene voorwaarden aan een ander recht te beoordelen dan het 
putatieff  gekozen recht.12 In de rechtspraak wordt deze oplossing echter niet aangetroffen. 

Inn de uitspraak van de Kantonrechter Den Haag inzake Del Rosario v. Kenia wordt 
weliswaarr art. 8 EVO aangehaald, maar uit niets blijkt dat het op de overeenkomst toepas-
selijkee recht ook daadwerkelijk gebruikt is om de totstandkoming van de rechtskeuze te 
beoordelen.. "De Kantonrechter leidt uit de omstandigheden van het geval - de desbetref-
fendee verwijzing in de aanstellingsbrief, het uitblijven van protest daartegen en het feit 
datt Del Rosario reeds in een proefperiode voor Kenia werkzaam was geweest - af dat 
Dell  Rosario de gelding van de TCS [Terms and Conditions of Service for local staff AH] 
enn dus ook de rechtskeuze voor Keniaans recht als onderdeel van haar arbeidsovereenkomst 
heeftt aanvaard."13 De redenering van de kantonrechter sluit in zijn bewoordingen aan 
bijj  de voorwaarden voor het aannemen van een impliciete rechtskeuze. Uit de drie ge-
noemdee indicatoren leidt de kantonrechter af dat de werknemer impliciet heeft ingestemd 
mett toepassing van het Keniaanse recht. De vraag of een rechtskeuze in algemene voorwaar-
denn naar Keniaans recht is toegestaan, is dan niet relevant meer. 

Inn twee andere uitspraken waarin de binding aan algemene voorwaarden expliciet een 
roll  speelde, werd de werknemer overigens niet gebonden geacht aan de daarin opgenomen 
rechtskeuze.. In de uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam van 9 juni 1998 wordt slechts 
dee volgende overweging aangetroffen: "Nu Gebremeskel [de werknemer, AH] niet een 
exemplaarr van die regeling voor accoord heeft getekend en deze evenmin op andere wijze 
iss geïncorporeerd in een schriftelijke en door partijen ondertekende overeenkomst, bevat 
dezee regeling een eenzijdige verklaring van ESL. Daarom kan er geen sprake zijn van een 
keuzee voor Nederlands recht, omdat dat een tweezijdige rechtshandeling is."14 Een 
soortgelijkee overweging is ook aan te treffen in de uitspraak van het Hof Amsterdam van 
77 november 1996.15 In beide gevallen werd overigens ook geen impliciete rechtskeuze 
aangenomen.. Er is dus ook voor wat betreft de geldige totstandkoming van een rechtskeuze 
sprakee van een duidelijke interactie tussen de voorwaarden gesteld aan een expliciete 
rechtskeuzee en de voorwaarden voor het aannemen van een impliciete rechtskeuze. 

122 Zie over dit punt ook MünchKomm-Maitiny art. 30 Rn. 16; Morse in: North 1992, 151; Pocar RdC 
1988,, (1984-V t. 188), 395. Overigens zal de vraag of een CAO een rechtskeuze mag bevatten, 
beoordeeldd moeten worden naar het op die CAO toepasselijke recht. Als dit recht opname van een 
dergelijkee bepaling in een CAO niet toestaat, kan de rechtskeuze niet op grond van dat CAO-recht 
doorwerkenn in de individuele arbeidsovereenkomst. 

133 Ktr Den Haag 6 oktober 1998 NIPR 1999, 73. 
144 NIPR 1998, 307. 
155 NIPR 1998, 121. In dit vonnis was sprake van een aanstellingsbrief die verwees naar algemene 

voorwaardenn en de Italiaanse wet op de privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het Hof weigerde hieruit 
eenn rechtskeuze voor Italiaans recht af te leiden. 
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1.33 Impliciete rechtskeuze 

1.3.11 Algemeen 

Opp grond van art. 3 lid 1 EVO kan een impliciete rechtskeuze blijken uit de bepalingen 
vann de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Welke factoren een indicatie 
vormenn voor een impliciete rechtskeuze en hoe deze moeten worden gewogen, is uit het 
verdragg niet op te maken. Een dergelijke lijst van indicaties kan echter wel ontleend worden 
aann de diverse toelichtingen op het verdrag, de doctrine en de jurisprudentie. Hierbij kan 
mett name steun worden gezocht in de Duitse en Franse literatuur. In Frankrijk en Duitsland 
werdd namelijk vanouds veel aandacht besteed aan de verschillende indicaties voor een 
implicietee dan wel veronderstelde partij wil, omdat deze indicaties onder het oude Franse 
enn Duitse recht de grondslag vormden van zowel de subjectieve als de objectieve verwij-
zing.. Bij inwerkingtreding van het EVO werd het noodzakelijk een duidelijk onderscheid 
aann te brengen tussen factoren die een indicatie zijn voor de impliciete partijwil en factoren 
diee slechts bijdragen aan een objectieve nauwste verbondenheid. Een dergelijke scheiding 
iss vervolgens in de literatuur uitgewerkt, in Frankrijk bijvoorbeeld door Coursier in Le 
conflitconflit de lois en matière de contraï de travail uit 1993 en in Duitsland door Martiny in 
hett Münchener Kommentar EGBGB. Op grond van deze verschillende bronnen kunnen voor 
arbeidsovereenkomstenn drie soorten indicaties worden onderscheiden te weten indicaties 
ontleendd aan de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst (1), indicaties ontleend 
aann de individuele arbeidsovereenkomst zelf (2) en indicaties ontleend aan de inbedding 
vann de individuele arbeidsovereenkomst in een groter geheel (3).16 

1.3.22 Indicaties ontleend aan de partijen bij  de overeenkomst 

Inn de literatuur worden drie aspecten genoemd die samenhangen met de partijen bij de 
overeenkomst.. Het gaat dan om de betekenis van de gemeenschappelijke nationaliteit van 
partijenn voor de verwijzing, de bijzondere positie van de staat als contractspartij en de 
betekeniss van de houding van partijen voor de rechtsaanwijzing. De partijen bij de over-
eenkomstt worden in art. 3 EVO niet met zoveel woorden genoemd. Voor zover de genoemde 
factorenn beschouwd kunnen worden als indicaties voor een impliciete rechtskeuze, zullen 
zee mijns inziens dan ook ondergebracht moeten worden bij de 'omstandigheden van het 
geval'.. Mijns inziens kan dan de nationaliteit van partijen op zichzelf niet beschouwd 
wordenn als een indicatie voor een impliciete rechtskeuze.17 De nationaliteit van partijen 
iss geen factor waarop partijen invloed kunnen uitoefenen: ze kunnen hun eigen nationaliteit 

166 Martiny (Munch Komm-Mznmy Art. 27 Rn. 44 1990, 1527) maakt een onderscheid tussen inhoud 
vann de overeenkomst, totstandkoming en Parteiverhalten. Coursier (1993, 69 e.v.) hanteert een iets 
anderee indeling. De omstandigheden van het geval worden door hem onderverdeeld in omstandigheden 
samenhangendd met de overeenkomst, factoren verbonden aan de partijen bij de individuele arbeidsover-
eenkomstt en factoren verbonden aan het collectief waar de werknemer deel van uitmaakt. 

177 Zie ook Coursier 1993, 74. 
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immerss niet kiezen of wijzigen. Wel kan de nationaliteit van de wederpartij een rol spelen 
bijj  de beslissing tot het al dan niet sluiten van een (arbeids)overeenkomst. In dat geval 
kann uit de omstandigheden rond de totstandkoming van de overeenkomst blijken, dat de 
gemeenschappelijkee nationaliteit berust op een bewuste keuze van beide partijen en er op 
datt punt sprake is van wilsovereenstemming. In het algemeen zal het de werkgever echter 
verbodenn zijn om bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten onderscheid te maken naar 
nationaliteit,, en wel op grond van de discriminatieverboden in het EG-Verdrag en het natio-
nalee recht. In de onderzochte jurisprudentie komt de nationaliteit als indicatie voor een 
implicietee rechtskeuze overigens niet voor. Datzelfde geldt voor het feit dat de staat partij 
iss bij de overeenkomst. In de casusposities waarin sprake is van een staat als werkgever, 
ziett de rechter hierin geen reden om een impliciete rechtskeuze ten gunste van het nationale 
rechtt van die staat aan te nemen.18 

Dee - min of meer - onveranderlijke kenmerken van de partijen zelf vormen dus blijkbaar 
geenn indicatie voor een impliciete rechtskeuze. Wel een indicatie voor een impliciete 
rechtskeuzee kan ontleend worden aan het gedrag, de houding van partijen. Deze houding 
kann betrekking hebben op verschillende fasen in de onderlinge verhouding. Na de hierboven 
all  genoemde fase van de totstandkoming van de overeenkomst is er een fase waarin de 
overeenkomstt wordt uitgevoerd. Tenslotte kan de fase waarin over een uit de overeenkomst 
ontstaann geschil geprocedeerd wordt, als een derde fase worden beschouwd. 

Dee betekenis van de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de verwijzing 
vertoontt twee kenmerken die de arbeidsovereenkomst op dat punt onderscheiden van andere 
soortenn overeenkomsten. De feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt zowel 
dee facto als de jure (grotendeels) eenzijdig bepaald door de werkgever. Deze moet daarbij 
echterr blijven binnen het stramien van de wet. Ook ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden 
bevatt het nationale arbeidsrecht een keur aan dwingende bepalingen. De wijze waarop 
enn de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd, worden dus 
inn sterke mate beïnvloed door het recht. Binnen de marges van het recht ligt vervolgens 
dee zeggenschap over de uitvoering in hoge mate bij de werkgever. Deze twee gegevens 
spelenn een rol in een aantal procedures. In een vonnis van 31 augustus 1988 besliste de 
Kantonrechterr Den Haag dat een werknemer die stilzwijgend heeft ingestemd met de 
uitvoeringg en beëindiging van zijn arbeidsverhouding onder toepassing van recht X, zich 
laterr niet alsnog kan beroepen op recht Y (in casu het objectief toepasselijke Nederlandse 
recht).199 Volgens de kantonrechter was de vordering niet toewijsbaar "aangezien men 
niett van twee walletjes kan eten". Daarmee lijk t de uitspraak in het teken te staan van de 
rechtsverwerkingg en de bescherming van opgewekt vertrouwen. De uitspraak is mijns 
inzienss achterhaald door art. 6 lid 1 EVO. 

188 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 7 november 1996 NIPR 1998, 121 (Patronato Acli v. Santoni). De 
werkgeverr was oorspronkelijk een publiekrechtelijke instelling van de staat Italië. In de aanstellingsbrief 
werdd verwezen naar Italiaans recht en een ambtenarenreglement. Dit alles vermocht niet te resulteren 
inn de toepassing van Italiaans recht op de arbeidsovereenkomst. 

199 NIPR 1989, 446. 
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Inn twee andere uitspraken stond ter discussie of een specif ieke CAO van toepassing 
wass op de arbeidsovereenkomst. In beide geval len had de daadwerkel i jke toepassing van 
dee CAO-bepalingen bij de ui tvoering van de overeenkomst invloed op het toepassel i jke 
recht;; de manier waarop verschi lde echter. In de uitspraak van 16 jul i 1990 stelde het Hof 
Denn Bosch dat de Neder landse Horeca-CAO op de overeenkomst van toepassing "is 
geacht".geacht".1010 Ui t deze veronderstel l ing, gecombineerd met een aantal andere naar Neder land 
wi jzendee factoren leidde het hof af dat parti jen Neder lands recht "van toepassing hebben 
geacht"geacht" op de overeenkomst. Ui t deze formulering valt niet op te maken of de toepassing 
vann een Nederlandse CAO leidt tot het aannemen van een impliciete rechtskeuze, honorer ing 
vann de partij verwacht ingen omtrent het toe te passen recht, een vermoeden van nauwste 
verbondenheidd dan wel een rechtskeuze ten processe. In de uitspraak in de zaak Wheeler 
v.. Gesel lschaf für Isol ierungen, tenslotte, lijk t het feitelijk toepassen van een Dui tse CAO 
tee kunnen bi jdragen tot het bewijs dat parti jen mondel ing een rechtskeuze hebben uit-
gebrachtt voor Duits recht.21 

Opp grond van deze ui tspraken zou de conclusie kunnen worden getrokken dat het de 
factoo toepassen van een bepaald recht neerkomt op een impliciete rechtskeuze. Al s bij de 
uitvoeringg van de overeenkomst gevolg wordt gegeven aan de voorschriften van een bepaald 
rechtsstelsel,, zouden de partijen bij die overeenkomst erop moeten kunnen ver t rouwen 
datt ook voor andere aspecten van de arbeidsovereenkomst een beroep kan worden gedaan 
opp dat recht. Deze conclusie wordt echter weersproken door twee hierboven reeds genoemde 
uitsprakenn waarin een rechtskeuze in a lgemene voorwaarden, vanwege het eenzi jdige 
karakterr van dergel i jke voorwaarden, niet b indend werd geacht voor de werknemer. Dat 
dee arbeidsovereenkomst daadwerkel i jk onder toepassing van die voorwaarden was uit-
gevoerd,, veranderde daar niets aan. Het in deze uitspraken ingenomen standpunt kan worden 
begrepenn vanuit de behoefte om de werknemer te beschermen tegen een eenzi jdige vaststel-
lingg van het toepasseli jke recht door de werkgever. In het EVO wordt de werknemer echter 
all  op een andere wijze tegen het overwicht van de werkgever beschermd, nameli jk door 
slechtss de werkgever gebonden te achten aan de ui tgebrachte rechtskeuze. Sinds de in-
werkingtredingg van het EVO kan het al leen maar voordel ig zijn voor de werknemer als 
uitt het feit dat de werkgever de ui tvoering van de overeenkomst heeft afgestemd op de 
bepal ingenn van een bepaald recht, een rechtskeuze wordt afgeleid voor dat recht. Het is 
afwachtenn of de rechtspraak zich ook in die r icht ing zal ontwikkelen. 

Eenn laatste in dit kader te bespreken aspect van de houding van partijen heeft betrekking 
opp de mogeli jkheid om uit de stel l ingname van partijen tijdens een procedure een st i lzwij -
gendee rechtskeuze ten processe af te leiden.22 In de onderzochte per iode speelde de 
proceshoudingg van parti jen een rol in verschi l lende procedures. In de zaak Loesberg v. 
Wi lm ii  Tours beroepen partijen zich ti jdens de procedure uitsluitend op Neder landse 
wetsbepal ingen.. Di t levert volgens het hof, samen met andere factoren, een vermoeden 

200 NIPR 1991, 143. 
211 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308. 
222 Zie ook MünchKomm-Martïny art. 27 Rn. 51 (1990, 1530) en Art. 30 Rn. 12 (1990, 1685). Martiny 

noemtt wel het Parteiverhaiten, maar niet de nationaliteit. 
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opp dat Nederlands recht het nauwst bij de overeenkomst is betrokken. Waarop het hof een 
rechtskeuzee ten processe aanneemt. Dezelfde uitkomst kent de met dit geschil samenhan-
gendee procedure De Rijk v. Wilmi Tours, gepubliceerd in NIPR 1990, 502.23 Een enigszins 
bijzonderr geval wat betreft de impliciete rechtskeuze ten processe was de casus Ragetlie 
v.. SLM. In de arbeidsovereenkomst die aan dit dispuut ten grondslag lag, was een 
rechtskeuzee voor Surinaams recht opgenomen. De kantonrechter besliste op basis daarvan 
datt Surinaams recht van toepassing was. Hiertegen werd in hoger beroep geen verweer 
gevoerd.. Wel baseerden de partijen hun betoog uitsluitend op een bepaling van Nederlands 
recht.. De uitleg van deze Nederlandse bepaling werd uiteindelijk aan de Hoge Raad 
voorgelegd.. Dit gebeurde volgens de Hoge Raad niet op basis van een rechtskeuze ten 
processe,, maar omdat het hof kennelijk uit de standpunten van partijen had afgeleid dat 
hett Surinaamse recht op dit punt identiek was aan het Nederlandse.24 Deze beslissing 
lijk tt ingegeven door overwegingen van procesrechtelijke aard. Een zelfde mix van IPR en 
procesrechtt is ook aan te treffen in de uitspraken inzake Hunt v. Datacom. In die casus 
wordtt overigens wel een impliciete rechtskeuze ten processe aanwezig geacht.25 Voor 
eenn nadere bespreking van de procesrechtelijke aspecten van IPR en rechtskeuze ten processe 
inn het bijzonder wordt verwezen naar Mostermans.26 

1.3.33 De individuele arbeidsovereenkomst 

Hett contract zelf kan verwijzen naar een bepaald recht doordat het in zijn vormgeving aan-
sluitt bij dat rechtsstelsel. Ook kan gebruik gemaakt worden van een modelovereenkomst 
gebaseerdd op een bepaald rechtsstelsel. Voor arbeidsovereenkomsten lijken dit in de praktijk 
weinigg relevante indicatoren. De arbeidsovereenkomst is in Nederland vormvrij. Wel heeft 
dee werknemer recht op een schriftelijk stuk houdende de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. 
Ditt recht is gebaseerd op een richtlijn en bestaat daarmee in alle rechtsstelsels van de Euro-
pesee Unie. Het verstrekken van een schriftelijk stuk vormt dan ook een weinig specifieke 
indicatiee voor de toepassing van een bepaald rechtsstelsel. Coursier wijst voor het ontlenen 
vann de overeenkomst aan een bepaald rechtsstelsel op de verdragen die Duitsland gesloten 
hadd in het kader van het werven van gastarbeiders. Bij deze werving werd gebruik gemaakt 

233 Resp. Hof Den Bosch 9 oktober 1990 NIPR 1991, 144 (Loesberg v. Wilmi Tours) en Hof Den Bosch 
144 augustus 1990 NIPR 1990, 502 (De Rijk v. Wilmi Tours). 

244 HR 4 april 1986 NJ 1987, 678, NIPR 1986, 452. 
255 Rb. Den Haag 11 november 1992 en Ktr Den Haag 20 juni 1990 NIPR 1993, 277. Hierin besliste 

dee kantonrechter dat toepasselijkheid van het Nederlandse recht en het BBA als gesteld en niet of 
onvoldoendee betwist, mocht worden aangenomen. IPR als feit dus. De rechtbank constateerde in eerste 
instantiee dat partijen kennelijk impliciet waren uitgegaan van toepasselijkheid van Nederlands recht 
enn leidde hieruit een stilzwijgende rechtskeuze af. In een later vonnis heet het: " zowel Hunt als 
Datacomm achten het Nederlandse recht van toepassing. De Rb. sluit zich daarbij aan." Dit alles terwijl 
hett enige in de publikatie vermelde buitenlandse element van de arbeidsverhouding de nationaliteit 
vann de werkneemster betrof. 

266 Mostermans 1996. 
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vann een standaardarbeidsovereenkomst waarop Duits recht van toepassing was.27 Op dit 
momentt spelen dergelijke verdragen echter geen rol meer in het internationale arbeidsover-
eenkomstenrechtt in Europa. De vormgeving van het contract komt in de onderzochte periode 
dann ook weinig voor als indicatie voor een impliciete rechtskeuze. Slechts in één uitspraak 
iss sprake van een arbeidsovereenkomst volgens een specifiek model en wel dat van de 
Nederlandsee Horeca-CAO.28 Dit gegeven droeg vervolgens bij aan de gevolgtrekking dat 
Nederlandss recht van toepassing was op de overeenkomst. 

Eveneenss aan het contract zelf ontleend, zijn de indicatoren die gebaseerd zijn op de 
inhoudinhoud van de overeenkomst. Twee veelgenoemde indicatoren voor een impliciete 
rechtskeuzee zijn de forumkeuze en de arbitrageclausule. In verschillende landen wordt 
hieraann betekenis gehecht voor het toepasselijk recht.29 In Nederland wordt het opnemen 
vann een geschillenbeslechtingsclausule in de overeenkomst echter in het algemeen niet 
verbondenn met een keuze voor een bepaald toepasselijk recht.30 Daarnaast is een forum-
keuzee in arbeidsovereenkomsten slechts zeer beperkt toegestaan.31 In een drietal 
casuspositiess waarin een forumkeuze was opgenomen in de arbeidsovereenkomst, werd 
volstaann met de mededeling dat deze ongeldig is met het oog op art. 17 EEX dan wel art. 
1000 Rv. Bij de bepaling van het toepasselijke recht wordt vervolgens aan de forumkeuze 
geenn aandacht meer besteed.32 De praktische betekenis van de forumkeuze als indicatie 
voorr het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst lijk t dan ook gering. 

Hetzelfdee lijk t tot op grote hoogte te gelden voor de tweede aan de inhoud van het 
contractt ontleende indicatie voor een impliciete rechtskeuze, te weten, het verwijzen naar 
specifiekee wetsbepalingen uit een bepaald rechtsstelsel. In de onderzochte jurisprudentie 
werdenn namelijk ook veelomvattende verwijzingen naar een bepaald rechtsstelsel niet altijd 
gezienn als indicaties voor een rechtskeuze voor het betreffende recht. In de reeds besproken 
casuss van Hof Amsterdam 7 november 1996 wordt verwezen naar de Italiaanse wet op 
dee privaatrechtelijke dienstbetrekkingen.33 Het hof achtte dit gegeven, zelfs in combinatie 
mett het toepassen van een ambtenarenreglement, van onvoldoende gewicht om een keuze 
voorr Italiaans recht aan te nemen. Hierbij speelde, naast de nauwe band van de rechtsver-
houdingg met Nederland, het eenzijdige karakter van deze verwijzing naar Italiaans recht 

277 Coursier 1993, 68. 
288 Hof Den Bosch 16 juli 1990 NIPR 1991, 143. 
299 Coursier (1993, 66-67) voor Frankrijk. MiinchKomm-Mailiny art. 27 Rn. 47 en 48 (1990, 1528) en 

Feridd (1986, 218) voor Duitsland. Zie voor een samentrekking van bevoegdheid en toepasselijk recht 
ookk Cour d'Appel de Paris 5 januari 1989 Rev.Crit.dip 1990, 702 waarin gesteld wordt dat toepassing 
vann Frans recht beantwoordt aan de wil van partijen nu deze "n'a pas soulevé 1'incompetence des 
jurisdictionss franchises et a fait défendre ses interets pas ses représentants en France;" 

300 Strikwerda 1990, 165-166. Anders: MvT bij Goedkeuringswet EVO K II 21 059, nr. 3, blz. 8. 
311 Zie art. 17 EEX en art. 100 Rv. 
322 Zie bijvoorbeeld Ktr Den Haag 6 oktober 1998 NIPR 1999, 73. In deze casus was sprake van een 

forumkeuzee en een rechtskeuze in de door de werkgever gehanteerde standaard voorwaarden. Ten 
aanzienn van de forumkeuze werd kortweg besloten dat deze ongeldig was gezien art. 100 Rv. Hij 
wordtt vervolgens ook niet genoemd als indicatie voor een rechtskeuze. Idem Ktr Rotterdam 18 
novemberr 1996 NIPR 1997, 270 en Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191. 

333 NIPR 1998, 121. 

380 0 



DeelDeel IV - De toepassing van het EVO in Nederland 

eenn rol. In de uitspraak opgenomen in NIPR 1997, 270 was sprake van een in Turkije 
geslotenn arbeidsovereenkomst die op meerdere plaatsen verwees naar Turks recht. Daarnaast 
bevattee de overeenkomst een forumkeuze voor de Turkse rechter. Ook deze gegevens waren 
onvoldoendee om een impliciete rechtskeuze aan te nemen. Nederlands recht werd van 
toepassingg verklaard op de overeenkomst.34 

1.3.44 Samenhang met andere overeenkomsten 

Eenn arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren samenhangen met andere 
overeenkomsten.. In sociaal opzicht hangt een arbeidsovereenkomst van een individuele 
werknemerr samen met die van andere werknemers die deel uitmaken van dezelfde onder-
neming.. Een onderneming wordt door Couterier omschreven als een economische en sociale 
eenheidd die zich onder andere kenmerkt door het bestaan van een collectief van werknemers 
soumissoumis au même statut?5 Een dergelijke feitelijke en juridische eenheid wordt ook in 
sommigee internationaal vertakte ondernemingen nagestreefd. Zo kende de rechtspersoon 
Goethe-Institutt een uniforme rechtspositieregeling voor al zijn buitenlandse vestigingen. 
Opp alle Duitse werknemers werkzaam in deze vestigingen was Duits recht van toepassing. 
Internationaall  actieve concerns werken soms met een systeem, waarbij al het uitgezonden 
personeell  wordt ondergebracht in een aparte rechtspersoon die een eigen, aan de inter-
nationaliteitt van de arbeidsverhoudingen aangepaste rechtspositieregeling kent. Op deze 
wijzee wordt een eenheid binnen de onderneming gecreëerd die doorbroken wordt als de 
arbeidsovereenkomstenn van de in verschillende landen werkzame werknemers vervolgens 
onderworpenn worden aan verschillende nationale rechtsstelsels. In de Franse literatuur is 
omm die reden en in navolging van de Lex Mercatoria wel gepleit voor een Lex Laboris, 
eenn niet van enig nationaal recht afhankelijke regeling voor dit type internationale arbeids-
overeenkomsten.366 Coursier pleit om dezelfde reden voor het aannemen van een impliciete 
rechtskeuzee ten gunste van het recht van vestiging van het hoofdkantoor van de onder-
neming.37 7 

Omm twee redenen ligt het echter mijns inziens niet voor de hand om uit het bestaan 
vann een bijzondere rechtspositieregeling binnen een internationaal vertakte onderneming 
eenn impliciete rechtskeuze af te leiden ten gunste van het recht van het land waar zich 
dee hoofdvestiging van die onderneming bevindt. Ten eerste kan sinds de inwerkingtreding 
vann het EVO met een dergelijke rechtkeuze niet meer bereikt worden dat alle arbeidsver-
houdingenn beheerst worden door hetzelfde geheel aan rechtsregels. Daarvoor is namelijk 
nodigg dat ook het objectief toepasselijk recht op deze arbeidsverhoudingen gelijk is. Ten 
tweedee heb ik bezwaar tegen het impliciete karakter van de rechtskeuze. Het gaat in deze 
situatiee om internationaal vertakte bedrijven en/of organisaties die een rechtspositieregeling 

344 Ktr Rotterdam 18 november 1996 NIPR 1997, 270. 
355 Couturier 1994, 18. 
366 Siblini-Vallet Rev.Crit.dip. 1988, 653-673; Rodière Rev.Crit.dip 1990, 711. 
377 Coursier 1993, 77. 
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hebbenn opgesteld voor al hun (internationaal actieve) personeel. In deze rechtspositieregeling 
iss blijkbaar geen rechtskeuze opgenomen. Ik vind het niet aannemelijk dat een dergelijke 
werkgeverr desondanks - maar dan impliciet - geacht moet worden zijn personeel een 
rechtskeuzee aan te bieden. Een eenzijdig opgesteld rechtspositiereglement waarin geen 
rechtskeuzee is opgenomen, kan mijns inziens niet gelden als indicatie voor een impliciete 
rechtskeuzee voor het land van vestiging van de gebruiker daarvan. 

Inn het hierboven aangehaalde voorbeeld van de Goethe-Instituten buiten Duitsland was 
overigenss geen sprake van een eenzijdig opgesteld rechtspositiereglement maar van een 
Duitsee ondernemings-CAO. Dit verandert de betekenis van een dergelijk regeling voor het 
toepasselijkk recht. In deel II is gebleken, dat een CAO in belangrijke mate wordt beschouwd 
alss deel van het nationale arbeidsrecht en wel van dat recht dat hem de status van CAO 
toekent.. De vraag of het accepteren van de toepasselijkheid van een Duitse CAO impliciet 
ookk acceptatie van de toepasselijkheid van Duits recht met zich meebrengt valt daarmee 
samenn met de vraag naar de conflictenrechtelijke betekenis van deelverwijzingen naar en/of 
dee gedeeltelijke toepassing van een bepaald recht.38 

Eenn andere vorm van samenhang tussen overeenkomsten ontstaat als er sprake is van meer-
deree overeenkomsten tussen dezelfde of verwante partijen. De arbeidsovereenkomst in 
geschill  kan bijvoorbeeld in de tijd vooraf zijn gegaan door een andere arbeidsovereenkomst. 
Hierbijj  kunnen zich twee soorten casusposities voordoen. In het eerste geval sluiten dezelfde 
partijenn meerdere, elkaar in de tijd opvolgende overeenkomsten. Een voorbeeld hiervan 
iss te vinden in de zaak Bez v. Tomasio, waarin het toepasselijk recht op de eerste overeen-
komstt een weerlegbaar vermoeden opleverde ten aanzien van het toepasselijk recht op 
dee tweede overeenkomst.39 In het tweede geval treedt de werknemer in dienst bij een 
andere,, aan zijn oude werkgever gelieerde werkgever. Deze casuspositie deed zich voor 
inn de zaken Valkenberg v. Getru transport40, Rutten v. Cross41 en Mighout v. Internet 
systems.422 In dergelijke situaties kan de vraag rijzen of een rechtskeuze, opgenomen in 
dee eerste overeenkomst, expliciet of impliciet deel uit gaat maken van de tweede over-
eenkomst.. In Mighout v. Internet Systems BV was bij de verandering van werkgever de 
inhoudd van de arbeidsovereenkomst niet veranderd. Daarmee waren ook de in deze over-
eenkomstt opgenomen forumkeuze en rechtskeuze van toepassing gebleven. Ook in de zaak 
Ruttenn v. Cross bevatte de eerste overeenkomst een rechtskeuze en een forumkeuze. In 

388 Voor een positief antwoord, zie MUnchKomm-Marliny art. 30 Rn. 12 (1990, 1685). 
399 HofDenBosch 16 juli 1990 NIPR 1991, 143. De redenering van het Hof Den Bosch lijk t aan te sturen 

opp een impliciete rechtskeuze voor Nederlands recht gebaseerd op toepassing van een Nederlandse 
CAO. . 

400 Hof Den Haag 21 januari 1992 NIPR 1993, 114 en Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 
165. . 

411 Deze zaak heeft geleid tot een gioot aantal uitspraken. Zie Rb. Amsterdam 22 juni 1994 en Ktr 
Amsterdamm 22 juni 1993 beide kenbaar uit NIPR 1996, 106; Hoge Raad 1 december 1995 NJ 1997, 
116,116, NIPR 1996, 106; Hof van Justitie EG 9 januari 1997 C 383/95 NJ 1997, 717, NIPR 1997, 114; 
Hogee Raad 13 februari 1998 NIPR 1998, 213. 

422 Kir Haarlem 2 december 1994 NIPR 1995, 391. Zie verder ook Ktr Arnhem 14 september 1992 NIPR 
1992,, 211 (Nicolasen v. 1. lli s CV 2. Ilis/Ilaco BV 3. Ilis/GMI BV). 
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diee zaak verschilden de nieuwe werkgever en de werknemer echter van mening over de 
vraagg of de twee bepalingen deel waren gaan uitmaken van de nieuwe overeenkomst. Het 
geschill  spitste zich vervolgens toe op de bevoegdheidsvraag. Zowel de rechtbank als de 
Hogee Raad constateerden dat de forumkeuze niet was overgegaan op de nieuwe contracts-
partijen.. Hierbij speelde onder andere een rol dat geen sprake was van een overgang van 
ondernemingenn in de zin van Richtlijn 77/187 van 14 februari 1977, maar van een ontslag 
gevolgdd door hernieuwde indiensttreding.43 In Valkenberg v. Getru Transport was -
vermoedelijkk - wel sprake van een overgang van ondernemingen. Dit speelde echter in 
dee overwegingen geen rol. Tenminste, dit blijkt niet uit de motivering van de vonnissen. 
Volgenss zowel de president van de rechtbank als het hof had de overgang van de werk-
nemerss van een Nederlands bedrijf naar een Luxemburgs bedrijf geen invloed op het 
toepasselijkk recht op de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers. Dit werd 
echterr niet beargumenteerd met een impliciete rechtskeuze, in casus werd het objectief 
toepasselijkk recht geacht hetzelfde te zijn gebleven. 

Naastt een opvolging in de tijd van verschillende arbeidsovereenkomsten, kan een arbeids-
overeenkomstt ook samenhangen met een andersoortige overeenkomst, zoals een beëindi-
gingsovereenkomst,, een kaderovereenkomst met het moederbedrijf, een overeenkomst inzake 
hett pensioen etc.44 De vraag of aan een rechtskeuze in een van de twee samenhangende 
overeenkomstenn ook betekenis moet worden toegekend voor het toepasselijk recht op de 
anderee overeenkomst is mijns inziens verwant met het probleem van de accessoire aan-
knoping.. Het is onduidelijk hoeveel ruimte het EVO biedt voor accessoire aanknoping. Wel 
magg vermoed worden, dat in het algemeen de arbeidsovereenkomst als hoofdovereenkomst 
zall  fungeren, waaraan andere met de arbeidsverhouding samenhangende rechtsbetrekkingen 
all  dan niet accessoir worden aangeknoopt. Een dergelijke accessoriteit spreekt bijvoorbeeld 
uitt de vonnissen van de kantonrechter en rechtbank in de zaak De Rijk v. APV, voor wat 
betreftt de bevoegdheid inzake een pensioenovereenkomst, en uit het vonnis van de Recht-
bankk Maastricht 9 februari 1995 voor het objectief toepasselijk recht op een met een 
arbeidsverhoudingg samenhangende schuldbekentenis.45 In de niet meer tot het onderzoeks-
materiaall  behorende casus inzake een staking op het schip Saudi Independence werd een 
rechtskeuzee in de arbeidsovereenkomst van doorslaggevend belang geacht voor het toepas-
selijkk recht op een staking.46 Een rechtskeuze in een met de arbeidsovereenkomst samen-
hangendee overeenkomst zal dan ook mijns inziens normaal gesproken niet mogen worden 

433 Kenbaar uit NJ 1997, 716. De richtlijn is gepubliceerd in PB EG 1977 L 61/26 en gewijzigd bij Ri 
98/50/EGG PB EG 1998 L 201/88. 

444 Zie Hof Amsterdam 1 februari 1996 NIPR 1997, 335 voor een beëindigingsovereenkomst; Rb. 
Maastrichtt 9 februari 1995 NIPR 1995, 279 voor een met de arbeidsovereenkomst samenhangende 
schuldbekentenis,, Pres.Rb. Den Bosch 1 juni Ï992NIPR 1993,135 vooreen agreement of secondment/ 
uitzendovereenkomstt en Rb. Amsterdam 10 november 1993 NIPR 1994, 163 voor een pensioenregeling. 

455 Resp. Rb. Amsterdam 10 november 1993 NIPR 1994, 163, hoger beroep van Ktr Hilversum 2 
septemberr 1992 NIPR 1993, 186, NJ 1995, 165 (De Rijk v. APV plc) en Rb. Maastricht 9 februari 
19955 NIPR 1995, 279. 

466 HR 16 december 1983 NJ 1985, 311, NIPR 1984, 199. 
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beschouwdd als een impliciete rechtskeuze met betrekking tot de arbeidsovereenkomst; een 
dergelijkee rechtskeuze doorbreekt veeleer de anders aanwezige accessoriteit. Op deze regel 
moett mogelijk een uitzondering gemaakt worden voorde beëindigingsovereenkomst. Een 
rechtskeuzee in een beëindigingsovereenkomst zal mijns inziens moeten worden geïnterpre-
teerdd als een rechtskeuze ten aanzien van de beëindiging als zodanig, en dus gelden als 
eenn partiële rechtskeuze ten aanzien van de arbeidsovereenkomst.47 In de enige uitspraak 
mett betrekking tot een beëindigingsovereenkomst, gepubliceerd in NIPR 1997, 335, knoopt 
hett hof overigens de beëindigingsovereenkomst geheel zelfstandig aan: "dat hierop Engels 
rechtt van toepassing is, nu het gaat om een contract tussen Engelse partijen dat in de 
Engelsee taal is gesteld." In die casus was verder geen sprake van een rechtskeuze. 

1.3.55 Waardering van de jurisprudenti e 

Dee jurisprudentie over de impliciete rechtskeuze levert het volgende beeld op. Hoewel 
Nederlandd in beginsel een duidelijke scheiding kent tussen de rechtskeuze en de objectieve 
verwijzing,, levert de impliciete rechtskeuze voorbeelden op van de vloeiende overgang 
tussenn het aannemen van een impliciete rechtskeuze en het vaststellen van het nauwst 
verbondenn recht. Deze vloeiende overgang is overigens ook terug te vinden in de buiten-
landsee rechtspraak en literatuur. Hij berust op het feit dat in beide gevallen gebruik wordt 
gemaaktt van indicatoren, waarbij de indicatoren voor een impliciete rechtskeuze in het 
algemeenn ook bruikbaar zijn als indicatie voor de nauwste band in de zin van art. 6 lid 
22 laatste volzin EVO. Omgekeerd geldt dit mijns inziens niet. Zo staat de nationaliteit van 
partijenn los van de wil van partijen. Daarmee is de nationaliteit op zich geen indicatie van 
eenn impliciete rechtskeuze maar hoogstens een indicatie voor een nauwere band en wel 
voorr zover deze aanknoping toelaatbaar is vanuit het oogpunt van nationaliteitsdiscriminatie. 

Eenn impliciete rechtskeuze moet op grond van art. 3 lid 1 EVO voldoende duidelijk 
blijkenn uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Een 
dergelijkee eis werd ook onder het ongeschreven recht gesteld.48 Uit de in het NIPR 
gepubliceerdee rechtspraak blijkt dat de Nederlandse rechters in arbeidszaken niet snel een 
implicietee rechtskeuze ten gunste van buitenlands recht aannemen.49 In de onderzochte 
periodee werd met name een beroep gedaan op forumkeuzes en verwijzingen naar, dan wel 
hett toepassen van specifieke wetsbepalingen en/of CAO's. In de literatuur over en de 
toelichtingenn bij het EVO worden forumkeuzes en verwijzingen naar specifieke wetsbepalin-
genn in het algemeen als sterke, zo niet doorslaggevende aanwijzingen gezien voor een 
implicietee rechtskeuze.50 In de rechtspraktijk ten aanzien van arbeidsovereenkomsten blijkt 
hiervann echter weinig. Ten aanzien van forumkeuzes wordt in het algemeen geconstateerd 

477 Verg. Coursier 1993, 72 onder verwijzing naar Cass civ. Ie Ch, 25 mei 1992, Sekkiou c. Sté Oxy 
Métall  industries France JCP 92, éd G, IV, 2118. 

488 Sauveplanne 1976, 45; Strikwerda 1990, 165. 
499 En zeker niet als het de werkgever is die zich op een rechtskeuze voor buitenlands recht beroept. 
500 Zie bijvoorbeeld MvT Goedkeuringswet EVO K II 21 059 nr. 3 blz. 8; Ujxbl. Overeenkomsten IPR, 

art.. 3 EVO aant. 2.3.2 onder a en f (Vonken). 
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datt deze in strijd zijn met het forumkeuzeverbod van art. 17 EEX en/of art. 100 Rv. Ze 
lijkenn vervolgens geen rol meer te spelen bij de bepaling van het toepasselijk recht. Ook 
inn het contract opgenomen verwijzingen naar specifieke rechtsregels worden echter zelden 
doorslaggevendd geacht voor het toepasselijke recht. 

Dezee terughoudendheid liet zich onder het ongeschreven IPR verklaren uit de behoefte 
omm de werknemer te beschermen. Onder het oude recht kon het aannemen van een impli-
cietee rechtskeuze immers leiden tot het verloren gaan van de rechten ontleend aan het 
objectieff  toepasselijk recht. Het is begrijpelijk dat rechters in die situatie niet snel een 
algemenee betekenis toekenden aan specifieke verwijzingen naar nationale rechtsnormen. 
Temeerr daar de inhoud van de overeenkomst veelal eenzijdig wordt bepaald door de werk-
gever.. Deze beschermingsnotie speelde veel minder een rol bij de (impliciete) processuele 
rechtskeuzee ten gunste van Nederlands recht. Tijdens de procedure is de afhankelijkheid 
vann de werknemer ten opzichte van de werkgever verminderd. Bovendien heeft een proces-
suelee rechtskeuze altijd betrekking op een specifiek, aan partijen bekend geschil. Tenslotte 
zall  de rechter de neiging hebben de bescherming van de werknemer afdoende gewaarborgd 
tee achten door toepassing van Nederlands recht. Een processuele rechtskeuze ten gunste 
vann Nederlands recht was dan ook te allen tijde mogelijk en werd vrij snel afgeleid uit 
dee proceshouding, bijvoorbeeld als beide partijen zich baseerden op Nederlands recht.51 

Inn een aantal gevallen werden partijen zelfs door de rechter uitgenodigd tot het doen van 
eenn rechtskeuze ten processe.52 Een tussenpositie werd ingenomen door de gevallen waarin 
dee arbeidsverhouding was afgewikkeld onder toepassing van een bepaald recht. Hoewel 
ookk de uitvoering van de arbeidsovereenkomst grotendeels eenzijdig wordt bepaald door 
dee werkgever, werd hieraan wel degelijk betekenis gehecht door rechters. Een belangrijk 
argumentt daarvoor lijk t de honorering van de partij verwachtingen, die in zo'n geval zou 
pleitenn voor erkenning van de impliciet gemaakte keuze. 

Hett is de vraag in hoeverre de rechtspraak wijzingen zal ondergaan onder invloed van 
dee inwerkingtreding van het EVO. De toelichtingen op het EVO vertonen een zekere am-
bivalentiee ten opzichte van het effect van verwijzing naar specifieke bepalingen of onder-
delenn van een nationaal rechtsstelsel voor het toepasselijk recht op de overeenkomst als 
zodanig.. In de Nederlandse en Europese toelichtingen op het EVO worden verwijzingen 
naarr specifieke wetsbepalingen gezien als een sterke indicatie voor een impliciete 
rechtskeuze.. Tegelijkertijd waarschuwen de toelichtingen ervoor dat een gedeeltelijke, 
dépecerendee rechtskeuze niet mag worden beschouwd als een impliciete rechtskeuze voor 
dee rest van de overeenkomst.53 Verwijzing naar een specifieke wetsbepaling moet dus 
blijkbaarr gezien worden als een sterke indicatie voor een rechtskeuze, maar mogelijk alleen 

511 Hof Den Bosch 9 oktober 1990 NIPR 1991, 144 (Loesberg v. Wilmi Tours); Hof Den Bosch 14 
augustuss 1990 NIPR 1990, 502 (De Rijk v. Wilmi Tours); 11 november 1992 NIPR 1993, 277 (Hunt 
v.. Datacom). Zie voor impliciete rechtskeuze ten processe ook MvT Goedkeuringswet EVO K II 21 
0599 nr. 3 blz. 9. 

522 Zie Rb. Groningen 13 november 1992 NIPR 1993, 133 (objectief toepasselijk recht Saint Vincent 
andd Grenadines) en Hof Den Haag 2 mei 1986 NIPR 1986, 454 (objectief toepasselijk recht Liberia) 

533 Memorie van Toelichting K II 21 059 m. 3, 9; Polak 1994, 22-23. 
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tenn aanzien van het specifieke door de wetsbepaling bestreken deel van de overeenkomst. 
Sindss de inwerkingtreding van het EVO is de bescherming van de werknemer echter geen 
argumentt meer voor de in de rechtspraak gesignaleerde terughoudendheid bij het aannemen 
vann impliciete rechtskeuzes. De vraag of de werknemer in een later stadium mag terug-
komenn op een eerdere impliciete of expliciete aanvaarding van een door de werkgever 
aangebodenn rechtskeuze wordt hieronder besproken. 

1.44 Rechtskeuze en discriminati e 

Inn deel lil is uitgebreid aandacht besteed aan de vraag of en wanneer een rechtskeuze in 
strijdd kan komen met het verbod op discriminatie naar nationaliteit van het EG-Verdag 
en/off  soortgelijke nationale discriminatieverboden. Zoals daar ook werd vermeld, bestaan 
err principiële voor- en tegenstanders van het aanleggen van een discriminatietoets ten 
aanzienn van het IPR.54 Mij n stellingname is dat het aanbieden van een rechtskeuze door 
dee werkgever aan een gedeelte van zijn personeel toetsbaar is aan de hand van de nationale 
enn Europeesrechtelijke discriminatieverboden. In beginsel geldt dat arbeidsovereenkomsten 
slechtss met elkaar vergelijkbaar zijn voor zover ze zijn onderworpen aan hetzelfde recht. 
Voorr de vraag of een werkgever discrimineert bij het aanbieden van een rechtskeuze is 
echterr uitsluitend relevant of de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers onder 
hetzelfdee objectief toepasselijke recht vallen. 

Dee gelijkheidstoetsing vindt plaats binnen de onderneming c.q. het bedrijf, de ar-
beidsvoorwaardenn van vergelijkbare bedrijven zijn niet relevant. Dit heeft twee oorzaken. 
Tenn eerste speelt een rol dat een rechtskeuze de positie van de werknemer alleen maar 
kann verbeteren. De werknemer die een rechtkeuze krijgt aangeboden c.q. opgedrongen, 
wordtt dus niet gediscrimineerd ten opzichte van andere werknemers ongeacht of deze bin-
nenn of buiten het bedrijf werkzaam zijn. Wel moet de werkgever op grond van het gelijk-
heidsbeginsell  in beginsel alle aan dezelfde onderneming verbonden werknemers een rechts-
keuzee aanbieden, tenzij er een rechtvaardigingsgrond bestaat voor het gemaakte onderscheid. 
Alss het Goethe-Institut te Mexico een rechtskeuze voor Duits recht aanbiedt aan in Mexico 
geworvenn personeel, mag deze rechtskeuze niet beperkt worden tot werknemers met een 
bepaaldee nationaliteit. Dat op grond van zo'n rechtskeuze het personeel van het Goethe-
Institutt in een gunstiger positie komt te verkeren dan collega's bij andere soortgelijke 
instellingen,, vormt geen discriminatie van deze andere werknemers. Dit volgt uit het een-
actorcriterium.. Het Goethe-Institut kan namelijk geen invloed uitoefenen op de arbeidsvoor-
waardenn van andere werkgevers en deze andere werkgevers zijn op geen enkele manier 
verplichtt rekening te houden met het rechtskeuze-aanbod van het Goethe-Institut. 

Binnenn deze beperkingen is het discriminatieverbod dus wel degelijk relevant voor 
dee rechtskeuze. Een werkgever kan bij het aanbieden van rechtskeuzes aan een gedeelte 
vann zijn personeel worden beperkt door de discriminatieverboden van nationale, Europese 
en/off  internationale oorsprong, mits zijn handelen binnen de werkingssfeer van het verbod 

544 Zie hierover ook expliciet Junker IPRax 1994, 26. 
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valt.. De werkingssfeer van het EG-recht is besproken in deel II, de werkingssfeer van de 
AWGBB wordt besproken in het hoofdstuk met betrekking tot de voorrangsregels, opgenomen 
inn dit deel. 

22 Het effect van de rechtskeuze en art. 6 lid 1 EVO 

2.11 Effect van de rechtskeuze, oud en nieuw 

Hett systeem van art. 3 EVO ten aanzien van de totstandkoming en de geldigheid van een 
rechtskeuzee lijk t op hoofdpunten aan te sluiten bij het oude, ongeschreven Nederlandse 
IPR.. Dit geldt niet, of in ieder geval in veel mindere mate voor de in art. 6 lid 1 EVO 
opgenomenn beperking van het effect van een rechtskeuze in arbeidszaken. Terwijl in 
sommigee Europese landen de rechtskeuze aan banden was gelegd, en ook in de Nederlandse 
literatuurr voor een grotere bescherming van werknemers werd gepleit, leek het positieve 
rechtt tot op grote hoogte uit te gaan van partijautonomie. Met name in de overgangsfase 
leiddee dat tot onduidelijkheid ten aanzien van het geldende recht. 

Dezee onduidelijkheid is mede terug te voeren op de uitspraak van de Hoge Raad in 
hett arrest Sorensen v. Aramco Overseas Co.55 In deze procedure had de rechtbank in 
hogerr beroep het volgende overwogen: "blijkens de [ ] stukken hebben pp. een 
rechtskeuzee gedaan en Texaans recht van toepassing verklaard. Aan deze keuze zijn pp. 
inn beginsel gebonden, tenzij zou blijken dat de keuze geen steun vindt in de feitelijke 
omstandighedenn waarin, en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt 
gesloten.""  Vervolgens werd de rechtskeuze op redelijkheid getoetst. Toepassing van de 
regelss van het EVO zou volgens de rechtbank de positie van Sorensen niet hebben veranderd 
omdatt in casu ook de objectieve verwijzingsregel leidde tot toepasselijkheid van Texaans 
recht.. De Hoge Raad bevestigde in zijn arrest het dictum van de rechtbank maar draaide 
inn de weergave van de uitspraak van de rechtbank de volgorde om: de rechtbank was 
volgenss de Hoge Raad terecht van oordeel dat Texaans recht van toepassing was op de 
arbeidsovereenkomstt en leidde hier terecht uit af dat er geen reden was om pp. niet aan 
hunn rechtskeuze te houden. Deze omdraaiing van argumenten geeft echter een heel andere 
kleurr aan de redenering. 

Dee rechtbank lijk t een redelijkheidstoets aan te leggen op een wijze zoals gepropageerd 
werdd door Gamillscheg. Binnen die opvatting is het middels een rechtskeuze aangewezen 
rechtt van toepassing, zonder dat het objectief toepasselijke recht nog een beschermende 
off  begunstigende rol kan spelen. Wel moet de rechter toetsen of de rechtskeuze een redelijke 
grondd had.56 De Hoge Raad daarentegen lijkt de redelijkheid van de rechtskeuze te vereen-
zelvigenn met de vraag of het gekozen recht ook objectief het nauwst betrokken is. Is dit 
niett het geval dan kan de partijautonomie blijkbaar aan beperkingen onderworpen worden. 
Polakk leidde hieruit af, dat de Hoge Raad afstand had genomen van de vrije rechtskeuze 

555 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842. 
566 Zie voor een dergelijke Billigkeitskontrolle van de rechtskeuze Gamillscheg RIW/A WD 1979, 226-227 
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voorr arbeidsovereenkomsten en anticipeerde op art. 6 van het EVO.57 Deze gevolgtrekking 
gingg een aantal andere auteurs te ver, anticipatie op art. 6 lid 1 van het EVO vond volgens 
henn niet plaats.58 Latere arresten van de Hoge Raad, zoals het arrest Sanchez Martinez 
v.. Iberia brachten op dit punt geen duidelijkheid.59 

Terwijll  dus in de literatuur discussie bestond ten aanzien van de toelaatbaarheid van 
rechtskeuzee en de wenselijkheid van anticipatie op art. 6 lid 2 EVO, honoreerde de lagere 
rechtspraakk vrijwel zonder uitzondering rechtskeuzes in arbeidsovereenkomsten. Als er 
eenn rechtskeuze aanwezig werd geacht, was deze in het algemeen doorslaggevend voor 
hett toepasselijk recht. In een aantal gevallen werd in de uitspraak geconstateerd dat ook 
zonderr de rechtskeuze het gekozen recht van toepassing geweest zou zijn. Consequenties 
heeftt deze vaststelling echter niet. Daadwerkelijke beperking van de vrijheid van rechtskeuze 
opp basis van het ongeschreven recht is in de onderzochte periode niet aangetroffen.60 

Dee inwerkingtreding van het EVO brengt dus op dit punt een wijziging aan in het conflicten-
recht.. De daardoor opgeroepen vraag van overgangsrecht wordt aan het eind van dit 
hoofdstukk in een aparte paragraaf behandeld. 

Inmiddelss is er een aantal uitspraken gepubliceerd waarin sprake is van een rechtskeuze 
waaropp het EVO van toepassing is. In twee gevallen wijkt het objectief toepasselijk recht 
aff  van het gekozen recht.61 Daarmee stelt zich het probleem van de concrete toepassing 
vann art. 6 lid 1 EVO. Op grond van art. 6 lid 1 EVO kan een rechtskeuze in een arbeidsover-
eenkomstt er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest die hem geboden 
wordtt door de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht. Ten aanzien 
vann deze bepaling bestaat een aantal uitlegvragen. Een eerste vraag betreft de status van 
dee rechtskeuze: moet de rechtskeuze van art. 6 lid 1 EVO beschouwd worden als een 
primairee of secundaire rechtskeuze? Wat is in dat geval de lex causae van de arbeidsover-
eenkomst?? Deze vragen zijn besproken in deel il. Mij n stellingname is dat, gemeten aan 

577 Polak SMA 1988, 335. 
588 Volgens de noot van Schultsz bij het arrest zelf (NJ 1988, 842) mogen aan deze omdraaiing geen 

verstrekkendee conclusies verbonden worden. A-G Strikwerda ontkent in zijn conclusie bij het arrest 
Sanchezz Martinez dat de Hoge Raad hiermee heeft willen anticiperen op beperking van de rechtskeuze 
inn art. 6 lid 1 van het EVO (NJ 1991, 296). Beiden reageren hierbij (mede) op Polak SMA 1988, 331-
337. . 

599 HR 18 januari 1991 NJ 1991, 296, NIPR 1991, 121. 
«)) Zie aan de ene kant Hof Arnhem 8 april \997 NIPR 1998, 100 waarinde werknemers zich, tevergeefs, 

beriepenn op toepasselijkheid van het recht van de vlag op hun zeearbeidsovereenkomst. Er was volgens 
hett Hof een rechtskeuze uitgebracht voor Nederlands recht. Dit Nederlandse recht leidde vervolgens 
tott afwijzing van de claim van de werknemers. Aan de andere kant beslist de Ktr Schiedam op 12 
oktoberr 1993 (NIPR 1994, 438), dat het partijen van gelijke nationaliteit vrijstaat toepasselijkheid 
vann hun nationale recht overeen te komen, tenzij dit strijdt met dwingende bepalingen van het recht 
vann het land waar de arbeid wordt verricht. De precieze betekenis van deze overweging blijf t echter 
onduidelijkk omdat i.e. deze strijdigheid er niet zou zijn. 

611 Ktr Den Haag 6 oktober 1998 NIPR 1999, 73 en Ktr Haarlem 2 december 1994 NIPR 1995, 391. 
Daarnaastt is ook in Ktr Haarlem 6 februari 1997 NIPR 1997, 231 het EVO al van toepassing op de 
rechtskeuze.. In dat geval is echter ook objectief het gekozen Armeense recht van toepassing. 
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dee kenmerken van een primaire dan wel secundaire rechtskeuze, de rechtskeuze involge 
art.. 6 EVO beschouwd moet worden als een primaire rechtskeuze: het gekozen recht beheerst 
dee arbeidsovereenkomst.62 Dit verandert niet doordat daarnaast het objectief toepasselijk 
rechtt dwingend kan inwerken op de arbeidsverhouding. Deze doorwerking is overigens 
aann beperkingen onderworpen: hij is beperkt tot bepalingen die dwingend zijn in de zin 
vann art. 6 EVO en bovendien de werknemer beter beschermen dan het gekozen recht. In 
hett nu volgende wordt de betekenis van deze twee vereisten nader onderzocht. 

2.22 Dwingende bepalingen 

Art.. 3 lid 3 EVO omschrijft het begrip 'dwingende bepalingen' als bepalingen waarvan 
niett bij overeenkomst mag worden afgeweken. Tegenover het dwingende recht staat in 
hett algemeen het aanvullende recht. Het arbeidsrecht, en in mindere mate het consumenten-
recht,, kent echter tussenvormen tussen dwingend en aanvullend recht. In het interne 
arbeidsrechtt staan deze tussenvormen bekend onder de benamingen semi-dwingend en 
driekwartt dwingend recht. 

Semi-dwingendd recht is de aanduiding voor regelingen waarvan slechts kan worden 
afgewekenn bij schriftelijke overeenkomst, en vroeger tevens bij reglement. Afwijkin g bij 
individuelee overeenkomst is dus mogelijk, maar de vorm waarin deze afwijking wordt 
overeengekomenn is aan regels gebonden. In het consumentenrecht bestaat een enigszins 
vergelijkbaree regeling in de BW-afdeling met betrekking tot algemene voorwaarden. Daarin 
iss in art. 6: 236 BW een zwarte lijst opgenomen van bezwarende bedingen. Een aantal van 
dezee bedingen resulteert in een afwijking van aanvullend recht ten nadele van de consument. 
Doorr plaatsing op de zwarte lijst kunnen deze bedingen niet worden opgenomen in al-
gemenee voorwaarden. Opgenomen in de individuele overeenkomst zijn ze echter gewoon 
geldig.633 Ook hier is dus sprake van een materiële rechtsregel van aanvullend recht, die 
voorzienn is van een soort 'vormvoorschrift' voor het geval dat op een voor de zwakkere 
partijj  nadelige wijze wordt afgeweken van de wettelijke norm. De afdeling van het BW 
diee betrekking heeft op algemene voorwaarden kan in zijn geheel worden beschouwd als 
dwingendd recht dat consumenten beoogt te beschermen. Een dergelijke aparte regeling 
bestaatt echter niet voor het fenomeen semi-dwingend recht in het arbeidsrecht. De 
kwalificatiee 'semi-dwingend' berust op de toevoeging aan de regel zelf dat afwijken slechts 
mogelijkk is bij schriftelijke overeenkomst. Deze toevoeging sluit overigens niet uit dat 
inn een andere vorm, bijvoorbeeld bij CAO, in voor de werknemer nadelige zin van de 
bepalingg wordt afgeweken. 

Semi-dwingendd recht staat in het teken van de bescherming van de werknemer. Door 
eenn geschrift te eisen, wordt de kans vergroot dat de werknemer zich bewust is van de 

622 Zie Toelichting bij hel EVO (Giuliano/Lagarde) PB EG 1980 C 282/25; Junker IPRax 1989, 71 met 
literatuurverwijzing;; Coursier 1993, 35 en 52 en Joustra 1997, 250-252; anders: Strikwerda in: LA 
vann Rijn van Alkemade 1993, 245 e.v. 

633 Zie hierover Joustra 1997, 254. 
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gevolgenn van zijn instemming. Gezien dit specifieke doel van de schriftelijkheidseis, moet 
ervann worden uitgegaan dat de eis niet is te beschouwen als een vormvoorschrift waarop 
art.. 9 EVO van toepassing is: of en hoe afwijking van de wettelijke voorschriften mogelijk 
is,, wordt bepaald door het door art. 6 EVO aangewezen recht. Semi-dwingend recht is echter 
mijnss inziens niet te beschouwen als dwingend recht in de zin van art. 6 lid 1 EVO, nu 
hett niet voldoet aan de in art. 3 EVO gegeven omschrijving. 

Eenn lastiger probleem wordt opgeworpen door het zogenaamde driekwart dwingende of 
TarifdispositivesTarifdispositives recht. Deze term verwijst naar (meestal wettelijke) normen waarvan alleen 
kann worden afgeweken bij CAO of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd be-
stuursorgaan.644 De verschillende aanduiding in de Duitse resp. Nederlandse literatuur geeft 
all  aan dat dit recht kan worden ingedeeld bij zowel het aanvullende als het dwingende 
recht:: afwijken van driekwart dwingend recht is namelijk niet mogelijk bij individuele 
arbeidsovereenkomst,, maar wel bij collectieve overeenkomst. De toelichting bij het EVO 
geeftt geen uitsluitsel over de vraag of dit soort bepalingen dwingend recht zijn in de zin 
vann art. 6 lid 1 EVO. Ook het Franse IPR, inspiratiebron voor art. 6 lid 1 EVO, levert geen 
bruikbaree antwoorden op. Het feit dat driekwart dwingend recht in het Franse arbeidsrecht 
ongebruikelijkk is, is daar mogelijk debet aan. Coursier wijst er verder op dat volgens de 
Fransee doctrine het Franse arbeidsrecht vrijwel in zijn totaliteit beschouwd moet worden 
alss lois imperatives oftewel dwingend recht in de zin van hetzij art. 7 hetzij art. 6 lid 1 
EVO.655 De Duitse en Nederlandse toelichtingen bij de invoering van het nieuwe EGBGB 
enn het EVO wijden evenmin aandacht aan dit probleem. Als CAO's al ter sprake komen 
iss dat uitsluitend als mogelijke bron van dwingend recht. 

Dee vraag of een specifieke arbeidsrechtelijke regeling dwingend of aanvullend is, wordt 
beantwoordd door het rechtsstelsel waaruit de regel afkomstig is. De vraag of driekwart 
dwingendd recht beschouwd moet worden als dwingend recht in de zin van art. 6 lid 1 EVO 
iss echter mijns inziens een kwestie van uitleg van het EVO zelf en dient in alle lidstaten 
uniformm te geschieden. Bij gebrek aan richtinggevende uitspraken of gezaghebbende doctrine 
zall  een voorlopig antwoord gebaseerd worden op overwegingen met betrekking tot het 
doell  van zowel art. 6 lid 1 EVO als van het fenomeen dwingend recht zelf. 

Eenn argument vóór het gelijkstellen van driekwart dwingend recht met dwingend recht 
iss dat dit de bescherming van de werknemer ten goede komt. Sterker nog, deze bescherming 
wordt,, voor wat betreft het Nederlandse arbeidsrecht, in niet onbelangrijke mate ondergraven 
alss slechts het 'echte' dwingende recht van toepassing blijft . Tégen een kwalificatie als 
dwingendd recht pleit het feit dat het fenomeen driekwart dwingend recht niet alleen de 
beschermingg van de individuele werknemer dient, maar tevens een instrument is om de 
vormingg van collectieve regelingen te stimuleren. De nieuwe arbeidstijdenregeling in 
Nederlandd bestaat bijvoorbeeld in belangrijke mate uit driekwart dwingend recht. De 

644 In de terminologie van het oude BW ging het om publiekrechtelijke organen in plaats van bestuursor-
ganen. . 

655 Tenminste, voor zover het geen lois de police en publiekrechtelijke regelingen zijn. Coursier 1993, 
219. . 
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wettelijkee basisregeling, die van toepassing is als de werkgever geen andersluidende CAO 
heeftt gesloten, is op bepaalde punten voor de werkgever onaantrekkelijk. Dit gegeven 
stimuleertt het sluiten van CAO's. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de wettelijke regeling 
inn de praktijk door vrijwel niemand wordt toegepast. In dat geval is het onlogisch om de 
wettelijkee basisregeling wel dwingend op te leggen in een internationale situatie. Strikte 
toepassingg van de regeling op internationale gevallen kan onder omstandigheden zelfs 
beschouwdd worden als discriminatie van de buitenlandse werkgever. Dit probleem kan 
opp twee manieren worden opgelost. De eerste manier is om de internationale situatie onder 
dee werking van een Nederlandse CAO te brengen. De tweede manier houdt in dat afwijking 
vann driekwart dwingend recht ook mogelijk is bij een door buitenlands recht beheerste 
collectievee regeling die vergelijkbaar is met een Nederlandse CAO of regeling van een 
bevoegdd bestuursorgaan. 

Dee indeling van driekwart dwingend recht bij het dwingende recht werpt dus een lastige 
vraagg op met betrekking tot de 'erkenning' van buitenlandse CAO's als rechtbron voor de 
individuelee arbeidsovereenkomt. Dit probleem ontstaat echter ook in situaties waarin geen 
rechtskeuzee is uitgebracht. Daarnaast speelt hetzelfde probleem in het kader van art. 7 
EVO.666 Kan een regeling van driekwart dwingend recht beschouwd worden als bijzonder 
dwingendd recht in de zin van art. 7 EVO? Aangezien het hierboven gekozen voorbeeld van 
dee werktijdenregeling een regeling van driekwart dwingend recht betreft met een autonoom 
internationaall  geldingsbereik, is dit probleem bepaald niet theoretisch. Het voorlopige 
oordeell  luidt dat driekwart dwingend recht beschouwd moet worden als dwingend recht 
inn de zin van art. 6 lid 1 EVO. Onder omstandigheden kan een driekwart dwingende regeling 
zelfss bijzonder dwingend zijn in de zin van art. 7 EVO. Wel mag toepassing van een drie-
kwartt dwingende regeling niet leiden tot discriminatie van grensoverschrijdende gevallen. 
Erkenningg van buitenlandse collectieve regelingen is een manier om een dergelijke 
discriminatiee te voorkomen. Aan welke eisen een buitenlandse CAO in zo'n geval moet 
voldoenn kan tot op zekere hoogte worden afgeleid uit de internationale normen van de 
ILO.677 De relevante iLO-verdragen en aanbevelingen bevatten bijvoorbeeld bepalingen 
terr bestrijding van zogenaamde yellow unions en erkennen de bijzondere positite van 
ambtenarenn ten aanzien van het CAO-recht. 

Inmiddelss is er één uitspraak gepubliceerd waarin de rechter een beslissing moest nemen 
overr de verbindende kracht van een Nederlandse bepaling van driekwart dwingend recht 
bijj  een rechtskeuze voor buitenlands recht. Deze uitspraak weerspiegelt het bovenstaande 
betoog.. In de casus, gepubliceerd in NIPR 1999, 73, was een rechtskeuze uitgebracht voor 
hett recht van Kenia. De Kantonrechter Den Haag achtte Nederlands recht objectief toepas-
selijk.. De kantonrechter verklaarde in zijn vonnis van 6 oktober 1998 dat "de aan 
dienstjarenn en leeftijd gekoppelde opzegtermijnen niet van toepassing zijn, aangezien 
ingevolgee art. 7:672, vijfde lid, BW daarvan in de TCS (Terms and Conditions of Service 

666 MvT Goedkeuringswet EVO K II 21 059 nr. 3, blz. 10. 
677 Zie lLO-verdragen nr. 98 (Right to organise and collective bargaining convention 1949) en nr. 154 

(Collectivee bargaining convention 1981) en aanbeveling nr. 91 (Collective agreements recommendation 
1951). . 
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forfor Local Staff, AH), zijnde een regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk 
orgaan,, kon worden afgeweken." Blijkbaar kan art. 7:672 BW, een bepaling van driekwart 
dwingendd recht, worden toegepast ondanks de andersluidende rechtskeuze: de bepaling 
iss dwingendrechtelijk in de zin van art. 6 lid 1 EVO. Een dergelijke regeling wordt echter 
opzijgezett door een collectieve regeling naar buitenlands recht. In casu was sprake van 
eenn regeling voor overheidspersoneel. De overheid is ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden 
vann zijn eigen personeel te beschouwen als bevoegd publiekrechtelijk orgaan. 

Hett beschermingsniveau dat het arbeidsrecht van een land de werknemer biedt, wordt 
bepaaldd door de feitelijk toegepaste arbeidsvoorwaarden. Deze zijn grotendeels gebaseerd 
opp CAO's. Hierboven kwam aan de orde, in hoeverre een buitenlandse werkgever gehouden 
kann worden het wettelijke beschermingsniveau toe te passen als de facto de bescherming 
opp een lager niveau ligt door een algemeen gebruikelijke afwijking bij CAO. Het is echter 
tevenss de vraag of en wanneer de buitenlandse werkgever gebonden is aan een hoger 
beschermingsniveau,, opgenomen in de CAO die algemeen in een bepaalde bedrijfstak wordt 
toegepast.. Met andere woorden: maakt een CAO deel uit van het toepasselijke recht en 
zijnn de CAO-bepalingen dan ook te beschouwen als dwingend recht in de zin van art, 6 
lidd 1 EVO. Deze vraag speelde in de casus van Rb. Maastricht 7 maart 1996 (NIPR 1996, 
240).. Hierin was sprake van een rechtskeuze voor Nederlands recht. De werknemer beriep 
zichh desondanks op de gelding van Belgisch recht en van een Belgische CAO. De kanton-
rechterr paste art. 6 lid I EVO anticiperend toe en verklaarde dat Belgisch recht objectief 
toepasselijkk was. De eis met betrekking tot toekenning van een eindejaaruitkering was echter 
niett toewijsbaar nu "dit onderdeel niet is gestoeld op dwingendrechtelijke bepalingen in 
dee Belgische wet betreffende de arbeidsovereenkomst, doch op een collectieve arbeidsover-
eenkomst.""  De rechtbank vond in hoger beroep anticipatie op art. 6 lid 1 EVO niet ver-
antwoord,, maar toonde zich wel bereid om, in de geest van art. 7 EVO en het Alnati-arrest 
vann de Hoge Raad, rekening te houden met Belgische wetten van politie en veiligheid. 
Dee eis met betrekking tot de eindejaarsuitkering was in beginsel toewijsbaar omdat de 
onderhavigee algemeen verbindend verklaarde CAO naar Belgisch recht te gelden had als 
wett van politie en veiligheid. 

Hoewell  op de beslissing van de rechtbank zeer veel is af te dingen, heeft de rechtbank 
mijnss inziens de status van de Belgische CAO terecht primair afhankelijk gesteld van het 
Belgischee (CAO-)recht. Of en wanneer een CAO dwingend doorwerkt in de individuele 
arbeidsverhouding,, wisselt immers van land tot land. Zie hierover deel II van dit boek. 
Hett hangt dan ook af van het nationale CAO-systeem of CAO's dwingendrechtelijk door-
werkenn in de individuele arbeidsovereenkomsten waarop de CAO vann toepassing is. Het 
iss dus afhankelijk van het nationale recht of CAO-bepalingen recht zijn in de zin van het 
IPRR en zo ja, of ze ook dwingend recht zijn. Het criterium hierbij is, dat een CAO-bepaling 
slechtss recht is in de zin van het IPR als de bepaling onafhankelijk van de wil van partijen 
inwerktt op de individuele arbeidsovereenkomst. De CAO-bepaling geldt vervolgens als 
dwingenddwingend recht als bij individuele arbeidsovereenkomst niet van de regeling kan worden 
afgeweken,, of alleen in voor de werknemer gunstige zin. Alleen als CAO-bepalingen 
beschouwdd moeten worden als dwingend recht in de zin van het EVO, rijst de vraag of 
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CAO'ss deel uitmaken van de (objectief) toepasselijk recht dan wel moeten worden be-
schouwdd als voorrangsregels. Deze laatste vraag wordt voor de Nederlandse verbin-
dendverklaringg nader uitgewerkt in hoofdstuk 5 van dit deel. 

Inn veel landen werken CAO's - in ieder geval ten dele - de facto regulerend in situaties 
waarinn de jure geen binding bestaat. Mijns inziens is een dergelijke feitelijke gelding 
onvoldoendee om te kwalificeren als dwingend recht in de zin van het EVO. Alleen als 
internrechtelijkk afwijken niet is toegestaan of onmogelijk is, kan ook in internationaal 
privaatrechtelijkee gevallen de werkgever gebonden worden. Als de binding van buitenlandse 
en/off  internationaal actieve werkgevers aan de CAO sterker is dan die van de eigen, niet 
internationaall  actieve werkgevers, is namelijk sprake van discriminatie van de internationaal 
actievee werkgevers. De detacheringsrichtlijn eist in art. 3 lid 8 dan ook nadrukkelijk dat 
binnenlandsee en buitenlandse bedrijven in gelijke mate aan CAO's gebonden zijn.68 

2.33 Het verlies van bescherming 

Eenn tweede vraag met betrekking tot de toepassing van art. 6 lid 1 EVO betreft de eis dat 
dee dwingende bepaling de werknemer moet beschermen. In het consumentenrecht is op 
ditt punt discussie ontstaan ten aanzien van de vergelijkbare regeling van art. 5 lid 1 EVO. 
Dee vraag was daar of art. 5 lid 1 EVO uitsluitend betrekking had op consumentenrecht of 
opp alle rechtsregels die de consument kunnen beschermen, ongeacht de vraag of ze deel 
uitmakenn van het consumentenrecht als zodanig.69 Deze discussie lijk t voor het ar-
beidsrechtt minder relevant, nu dat in hogere mate dan het consumentenrecht een autonome 
statuss heeft.70 Wel speelt in beide rechtsgebieden de vraag of het noodzakelijk is dat een 
regelingg bedoeld is om de zwakkere contractspartij bescherming te bieden. Naast eenduidig 
beschermendee regelingen kent het recht immers ook tweezijdige contractuele regelingen, 
bijvoorbeeldd de regeling van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen. Een 
dergelijkee regeling werkt niet bij voorbaat beschermend voor de werknemer, nu ook deze 
onderr omstandigheden aan een opzegtermijn gebonden wordt.71 Het arbeidsrecht kent 
verderr normen die zich richten op het collectief van werknemers en eerder een ordenend 
dann een beschermend karakter hebben. Het is dus de vraag of het begunstigingsbeginsel 
voorr al dit soort normen geldig c.q. toepasbaar is. 

Voorr de uitleg van art. 6 lid 1 EVO wordt in Duitsland en Frankrijk vaak verwezen naar 
hett begunstigingsbeginsel uit het interne CAO-recht. Daaruit komt het volgende beeld naar 
voren.. Een regeling die de werknemer minimaal een bepaald loon of een bepaald aantal 

688 Ri 96/71/EG PB EG 21 januari 1997 L 18/4. 
699 Joustra 1997, 249-250. 
700 Zie echter MünchKomm-Maiüny art. 30 Rn. 19. 
711 Zie echter Junker {IPRax 1989, 75) en de Begründung des Regierungsentwurft EGBGB (BT-Drs 10/504 

opgenomenn in Pirrung 1987, 180) voor een indeling van Kündigungsfristen bij art. 6 EVO. Idem Morse 
in;; North 1982, 152. 
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betaaldee vakantiedagen garandeert, is eenduidig een werknemerbeschermende regeling. 
Dee regeling verstrekt de individuele werknemer rechten en legt de werkgever verplichtingen 
op.. Veel minder duidelijk ligt de vraag of en in hoeverre werktijdenregelingen onderworpen 
zijnn aan het begunstigingsbeginsei. Maximum werktijden hadden in het verleden duidelijk 
eenn beschermend karakter. Als echter werktijdenregelingen mede gebaseerd zijn op herver-
delingg van werk, is het beschermende karakter minder eenduidig. Daarnaast zijn werktijden-
regelingenn in hoge mate collectieve regelingen: werkroosters en dergelijke vormen in het 
Duitsee recht zogenaamde Betriebsnormen. Voor werktijdenregelingen wordt internrechtelijk 
hett begunstigingsprinicipe dan ook niet zonder meer aanvaard. Schaub spreekt van hefiigen 
KontroversenKontroversen ten aanzien van de vraag of verlenging van de arbeidstijd bij individuele 
arbeidsovereenkomstt of Betreibsverembarung mogelijk moet zijn of dat een dergelijke 
verlengingg per definitie als ongunstiger wordt beschouwd voor de werknemer.72 

Eenn ander probleem bestaat ten aanzien van collectieve voorzieningen. Onder deze 
noemerr vallen regelingen met betrekking tot het instellen en onderhouden van gemeenschap-
pelijkee voorzieningen alsmede de bij CAO opgerichte fondsen. Ook ten aanzien van dit 
soortt bepalingen levert toepassing van het begunstigingsbeginsel problemen op. Vanwege 
dee aan dergelijke voorzieningen ten grondslag liggende solidariteitsgedachte is het in 
beginsell  onwenselijk om individuele afwijkingen toe te staan. Bij collectieve goederen 
moett voorkomen worden dat sommige werkgevers en werknemers profiteren zonder bij 
tee dragen. Ten aanzien van de fondsen geldt dat in het algemeen alleen de goede risico's 
inn staat zullen zijn een gunstiger individueel arrangement te treffen.73 Het toestaan van 
uitzonderingenn ondergraaft dan het draagvlak van de voorziening. Afwijzin g van het 
begunstigingsbeginsell  geschiedt in dit soort gevallen om sociaal-politieke redenen en niet 
vanwegee het feit dat een vergelijking tussen dit soort regelingen niet mogelijk zou zijn. 
UitUit  de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt namelijk dat fondsenbepalingen wel 
degelijkk met elkaar kunnen worden vergeleken. Als dergelijke bepalingen een belemmering 
opleverenn van het vrij verkeer van diensten binnen de Unie, vindt er namelijk een rechtvaar-
digingstoetss plaats die - evenals art. 6 EVO - gebruik maakt van een vergelijking tussen 
dee beschermingsniveaus van beide voor toepassing in aanmerking komende stelsels.74 

722 Zie Schaub 1992, 1531 -1532. Schaub (1992, 1527) acht het Günstigkeitsprinzip van het Duitse CAO-

rechtt niet van toepassing op Betriebsnormen. Zöllner en Löwisch daarentegen achten dit beginsel 

well  van toepassing op dit soort normen. (Zöllner 1983, 320; MünchArbR ///-Löwisch 1993 par. 265 

Rn.. 21 e.v.) 

733 Zie MünciiArbR ///-Löwisch 1993 par. 265 Rn. 28 voor het interne arbeidsrecht: "Di e hM steht im 

Anschlusss an das BAG auf dem Standpunkt, Gemeinsame Einrichtungen könnten duren Vereinbarungen 

zwischenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht verdrangt werden." Löwisch zelf is het hiermee overigens 

oneens.. Een afwijkend geluid lijkt , althans voor het IPR, tevens te horen in de Begründung des 

RegierungsentwurfRegierungsentwurf EGBGB in Pirrung 1987. Deze toelichting bij het EGBGB-ontwerp brengt ook 

CAO-normenn met betrekking tot "den Inhalt, den Abschluss, und die Beendigung von Arbeitsverhaltnis-

senn sowie Rechtsnormen über gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien (cursivering AH) " 

onderr de werking van art. 6, mits partijen Tarifgebunden zijn. 

744 Zie deel III . 
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Inn het interne Duitse en Franse arbeidsrecht bestaan dus controverses over de toepassing 
vann het begunstigingsprincipe op bepaalde soorten arbeidsrechtelijke regelingen. Het is 
dee vraag of ditzelfde probleem zich ook, en in dezelfde mate, in het IPR voordoet. Het 
begunstigingsprobleemm van art. 6 lid 1 EVO speelt immers uitsluitend als zowel het gekozen 
rechtt als het objectief toepasselijk recht een regeling van het onderwerp bevat die toepasbaar 
iss op de casus. Met andere woorden: het moet gaan om regelingen die deel uitmaken van 
hett (subjectief dan wel objectief) toepasselijke recht. Voor een groot aantal regelingen die 
inn het interne recht moeilijk zijn in te passen in het begunstigingsprincipe geldt, dat ze 
inn het IPR een bijzondere status hebben. Zo zijn werktijdenregelingen in belangrijke mate 
losgekoppeldd van de lex causae. Hetzelfde geld voor het medezeggenschapsrecht en, naar 
Nederlandss IPR, ook voor algemeen verbindend verklaarde CAO's, de rechtsbron voor de 
meestee collectieve voorzieningen. Als een rechtskeuze echter geen effect heeft op de 
toepasselijkheidd van een regeling, werkt het systeem van art. 6 lid 1 EVO niet. 

Dezee samenhang tussen het begunstigingsbeginsel en de omvang van de lex causae 
komtt mijns inziens duidelijk naar voren in de casus die ten grondslag ligt aan de 
pilotenuitspraakk van het BAG. In dit vonnis werd de Duitse regeling inzake behoud van 
rechtenn van werknemers bij overgang van ondernemingen onder de werking van art. 6 
lidd 1 EVO gebracht.75 Dit lijk t logisch nu deze regeling de werknemer beschermt en ook 
alss zodanig bedoeld is. Het is echter de vraag of deze regeling wel deel uitmaakt van het 
doorr art. 6 EVO aangewezen recht. Er kan immers ook verdedigd worden dat toepas-
selijkheidd van deze regeling uitsluitend afhangt van de ligging van de onderneming. In 
datt geval wordt de toepasselijkheid ervan noch in positieve, noch in negatieve zin beïnvloed 
doorr een rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst. Op dit probleem, dat direct 
dee verhouding tussen art. 6 en 7 EVO betreft, kom ik terug in hoofdstuk 4 van dit deel. 
Voorlopigg ga ik ervan uit, dat het begunstigingsprincipe van art. 6 lid 1 EVO met name 
betrekkingg heeft op contractuele regelingen die de werknemer bepaalde individuele rechten 
verlenen.. Dit zijn bij uitstek de regelingen die onder de werking van art. 6 EVO vallen. 
Dee - weinige - Nederlandse jurisprudentie over art. 6 lid 1 EVO betreft ook inderdaad dit 
soortt contractuele bepalingen. 

Dee Kantonrechter Haarlem beschouwde in de uitspraak Mighout tegen Internet Systems 
BVV de regeling met betrekking tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter 
inn art. 7A:1639w BW(oud) = 7:685 BW als een de werknemer beschermende bepaling in 
dee zin van art. 6 lid 1 EVO.76 Omdat het gekozen Engelse recht geen vergelijkbare ontbin-
dingsbevoegdheidd kende, werd het door de werknemer gedane beroep op de BW-bepaling 
gehonoreerd.. De kantonrechter redeneerde als volgt: 

755 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 123. De bescherming, gebaseerd op par. 613a BGB, is ontleend 
aann een Europese richtlijn (Ri 77/187/EEG PB EG 1977 L 61/26 gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 
19988 L 201/88). 

766 Het vonnis van 2 december 1994 is gepubliceerd in NIPR 1995, 391 en Prg. 1995, 4225. 
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"Vastt staat dat partijen er voor hebben gekozen dat het Engelse recht de overeenkomst beheerst. Tussen 
partijenn is voorts niet in geschil dat het Engelse recht niet voorziet in de mogelijkheid van rechterlijke 
ontbindingg van een arbeidsovereenkomst op verzoek van een werknemer (cursivering AH) op de voet 
vann een gelijksoortige bepaling als art. 7A:1639w BW. Dit brengt mee dat toepassing van het Engelse 
rechtt tot gevolg zal hebben dat Mighout (de werknemer AH) de bevoegdheid wordt onthouden aan 
dee rechter op korte termijn ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de 
omstandighedenn - bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie - te verzoeken en te verkrijgen, waarbij 
bovendienbovendien een vergoeding kan worden toegekend (cursivering AH). Naar het oordeel van de Ktr. is 
alduss sprake van een situatie, als bedoeld in art. 6, lid 1 van het EVO-Verdrag." 

Uitt het vonnis blijkt niet dat de rechter heeft gecontroleerd of naar Engels recht de werkne-
merr de arbeidsovereenkomst op andere wijze had kunnen beëindigen. Het lijk t er dan ook 
opp dat de bescherming van de werknemer met name voortvloeit uit de in Nederland 
gebruikelijkee vergoeding.77 In casu achtte de rechter de werknemer beter beschermd door 
hett Nederlandse recht. Nu elke afwijking van de daarin opgenomen regeling krachtens 
art.. 7:685 lid 1 BW nietig is, is art. 7:685 BW zonder twijfel van dwingend recht. Als 
vervolgenss de werknemer de regeling als gunstiger beschouwd en een beroep doet op de 
beschermingg van de bepaling, lijk t er op het eerste gezicht geen reden om art. 6 lid 1 EVO 
niett van toepassing te achten. De positie van art. 7:685 BW is echter complexer dan dat. 
Hett artikel biedt beide partijen bij de overeenkomst de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst 
tee laten ontbinden door de rechter. Deze ontbindingsmogelijkheid werkt niet evident ten 
gunstee van de werknemer. Meestal is het namelijk de werkgever die ontbinding verzoekt. 
Hadd in bovengenoemde casus ook Internet Systems een verzoek tot ontbinding kunnen 
indienen,, al dan niet onder aanbieding van een schadevergoeding? Past art. 7:685 BW 
eigenlijkk wel in het systeem van art. 6 lid 1 EVO? Het antwoord op deze vragen hangt 
samenn met een aantal aspecten van de gunstigheidstoets, te weten: op welk moment moet 
dee gunstigheid worden bepaald, wordt de gunstigheid in abstracto vastgesteld of is deze 
afhankelijkk van de omstandigheden van het geval en, tenslotte, wie moet de afweging 
maken,, de werknemer of de rechter'? Deze vragen zullen dan ook hieronder eerst worden 
beantwoord.. Daarna wordt in een aparte paragraaf teruggekomen op de vraag of en hoe 
art.. 7:685 BW in te passen is in het systeem van art. 6 EVO. 

Inn de uitspraak van de Kantonrechter Den Haag van 6 oktober 1998 wordt een aantal 
aspectenn van het Nederlandse ontslagrecht gekwalificeerd als dwingend recht in de zin 
vann art. 6 lid 1 EVO.78 Het betreft de opzegtermijnen van art. 671 en 672 BW en het verbod 
opp ontslag tijdens ziekte van art. 7:670 lid 3 BW inclusief de sanctie op overtreding van 
ditt verbod, opgenomen in art. 7:677 lid 5 BW.79 Ten aanzien van art. 7:670 BW bestaat 

777 Idem, maar dan t.a.v. art. 74m WvK (oud): Ktr Amsterdam 25 september 1991 Prg. 1992, 3619. 
788 NIPR 1999, 73 (Del Rosario v. Kenia). 
799 Art. 671 is inmiddels bij inwerkingtreding van de Wet flexibiliteit en zekerheid vervallen. De daarin 

geregeldee materie is inmiddels, iets gewijzigd, opgenomen in art. 672 BW. Art. 677 vijfde lid is 
tezelfdertijdd hernummerd tot 677 vierde lid en art. 670 derde lid werd 670 eerste lid. Zie voor het 
dwingendee en beschermende karakter van opzegtermijnen ook Junker lPR(i\ 1989, 75. 
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mijnss inziens geen twijfel over zowel het dwingende als het beschermende karakter van 
dee regeling. Dat daarmee ook de sanctieregeling van art. 7:677 BW onder de werking van 
art.. 6 lid 1 EVO wordt gebracht, hangt samen met het niveau waarop de vergelijking 
plaatsvindt.. Aan dit probleem wordt hieronder aandacht besteed. Ten aanzien van art. 7:671 
enn 672 BW is reeds opgemerkt dat niet bij voorbaat duidelijk is dat de regeling van de 
opzegtermijnenn de werknemer beschermt, nu deze ook aan de werknemer een verplichting 
oplegt.. Pas als bekend is wie de arbeidsverhouding wil beëindigen, de werkgever of de 
werknemer,, is duidelijk welke contractspartij zich zal willen beroepen op de bescherming 
gebodenn door het eisen van een redelijke opzegtermijn. Toch worden de ontslagtermijnen 
inn de diverse toelichtingen op het EVO gebruikt als het voorbeeld voor de werking van 
art.. 6 lid 1 EVO. Dit gegeven zal dan ook invloed hebben op de vraag aan de hand van 
welkee criteria en op welk tijdstip de gunstigheid van een bepaalde regeling moet worden 
vastgesteld. . 

2.44 Toetsing van de gunstigheid 

Opp een aantal punten blijkt dat de vraag of een regeling de werknemer bescherming 
verleent,, samenhangt met de vraag op welk moment en aan de hand van welke criteria 
dee beschermingsniveaus van de twee rechtsstelsels worden vergeleken. Op dit punt biedt 
dee tekst van art. 6 lid 1 EVO geen enkele indicatie. Dient de vergelijking plaats te vinden 
tussenn rechtssystemen als zodanig, tussen individuele rechtsregels of tussen groepen van 
mett elkaar samenhangende rechtsregels? Vindt de beoordeling in abstracto plaats of aan 
dee hand van de concrete casus? Wordt daarbij een subjectieve of een objectieve maatstaf 
gebruikt?? Moet de werknemer een beroep doen op art. 6 lid 1 EVO en kan dit op elk 
momentt worden gedaan? Kan een beroep op het objectieve toepasselijke recht worden 
ingetrokken?? Ook ten aanzien van dit complex van met elkaar samenhangende vragen wordt 
inn Frankrijk en Duitsland een parallel getrokken tussen het begunstigingsbeginsel in het 
internee arbeidsrecht en dat in het IPR. 

Watt het niveau betreft waarop de vergelijking plaats moet vinden, lijk t er een grote 
matee van overeenstemming te zijn tussen het Franse en Duitse arbeidsrecht. Noch het 
arbeidsrechtt in zijn totaliteit is maatgevend, noch de individuele regel. De vergelijking 
vindtt plaats tussen groepen met elkaar samenhangende regels. In de Franse jurisprudentie 
enn doctrine spreekt men van regels, die Ie même objet ou la même cause hebben. In de 
Duitsee literatuur wordt dit wel aangeduid met de enigszins verwarrende term Gruppen-
vergleich.*vergleich.*00 Het gaat dan steeds om normen die in een bepaalde logische samenhang tot 
elkaarr staan. Als voorbeeld van een samenhangend geheel van regelingen noemt Löwisch 
dee vakantieduur, de hoogte van het vakantiegeld en de wachttijd ten aanzien van het 
opbouwenn van vakantierechten. Andere door hem gegeven voorbeelden betreffen de 
samenhangg tussen reiskostenvergoedingen en het ter beschikking stellen van bedrijfsauto's, 

800 Deze term is verwarrend omdat hij ook kan verwijzen naar een ander aspect van het vergelij-
kingsprobleemm namelijk of de regeling gunstiger moet zijn voor het collectief of voor het individu. 
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tussenn basisloon en CAO-toeslagen en tussen uurloon en vergoedingen voor aanwezigheid 
en/off  reistijd.81 Sinay-Citermann noemt voor het Franse recht het geheel van regels met 
betrekkingg tot ziekte van de werknemer, of de regeling van het ontslag.82 Hiermee is 
uiteraardd nog niet alles gezegd. Immers, er lijkt ook in het interne arbeidsrecht in Frankrijk 
enn Duitsland geen volledige overeenstemming te zijn over de precieze omvang en 
samenstellingg van de te vergelijken normengroepen. Hoe kleiner de Gruppe gekozen wordt, 
hoee meer de toets lijk t op vergelijking van individuele regels. Dit gebrek aan duidelijkheid 
doett echter niet af aan de juistheid van de maatstaf op zich. Vergelijking op het niveau 
vann groepen van onderling samenhangende regels lijk t in de Franse en Duitse praktijk 
redelijkk hanteerbaar zonder al te veel cumulatie van voordelen toe te staan. 

Hett probleem van de vergelijkbaarheid van de door de verschillende nationale stelsels van 
arbeidsrechtt geboden bescherming speelt ook in de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
EGG met betrekking tot art. 49 EG-Verdrag. In het arrest Guiot wordt het opleggen van 
bepaaldee werknemerbeschermende heffingen door het land van ontvangst in strijd geacht 
mett het vrij verkeer van diensten als dezelfde werknemers in dezelfde periode reeds een 
inn wezen vergelijkbare bescherming genieten op grond van werkgeversbijdragen betaald 
inn het land van herkomst.83 Bij de vraag of de bescherming vergelijkbaar is, speelt volgens 
hett Hof een rol of de door de werkgever betaalde bijdragen "dezelfde risico's dekken en 
eenn soortgelijk, zo niet identiek doel hebben." Le même object ou la même cause, dus. 
Inn de zaak Guiot beschermde de ene regeling de werknemer tegen de geldelijke gevolgen 
vann werkloosheid in geval van onwerkbaar weer (vorstverlet). De andere regeling beloonde 
dee werknemers voor trouw aan een bepaalde economische sector, in casu de bouw, met 
eenn systeem van getrouwheidszegels respectievelijk een eindejaarspremie. Dat volgens 
hett Hof een eindejaarspremie hetzelfde doel dient als getrouwheidszegels geeft mijns inziens 
aann dat het Hof een vrij ruime maatstaf aanlegt ten aanzien van de vergelijkbaarheid van 
dee betrokken regelingen. 

Opp 23 december 1999 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak Arblade. 
Inn de conclusie bij dit arrest van A-G Damaso Ruiz-Jarabo Colomer komt uitdrukkelijk 
dee vraag aan de orde op welk niveau de vergelijking plaats moet vinden in het kader van 
hett vrij verkeer van diensten. De A-G bepleit een globale vergelijking van de loonkosten 
opp jaarbasis.84 Als regelgeving in zijn details verschilt, maar wel globaal dezelfde bescher-
mingg biedt, zou het recht van het land van herkomst moeten worden toegepast. Het Hof 
neemtt deze redenering niet over maar richt zich in zijn uitspraak uitsluitend op de bepalin-
genn die de belemmering veroorzaken. In casu moest worden uitgegaan van een directe 
verdubbelingg van verplichtingen omdat de verwijzende rechter had gesteld dat in het land 
vann herkomst een gelijksoortige bescherming bestond. In dat geval mag de lidstaat van 
ontvangstt zijn regeling niet toepassen. 

811 MünchArbR ///-Löwisch par. 265 Rn. 42. 

8:: Sinay-Cytermann in: L.A. Sinay 1994, 325. 

833 HvJ EG 28 maart 1996, C-272/94 Jur 1996, 1-1905 (Guiot). 

844 C-369 en 379/96 (Arblade). 

398 8 



DeelDeel IV - De toepassing van het EVO in Nederland 

Eenn globale vergelijking op de wijze voorgestaan door A-G Damasco Ruiz-Jarabo 
Colomer,, ligt ten grondslag aan een afspraak tussen de Nederlandse en Belgische sociale 
partnerss in de bouwnijverheid met betrekking tot de werkingssfeer van de respectieve bouw-
CAO's.. Voor deze regeling, die ook betrekking heeft op het vrij verkeer van diensten, is 
goedd te verdedigen dat de vergelijking zich zou moeten beperken tot het globale bescher-
mings-- c.q. loonkostenniveau. De regeling in het kader van het vrij verkeer van diensten 
heeftt namelijk betrekking op het leerstuk der voorrangsregels en niet op de verwijzing. 
Dee wettelijke en CAO-bepalingen van de lidstaat van ontvangst doorkruisen het overigens 
opp de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer van toepassing zijnde recht. 
Dezee doorkruising is gericht op het tegengaan van sociale dumping en zou dan ook niet 
verderr moeten gaan dan noodzakelijk voor dat doel. Dit argument gaat echter niet in 
dezelfdee mate op voor art. 6 lid 1 EVO. 

Dee rechtspraak inzake art. 6 lid 1 EVO heeft in hoofdzaak betrekking op het ontslagrecht. 
Zoo ook in de twee tot nu toe over dit verdragsartikel gewezen Nederlandse vonnissen. In 
diee twee vonnissen was eenmaal niet en eenmaal wel sprake van een Gruppenvergleich. 
Inn een uitspraak van 2 december 1994 oordeelde de Kantonrechter Haarlem uitsluitend 
overr art. 1639w BW(oud).85 In de uitspraak van de Kantonrechter Den Haag van 6 oktober 
19988 is wel sprake van een zekere samenhang tussen regels.86 Niet helemaal duidelijk 
iss echter hoe groot de groep met elkaar samenhangende regels precies is. Het verbod op 
ontslagg tijdens ziekte wordt geacht in onverbrekelijke samenhang te staan met de op 
overtredingg van dat verbod gestelde sancties inclusief de daarvoor beschikbare termijnen. 
Onduidelijkk is echter of ook de andere aspecten van het gegeven ontslag in samenhang 
wordenn beoordeeld. Het beroep op kennelijk onredelijk ontslag ex art. 7:681 BW wordt 
afgewezenn nu naar Nederlands recht een beroep op nietigheid en een beroep op on-
redelijkheidd elkaar uitsluiten en het gekozen Keniaanse recht geen met art. 7:681 BW 
vergelijkbaree regeling kent. Ten aanzien van de regelmatigheid van het ontslag tenslotte, 
wordtt geconstateerd dat aan de bepalingen van Nederlands recht is voldaan. 

Groepsgewijzee vergelijking veronderstelt mijns inziens dat bij de vergelijking in zekere 
matee geabstraheerd wordt van de eis. Hoe groter de groep regels die in de vergelijking 
wordtt betrokken, hoe meer ook niet in het geding betrokken aspecten van de arbeidsver-
houdingg relevant zijn voor de beoordeling. In de procedure is de rechter echter in 
belangrijkee mate gebonden aan zowel de stellingen van partijen als aan de eis. De bescher-
mingg van de werknemer lijk t zich in de praktijk dan ook toe te spitsen op de vraag welk 
rechtstelsell  het meest tegemoet komt aan de eis van de werknemer.88 In de hierboven 
weergegevenn casus van de Kantonrechter Den Haag werd primair een beroep gedaan op 

855 NIPR 1995, 391, Prg. 1995, 4225. Art. 7A:1639w BW(oud) is het huidige art. 7:685 BW. 
866 NIPR 1999, 73. 
877 Het verbod op ontslag tijdens ziekte is opgenomen in art. 7:670 eerste lid BW {dit was ten tijde van 

dee uitspraak het derde lid), de sanctie op overtreding van dit verbod in art. 7:677 vierde lid BW (dit 
wass ten tijde van de uitspraak het vijfde lid). 

888 Voor consumentenovereenkomsten Joustra 1997, 252 met literatuurverwijzingen. 
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dee nietigheid van het ontslag. Nederlands recht bood die mogelijkheid, Keniaans recht 
blijkbaarr niet. Naar Nederlands recht was echter de termijn verstreken waarbinnen de 
nietigheidd kon worden ingeroepen. Naar beide rechtsstelsels was het ontslag dus geldig. 
Vervolgenss kwam de mogelijkheid aan bod van een schadevergoeding wegens kennelijk 
onredelijkk ontslag. Ook hiervoor is een complex van regels relevant, bijvoorbeeld om te 
bepalenn of de diensttijd doorgebracht bij andere onderdelen van hetzelfde concern meetellen 
voorr de hoogte van de schadevergoeding. Dit complex van regels uit een en hetzelfde stelsel 
bepaaltt uiteindelijk of en tot op welke hoogte de vordering van de werknemer kan worden 
toegewezen. . 

Mijnss inziens leidt een dergelijke aanpak van ontslagzaken niet of nauwelijks tot 
cumulatiee van voordelen. Als een ontslag is afgewikkeld onder toepassing van het gekozen 
recht,, inclusief ontslagvergoeding en/of afvloeiingsregeling en vervolgens een beroep wordt 
gedaann op de nietigheid van het ontslag op grond van het objectief toepasselijke recht, 
dann zal het uitspreken van de nietigheid moeten samengaan met het terugdraaien van de 
inn het kader van het ontslag gegeven financiële tegemoetkoming. Is het ontslag naar beide 
stelselss geldig, dan kan bij het vaststellen van de nog te betalen vergoeding rekening worden 
gehoudenn met wat reeds is uitgekeerd of is doorbetaald gedurende de ontslagtermijn. Het 
ontslagg betreft dus een arbeidsrechtelijk incident dat beheerst wordt door een samenhangend 
stelsell  van regels, en dat afgescheiden kan worden van de overige aspecten van de arbeids-
overeenkomst.. Het zelfstandige karakter van het ontslagrecht wordt in het Nederlandse 
rechtt nog versterkt doordat de betreffende rechtsregels van eigen, van het gewone recht 
sterkk afwijkende verjaringstermijnen zijn voorzien. De bepalingen die vernietigbaarheid 
vann een ontslag met zich meebrengen, bevatten termijnen van twee maanden (7:647 BW 
enn 7:677 jo 670 lid 2-5 BW) en zes maanden (BBA); het overige ontslagrecht werkt met 
eenn termijn van zes maanden (7:683 BW). 

Ookk andere veel voorkomende arbeidsconflicten betreffen geïsoleerde incidenten in de 
arbeidsrelatie.. Het concurrentiebeding en andere zaken met betrekking tot concurrentie 
doorr (ex-) werknemers vormt een duidelijk gescheiden onderwerp. Dit geldt ook ten aanzien 
vann het arbeidsongeval, dat voornamelijk problemen oproept door zijn onrechtmatige 
daadskarakterr en de nauwe samenhang met de regels van sociale zekerheid. In verreweg 
dee meeste gevallen zal toepassing van het begunstigingsbeginsel door de rechter dus plaats 
kunnenn vinden aan de hand van duidelijk omschreven regelcomplexen die betrekking hebben 
opp een incident en niet zozeer op de voorwaarden waaronder de arbeid wordt verricht. 

Alss naast de afwikkeling van het ontslag ook een eindafrekening opgesteld moet 
worden,, waarbij de werknemer zich beroept op achterstallig loon en/of vakantiegeld, komt 
echterr een gehele andere categorie regels aan bod, namelijk die met betrekking tot de 
beloning.. In tegenstelling tot het ontslag vertegenwoordigt het loon geen incident in de 
arbeidsrelatie,, maar een doorlopende karakteristiek. Daarom speelt ten aanzien van de 
loonvoorschriftenn de vraag wanneer de toepasselijke regeling vastgesteld moet worden. 
Kann er in dat verband sprake zijn van opgewekt vertrouwen aan de kant van de werkgever 
en/off  rechtsverwerking ten aanzien van een beroep op het objectief toepasselijk recht aan 
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dee kant van de werknemer? Op deze vragen kom ik hieronder terug, nadat eerst de vraag 
behandeldd is aan de hand van welke criteria de gunstigheid moet worden vastgesteld. 

Tenn aanzien van het niveau waarop regelingen moeten worden vergeleken, concludeer ik 
duss tot een vergelijking van groepen normen met een gelijksoortig onderwerp. Hierbij voel 
ikk mij gesteund door een redelijke mate van overeenstemming in de literatuur en rechtspraak 
vann de onderzochte landen. Het IPR kan op dit punt aansluiten bij het interne arbeidsrecht. 
Ditt is al minder het geval ten aanzien van de vraag aan de hand van welke criteria vervol-
genss de beoordeling plaatsvindt. Betreft het een subjectief oordeel, erop neerkomend dat 
dee werknemer mag kiezen, of is het oordeel geobjectiveerd? Als er sprake is van een 
geobjectiveerdee gunstigheid, moet de regeling dan gunstiger zijn voor deze werknemer 
mett deze arbeidsmarktpositie of is het voldoende dat de regeling in het algemeen voor 
dee betreffende groep werknemers gunstiger uitvalt? In het interne Duitse en Franse ar-
beidsrechtt wordt bij de beantwoording van deze vragen verschil gemaakt naar gelang het 
beginsell  doorwerkt in de verhouding tussen wet en CAO, tussen CAO en andere collectieve 
regelingg en tussen CAO en individuele overeenkomst. In het Franse recht lijk t bij een 
vergelijkingg tussen collectieve regelingen de positie van het collectief van werknemers 
tee worden vergeleken, bij een vergelijking tussen collectieve en individuele overeenkomst 
teltt de positie van het individu.89 In het Duitse rechtsgebied wordt echter door verschil-
lendee auteurs verdedigd dat het vergelijkingsniveau afhangt van het soort norm. Beschermt 
dee norm de individuele werknemer (Individualnortnen) dan is ook de positie van deze in-
dividuelee werknemer maatgevend voor de gunstigheidsvraag.90 Richt de norm zich op 
eenn groep, dan betreft de vergelijking ook de positie van de groep. Ook dit laatste wordt 
well  aangeduid als Gruppenvergleich. De toepassing van het begunstigingsbeginsel wordt 
duss in het interne recht gecompliceerd doordat er op diverse niveaus een samenloop van 
normenn kan ontstaan en doordat het beginsel op zeer ongelijksoortige regelingen wordt 
toegepast.. Deze complicaties doen zich in het IPR in veel mindere mate voor. 

Inn het kader van art. 6 EVO vindt de vergelijking plaats tussen normen op hetzelfde 
niveau.. Wetten worden vergeleken met wetten, eventueel aangevuld met CAO-normen. Dat 
dezee vergelijking plaatsvindt, is echter het gevolg van het handelen van de individuele 
werkgeverr en dee individuele werknemer. Deze zijn namelijk een rechtskeuze overeen-
gekomen.. De vergelijking heeft uitsluitend betrekking op normen die rechten verlenen aan 
dee individuele werknemer. Het is immers de individuele werknemer die niet ten gevolge 
vann een rechtskeuze de bescherming mag verliezen van het objectief toepasselijk recht. 
Mijnss inziens pleit dit, samen met de individuele oriëntatie van het IPR, voor een beoor-
delingg op individueel niveau. Het gaat dus om de vraag welk recht voor deze werknemer 
gunstigerr is. Vervolgens rijst de vraag of het gunstigheidsoordeel subjectief is of op 
objectievee factoren berust. Met andere woorden, bepaalt de werknemer zelf wat hij het 
gunstigstt acht of doet de rechter dit aan de hand van objectieve factoren, al dan niet 

899 Sinay-Cytermann in: L.A. Sinay 1994, 325. 

900 Schaub 1992, 1527; MünchArbR ///-Löwisch par. 265 Rn. 32-33 (1993, 364). 
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rekeningg houdend met de bijzondere omstandigheden van deze specifieke werknemer? 
Inn het Duitse arbeidsrecht lijk t de gunstigheid in het algemeen objectief beoordeeld te 
worden.. Slechts als op basis van objectieve criteria geen keuze mogelijk is, zoals bij 
sommigee werktijdenregelingen, mag de werknemer zelf een keuze uitbrengen.91 In het 
kaderr van art. 6 EVO kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan de keuze tussen nietigheid 
vann een gegeven ontslag op basis van recht X of schadevergoeding in verband met de on-
redelijkheidd van het ontslag gebaseerd op recht Y. Er is inderdaad iets voor te zeggen om 
dezee keuze aan de werknemer te laten. Een dergelijke keuzevrijheid roept echter de vraag 
opp hoe en wanneer deze keuze moet worden uitgebracht. 

Inn een vonnis van 31 augustus 1988 overwoog de Kantonrechter Den Haag dat 

"Kuwaitt zich naar Kuwaits recht heeft gedragen door op de wijze die het recht van Kuwait voorschrijft 
eenn schadeloosstelling te berekenen en te betalen; ook is niet gebleken dat eiser tijdens zijn dienstver-
bandd zich beroepende op Nederlands recht vakantietoeslag heeft geclaimd; volgens het recht van 
Kuwaitt heeft gedaagde, naar zij onweersproken heeft gesteld, aan al haar verplichtingen ten opzichte 
vann eiser voldaan. Dat voorzover men tot de conclusie zou moeten komen dat Nederlands recht van 
toepassingg is en voorzover men zou menen dat de vordering van eiser wat betreft zijn vakantie echter 
voldoendee duidelijk is gespecificeerd, de vordering evenmin toewijsbaar voorkomt aangezien men 
niett van twee walletjes kan eten: men kan niet enerzijds de schadeloosstelling, berekend volgens het 
rechtt van Kuwait accepteren ... en dan daarnaast 'vakantierechten' vorderen naar Nederlands recht."92 

Ditt vonnis is gewezen ruim voor de invoering van het EVO. Het staat ook niet in het teken 
vann een beperking van de rechtskeuze, maar heeft uitsluitend betrekking op het in casu 
opp basis van de objectieve verwijzing van toepassing zijnde recht. Toch is het vonnis 
interessantt voor een aantal van de door art. 6 lid 1 EVO opgeroepen vragen. De wijze 
waaropp de rechtsstelsel door de kantonrechter worden vergeleken, wijkt duidelijk af van 
dee boven door mij gepropageerde groepsgewijze vergelijking. Onder de begunstigingstoets 
vann het EVO zou het mijns inziens niet zijn toegestaan de schadeloosstelling in verband 
mett (onregelmatige) beëindiging af te zetten tegen het vakantiegeld, nu dit twee totaal 
verschillendee normengroepen betreft. Daarnaast doet het vonnis een uitspraak over de de 
vraagg tot welk tijdstip de werknemer een beroep kan doen op het objectief toepasselijk 
recht.. Kan de werknemer dit recht verwerken? 

Löwischh verdedigt voor het Duitse CAO-recht dat in geval van een meerzijdige regeling 
diee betrekking heeft op de verplichting van beide partijen, de keuze voor toepassing van 
hett ene of juist het andere normencomplex zou moeten plaatsvinden op het moment dat 
dee samenloop ontstaat. Ten aanzien van twee regelingen die verschillen op het punt van 
dee lengte van de opzegtermijn moet volgens hem bij voorbaat duidelijk zijn, welke regeling 

911 MünchArbR ///-Löwisch par. 265 Rn. 45 e.v. (1993, 366 e.v.) stemt af op de geobjectiveerde belangen 
vann deze werknemer in deze (economische) omstandigheden. Zöllner (1983, 320) acht echter persoon-
lijk ee omstandigheden en tijdsgebonden factoren niet relevant. Zie voor de keuzemogelijkheid Schaub 
1992,, 1532. 

922 NI PR 1989, 446 
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vann toepassing is.93 Een dergelijk standpunt heeft niet alleen gevolgen voor het tijdstip 
vann het gunstigheidsoordeel maar ook voor de maatstaven aan de hand waarvan het oordeel 
plaatss kan vinden. De keuze voor een korte of lange ontslagtermijn kan dan bijvoorbeeld 
niett afhangen van de vraag wie, de werkgever of de werknemer, het initiatief neemt tot 
beëindigingg van de arbeidsverhouding. Dit is ook precies de bedoeling van Löwisch. De 
argumentatiee van Löwisch is echter beperkt tot een bepaald soort bepalingen en laat zich 
mijnss inziens niet overzetten naar het IPR. 

Inn het IPR ontstaat een eventuele samenloop tussen gekozen en objectief toepasselijk 
rechtt op het moment dat de rechtskeuze wordt uitgebracht, dan wel wijziging plaatsvindt 
vann het objectief toepasselijk recht. Het zou het beschermende karakter van art. 6 lid 1 
EVOO in ernstige mate ondergraven als de werknemer ook op dat moment een keuze moet 
makenn tussen het gekozen recht en het objectief toepasselijke recht. Zo min als hij geacht 
wordtt zich te kunnen verweren tegen een rechtskeuzevoorstel van de werkgever, zo min 
magg van hem verwacht worden dat hij direct bij het totstandkomen van de rechtskeuze 
openlijkk een beroep doet op het objectief toepasselijk recht. Het moet dus mogelijk zijn 
inn een later stadium een beroep te doen op art. 6 lid 1 EVO. Dit brengt risico's mee voor 
dee werkgever. Deze kan immers achteraf geconfronteerd worden met - eventueel zelfs 
aanzienlijkee - kostenverhogingen als de werknemer alsnog toepassing eist van gunstigere 
dwingendee bepalingen met betrekking tot vakantiegeld, loonhoogte, bonusregelingen etc. 
Ditt probleem bestaat echter ook in het interne arbeidsrecht. Het wordt daar ondervangen 
doordatt de diverse vorderingen van de werknemer onderworpen zijn aan korte verjaringster-
mijnen.. Vakantieaanspraken verjaren naar Nederlands recht na twee jaar (7:642 BW); de 
(loon)vorderingenn gebaseerd op art. 7:621 ep u i l verjaren na zes maanden, het recht op 
vakantiebijslagg na twee jaar (art. 20 WML). Loonvorderingen zelf verjaren echter slechts 
naa vijfjaar, zie art. 3: 307 BW. De nationale wetgever heeft dus duidelijk keuzes gemaakt 
tenn aanzien van de bescherming van de werkgever tegen aanspraken van de werknemer 
gebaseerdd op dwingend arbeidsrecht. Er is veel voor te zeggen, deze keuze ook voor het 
beroepp op art. 6 lid 1 EVO over te laten aan het interne arbeidsrecht. Het is dus mijns 
inzienss het meest in overeenstemming met de bedoeling van art. 6 lid 1 EVO om een beroep 
opp het objectief toepasselijk recht EVO te allen tijde mogelijk te achten en dat beroep ook 
terugwerkendee kracht te verlenen. Het objectief toepasselijk recht bepaalt vervolgens in 
hoeverree de op dit recht gebaseerde claims van de werknemer verjaard zijn. 

Tenn aanzien van de meest voorkomende grond van procedures, te weten het ontslag 
speeltt het aspect van terugwerkende kracht overigens niet. Het ontslagrecht wordt pas 
relevantt als er een ontslag dreigt of heeft plaatsgevonden. Dan pas ontstaat een samenloop 
tussenn de verschillende regelingen van ontslagrecht. Als de diverse voor toepassing in 
aanmerkingg komende rechtsstelsels verschillende remedies kennen, vindt een keuze primair 
plaatss door de eiser, bij het formuleren van de eis. Voor beoordeling van de gunstigheid 

933 MünchArbR ///-Löwisch 1993 par. 265 Rn. 43 en 56. Overigens lijkt Schaub (1992, 1527) de toepas-
selijkheidd van het begunstigingsbeginsel te beperken tot regels met betrekking tot de inhoud van de 
overeenkomst.. Noch regels inzake de totstandkoming, noch die met betrekking tot de beëindiging 
zoudenn er onder vallen. 
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vann een gebod tot herstel van de dienstbetrekking ten opzichte van het toekennen van een 
ontslagvergoedingg lijk t de subjectieve keuze van de werknemer dan ook de beste maatstaf. 

2.55 Art . 7:685 BW en het systeem van het EVO 

Hett systeem van art. 6 lid 1 EVO moet dus mijns inziens zo worden ingevuld dat de 
vergelijkingg plaatsvindt op groepsniveau, tussen de verschillende (wettelijke) regelingen 
vann hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld het ontslag of de betaalde vakantie. Als het objectief 
toepasselijkee recht gunstiger is voor de betrokken individuele werknemer, dient het te 
wordenn toegepast, waarbij er ruimte is om bij ongelijksoortige bescherming de keuze aan 
dee werknemer te laten. Hoe past nu de ontbinding van de overeenkomst door de kantonrech-
terr in dit systeem? 

Art.. 7:685 BW verklaart dat "ieder der partijen .. te allen tijde bevoegd [is] zich tot 
dee kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige 
redenenn te ontbinden." Deze mogelijkheid van snelle ontbinding door de rechter is relevant 
bijj  arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.94 Ontbinding door de kantonrechter is verder 
voorr de werkgever de enige mogelijkheid tot (eenzijdige) beëindiging van de arbeidsover-
eenkomstt in die gevallen waarin een opzeggingsverbod van toepassing is.95 Sinds de 
inwerkingtredingg van de Wet flexibilitei t en zekerheid zijn de meeste opzeggingsverboden 
opgenomenn in art. 7:670 en 670a BW. In art. 670 BW is de ontslagbescherming geregeld 
vann onder andere zieke werknemers, zwangeren en dienstplichtigen. Daarnaast bevat het 
BWW de voorheen in de Wet op de ondernemingsraden en Arbo-wet opgenomen regeling 
voorr opzegging ten aanzien van leden en kandidaat-leden van ondernemingsraden en arbo-
commissies.. De hiermee bereikte concentratie van opzeggingsverboden in het BW is 
overigenss niet volledig: ook de AWGB bevat een opzeggingsverbod.96 Ontbinding door 
dee rechter vormt in een aantal van deze gevallen een mogelijkheid om alsnog de arbeids-
overeenkomstt te doen eindigen. Het gaat dan om die gevallen waarin het opzeggingsverbod, 
ongeachtt de ontslagreden, van kracht is tijdens een bepaalde periode, bijvoorbeeld gedurende 
ziekte-- en zwangerschapsverlof of zolang de werknemer lid is van de OR.97 De ontbin-
dingsmogelijkheidd is in die gevallen dus complementair aan de beperkingen die de wet 
steltt aan de eenzijdige beëindiging door de werkgever. 

Dee belangrijkste ontslagbeperking van het Nederlands recht en daarmee de belangrijkste 
verklaringg voor de populariteit van ontbinding door de kantonrechter is echter niet gelegen 

944 Deze zijn bijvoorbeeld in de zeevaart niet ongebruikelijk. Voor die bedrijfstak geldt een met art. 7:685 
vergelijkbaree bepaling die is opgenomen in art. 439 Wetboek van Koophandel. 

955 Zie voor de samenhang tussen opzeggingsverboden en ontbinding door de rechter ook art. 688 van 
hett (ingetrokken) wetsvoorstel inzake een nieuwe ontslagrecht en de MvT daarbij: HSl cahiers 10 
1995,, 54 en 128-129; Van der Heijden HSl cahiers 10 1995, 9, De Laat HSl cahiers 10 1995, 18. 
Boonstra,, De Kleermaeker en Knegt 1999, 13. 

966 Art. 8 AWGB. 
977 Een ontslagverbod kan een ontslag verbieden als dit geschiedt om bepaalde redenen bijv. wegens 

huwelijk.. In dat geval vormt ontbinding geen mogelijkheid om alsnog tot beëindiging te komen. 
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inn het bestaan van specifieke opzeggingsverboden maar in het bestaan van art. 6 BBA. Art. 
7:6855 BW vormt namelijk in de praktijk hoofdzakelijk een alternatief voor het aanvragen 
vann een ontslagvergunning bij de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening.98 Deze 
samenhangg tussen art. 6 BBA en art. 7:685 BW bestaat ook in procedures met een inter-
nationaal-privaatrechtelijkk karakter. Dit blijkt onder andere uit de procedures weergegeven 
inn NIPR 1997, 354 en NIPR 1998, 308. In beide gevallen had de werkgever de arbeidsover-
eenkomstt al opgezegd. Ontbinding werd voorwaardelijk aangevraagd en wel door de 
werkgever,, voor het geval de opzegging nietig zou zijn in verband met het ontbreken van 
eenn ontslagvergunning.99 

Hett bestaan van de mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken om ontbinding van 
dee arbeidsovereenkomst, hangt dus ten nauwste samen met beperkingen die het recht oplegt 
aann de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst. Deze nauwe samenhang maakt het 
volgenss mij wenselijk, zo niet noodzakelijk dat in internationaalprivaatrechtelijke situaties 
err een samenloop bestaat tussen toepasselijkheid van het nationale ontslagverbod en 
toepasselijkheidd van de ontbindingsmogelijkheid. Art. 7:685 BW is dus mijns inziens niet 
tee beschouwen als een zelfstandige bepaling van dwingend recht die de werknemer be-
schermt,, maar vormt een onmisbaar onderdeel van de regeling met betrekking tot het einde 
vann de dienstbetrekking. 

Dezee stellingname wordt gecompliceerd doordat een gedeelte van de opzeggingsver-
bodenn alsmede het ontslagverbod van 6 BBA een zelfstandig internationaal geldingsbereik 
hebben.. Ook in die gevallen vormen mijns inziens opzeggingsverbod en ontbin-
dingsmogelijkheidd een twee-eenheid. Daarom dient de toepassing van het BBA op een 
internationalee arbeidsovereenkomst samen te gaan met de mogelijkheid ontbinding door 
dee rechter te verkrijgen ex art. 7:685 BW.100 Voor het ontslagverbod ten aanzien van 
OR-ledenn is dit niet anders. Ook de Wet op de ondernemingsraden heeft een autonoom 
internationaall  geldingsbereik, in dit geval gebaseerd op de plaats van vestiging van de 
ondernemingg (zie hierover hoofdstuk 4 van deel IV). De ontslagbescherming van leden 
vann de OR maakt deel uit van het systeem van medezeggenschap. Leden van een Neder-
landsee ondernemingsraad dienen dan ook tegen opzegging te worden beschermd naar 
Nederlandsee maatstaven, ongeacht het toepasselijk recht op hun arbeidsverhouding. In dat 

988 Boonsira, De Kleermaeker, Knegt 1999, 15-17. 
999 Resp. Ktr Amsterdam lOjuli 1997 en KtxSittard29juli 1998. Het beroep op art. 7:685 BW weerhield 

dee werkgever in NIPR 1998, 308 er niet van zich in de procedure m.b.t. de nietigheid van het ontslag 
tee beroepen op toepasselijkheid van Amerikaans recht op de overeenkomst. 

1000 Verg. resp. Ktr Amsterdam 25 september 1991 Prg. 1992, 3619. In dit vonnis wordt de met art. 7:685 
BWW vergelijkbare bepaling van art. 74m WvK (oud) toegepast op de rechtsverhouding tussen een 
inn Nederland opererende agent en zijn principaal, ondanks het feit dat op de overeenkomst krachtens 
rechtskeuzee Engels recht van toepassing is. De mogelijkheid de rechtsverhouding te doen ontbinden 
onderr toekenning van een vergoeding, wordt gezien als voorrangsregel. Ook in deze casus is het BBA 
vann toepassing. 
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gevall  moet echter mijns inziens tevens beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk 

zijnn via art. 7:685 BW. 
Ikk kom dus tot de volgende toepassingsmogelijkheden voor art. 7:685 BW. Ten eerste 

iss art. 7:685 BW een integraal onderdeel van de lex causae. De regeling is daarbij te 
beschouwenn als dwingend recht in de zin van art. 6 lid 1 EVO zodat de werknemer ook 
bijj  een andersluidende rechtskeuze ontbinding kan verzoeken in gevallen waarin Nederlands 
rechtt objectief toepasselijk is. Tenslotte is ontbinding door de rechter ex art. 7:685 BW 
mogelijkk in alle gevallen waarin een Nederlands opzeggingsverbod van toepassing is dan 
well  een vergunning ex 6 BBA nodig is. In de praktijk zal deze meervoudige toepasselijkheid 
vann art. 7:685 BW overigens zelden tot problemen leiden. Een lid van een Nederlandse 
ondernemingsraadd werkt in de praktijk eigenlijk altijd onder Nederlands recht. Ook de 
toepasselijkheidd van art. 6 BBA loopt in belangrijke mate gelijk op met toepasselijkheid 
vann Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst. 

33 Vrijhei d van rechtskeuze: een overgangsprobleem 

Hett EVO is na nederlegging van de zevende akte van ratificatie per 1 april 1991 in werking 
getredenn voor België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg 
enn het Verenigd Koninkrijk. Inwerkingtreding in Nederland volgde kort hierop, namelijk 
opp 1 september 1991. Inmiddels zijn alle 15 lidstaten van de Unie bij het verdrag aanges-
loten.. Het verdrag is in elk van de verdragsluitende staten van toepassing op overeenkom-
stenn die gesloten zijn na inwerkingtreding van het verdrag voor die staat.101 De Nederland-
see rechter dient het verdrag derhalve toe te passen op overeenkomsten gesloten na 1 septem-
berr 1991, de Duitse rechter op contracten gesloten na 1 april van datzelfde jaar. Een drietal 
landen,, te weten Denemarken, België en Luxemburg, had echter al voor de officiële in-
werkingtredingg eenzijdig tot toepassing van de regels van het EVO besloten.102 Andere 
landen,, zoals Duitsland en Engeland, zijn op de inwerkingtreding vooruitgelopen met wet-
gevingg die de conflictregels van het EVO min of meer letterlijk in de nationale wetgeving 
opneemt.. In Duitsland vond dit plaats in de 1986, bij gelegenheid van de herziening van 
dee iPR-regeling in het Einführungsgesetz zum Bürgerhchen Gesetzbuche (EGBGB). " Daar-
naastt oefende het verdrag ook voor de inwerkingtreding al invloed uit op het IPR van ver-
schillendee bij het verdrag aangesloten landen doordat daarin opgenomen regels bij wege 
vann anticipatie werden toegepast. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor Nederland. 

Tenn aanzien van de geoorloofdheid van anticipatie heeft de Hoge Raad een standpunt 
ingenomenn in het Balenpers-arrest. Daarin stelde de Hoge Raad dat "[m]et name als het 
gaatt om een multilateraal verdrag dat ertoe strekt in de verdragsstaten eenvormige, algemeen 
geldendee regels van internationaal privaatrecht in te voeren, [...] een dergelijke toepassing 

loii  Art. 17 EVO. 
1022 Resp. bij wet van 9 mei 1984, van 14 juli 1987 en van 27 maart 1986. Foyer J.D.1. 1991,602; Lagarde 

ReRe v.Crit. dip 1991, 289. 

1033 Zie voor de kritiek op de 'verduistering van staat' die dientengevolge plaatsvindt: Aanbeveling van 

dee Commissie 85/1 I l /EEG van 15 januari 1985 PB EG 1985 L 44/42. 
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opp haar plaats [zal] zijn - ook indien het verdrag inhoudt of meebrengt dat die regels slechts 
behoevenn te worden toegepast op na zijn inwerkingtreding voorgevallen rechtsfeiten -
wanneerr de verdragsregel niet wezenlijk verschilt van de ongeschreven regels die zich 
eerderr in het Nederlandse internationaal privaatrecht hadden ontwikkeld, en te verwachten 
valtt dat het verdrag binnen afzienbare tijd voor Nederland in werking zal treden. Een en 
anderr is voor wat art. 4 EVO betreft het geval."104 

Alss de in het EVO opgenomen conflictregel identiek is of tot gelijke uitkomsten leidt 
alss het voordien geldende recht, maakt het echter niet uit of de oude conflictregel wordt 
gehanteerdd of die van het EVO. De anticipatie heeft dan slechts invloed op de wijze waarop 
hett vonnis wordt gemotiveerd.'u:> Ook de noodzaak om nauwkeurig te bepalen of het 
verdragg op grond van het overgangsrecht formeel wel of niet van toepassing is, vervalt 
dan.. Als het conflictenrecht met betrekking tot arbeidsovereenkomsten echter door het EVO 
wordtt gewijzigd, zoals in het geval van art. 6 lid 1 EVO, ontstaat er op dit terrein wel een 
probleem.. Dit probleem wordt primair beheerst door het overgangsrecht. 

Dee overgangsrechtelijke regeling van het EVO, zoals deze is opgenomen in in art. 17, 
verplichtt tot toepassing van het EVO op overeenkomsten gesloten na de inwerkingtreding. 
Hett verdrag verbiedt echter niet om de daarin opgenomen regels ook toe te passen op al 
bestaandee overeenkomsten, hetzij bij wege van anticipatie, hetzij op basis van een nationale, 
aanvullendee overgangsregeling zoals deze bijvoorbeeld is opgenomen in het Duitse EGBGB. 

Al ss de in art. 17 EVO opgenomen regeling niet wordt aangevuld met nationaal over-
gangsrechtt en/of anticiperende toepassing van het verdrag, kan het ten aanzien van arbeids-
overeenkomstenn nog lange tijd duren voor de regeling van het EVO het nationale conflicten-
rechtt voor arbeidsovereenkomsten geheel vervangen heeft. Arbeidsovereenkomsten zijn 
immerss duurovereenkomsten die een zeer lange looptijd kunnen hebben. Als gekeken wordt 
naarr de in het NIPR in de jaargangen 1996 tot 1998 gepubliceerde rechtspraak met betrek-
kingg tot sinds 1996 in eerste aanleg aanhangig gemaakte arbeidszaken, blijkt dat een 
meerderheidd hiervan betrekking heeft op arbeidsverhoudingen die reeds bestonden voor 
dee inwerkingtreding van het EVO in 1991.106 De in het Nederlandse 1PR beroemd geworden 
arbeidsverhoudingg tussen Baron Mackay en American Express, die geleid heeft tot twee 
standaardarrestenn op het terrein van het internationale arbeidsrecht, duurde zelfs meer dan 
twintigg jaar. Het is de vraag of het wenselijk is, nog jaren lang op dergelijke gevallen een 
inmiddelss achterhaalde IPR-regel te blijven toepassen. In Duitsland is deze vraag in 1992 

1044 Hoge Raad 25 september 1992 NJ 1992, 750; AAe 1993, 207-215 nt. De Boer (Société Nouvelle des 
Papeteriess de 1'Aa SA (Fr) v. BV Machinefabriek BOA (NL); 'Balenpers'). 

1055 Vergelijk Ktr Sittard 29 jul i 1998 NIPR 1998, 308. 
1066 In het NIPR zijn in de periode 1996-1998 12 casus gepubliceerd inzake internationale arbeidsovereen-

komstenn niet zijnde overeenkomsten met zeelieden, die betrekking hebben op rechtzaken die na 
inwerkingtredingg aanhangig zijn gemaakt. Van deze 12 casus betreffen er 7 overeenkomsten gesloten 
voorr inwerkingtreding van het EVO, 3 hebben betrekking op na die datum gesloten overeenkomsten 
enn van 1 casus zijn onvoldoende gegevens opgenomen. Zeelieden vormen wat de duur van hun 
arbeidsverhoudingg betreft een aparte groep omdat een niet onbelangrijke deel van de bemanning wordt 
aangenomenn op tijdelijke contracten (voor een bepaalde reis, of voor een bepaalde periode). 

407 7 



22 - Rechtskeuze 

aann de orde gekomen in het zogenaamde piloten-arrest van het Bundesarbeitsgericht.1 1 

Ditt arrest heeft betrekking op het Duitse overgangsrecht. 

Hett Duitse overgangsrecht is niet gebaseerd op art. 17 EVO maar op de overgangsregeling 
vann art. 220 lid 1 EGBGB, dat betrekking heeft op het gehele Duitse conflictenrecht zoals 
datt is opgenomen in het EGBGB. Art. 220, dat evenals de omzetting van het EVO in nationaal 
rechtt dateert van 1986, is ruimer geformuleerd dan art. 17 EVO. Volgens art. 220 lid 1 
EGBGBB is het oude verwijzingsrecht van toepassing op voor de inwerkingtreding van het 
nieuwee recht abgeschlossenen Vorgange. Over de betekenis van deze zinsnede voor 
duurovereenkomstenn als de arbeidsovereenkomst bestond in de Duitse literatuur onenigheid. 
Eenn aantal auteurs verkoos aansluiting bij de overgangsregeling van het EVO en achtte de 
nieuwee conflictregels slechts van toegepassing op na de inwerkingtreding gesloten arbeids-
overeenkomsten.. Anderen pleitten daarentegen voor directe toepassing van de nieuwe 
conflictregelss op alle effecten van de arbeidsovereenkomst die optreden na inwerkingtreding 
vann de regeling, al dan niet met voorbehouden ten gunste van verkregen rechten en 
gerechtvaardigdd vertrouwen (Vertrauensschutz). 

Aann deze onzekerheid kwam dus een einde met het arrest van 29 oktober 1992. In 
ditt arrest koos het BAG voor directe toepassing van de nieuwe conflictregels op alle 
arbeidsverhoudingenn die voortduren na de datum van inwerkingtreding van de iPR-regeling, 
tenzijj  dit een ongeoorloofde inbreuk zou betekenen op voor die tijd verkregen rechten. 
Alss een bepaald incident, zoals in het onderhavige geval een overgang van onderneming, 
zichh voordoet na inwerkingtreding van het nieuwe 1PR, worden de gevolgen daarvan op 
dee arbeidsovereenkomst bepaald aan de hand van het recht dat op basis van de nieuwe 
regelgevingg van toepassing is. Volgens het BAG is deze interpretatie niet in strijd met het 
verbodd op terugwerkende kracht van art. 17 EVO maar doet hij juist recht aan het 
uniformerendee karakter van het EVO. Tevens ontkent het BAG dat hierdoor in strijd met 
dee bescherming van verkregen rechten en gerechtvaardigd vertrouwen wordt gehandeld. 

Dee bescherming van verkregen rechten en gerechtvaardigd vertrouwen speelt met name 
eenn rol als de partijen bij de arbeidsovereenkomst in de periode voor de inwerkingtreding 
vann het EVO een rechtskeuze hebben uitgebracht. Volgens de Duitse auteur Mankowski 
hebbenn de partijen zich in dat geval een voorstelling gemaakt over het toepasselijke recht. 
Eenn conflictenrechtelijke rechtskeuze door partijen was in het oude Duitse recht onbeperkt 
toegestaan.. Hierdoor zouden bij de partijen verwachtingen zijn ontstaan met betrekking 
tott hun onderlinge rechten en plichten. Deze mogen niet door een na die tijd opgetreden 
wijzigingg van het IPR worden gefrustreerd. Mankowski plaatst dit probleem in zijn noot 
bijj  het arrest zelfs in het teken van de grondwettelijke eigendomsbescherming en acht het 
arrestt in strijd met de grondwet.108 

Hett BAG is echter niet erg onder de indruk van de argumenten gebaseerd op verkregen 
rechten.. Nog los van de lastige discussie wanneer in het arbeidsrecht sprake is van een 
'verkregenn recht', ondergaat een arbeidsverhouding altijd invloed van latere wijzigingen 

1077 BAG 29 oktober 1992 - 2 AZR 267/92 IPRax 1994, 123. 

1088 Mankowski IPRax 1994, 90-92. 
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inn het op die arbeidsverhouding toepasselijke recht. Wijziging van de dwingende regelgeving 
iss in het arbeidsrecht bepaald geen bijzonderheid en er zal dus niet snel sprake zijn van 
gerechtvaardigdee verwachtingen aan de zijde van de werkgever met betrekking tot de on-
veranderlijkheidd van de onderlinge rechten en plichten. Dit geldt volgens het BAG ook voor 
lateree wijzigingen in het IPR. Het aanwezig zijn van een rechtskeuze doet hier volgens 
hett BAG niet aan af. Met het gerechtvaardigd vertrouwen van partijen wordt voldoende 
rekeningg gehouden door de nieuwe iPR-regeling slechts toe te passen op na inwerkingtreding 
vann die regeling opgetreden Teiiwirkungen.m Mijns inziens betekent dit, dat in ieder 
gevall  een aantal voor de rechtspraak belangrijke 'incidenten' in de arbeidsverhouding, zoals 
hett ontslag en het arbeidsongeval, in Duitsland beoordeeld wordt aan de hand van de nieuwe 
lPR-regels."°° Dit zou dan mijns inziens ook moeten gelden voor de gevolgen van een 
internationalee overplaatsing inclusief de gevolgen daarvan op het toepasselijke recht, als 
dezee overplaatsing plaatsvindt na inwerkingtreding van de nieuwe regeling. 

Anderss dan in Duitsland is het EVO in Nederland niet omgezet in nationale wetgeving. 
Ookk is bij de invoering van het EVO de overgangsregeling van art. 17 niet van eigen 
nationalee aanvullingen of wijzigingen voorzien. Dit betekent dat slechts de in art. 17 
opgenomenn regeling bepalend is voor de formele toepasselijkheid van het EVO. Het tijdstip 
waaropp de overeenkomst die aan de vordering ten grondslag ligt, is gesloten, is in art. 17 
EVOO doorslaggevend. Dit uitgangspunt roept voor het arbeidsrecht echtereen lastig probleem 
op.. Het is namelijk de vraag of ingrijpende wijzigingen in een arbeidsverhouding beschouwd 
moetenn worden als contractsvernieuwingen. Internationale overplaatsingen en andere 
drastischee wijzigingen in de positie van de werknemer leiden altijd tot nadere afspraken 
tussenn werkgever en werknemer. Lang niet altijd worden deze afspraken echter vastgelegd 
inn een nieuwe arbeidsovereenkomst.111 Of dit gebeurt, wordt beïnvloed door de bedrijfs-
structuurr van de werkgever, de gedetailleerdheid van de oorspronkelijke overeenkomst, 
dee vereisten gesteld door het vreemdelingenrecht van het land waarheen de werknemer 

1099 Zie voor kritiek op deze stellingname Mankowski IPRa.x 1994, 92. 
1100 De Neuregelung bevat een integrale regeling van het IPR waardoor ook arbeidsongevallen eronder 

vallen.. Ten aanzien van het EVO is dat de vraag. Het EVO heeft uitsluitend betrekking op verbintenis-
senn uit overeenkomst. Het verdrag kan dan op twee manieren relevant zijn voor het toepasselijk recht 
opp een arbeidsongeval. Ten eerste kan de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen worden gek-
walificeerdd als een probleem van arbeidsovereenkomstenrecht (niet-nakoming door de werkgever 
vann zijn verplichting te zorgen voor een veilige werkomgeving). Ten tweede kan de aansprakelijkheid 
wordenn gekwalificeerd als een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, waarna voor hel toepasselijk 
rechtt accessoir wordt aangeknoopt aan het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. 
Verg.. Pres.Rb. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996, 445. 

ll  i l Werkgevers in de landen van de Europese Unie moeten sinds de invoering van een informatieplicht 
bijj  Richtlijn 91/533/EEG PB EG 1991 L 288 schriftelijk opgave verschaffen met betrekking tot een 
aanta!!  aspecten van uitzending naar het buitenland. Deze opgave betreft o.a. de duur van de uitzending 
enn eventuele terugkeer naar Nederland. Dit schriftelijke stuk wijst echter niet noodzakelijk op een 
nieuwee arbeidsovereenkomst. Het kan ook beschouwd worden als een eenzijdige verklaring van de 
werkgeverr die een aanvulling vormt op de reeds bestaande arbeidsovereenkomst. 
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wordtt overgeplaatst etc. Er bestaat dus geen noodzakelijk verband tussen de ingrijpendheid 
vann de wijziging en het al dan niet afsluiten van een nieuwe overeenkomst."" 

Eenn van de grote voordelen van de door het BAG gekozen oplossing is dat deze de 
overgangsrechtelijkee situatie niet laat afhangen van het formeel-juridische criterium van 
dee contractsvernieuwing. Dit criterium lijk t wel een rol te spelen bij de Nederlandse inter-
pretatiee van art. 17 EVO, hoewel er te weinig jurisprudentie is om hierover een harde 
uitspraakk te doen. In een tweetal uitspraken van lagere rechters wordt nadrukkelijk gewezen 
opp het feit dat er ten tijde van de uitzending geen nieuwe arbeidsovereenkomst is opge-
maakt.. Aan deze constatering wordt echter noch wat betreft de toe te passen verwijzings-
regel,, noch wat betreft het uiteindelijk toe te passen recht enige consequentie verbon-
den."3 3 

Hett gebrek aan aandacht in jurisprudentie en literatuur wordt mede veroorzaakt door 
hett feit dat de overgangsrechtelijke problematiek ten aanzien van het EVO beschouwd wordt 
alss een grotendeels theoretisch probleem. Voorzover de regeling van het EVO aansluit op 
diee van het commune IPR, mag immers in alle gevallen dat het EVO formeel niet van toe-
passingg is, geanticipeerd worden. Ten aanzien van art. 6 lid 2 EVO is inderdaad een aantal 
uitsprakenn aan te treffen waarin expliciet geanticipeerd wordt, in andere uitspraken wordt 
dee herkomst van de verwijzingsregel simpelweg in het midden gelaten. De erkenning van 
dee partijautonomie blijkt daarbij ook in Nederland het heikele punt te zijn. In de casus 
gepubliceerdd in NIPR 1996, 240 is sprake van een rechtskeuze. De kantonrechter anticipeert, 
dee rechtbank aarzelt en kiest uiteindelijk voor een andere oplossing.114 Is deze aarzeling 
terecht? ? 

Anticiperendee toepassing houdt in dat een verdragsregel wordt toegepast die (nog) 
niett van kracht is. In de bronnenleer van het IPR wordt anticiperende toepassing dan ook 
beschouwdd als de toepassing van een regel van ongeschreven recht. Als de bij wege van 
anticipatiee toegepaste regel afwijkt van de voordien geldende ongeschreven regel is (ook 
daar)) sprake van een overgangsrechtelijk probleem: er treedt immers een wijziging op in 
hett commune IPR. De vraag of en wanneer geanticipeerd mag worden, raakt mijns inziens 
dann ook aan dezelfde belangen en principes als het overgangsrecht. 

1122 Kronke 1980, 33, 40 en 48; Ouderdom 1993, 3. 
1133 Ktr Rotterdam 18 november 1996 NIPR 1997, 270 noemt dit gegeven expliciet in zijn overwegingen 

zonderr dat dit echter enig effect lijk t te hebben, noch op de verwijzmgsregel, noch op het uiteindelijk 
toee te passen recht. Idem Ktr Rotterdam 9 juni 1998 NIPR 1998, 307. Een dergelijke technisch-
juridischee benadering van de arbeidsverhouding lijk t in Nederland ook gebruikelijk met betrekking 
tott de identificatie van de werkgever. Zie Deel IV, hoofdstuk 3 par. 2.2. 

i uu Ktr Maastricht 16 maart 1994 en Rb. Maastricht 7 maart 1996, beide gepubliceerd in NIPR 1996, 
240.. De Rechtbank Maastricht bereikt hetzelfde doel vervolgens via een zeer discutabele hantering 
vann het leerstuk der voorrangsregels. De rechtbank past namelijk, heel ongebruikelijk, Belgische lots 
dede police toe op grond van hun geldingspretentie en wel ondanks een rechtskeuze voor Nederlands 
recht. . 
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Hett probleem van het overgangsrecht met betrekking tot duurverhoudingen heeft in de 
Nederlandsee literatuur en jurisprudentie met name aandacht gekregen naar aanleiding van 
dee perikelen rond het huwelijksvermogensrecht. In een aantal arresten besteedde de Hoge 
Raadd meer of minder expliciet aandacht aan de overgangsrechtelijke problemen die werden 
veroorzaaktt door het wijzigen van de ongeschreven verwijzingsregel enerzijds en het 
opzeggenn van een verdrag anderzijds. In het arrest 'Haagse Italianen' trok de Hoge Raad 
eenn parallel tussen het onveranderlijkheidsbeginsel in het conflictenrecht en de eerbiedigende 
werkingg in het overgangsrecht.115 De argumenten die in het conflictenrecht pleiten tegen 
eenn latere wijziging van het toepasselijke recht zouden dan tevens pleiten voor eerbiedigende 
werkingg van de nieuwe conflictregel ten opzichte van de oude. 

Voorr het huwelijksvermogensrecht geldt dat in beginsel het toepasselijk recht op het 
huwelijksvermogensregimee geen invloed ondervindt van latere wijzigingen in de aankno-
pingspunten.. Er vindt met andere woorden geen Statutenwechsel plaats.116 Voor inter-
nationalee arbeidsovereenkomsten ligt dit evenwel minder duidelijk. De hoofdregel van art. 
66 lid 2 EVO, te weten de aanknoping aan het recht van het land waar de arbeid gewoonlijk 
verrichtt wordt, is niet voorzien van een vaste peildatum, zodat de regel zelf niet dwingt 
tott onveranderlijkheid. Het BAG trekt deze parallel overigens niet, maar relateert de on-
veranderlijkheidd van het conflictenrecht aan de (on)veranderlijkheid van het materiële recht 
zelf."77 Nu ook deze ontbreekt, is het onveranderlijkheidsbeginsel geen sterk argument 
tenn gunste van de oude conflictregel voor arbeidsovereenkomsten. 

Overigenss verdwijnt ook in het huwelijksgoederenrecht de parallel met de Statutenwech-
selsel uit zicht. In plaats daarvan gaan de gerechtvaardigde partij verwachtingen een rol spelen. 
Inn het Sabah-arrest van 7 april 1989 wordt aan de nieuwe verwijzingsregel terugwerkende 
krachtt toegekend tenzij dit op grond van bijzondere omstandigheden tot onredelijk resultaten 
zouu leiden."8 Volgens de Hoge Raad is dit het geval als partijen op goede gronden waren 
uitgegaann van de toepasselijkheid van een ander recht dan het recht dat op grond van de 
nieuwee verwijzingsregel van toepassing zou zijn en tevens de inhoud van hun rechtsver-

1155 HR 27 maart 1981 NJ 1981, 335. 
1166 Zie art. 7 van het Haags Huwelijksvermogensverdrag van 14 maart 1978 Trb. 1988, 130. Een latere 

wijzigingg kan echter wel optreden op grond van art. 5 lid 2 van dit verdrag. 
1177 Vergelijk Strikwerda (1997, 157) die ten aanzien van het huwelijksvermogenrecht alle drie aspecten 

vann onveranderlijkheid behandelt. Het is overigens opvallend dat het BAG de parallel met Statuten-
wechselwechsel negeert. Terwijl wijzigingen in het interne recht blijkbaar normaal worden gevonden, wordt 
StatutenwechselStatutenwechsel in het Duitse internationale arbeidsrecht bepaald niet verwelkomd. In verhouding 
mett Nederland lijk t langer te worden vastgehouden aan de toepasselijkheid van het oorspronkelijk 
vann toepassing zijnde recht. Zie Gamillscheg 1959, 182 en BAG 29 oktober 1992 - 2 AZR 267/92, 
IPRaxIPRax 1994, 123 (Piloten-arrest). 

1188 HR 7 april 1989 NJ 1990, 347 (Sabah). Joppe (WPNR 1989, 536) gaat er overigens van uit dat de 
Hogee Raad in dit arrest geen terugwerkende kracht heeft gepropageerd maar slechts een regeling heeft 
getroffenn voor de periode waarin in Nederland onzekerheid bestond ten aanzien van de geldende 
conflictregel. . 
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houdingg hadden afgestemd op dat andere recht.119 Van vertrouwen gebaseerd op het oude 
conflictenrechtt kan sprake zijn, als er onder dat oude recht een duidelijke, voor eenieder 
kenbaree verwijzingsregel bestond. In het huwelijksvermogensrecht was er met betrekking 
tott de inhoud van de verwijzingsregel echter een probleem omdat zich over een lange 
termijnn een verandering in de jurisprudentie had voorgedaan.120 In dat geval kan het ver-
trouwenn van de partijen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op bij een deskundige ingewonnen 
informatie.. Ten aanzien van het arbeidsovereenkomstenrecht is een vergelijkbare onzeker-
heidd ten aanzien van het geldende conflictenrecht te herkennen in de overweging van de 
Rechtbankk Maastricht 7 maart 1996 (NIPR 1996, 240) waarin twijfel wordt uitgesproken 
overr het bestaan van een vrije rechtskeuze onder het oude recht. 

Eenn rechtskeuze door partijen wijst erop dat partijen een bewuste keuze hebben gemaakt 
voorr een bepaald recht. Deze keuze hebben ze waarschijnlijk gedaan in de verwachting 
datt ze daarmee het toepasselijk recht hadden gefixeerd. Het is echter de vraag of deze 
verwachtingg gerechtvaardigd is. Zijn partijen, in de woorden van de Hoge Raad, op goede 
grondengronden uitgegaan van de geldigheid van de rechtskeuze? Dit hangt onder andere af van 
dee vraag of ons IPR in arbeidszaken een rechtskeuze erkent. Hoewel de Hoge Raad in het 
Mackayy Il-arrest de mogelijkheid van een rechtskeuze in arbeidsovereenkomsten in principe 
erkende,, waren er in de rechtspraak voorbeelden te vinden van uitspraken waarin de partij-
autonomiee aan banden werd gelegd. Ook in de literatuur waren er verschillende voorstanders 
vann het beperken van de partij autonomie met het oog op de bescherming van de werknemer. 
Ditt was voor de Rechtbank Maastricht aanleiding om te twijfelen aan de erkenning van 
dee partijautonomie in arbeidszaken onder het ongeschreven recht. Mijns inziens blijkt echter 
uitt onderzoek van de rechtspraak dat in grote lijnen een rechtskeuze in arbeidsover-
eenkomstenn werd gehonoreerd. 

Daarmeee is mijns inziens nog niet per se in alle gevallen sprake van een gerechtvaardigd 
vertrouwenn dat anticiperende toepassing van art. 6 lid 1 EVO blokkeert. Het is immers de 
vraagg of partijen zich in hun verwachtingen konden baseren op de inhoud van het Neder-
landsee IPR. De voor het IPR belangrijkste wijziging in de arbeidsovereenkomst, de inter-
nationalee overplaatsing, heeft namelijk niet alleen invloed op het objectief toepasselijk 
recht,, maar beïnvloedt ook de rechtsprekende jurisdictie van de diverse bij de arbeidsver-
houdingg betrokken landen. Als echter de bevoegde rechter wijzigt, wijzigt ook het (poten-
tieel)) toepasselijke IPR. Er bestond - en bestaat - internationaal gezien geen consensus 
tenn aanzien van de reikwijdte van de partijautonomie in arbeidszaken.121 Internationale 

1199 De Boer (AAe 1989, 789-799) pleit ervoor het arrest zo uit te leggen dat daarmee het onverander-
lijkheidsbeginsell  niet verdwenen is maar slecht is gedegradeerd tot rechtsmiddel. Partijen kunnen 
err zich dan op beroepen in het kader van de door de Hoge Raad geformuleerde exceptie. 

1200 Joppe WPNR 1989, 536. 
1211 Rechtskeuze was in de meeste landen van het voormalig Oostblok slechts geldig als deze was 

toegelatenn onder het (IPR van het) objectief toepasselijk recht (Rodière Droit Social 1986, 128). In 
Belgiëë en Frankrijk werd een beperking aangebracht ten aanzien van het effect van de rechtskeuze 
diee vergelijkbaar was met art. 6 lid 1 EVO. In Duitsland was de partijautonomie in beginsel onbeperkt. 
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overplaatsingg zal dan ook niet alleen gepaard gaan met nadere inhoudelijke afspraken tussen 
partijenn maar zal ook altijd moeten leiden tot een heroriëntatie op het op de overeenkomst 
toepasselijkee recht en de geldigheid van eventueel in de overeenkomst opgenomen rechts-
enn forumkeuzes. Er zal niet snel sprake zijn van gerechtvaardigd vertrouwen gebaseerd 
opp het ten tijde van de overplaatsing afgeschafte IPR van een land dat eerst door de 
overplaatsingg bij de arbeidsverhouding betrokken raakt. Dit vormt mijns inziens voldoende 
redenn om een casus waarin een werknemer in dienst van een buitenlandse werkgever na 
inwerkingtredingg van het EVO is overgeplaatst naar Nederland, te beoordelen naar de regels 
vann het EVO, ook wat betreft het effect van de rechtskeuze. 
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Objectieff  toepasselijk recht 

11 Art . 6 lid 2 onder  a EVO 

1.11 Inleidin g 

Opp grond van art.6 lid 2 onder a EVO wordt de arbeidsovereenkomst beheerst door het 
rechtt van het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk 
zijnn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land te werk is gesteld. Bij 
afwezigheidd van een dergelijk werkland wordt aangeknoopt bij de vestiging die de werk-
nemerr in dienst heeft genomen. Dit alles tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt 
datt de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land. Voor het Nederlandse 
ongeschrevenn IPR gold de verwijzingsregel die de Hoge Raad had geformuleerd in het 
Mackayy u-arrest. In dat arrest verklaarde de Hoge Raad ten aanzien van het objectief 
toepasselijkk recht dat 

"ingevall  een bepaald land kan worden aangewezen als de plaats waar de arbeidsprestatie pleegt te 
wordenn verricht,, dan wel, zo het arbeidsterrein van de werknemer zich over meer dan een land uitstrekt, 
alss het land waar de werknemer ingevolge de arbeidsovereenkomst zijn centrale standplaats heeft, 
dee arbeidsovereenkomst door het recht van dat land wordt beheerst, en ingeval geen zodanig land 
kann worden aangewezen de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar 
dee werkgever is gevestigd, in beide gevallen onder voorbehoud van het bestaan van bijzondere 
omstandigheden,, welke meebrengen dat het recht van een ander land de arbeidsovereenkomst behoort 
tee beheersen". 

Zowell  in het ongeschreven recht als in het EVO wordt dus voor de objectieve verwijzing 
inn eerste instantie aangeknoopt bij het land waar de werknemer ter uitvoering van zijn 
overeenkomstt gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Deze aanknoping roept twee 
uitlegvragenn op die hieronder aan de orde zullen worden gesteld. De eerste vraag betreft 
dee betekenis van de zinsnede 'ter uitvoering van de overeenkomst'. De tweede vraag betreft 
dee grenzen van het locus laboris-begrip: wanneer is er nog sprake van een land waar de 
arbeidd gewoonlijk wordt verricht, als de werknemer in meerdere landen werkzaamheden 
uitvoert?? Ten aanzien van beide vragen wordt eerst beschreven hoe daarmee in de juris-
prudentiee wordt omgegaan om vervolgens het EVO aan een nadere analyse te onderwerpen. 
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1.22 Ter  uitvoering van de overeenkomst 

Inn deze paragraaf wil ik twee problemen aan de orde stellen. Het eerste probleem betreft 
hett bestaan van meerdere overeenkomsten tussen dezelfde of concernrechtelijk verwante 
partijen,, het tweede heeft betrekking op de verhouding tussen de originele partijafspraak 
enn de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. 

Hett eerste probleem komt in de jurisprudentie meer dan eens aan de orde. In een 
uitspraakk van de Kantonrechter Utrecht van 9 juni 1997 was sprake van een arbeidsver-
houdingg tussen een in België wonende werknemer en een concern met vestigingen in 
Nederland,, België' en Zwitserland. De werknemer heeft een functie als manager bij ten-
minstee twee concernonderdelen. Volgens de kantonrechter lagen aan deze twee functies 
tweee verschillende overeenkomsten ten grondslag en wel één naar Belgisch recht en één 
naarr Nederlands recht.1 Een vergelijkbare scheiding ligt ten grondslag aan de uitspraak 
vann de Rechtbank Roermond van 25 juli 1991 2 Ook in de casus van de Rechtbank Arnhem 
vann 23 december 1993 was sprake van twee arbeidsovereenkomsten met verschillende 
concernonderdelen.. Althans, dit werd door de werknemer gesteld. Bij het bepalen van het 
toepasselijkk recht op de arbeidsverhouding hield de rechter uitsluitend rekening met de 
factorenn die samenhingen met de arbeidsrelatie tussen de partijen bij de overeenkomst in 
geschil.. Nu de werknemer ter uitvoering van deze overeenkomst op meerdere plaatsen 
hadd gewerkt, werd aangeknoopt aan de vestigingsplaats van de voor deze overeenkomst 
relevantee werkgever. De voor de andere concernonderdelen verrichte werkzaamheden waren 
duss niet relevant.3 

Inn de laatste uitspraak werd het EVO anticiperend toegepast. Nu art. 6 lid 2 onder a 
EVOO expliciet de toevoeging 'ter uitvoering van de overeenkomst' bevat, ligt de door de 
rechtbankk gegeven uitleg voor de hand. Het EVO bevat een verwijzingsregel die niet zozeer 
uitgaatt van de arbeidsverhouding in zijn totaliteit, maar zich veeleer richt op de arbeidsover-
eenkomstt of -overeenkomsten die aan de arbeidsverhouding ten grondslag liggen.4 Deze 
keuzee werkt door in allerlei aspecten van de verwijzingsregel. Hij is bijvoorbeeld relevant 
voorr het vaststellen van de gevolgen van overplaatsing voor het toepasselijke recht en voor 
dee identificatie van de werkgever in het kader van art. 6 lid 2 onder b EVO. Het feit dat 
dee overeenkomst in geschil samenhangt met andere overeenkomsten lijk t met name relevant 

11 Kir. Utrecht 9 juni 1997 NIPR 1998, 139 (Maubé v. Vicorp International Services Nederland BV 
althanss Vicorp Europe Holding BV). 

22 Rb. Roermond 25 juli 1991 NJ 1992, 738, NIPR 1993, 137. 
33 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF). In Pres.Rb. Den Bosch 1 juni 

19922 NIPR 1993, 135 was sprake van twee samenhangende overeenkomsten, te weten een arbeidsover-
eenkomstt en een uitzendovereenkomst. Het probleem van identificatie van de werkgever bij uiteenlopen 
vann feitelijke en formele zeggenschap speelde in Rb. Maastricht 11 juni 1987 NIPR 1988, 344 (Burgers 
v.. Deltech), Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 1989, 445 (Moggré v. Big Dutchman) en Pres.Rb. 
Amsterdamm 29 april 1987 NIPR 1987, 424 (X v. Comptoir/Drijfhout). 

44 Coursier 1993, 100;Junker 1992,211. Dit betekent overigens niet, dat de aanwezigheid vaneen geldige 
arbeidsovereenkomstt een voorwaarde is voor de toepassing van art. 6 EVO. Zie over dit laatste Ij>sbl. 
VerbintenissenrechtVerbintenissenrecht EVO art. 6 aant. 2 (Vonken). 
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inn het kader van de beoordeling of een ander recht nauwer bij de casus is betrokken in 
dee zin van art. 6 lid 2 laatste volzin EVO. 

Uitt de Nederlandse rechtspraak is geen eenduidige opvatting te destilleren met betrekking 
tott de verhouding tussen de partij afspraak enerzijds en de feitelijke uitvoering van de 
overeenkomstt anderzijds. Zo hechtte de Kantonrechter Groenlo in een ontbindingsprocedure 
exx art. 7A:1639w BW(oud) groot belang aan het feit dat omtrent de plaats waar de werk-
zaamhedenn verricht zouden worden, niets was afgesproken. Voor het toepasselijk recht 
viell  deze daarom terug op de vestigingsplaats van partijen. De Rechtbank Zutphen daarente-
genn baseerde zich in zijn vonnis in hoger beroep veeleer op het gegeven dat de werkzaam-
hedenn feitelijk in Duitsland waren verricht. De verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO leidde 
dann ook volgens de rechtbank tot toepassing van Duits recht op de overeenkomst.5 De 
duurr van de werkzaamheden bedroeg overigens slechts drie maanden. 

Illustratieff  zijn in dit verband ook de uitspraken in de zaak Wheeler v. Gesellschaft 
fürr Isolierungen (BRD). In die zaak had de werknemer gedurende elf maanden gewerkt 
opp verschillende locaties in Nederland. Daarna werkte hij gedurende een maand in 
Duitsland,, alwaar hij werd ontslagen. In de procedure beriep de werknemer zich op 
toepasselijkheidd van Nederlands recht, de werkgever verzette zich hiertegen en beriep zich 
opp toepasselijkheid van Duits recht. De Rechtbank Rotterdam achtte van doorslaggevend 
belangg wat partijen waren overeengekomen omtrent de plaats van de arbeid. Nu de facto 
voornamelijkk in Nederland was gewerkt, was het echter aan de werkgever om te bewijzen 
datt de werknemer expliciet was aangenomen voor werkzaamheden in meerdere landen.6 

Dee Kantonrechter Rotterdam had zich in dezelfde casus, op basis van de afwezigheid van 
eenn duidelijke afspraak in de overeenkomst en het mobiele karakter van het bedrijf, uitge-
sprokenn voor toepassing van het recht van het land van vestiging van de werkgever tevens 
zijndee de laatste werkplek. 

Eenn derde voorbeeld van een verschil tussen de feitelijke uitvoering van de werkzaam-
hedenn en de contractueel vastgestelde werkplek komt naar voren in de casus Jagt v. 
Chemproha.. De Nederlander Jagt was als troubleshooter aangenomen door de Nederlandse 
ondernemingg Chemproha. Na een korte uitzending naar België was hij tewerkgesteld bij 
eenn dochteronderneming in Duitsland. Deze uitzending zou uiteindelijk circa twintig jaar 
duren.. In een kort geding aangespannen door Chemproha had de President van de Recht-
bankk Zutphen Nederlands recht toegepast, mede op grond van het feit dat Jagt door het 
Nederlandsee moederbedrijf was aangenomen om als troubleshooter te worden ingezet bij 
diversee buitenlandse dochters. De president baseerde de verwijzing dus mede op de aard 
vann de overeenkomst. De kantonrechter in de bodemprocedure hechtte daarentegen meer 

55 Ktr Groenlo 27 april 1992 en 22 mei 1992, Rb. Zutphen 3 december 1992 NIPR 1993, 143 (Maurix 
Managementt BV v. Beunk). 

66 Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986, Rb. Rotterdam 3 maart 1989 NIPR 1990, 308 
(Wheelerr v. Gesellschaft für Isolierungen). 
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belangg aan het feit dat de werkzaamheden gedurende zeer lange tijd feitelijk in Duitsland 
warenn verricht.7 

Eenn bijzondere uitspraak is tenslotte het vonnis van de President van de Rechtbank 
Leeuwardenn in kort geding van 20 april 1998.8 Deze zaak speelde tussen twee Zuid-
amerikaansee bemanningsleden werkzaam op een Brits zeeschip, de Britse eigenaar van 
hett schip en de Duitse kapitein. De bemanningsleden waren aangemonsterd in Harlingen, 
waarr het schip zich in een werf bevond. Gedurende de arbeidsovereenkomst had het schip 
Nederlandd niet verlaten. De president besloot daarop tot toepassing van art. 6 lid 2 onder 
aa EVO. Uit het vonnis wordt niet duidelijk of het lange verblijf in Nederland de bedoeling 
wass of het gevolg van omstandigheden buiten partijen om. 

Bijj  het vaststellen van de locus laboris spelen in de rechtspraak dus zowel de partij afspraak 
alss de feitelijk invulling van de arbeidsverhouding een rol. Met name als de arbeidsver-
houdingg al snel tot een onverwacht einde komt, lijk t de partij afspraak een rol te spelen 
bijj  de vaststelling van de locus laboris.9 In dat soort gevallen moet in feite bepaald worden 
watt de locus laboris zou zijn geweest, als het contract volgens afspraak was uitgevoerd. 
Bijj  langduriger arbeidsverhoudingen speeit voornamelijk de feitelijke uitvoering van de 
overeenkomstt een rol. In de Nederlandse jurisprudentie heeft de 'plaats waar de arbeid 
gewoonlijkk verricht wordt' dan ook vrijwel altijd reële aanknopingswaarde.10 Helemaal 
consequentt is de jurisprudentie op dit punt echter niet. De uitspraken in de zaak Jagt zijn 
hiervoorr illustratief. 

Uitt de uitspraken in de zaak Jagt blijkt een verschil in opvatting over de vraag of de 
arbeidsverhoudingenn van troubleshooters en uitgezonden managers gezien moeten worden 
alss inherent mobiele arbeidsverhoudingen. In de literatuur is wel verdedigd dat deze groep 
opp grond van de uit de overeenkomst voortvloeiende internationale inzetbaarheid geen vaste 
werkplekk heeft." Ook de redenering van de President van de Rechtbank Zutphen past 
inn deze opvatting. In de bodemprocedure achten echter zowel de kantonrechter als de recht-
bankk een vaste werkplek aanwezig in Duitsland en we! op grond van de feitelijke uitvoering 
vann de overeenkomst. De opvatting van de rechters in de bodemprocedure lijkt beter aan 
tee sluiten bij het EVO dan die van de President van de Rechtbank. Het EVO knoopt namelijk 
aann bij het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, niet bij plaats waar 
dezee geacht wordt zijn werk te verrichten. Dit lijk t aan te sturen op een aanknoping aan 
dee feitelijke werkplek.12 

77 Ktr Grocnlo 7 juni 1993 NIPR 1994, 172; Pres.Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992, 401. 
88 Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NIPR 1998, 301. 
99 Zie bijvoorbeeld Rb. Zutphen 23 januari 1986 NIPR 1987, 126 voor een ontslag tijdens de proeftijd. 
100 Dit is van belang voor het geval de overwegingen uit het Balenpers-arrest (HR 25 september 1992 

NJNJ 1992, 750) ook gelding hebben voor de uitleg van art. 6 lid 2 laatste volzin EVO. 
111 Of geacht wordt te werken in de vestigingsplaats van het uitzendende bedrijf. Zie Junker 1992, 208. 
122 Zie hierover ook de bespreking van het arrest HvJ EG 9 januari 1997 C-383/95 Jur 1997, [-57; NJ 

1997,, 717 (Rutten v. Cross) in de volgende paragraaf. 
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1.33 Het land waar  de arbeid gewoonlijk wordt verricht 

Hett land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, speelde ook in het ongeschreven recht 
inn Nederland een belangrijke rol bij de objectieve verwijzing.13 Toch is er in de juris-
prudentiee niet een duidelijke lijn te ontdekken met betrekking tot de vraag wanneer er nog 
sprakee is van een land waar de arbeid gewoonlijk verricht wordt als de arbeidsverhouding 
eenn zekere mate van internationale mobiliteit vertoont. In sommige uitspraken lijk t het 
landd waar de arbeid gewoonlijk verricht wordt ruim te worden geïnterpreteerd en min of 
meerr te verwijzen naar het zwaartepunt van de werkzaamheden. Is dit zwaartepunt duidelijk 
tee situeren in een van de betrokken landen, dan is het recht van dat land van toepassing. 
Ookk het centrale standplaats-criterium uit het Mackay ll-arrest past in deze lijn. Pas bij 
afwezigheidd van een dergelijk zwaartepunt zou worden teruggevallen op de vestiging van 
dee werkgever. In een aantal andere uitspraken is echter het feit dat met een bepaalde 
regelmaatt ('gewoonlijk') in verschillende landen werkzaamheden worden verricht, voldoende 
omm te besluiten dat een vaste werkplek niet aanwezig is.'4 In weer andere uitspraken is 
uitt het vonnis niet te achterhalen of een vaste werkplek al dan niet aanwezig werd geacht. 

Dee open structuur van de verwijzingsregel van het Mackay ll-arrest liet de rechter alle 
ruimtee deze onduidelijkheid te laten voortbestaan. Bij de meeste arbeidsovereenkomsten 
zall  het zwaartepunt van de werkzaamheden samenvallen met een plaats van vestiging van 
dee werkgever. Bovendien valt het vaststellen van het zwaartepunt van werkzaamheden 
nauwelijkss te onderscheiden van het vaststellen van het nauwstbetrokken recht op grond 
vann het open einde van de verwijzingsregel. Omdat onder het oude recht naast de plaats 
vann de werkzaamheden meestal nog andere, additionele argumenten werden aangedragen 
voorr het bepalen van het toepasselijk recht, was een strenge omschrijving van de verschil-
lendee trappen van de objectieve verwijzingsregel niet nodig.15 De jurisprudentie van voor 
dee inwerkingtreding van het EVO levert dan ook geen duidelijk beeld op van de grenzen 
vann het locus laboris-begrip. Op grond van de precieze gegevens van de casus lijk t direct 
gezochtt te worden naar het nauwst betrokken recht. 

Hett beeld wijzigt echter enigszins bij inwerkingtreding van het EVO. Het lijk t erop dat 
rechters,, meer dan onder het ongeschreven recht, de aanknopingsladder systematisch aflopen 
bijj  het bepalen van het toepasselijke recht.16 Dit maakt de vraag urgenter, hoe de in art. 

133 Losbl. Verbintenissenrecht EVO art. 6 aant. 1 (Vonken); Polak 1988, 75-76. 
144 Zie bijv. Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF). Idem maar dan voor 

art.. 5 lid 1 EEX: Rb. Amsterdam 23 september 1992 NIPR 1993, 167. 
155 Zie bijv. Ktr Utrecht 24 december 1992 NIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) . 
166 Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191 (Ayoub v. Marokko); Ktr Den Haag 6 oktober 1998 

NIPRNIPR 1999, 73; Rb. Middelburg 18 september 1996 NIPR 1997, 217; Rb. Zutphen 3 december 1992 
NIPRNIPR 1993, 143 (Maurix Management BV v. Beunk); Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 
2677 (Bogman v. STF); Rb. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 142 NJ 1993, 703 (Post v. Peralta); 
Ktrr Utrecht 24 december 1992 NIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) ; Ktr Rotterdam 17 maart 
19922 NIPR 1992, 459. Zie echter ook Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Pres.Rb. 
Leeuwardenn 4 december 1998 NIPR 1999, 157 en Ktr Sittard 29 juli 1998 NIPR 1998, 308 (Lewis 
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66 EVO opgenomen termen precies moeten worden uitgelegd. Dan blijken, zowel in Neder-
landd als in de andere onderzochte landen, ook ten aanzien van het EVO beide hierboven 
genoemdee uitlegmogelijkheden te worden verdedigd. De eerste uitlegvariant gaat ervan 
uitt dat er een verschil is tussen 'gewoonlijk' en 'hoofdzakelijk'.17 'Hoofdzakelijk' verwijst 
naarr het feit dat het merendeel van de werkzaamheden op een bepaalde plaats worden 
verricht;; 'gewoonlijk' daarentegen veronderstelt slechts een bepaalde regelmaat. Omdat 
art.. 6 lid 2 onder a EVO de term 'gewoonlijk' gebruikt, zou het niet voldoende zijn dat 
hett merendeel van de werkzaamheden in een bepaald land geschieden. Als gewoonlijk 
ookk een gedeelte van de werkzaamheden elders plaatsvinden, dient art. 6 lid 2 onder b 
EVOO te worden toegepast. Deze opvatting wordt bijvoorbeeld verdedigd door de Franse 
auteurr Coursier.18 De tweede opvatting richt zich daarentegen op het centrum van de 
werkzaamheden.. Deze opvatting is geldend recht geworden in het Duitse IPR. De term 
ArbeitsortArbeitsort verwijst volgens het BAG naar het gewoonlijke Einsatz- oder Tciïigkeitsort. Als 
dee werknemer is opgenomen in een arbeidsorganisatie (de Eingliederung) is dit de plek 
waarr zich de onderneming bevindt (het Betrieb). In andere gevallen is dat de plek waar 
zichh het zwaartepunt van de werkzaamheden bevindt.19 

Uitt de Nederlandse rechtspraak waarin het EVO is toegepast, valt nog weinig te destilleren 
omtrentt de precieze invulling van het locus laboris begrip. Wel is er inmiddels een vonnis 
gewezen,, dat een uitgebreide motivering bevat waarom de kantonrechter van oordeel was 
datt de eiser gewoonlijk in Nederland werkte.20 De in dat vonnis door de kantonrechter 
gehanteerdee criteria lijken regelrecht ontleend aan de uitspraak van het Hof van Justitie 
vann de EG in de zaak Rutten v. Cross.21 Deze uitspraak van het Hof van Justitie had 
betrekkingg op de uitleg van art. 5 lid 1 EEX zoals dat is gewijzigd bij het Verdrag van San 
Sebastian. . 

v.. Flightsafety International Ltd). 
177 Zie over het verschil tussen deze begrippen in het kader van art. 5 lid 1 EEX onder andere Strikwerda, 

conclusiee bij HR 1 december 1995 NJ 1997, 716 blz. 3947 en De Boer, noot bij HvJ EG 9 januari 
19977 C-383/95 NJ 1997, 717 blz. 3959 (Rutten v. Cross). 

188 Coursier 1993, 110. Wel reduceert hij het aantal gevallen zonder vaste werkplek weer enigszins door 
slechtss bepaalde activiteiten van de werknemer relevant te vinden. Zo is aan het werk van een architect 
slechtss de ontwerparbeid relevant en niet het toezicht op de uitvoering. Een piloot voert volgens hem 
dee voor zijn overeenkomst essentiële activiteiten uitsluitend uit aan boord (1993, 100). 

199 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 127 (piloten-arrest). Het arrest heeft betrekking op art. 30 EGBGB, 
datt de omzetting in het Duitse recht vormt van art. 6 lid 2 onder a EVO. Zie ook Junker 1992, 181. 

200 Ktr Sittard29 juli \99$ NIPR 1998,308 (Lewis v. Flightsafety). De vraag of gewoonlijk in Nederland 
werdd gewerkt, was overigens in eerste instantie relevant in verband met de toepasselijkheid van art. 
66 BBA . 

211 HvJ EG 9 januari 1997, C-383/95 Jur 1997 1-57 NJ 1997, 717 (Rutten v. Cross). De overweging 
vann de kantonrechter die mijns inziens op het arrest van het Hof is terug te voeren, luidt "relevant 
achtt de Kantonrechter daarentegen het feit dat eiser het grootste deel van zijn arbeidstijd heeft 
doorgebrachtt in Nederland, waar hij woont en een kantoor heeft en van waaruit hij zijn werkzaam-
heden,, die hij buiten Nederland verrichtte, heeft voorbereid en/of heeft geadministreerd en waar hij 
naa iedere in verband met zijn arbeid gemaakte buitenlandse reis is teruggekeerd." 
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Dee nieuwe versie van art. 5 lid 1 EEX bevat een specifieke bepaling voor de bevoegd-
heidd in arbeidszaken. Deze bepaling verleent internationale bevoegdheid aan de rechter 
vann de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.22 Wanneer de werknemer 
niett in een zelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht, kan de werkgever tevens worden 
opgeroepenn voor het gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond die 
dee werknemer in dienst heeft genomen. Art. 5 lid 1 EEX gebruikt dus voor het bevoegd-
heidsrechtt vrijwel dezelfde criteria als art. 6 EVO hanteert ten aanzien van het toepasselijk 
recht.. De onderlinge afstemming tussen EVO en EEX berust, blijkens de geschiedenis van 
dee verdragswijziging, op een bewuste keuze. In deze geschiedenis speelt het met het EEX 
verwantee EVEX-verdrag een belangrijke rol. Het was volgens de rapporteurs Jenard en 
Möllerr de bedoeling van de verdragsopstellers van het EVEX om een samenloop te bewerk-
stelligenn tussen bevoegdheid en toepasselijk recht. De criteria die in art. 5 lid 1 EVEX 
wordenn gebruikt, zijn dan ook direct ontleend aan art. 6 lid 2 EVO.23 Art. 5 lid 1 EEX 
inn de versie van het Verdrag van San Sebastian is op zijn beurt weer ontleend aan art. 
55 lid 1 EVEX.24 

Nuu art. 5 lid 1 EEX dus vrijwel dezelfde criteria hanteert als art. 6 lid 2 EVO en ook op 
dezee bepaling is gebaseerd, ligt het voor de hand om voor de uitleg van art. 6 lid 2 EVO 
aansluitingg te zoeken bij de jurisprudentie inzake art. 5 lid 1 EEX. Het meest relevante arrest 
iss het al genoemde arrest Rutten v. Cross.25 Dat arrest bevat de volgende overwegingen: 

"23.. Wanneer nu de werkzaamheden ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst op het grondgebied 
vann meer dan één verdragsluitende staat worden verricht, moet art. 5, sub 1, Executieverdrag [...] 
alduss worden verstaan, dat het doelt op de plaats waar de werknemer het werkelijke centrum van 
zijnn beroepswerkzaamheden heeft gevestigd en waar of van waaruit hij in feite het belangrijkste deel 
vann zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult. [...] 
25.. Voor het vaststellen van deze plaats in het concrete geval [...] moet rekening worden gehouden 
mett de omstandigheid [...] dat de werknemer bijna twee derde van zijn beroepswerkzaamheden in 
éénn verdragsluitende staat verrichtte - het overige deel werd in verschillende andere landen verricht -
enn dat hij in die verdragsluitende staat een kantoor heeft van waaruit hij de voor zijn werkgever te 
verrichtenn werkzaamheden organiseerde en waar hij na iedere in verband met zijn werk gemaakte 
buitenlandsee reis terugkeerde. 

222 Ook het interne bevoegdheidsrecht maakt in art. 98 lid 2 Rv gebruik van deze aanknopingsfactor. 
Dee - overigens vrij summiere -jurisprudentie over het in deze bepaling gebruikte locus laboris begrip 
wordtt hier verder niet besproken. Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 
7:6855 BW dient overigens zelf te vermelden wat in het voorgelegde geval de plaats is waar de arbeid 
gewoonlijkk wordt verricht. 

233 Rapport Jenard/Möller CECLD Series 1990, 138. 
244 Rapport Almeida Cruz, Desantes Real en Jenard PB EG 1990 C 189/35, 44-45. 
255 Ook voor de uitleg van de oorspronkelijke tekst van art. 5 lid 1 EEX had het Hof van Justitie in 

arbeidszakenn al aansluiting gezocht bij de regeling van het EVO omtrent het toepasselijke recht. Deze 
oudee rechtspraak blijf t volgens het Hof relevant bij de uitleg van de, inmiddels dus gewijzigde, 
verdragsbepaling.. HvJ EG 9 januari 1997, C-383/95 Jur. 1997, 1-57 NJ 1997, 717 {Rutten v. Cross) 
r.o.. 19 en 22. Daarbij wordt met name verwezen naar het arrest HvJ EG 13 juli 1993 C 125/92 Jur 
1993,, 1-4075 NJ 1997, 61 (Mulox v. Geels). 
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26.. In een situatie als die in het hoofdgeding is dat de plaats waar de werknemer het werkelijke 
centrumm van zijn werkzaamheden uit hoofde van de met zijn werkgever gesloten arbeidsovereenkomst 
heeftt gevestigd. Voor de toepassing van art. 5, sub 1, Executieverdrag zoals gewijzigd bij het verdrag 
vann San Sebastian, moet die plaats derhalve worden beschouwd als de plaats waar de werknemer 
gewoonlijkk zijn arbeid verricht." 

Hett gaat het Hof van Justitie om een reële band met een bepaald land: er moet sprake 
zijnn van het 'werkelijke centrum' waar of van waaruit de werkzaamheden 'in feite' worden 
vervuld.. Daarbij gaat het echter niet meer alleen om de plaats van uitvoering van de 
werkzaamheden.. Zowel in het arrest Rutten v. Cross als in het arrest Mulox v. Geels wordt 
dee locus laboris gelijk gesteld met de plaats waar of vanwaaruit de werkzaamheden worden 
verricht.. Hiermee introduceert het Hof mijns inziens, geheel los van de tekst van art. 5 
lidd 1 EEX, de centrale standplaats als aanknopingsfactor in het bevoegdheidsrecht.26 In 
hett vonnis van 29 juli waarin de Kantonrechter Sittard aansluit op deze jurisprudentie, 
trektt de kantonrechter voor het toepasselijk recht ook inderdaad deze conclusie. Hij over-
woog: : 

"Bijj  het oordeel dat eiser in Nederland werkt, heeft de Kantonrechter overwogen dat hij ingevolge 
dee arbeidsovereenkomst zijn centrale standplaats in Beek had en dat deze plaats tevens moet worden 
aangemerktt als de plaats waar hij zijn arbeid gewoonlijk heeft verricht."27 

Hett centrum van de werkzaamheden valt in belangrijke mate samen met het Schwerpunkt 
vann de arbeidsverhouding uit het Duitse recht. De vraag of een dergelijk centrum aanwezig 
iss en waar dan wel, bepaalt dus of iemand geacht kan worden binnen het territoir werkzaam 
tee zijn. De uitleg van art. 5 lid 1 EEX door het Hof van Justitie sluit dan ook aan bij de 
uitlegg die het BAG geeft van art. 6 lid 2 EVO. Toch is er een verschil. De arresten van het 
BAGG hebben namelijk expliciet betrekking op de term Arbeitsort in de Duitse versie van 
art.. 6 lid 2 onder a EVO. Het Hof geeft in het arrest Rutten v. Cross daarentegen in over-
wegingg 23 primair invulling aan art. 5 lid 1 EEX in zijn geheel. Pas in overweging 26 stelt 
hett Hof dat de omschreven criteria een invulling zijn van het locus laboris begrip in die 
bepaling.. Daarmee lijk t het Hof eerst de criteria vast te stellen voor een redelijke 
bevoegdheidd in arbeidszaken om vervolgens, in verband met de tekst van art. 5 lid 1 EEX 
inn de versie van het Verdrag van San Sebastian, te besluiten die criteria te beschouwen 
alss een invulling van het locus laboris-begrip. 

Zowell  het feit dat het Hof aanknoopt bij het land waar of van waaruit gewerkt wordt 
alss het feit dat dit criterium in verband met de tekst van de regeling beschouwd wordt 
alss de gewoonlijke werkplek, vertoont overeenkomsten met de rechtspraak van het Hof 
vann Justitie inzake het vrij verkeer van werknemers. Het betreft dan de in deel lil van dit 
boekk besproken rechtspraak waarin het Hof moest bepalen of de arbeidsverhouding van 
eenn werknemer een relevante band had met de Gemeenschap als geheel of met een bepaalde 

266 Zie ook De Boer NJ 1997, 717 blz. 3960. 
277 Ktr. Sittard 29 juli 1998 NIPR 1998, 308 (Lewis v. Flightsafety). 
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lidstaat.. Deze rechtspraak heb ik geanalyseerd aan de hand van de vraag wanneer iemand 
deell  uitmaakt van de arbeidsmarkt van een bepaald land. De parallel zou erop kunnen 
wijzenn dat ook voor het toepasselijke recht primair moet worden afgestemd op de ar-
beidsmarkt.. Die conclusie heb ik ook verdedigd in deel lil . Het is de vraag of de door het 
Hoff  gegeven ruime interpretatie van het locus laboris-begrip hiervoor noodzakelijk is. 

Inn beginsel dekken de aanknopingspunten van art. 6 lid 2 onder a en b EVO tezamen 
allee denkbare arbeidssituaties.28 Art. 6 lid 2 onder b EVO komt pas aan de orde als het 
niett mogelijk is een land aan te wijzen waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. De 
interpretatiee van het locus laboris-begrip in art. 6 lid 2 onder a EVO bepaalt dan ook direct 
welkee arbeidsverhoudingen overblijven voor art. 6 lid 2 onder b EVO. Een ruime invulling 
vann het locus laboris-begrip, waardoor de toepasselijkheid van art. 6 lid 2 onder b EVO 
tott een minimum wordt beperkt, kan een reactie zijn op problemen ten aanzien van de 
toepassingg van art. 6 lid 2 onder b EVO. Of dergelijke problemen er zijn, zal hieronder 
blijken.. Pas na de bespreking van de aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever 
zall  dan ook een conclusie kunnen worden getrokken over de meest wenselijk invulling 
vann het locus laboris begrip. 

22 Art . 6 lid 2 onder  b EVO 

2.11 Inleiding 

Inn de eerdere delen van dit boek komt de aanknoping aan de vestigingsplaats van de werk-
geverr naar voren als een belangrijk aanknopingspunt voor zowel het interne als het inter-
nationalee arbeidsrecht. De werkgever is de belangrijkste normadressaat voor grote delen 
vann het wettelijk arbeidsrecht, hij vormt de spil van het CAO-recht en is de begunstigde 
vann het vrij verkeer van diensten. Gezien de centrale rol die op diverse voor het onderwerp 
relevantee terreinen wordt toegekend aan de werkgever, lijk t het dan ook logisch dat de 
vestigingsplaatss van de werkgever de tweede hoofdaanknoping is geworden in art. 6 lid 
22 EVO. Daarbij lijk t de aanknoping van art. 6 lid 2 onder b EVO op het eerste gezicht 
gelijkwaardigg aan die van art. 6 lid 2 onder a EVO. Er zijn echter ook redenen om aan 
tee nemen dat art. 6 lid 2 onder b EVO als verwijzingsregel van ondergeschikt belang is. 

Junkerr noemt de aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever een noodoplos-
sing.. Hij verwijst daarbij naar verschillende toonaangevende Duitse auteurs.29 Polak vond 
inn zijn onderzoek gepubliceerd 1988 slechts een gering aantal gevallen waarin direct werd 
aangeknooptt aan de vestigingsplaats van de werkgever. Hij concludeerde daaruit dat deze 
aanknopingg in de lagere rechtspraak eigenlijk niet werd beschouwd als een zelfstandig 
dee verwijzing dragend aanknopingspunt.30 Ook het feit dat in het voorontwerp van het 
EVOO de partij autonomie slechts aan banden werd gelegd ten gunste van het recht van de 

288 Junker 1992, 186; Mankowski IPRax 1994, 92. 

299 Junker 1992, 188. 

300 Polak 1988, 82. 
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werkplek,, en een rechtskeuze dus was toegestaan als de objectieve verwijzing was gebaseerd 
opp de vestiging van de werkgever, duidt erop dat de aanknoping aan de werkplek een 
wezenlijkk andere betekenis werd toegekend dan de aanknoping aan de vestigingsplaats 
vann de werkgever.31 Inmiddels is daar de jurisprudentie over art. 5 lid 1 EEX bijgekomen. 
Ookk de wel zeer ruime interpretatie die het Hof van Justitie daarin geeft aan de primaire 
aanknopingg aan de locus laboris, duidt niet op een groot vertrouwen in de kwaliteit van 
dee aanknoping aan de vestigingplaats van de werkgever. In de hier volgende sub-paragrafen 
wordenn twee problemen aan de orde gesteld die een rol spelen bij het toepassen van art. 
66 lid 2 onder b EVO. Het eerste probleem betreft de identificatie van de werkgever, het 
tweedee heeft betrekking op het verwante probleem van het vaststellen van de vestiging 
diee de werknemer in dienst heeft genomen. 

2.22 Identificati e van de werkgever 

Problemenn met betrekking tot de identificatie van de werkgever spelen met name in 
concernverhoudingen.. Werknemers die in dienst zijn bij (een onderdeel van) een inter-
nationaall  vertakt concern, kunnen te maken krijgen met onduidelijkheden over de vraag 
welkk concernonderdeel op een concreet moment beschouwd moet worden als werkgever.32 

Dee verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals de zeggenschap over en de 
verantwoordingsplichtt van de werknemer, carrièreplanning, indienstneming en ontslag, 
loonbetalingg en beheer van pensioenvoorzieningen, kunnen worden uitgeoefend door ver-
schillendee concernonderdelen.33 Schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst 
vindtt niet altijd plaats. In andere gevallen geven de stukken geen duidelijkheid of komen 
zee niet meer overeen met de feitelijke situatie. Er zijn voor de oplossing van dit probleem 
verschillendee benaderingen denkbaar. In de formeel-juridische benadering staat de over-
eenkomstt en de daarvoor benodigde wilsovereenstemming centraal. Een feitelijke benadering 
stemtt daarentegen af op de arbeidsverhouding en het uitoefenen van werkgeversverantwoor-
delijkheden.. Tenslotte kan er een combinatievorm gehanteerd worden die het mogelijk 

311 Art. 2 Voorontwerp van een verdrag nopens de wetten die van toepassing zijn op verbintenissen uit 

overeenkomstt en op non-contractuele verbintenissen NVIR 1975, 129 e.v. 

322 Het belang van de identificatie van de werkgever wordt onderstreept door verschillende auteurs. Kronke 

(1980,, 67) stelt: "Es herrscht oft Unklarheit, wer im Einzelfall zu welchen Bedingungen arbeitgeber 

ist.""  Hij haalt in dit kader Knapp aan volgens wie het probleem van identificatie van de werkgever 

"diee Kernfrage für den Arbeitnehmerschutz in multinationalen Gesel 1 schaften" is. (Kronke 1980, 67 

noott 79). Hetzelfde standpunt wordt aangehangen door G. Lyon-Caen (1991, 41) 

333 Zie bijvoorbeeld de casus van Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel) 

Daarinn was sprake van een area manager met werkterrein Midden-Oosten die administratief was 

ondergebrachtt bij een Nederlands concernonderdeel. Dit onderdeel verwerkte zijn orders en vergoedde 

zijnn onkosten. Tevens diende de werknemer aan dit concernonderdeel verantwoording af te leggen. 

Indiensttredingg had echter plaatsgevonden bij het Amerikaanse moederbedrijf. Dit moederbedrijf 

betaaldee zijn salaris en nam de beslissing tot ontslag. 
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maaktt dat meerdere concernonderdelen als werkgever worden aangesproken.34 Welke 
benaderingg wordt verkozen, kan per land verschillen. 

Volgenss G. Lyon-Caen kent Frankrijk een vorm van gedeeld werkgeverschap.35 In 
ditt systeem kunnen verschillende concernonderdelen aangesproken worden met betrekking 
tott de wijze waarop zij hun werkgeversverantwoordelijkheden uitoefenen. De verplichtingen 
vann de diverse concernonderdelen-werkgevers worden in internationale gevallen vastgesteld 
aann de hand van de lex causae of leges causae op de afzonderlijke verhoudingen. De cumu-
latiee van rechten die daarbij voor de werknemer kan ontstaan, veroorzaakt een begunstiging 
diee past in het Franse systeem van arbeidsrecht. De wettelijke neerslag hiervan vormt art. 
LL 122-14-8 CdT. Dit artikel verplicht Franse multinationals om naar het buitenland uit-
gezondenn personeel bij ontslag door de buitenlandse onderneming hetzij te herplaatsen, 
hetzijj  te ontslaan onder toepassing van Franse recht.36 

Eenn heel ander beeld wordt geschetst door Junker. Deze beschrijft de Duitse heersende 
leerr ten aanzien van dit probleem. Centraal staat daarin de vraag naar de erkenning van 
hett concern als rechtspersoon. Van een dergelijke erkenning is in het Duitse recht geen 
sprake,, waardoor er volgens hem ook geen sprake kan zijn van het concern als werkgever. 
Hett concern bestaat uit afzonderlijke rechtspersonen die overeenkomsten sluiten namens 
zichzelf,, en eventueel via het leerstuk van de vertegenwoordiging namens een ander. De 
benaderingg in de Duitse rechtspraak is daarmee een strikt overeenkomstenrechtelijke.37 

Tee oordelen naar de jurisprudentie lijk t het Nederlandse systeem meer gelijkenis te vertonen 
mett het Duitse dan met het Franse. De Nederlandse rechter zoekt in concernsituaties naar 
eenn contractuele relatie, een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Omdat proce-
duress in arbeidszaken meestal betrekking hebben op een gegeven ontslag ligt de nadruk 
inn de onderzochte gevallen op het vinden van de laatste werkgever.38 Hierbij wordt met 
namee belang gehecht aan de aanwezigheid van een formele arbeidsovereenkomst. De feite-
lijk ee arbeidsverhouding zet slechts zelden de contractuele vormgeving opzij. Een van de 
gevolgenn hiervan is, dat overplaatsing naar een ander concernonderdeel niet noodzakelijk 
eenn verandering van werkgever met zich meebrengt. In de casus Jagt v. Chemproha had 
dee werknemer twintig jaar ononderbroken voor een en hetzelfde concernonderdeel in Duits-

344 Deze laatste kan weer nader onderscheiden worden aan de hand van de theoretische grondslag. Hierop 
wordtt echter niet verder ingegaan. Voor uitwerkingen van gedee!d werkgeverschap, zie: Van Maanen 
DeDe NV 1978, 160; Lyon-Caen 1991, 41; Junker 1992, 210 e.v. 

355 Lyon-Caen 1991, 40-41. 
366 De bepaling is tegenwoordig uitsluitend van toepassing als onder Frans recht wordt gewerkt: Cass.Soc. 

300 juni 1993 Rev.Crit.dip 1994, 324-331 (Robertson v. CEBTP). Daarnaast moet de werknemer voor 
dee uitzending werkzaam geweest zijn voor het bedrijf in Frankrijk. Zie: Tekstuitgave Dalloz art. L 
122-14-88 CdT aant. 2 met verwijzing naar Cass.Soc. 18december 1984iun.spr.soc. VMM 1987.294; 
Courr d'appel Paris 27 november 1986 Rev.Crit.dip 1988, 314 (Wuetig c. International Harvester). 

377 Junker 1992,28-31. 
388 Ktr Utrecht 24 december 1992 NIPR 1993,287 (Van Barneveld v. B&K) en Ktr Den Haag 11 augustus 

19922 NIPR 1993, 285 (Maynard v. Shulton Ine). Van Maanen De NV 1979, 84. 
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landd gewerkt. Toch ging de rechtbank ervan uit, dat Jagt een arbeidsovereenkomst had 
behoudenn met de Nederlandse onderneming waar hij ooit in dienst was getreden.39 

Hett doorlopen van een en dezelfde arbeidsovereenkomst, ook na overplaatsing, lijk t 
mett name voor te komen als de werknemer in dienst treedt van of overgeplaatst wordt 
naarr het moederbedrijf, om vervolgens bij een of meer dochterondernemingen tewerkgesteld 
tee worden. De precieze vormgeving en inhoud van de schriftelijke aanstellingsbrief of 
overeenkomstt lijken hierbij een grote rol te spelen. Het werkzaam zijn in en ten bate van 
eenn (dochter-)onderneming en ook betaald worden door die onderneming is op zich niet 
voldoendee om een arbeidsovereenkomst met die onderneming aan te nemen in gevallen 
waarinn er een schriftelijke overeenkomst met een ander concernonderdeel bestaat die als 
basiss kan dienen voor de werkzaamheden.40 Zo overwoog de Rechtbank Arnhem dat "[h]et 
Nederlandsee recht ... zich er niet tegen [verzet] dat een persoon die in dienst is van een 
moedermaatschappijmoedermaatschappij bestuurder is van een Nederlandse dochtermaatschappij, zonder dat 
mett deze laatste een arbeidsovereenkomst is gesloten. Uit de met STF Fertigbau gesloten 
overeenkomstt blijkt dat Bogman in het kader van die overeenkomst ook werkzaamheden 
(alss directeur) voor STF Nederland zou verrichten, (cursivering AH)" 41 Slechts een enkele 
keerr lijk t de rechter door de papieren constructie heen te kijken en op zoek te gaan naar 
dee feitelijke werkgever.42 

Alss met meerdere rechtspersonen een overeenkomst aanwezig wordt geacht, is dit in 
hett algemeen het gevolg van een bewuste concernstrategie. Een aantal bedrijven kent 
namelijkk een regeling voor internationaal personeel waarbij dit personeel een kaderover-
eenkomstt sluit met het uitzendende bedrijf en daarnaast een arbeidsovereenkomst heeft 
mett het bedrijf van feitelijke tewerkstelling.43 In de onderzochte periode zijn twee uit-
sprakenn gevonden waarin zo'n kaderovereenkomst werd voorgelegd aan de rechter.44 Ook 
inn een derde casus lijk t op het eerste gezicht sprake te zijn van een kaderovereenkomst. 
Eenn schriftelijke arbeidsovereenkomst met het bedrijf van feitelijke tewerkstelling ontbrak 
echter,, waarop de President van de Rechtbank slechts een arbeidsovereenkomst met de 
uitzendendee onderneming aanwezig achtte.45 De Nederlandse rechter lijk t dus niet erg 

399 Rb. Zutphen 3 februari 1994 NIPR 1995, 389 (Jagt v. Chemproha). 
400 Naast de zaak Jagt ook: Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel); Ktr 

Denn Haag 11 augustus 1992 NIPR 1993, 285 (Maynard v. Shulton Ine), Rb. Zutphen 3 december 
19922 NIPR 1993, 143 (Maurix Management BV v. Beunk), Pres.Rb. Amsterdam 29 april 1987 NIPR 
1987,, 424 (X v. Comptoir/Drijfhout). 

411 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF). 
422 Zie de hierboven reeds aangehaalde casus van Rb. Maastricht 11 juni 1987 NIPR 1988, 344 (Burgers 

v.. Deltech). In Rb. Zutphen 3 december 1992 NIPR 1993, 143 (Maurix Management BV v. Beunk) 
wordtt een bewust opgezette constructie echter gehonoreerd. 

433 Zie voor het Duitse bedrijfsleven: Kronke 1980, 33 (m.b.t. de sector Kreditwirtschqft) 40-41 (m.b.t. 
dee chemische Industrie waar sprake is van "Zweigleisigkeit der Arbeitsrechtlichen Bindung der Arbeit-
nehmer")) en 68. 

444 Pres.Rb. Amsterdam 30 november 1989 NIPR 1989, 269 (Heineken Nederlands Beheer BV v. 
Commissaris);; Pres.Rb. Den Bosch 1 juni 1992 NIPR 1993, 135 (Bloemen v. Jonker Fris BV). 

455 Pres.Rb. Amsterdam 29 april 1987 NIPR 1987, 424 (X v. Comptoir/Drijfhout). 
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warmm te lopen voor de in de literatuur wel genoemde mogelijkheid om meerdere personen 
en/off  concernonderdelen werkgeversrechten en -plichten toe te kennen.46 Wel wordt een 
enkelee keer hoofdelijke aansprakelijkheid aangenomen ten aanzien van specifieke werk-
geversverplichtingen.. Zo werd in een zeerechtcasus naast de eigenaar van het schip ook 
dee kapitein als werkgever aangemerkt en hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de loon-
betalingen.477 In een andere zeerechtcasus had de rechtbank in eerste instantie zowel de 
eigenaarr van het schip als de reder aangemerkt als werkgever. In een later vonnis werd 
echterr besloten dat de reder geen arbeidsovereenkomst met de werknemers had gesloten 
enn derhalve niet aansprakelijk kon zijn voor de achterstallige loonbetalingen.48 Dat in 
zeerechtcasuss toch vrijwel altijd meer dan één partij aan werkgeverszijde in rechte is 
betrokken,, hangt samen met het feit dat het loon van zeelieden verhaalbaar is op het schip. 

Aangezienn de gekozen benadering per land kan verschillen, rijst in internationale gevallen 
dee voorvraag welk recht van toepassing is op de identificatievraag. Volgens G. Lyon-Caen 
iss in Frankrijk de internrechtelijke opvatting over het werkgeverschap ook beslissend in 
internationalee gevallen: de Franse rechter behandelt dit probleem min of meer als kwalifka-
tievraagg en derhalve lege fori.49 Uit de Nederlandse jurisprudentie valt ten aanzien van 
dezee vraag geen duidelijk standpunt te destilleren. In drie in het NlPR gepubliceerde 
uitsprakenn wordt eerst de lex causae op de putatieve overeenkomst bepaald. Vervolgens 
wordtt aan de hand van dit toepasselijke recht vastgesteld wie als werkgever heeft te 
gelden.500 Vaak echter lijk t de vraag of er een arbeidsovereenkomst bestaat met een bepaald 
concernonderdeel,, beschouwd te worden als een feitelijke vraag. Zo acht de Rechtbank 
Zutphenn het toepasselijk recht slechts relevant in verband met eventuele dwingende 
bee wijsvoorschriften.51 Ook in zes andere uitspraken gaat de constatering dat er een arbeids-
overeenkomstt bestaat, vooraf aan de vaststelling van het toepasselijke recht.52 

Voorr de vraag welke oplossing het EVO voorschrijft, is het opnieuw van belang om 
tee constateren dat het EVO zich concentreert op de arbeidsverhouding als overeenkomst. 

466 Dit wordt voor het IPR geïllustreerd door de uitspraken inzake X v. Comptoir/Drijfhout (Pres.Rb. 
Amsterdamm 29 april 1987 NlPR 1987,424) en Saykali v. Mattel (Hof Amsterdam 28 november !996; 
Pres.Rb.. Amsterdam 7 maart 1996 NlPR 1998, 99). Zie voor het interne arbeidsrecht de opmerking 
vann Jacobs NJB 1994, 1043 met reactie van Van Lent op blz. 1424-1425 en naschrift Jacobs op blz. 
1425-1426. . 

477 Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NlPR 1998, 301. 
488 Rb. Middelburg 25 september 1985 NlPR 1986, 209. 
499 Lyon-Caen 1991, 40. 
500 Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NlPR 1998, 301; Rb. Zutphen 3 december 1992 NlPR 1993, 143 

(Maurixx v. Beunk); Rb. Arnhem 23 december 1993 NlPR 1994, 267 (Bogman v. STF). 
511 Rb. Zutphen 3 december 1992 NlPR 1993, 143 (Maurix v. Beunk). 
522 Hof Amsterdam 28 november 1996 NlPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel); Rb. Zutphen 3 februari 1994 

NlPRNlPR 1995, 389 (Jagt v. Chemproha); Ktr Den Haag 11 augustus 1992 NlPR 1993, 285 (Maynard 
v.. Shulton Ine); Ktr Groenlo 27 april en 22 mei 1992 NlPR 1993, 143 (Maurix v. Beunk); Pres.Rb. 
Amsterdamm 29 april 1987 NlPR 1987, 424 (X v, Comptoir/Drijfhout) en Rb. Maastricht 11 juni 1987 
NlPRNlPR 1988, 344 (Burgers v. Deltech). 
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Volgenss art. 8 EVO moet het bestaan van een overeenkomst beoordeeld worden aan de 
handd van het recht dat van toepassing zou zijn op de overeenkomst indien deze zou bestaan. 
Dee lex causae van de putatieve overeenkomst is dus van toepassing op de vraag of er een 
arbeidsovereenkomstt bestaat met concernonderdeel X. Deze lex causae wordt bepaald aan 
dee hand van art. 6 EVO. Voor het vaststellen van de plaats van uitvoering van deze putatieve 
overeenkomstt wordt alleen rekening gehouden met de voor de putatieve werkgever verrichte 
werkzaamheden.. Als deze werkzaamheden worden verricht in meerdere landen, zal vervol-
genss worden aangeknoopt bij de vestiging van de putatieve werkgever. Afhankelijk van 
dee precieze invulling van het vestigingsbegrip kan dit ertoe leiden dat het bestaan van een 
arbeidsovereenkomstt met de verschillende concernonderdelen beoordeeld wordt aan de 
handd van verschillende rechtsstelsels. Dit is op zich geen wenselijke situatie. Het is echter 
dee vraag of dit probleem is te ondervangen door de identificatie van de werkgever in 
navolgingg van Lyon-Caen te beschouwen als een kwalificatieprobleem. Het probleem is 
immerss niet zozeer of de verhouding tussen de werknemer en de diverse concernonderdelen 
iss te beschouwen als een arbeidsovereenkomst, maar of de verschillende concernonderdelen 
opp arbeidsrechtelijke gronden aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de door hen 
uitgeoefendee werkgeversverantwoordelijkheden. 

Hett EVO is van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst. De verwijzingsregel van 
art.. 6 EVO richt zich op arbeidsovereenkomsten en niet zozeer op arbeidsverhoudingen. 
Ditt overeenkomstenrechtelijke karakter speelt ook een rol bij de identificatie van de 
werkgever.. Of een arbeidsovereenkomst aanwezig kan worden geacht tussen de werknemer 
enn het in rechte betrokken concernonderdeel, wordt bepaald aan de hand van het recht 
datt ingevolge art. 6 EVO op de putatieve overeenkomst van toepassing zou zijn. Ook in 
hett ongeschreven Nederlandse IPR werd het probleem van de identificatie van de werkgever 
inn sterke mate beschouwd als een probleem met betrekking tot de identificatie van de 
wederpartijj  bij de overeenkomst: met wie is de laatste arbeidsovereenkomst gesloten? 
Overplaatsingg leidt dan slechts tot verandering van werkgever als bij die gelegenheid tevens 
eenn nieuwe overeenkomst wordt gesloten. Het is echter de vraag of het al dan met afsluiten 
vann een nieuwe overeenkomst bij overplaatsing gebaseerd is op overeenstemming tussen 
werkgeverr en werknemer. De vormgeving van de uitzending lijk t grotendeels af te hangen 
vann het ter zake gevoerde beleid binnen de onderneming. Daarnaast stellen de regels 
betreffendee immigratie van het land waarheen de betrokkene wordt overgeplaatst nogal 
eenss voorwaarden ten aanzien van de arbeidsovereenkomst.53 Bij aanknoping aan de vesti-
gingsplaatss van de werkgever kunnen deze factoren een (oneigenlijke) invloed uitoefenen 
opp het toepasselijke recht, tenzij dit wordt ondervangen door de invulling van het begrip 
'dee vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen'. Aan de betekenis van deze zin-
snedee en de daardoor opgeworpen problemen wordt aandacht besteed in de volgende sub-
paragraaf. . 

533 Junker 1992, 209. 
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2.33 De vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen: praktij k 

Hett onderzoek van de Nederlandse jurisprudentie sinds 1986 ondersteunt op het eerste 
gezichtt de conclusie van Polak.54 In twee uitspraken knoopt de rechter direct aan bij de 
vestigingg van de eerder in hetzelfde vonnis geïdentificeerde werkgever.55 In de overige 
uitsprakenn waarin blijkens het vonnis een vaste werkplek afwezig is, wordt een combinatie 
vann aanknopingspunten gehanteerd zoals de centrale standplaats plus feitelijke vestiging 
vann de werkgever56, het gemeenschappelijke land van vestiging57 of een samenval van 
dee vestigingsplaats van de werkgever en de laatste feitelijke werkplek.58 Een bijzondere 
combinatiee is verder te vinden in de uitspraak van de President van de Rechtbank Leeuwar-
denn van 4 december 1998 (NlPR 1999, 157) waarin Nederlands recht van toepassing werd 
geachtt op een zeearbeidsovereenkomst omdat de werknemer hier woonachtig was, de 
overeenkomstt hier was gesloten en de werkgever "in ieder geval een nevenvestiging in 
Nederlandd heeft, nu het tegendeel niet is aangetoond"(!) De vestigingsplaats van de 
werkgeverr fungeert dus in de Nederlandse rechtspraak tussen 1986 en 1999 zelden als 
zelfstandigee aanknopingsfactor. 

Bijj  deze conclusie zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste vond onder het 
ongeschrevenn recht de vaststelling van het toepasselijk recht meestal plaats aan de hand 
vann meer dan één aanknopingsfactor. Ook in gevallen waarin wel sprake was van een vaste 
werkplek,, werden vaak nog andere elementen aangevoerd die naar hetzelfde recht verwezen. 

544 Hierbij is rekening gehouden met in de periode 1986-1999 in het NIPR gepubliceerde uitspraken die 
overwegingenn bevatten met betrekking tot het toepasselijk recht bij afwezigheid van een vaste werkplek. 
Afhankelijkk van de precieze afgrenzing zijn er dan 7 a 8 zeerechtcasus: Pres.Rb. Leeuwarden 4 
decemberr 1998 NIPR 1999, 157; Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NIPR 1998, 301; Hof Arnhem 
88 april 1997 NIPR 1998, 100; Pres.Rb. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996, 445; Pres.Rb. Breda 
177 mei 1993 NIPR 1993, 450 (Bulkchem); Rb. Groningen 13 november 1992 NIPR 1993, 133; Rb. 
Alkmaarr 20 juni 1991 NIPR 1992, 96 (Post v. Peralta); Pres.Rb. Rotterdam 5 augustus 1988 NIPR 
1989,440).. Voor 6 casus met betrekking tot concernverhoudingen, zie: Ktr. Utrecht 9 juni 1997 NIPR 
1998,, 139 (Maubé v. Vicorp); Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel); 
Rb.. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF); Ktr Utrecht 24 december 1992 
NIPRNIPR 1993, 287 {Van Barneveld v. B&K) ; Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 1989, 445 (Moggré 
v.. Big Dutchman); Rb. Maastricht 11 juni 1987 NIPR 1988, 344 (Burgers v. Deltech). 1 maal was 
sprakee van werkzaamheden in de bouw: Rb. Rotterdam 3 maart 1989 NIPR 1990, 308 (Wheeler v. 
Gesellschaftt für Isolierungen). Eén casus had betrekking op het wegtransport: Hof Den Haag 21 
januarii  1992 NIPR 1993, 114 alsmede Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 165 (Valkema 
v.. Getru Transports SARL) en 1 op luchttransport: Ktr Haarlem 28 november 1985 NIPR 1987, 246 
(ZASS Airlines of Egypt). 

555 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF); Ktr Utrecht 24 december 1992 
NIPRNIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) . 

566 Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 1989, 445 (Moggré v. Big Dutchman). 
577 NIPR 1993, 143 (Maurix v. Beunk); in Rb. Middelburg 8 maart 1989 NIPR 1991, 170 (Ktr Groenlo 

277 april 1992) nog aangevuld met aanknoping aan de vlag. 
588 Rb. Rotterdam 3 maart 1989 NIPR 1990, 308 (Wheeler v. Gesellschaft für Isolierungen); Rb. Maastricht 

111 juni 1987 NIPR 1988, 344 (Burgers v. Deltech). 
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Zoalss gezegd verandert dit beeld bij inwerkingtreding van het EVO. Dat geldt ook voor 
dee aanknoping aan de werkgever: bij toepassing van of uitdrukkelijke anticipatie op het 
EVOO wordt wel degelijk in een aantal gevallen direct aangeknoopt bij de vestiging van de 
werkgever.599 Daarnaast is opvallend dat een aantal casusposities waarin aanknoping aan 
dee werkgever een rol zou kunnen spelen, in het NiPR vrijwel volledig ontbreekt. Zo bevat 
dee jurisprudentie over internationale arbeidsverhoudingen vrijwel geen zaken waarin Neder-
landsee transportondernemingen als werkgever optreden. Blijkbaar spreekt in die gevallen 
dee toepassing van Nederlands recht zo voor zich dat daaraan geen overwegingen worden 
gewijd.̂ ^ De rol die de vestiging van de werkgever hierbij speelt, is dan ook niet af te 
leidenn uit de rechtspraak inzake het IPR maar moet worden afgeleid uit de toepassingscriteria 
vann de voor die sectoren relevante CAO's, de bemanningseisen, vergunningensystemen etc. 
Tenslottee moet geconstateerd worden dat bij afwezigheid van een vaste werkplek de vesti-
gingg van de werkgever altijd een van de aanknopingspunten is. De vestiging van de werk-
geverr speelt dus wel degelijk een rol in het verwijzingsrecht. Het is dan interessant om 
tee onderzoeken wat precies bedoeld wordt met dit begrip. 

Aanknopingg bij de vestiging van de werkgever kan betrekking hebben op de statutaire of 
reëlee zetel van de rechtspersoon, maar ook op de vestigingsplaats van de door deze 
rechtspersoonn gedreven onderneming. Een voorbeeld van het uiteenvallen van deze begrip-
penn is te vinden in de uitspraak Moggré (VS) v. Big Dutchman International AG (Zwitser-
land).611 Moggré was formeel in dienst van een Zwitserse AG maar volgens de rechtbank 
moestt Nederland beschouwd worden als het land waar de werkgever was gevestigd "want 
inn Zwitserland heeft Big Dutchman International slechts een statutaire maar geen feitelijke 
zetel".. Deze aanknoping had echter ook weer geen (doorslaggevende) betekenis nu de 
werkgeverr weliswaar in Nederland was gevestigd maar Moggré de enige werknemer was 
enn werkgever en werknemer in feite deel uitmaakten van een Amerikaans concern en ook 
directt onder de concernorganen vielen. Op grond van de omstandigheden besloot de recht-
bankk vervolgens dat Amerikaans recht in casu het nauwst betrokken was. De opzet van 
dee redenering lijk t erop te wijzen dat voor de aanknoping aan de vestiging van de werkgever 
inn dit geval de reële zetel van de rechtspersoon maatgevend geacht werd. Het feit dat de 
werkgever-rechtspersoonn nauwelijks als zelfstandige onderneming beschouwd kon worden, 
maaktee deel uit van de bijzondere omstandigheden. 

Err zijn naast de uitspraak inzake Big Dutchman maar weinig zaken aan te wijzen waarin 
dee concernverhoudingen zo nadrukkelijk een rol spelen. In het algemeen wordt de vestiging 
vann de werkgever vereenzelvigd met de (statutaire) zetel van de rechtspersoon met wie 
dee arbeidsovereenkomst is gesloten. Deze gelijkstelling hangt logisch samen met het feit 
datt de Nederlandse rechter zich bij de identificatie van de werkgever in concernverhoudin-
genn sterk richt op het concernonderdeel waarmee de formele arbeidsovereenkomst is 

599 Naasl de twee hierboven genoemde gevallen, is dit slechts zo in een aantal zeerechtcasus: Pres.Rb. 
Leeuwardenn 28 april 1998 NiPR 1998, 301; Pres.Rb. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996, 445 en 
Rb.. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 96 (Post v. Peralta). 

600 Zie hoofdstuk 1 van deel IV. 
611 Rb. Zwolle 3 september 1986 NJ 1989, 432, NIPR 1989, 445 (Moggré v. Big Dutchman). 
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gesloten.. Het is dus de rechtspersoon met wie de arbeidsovereenkomst is gesloten. Deze 
rechtspersoonn is gevestigd ter plaatse van haar zetel en wel, naar Nederlands IPR, haar 
statutairee zetel. Vervolgens kan de vraag rijzen of deze rechtspersoon buiten zijn zetel nog 
relevantee vestigingen heeft en zo ja, welke vestiging dan relevant is in het kader van art. 
66 lid 2 onder b EVO. 

Inn de zaak Moggré v Big Dutchman was sprake van een conglomeraat van samenhan-
gendee rechtspersonen die in belangrijke mate werden ingezet voor het bereiken van één 
gemeenschappelijkk doel. Het concern als zodanig kan dan worden beschouwd als de 
onderneming.. Het lijk t er echter op dat in die casus de verschillende vestigingen van de 
ondernemingg afzonderlijk rechtspersoonlijkheid hadden. Dat roept de vraag op naar de 
mogelijkheidd van piercing the corporate veil: in hoeverre kan een dochter- of zuster- of 
zelfss moederonderneming beschouwd worden als een 'vestiging' van de formele werkgever? 

Dee omgekeerde situatie komt ook voor. In dat geval bezit een en dezelfde rechtspersoon 
inn verschillende landen afhankelijke dochterondernemingen. Dit was bijvoorbeeld de 
casuspositiee in de zaak tegen ZAS Airlines of Egypt.62 De Kantonrechter Haarlem 
constateerdee dat "ZAS ... ten bate van haar op Schiphol gevestigde onderneming in Neder-
landd arbeidsplaatsen [heeft] geschapen. Degenen die deze arbeidsplaatsen innemen vallen 
onderr de werkingssfeer van het BBA 1945." Een piloot die zijn werk aanvangt vanaf 
Schipholl  en in Nederland zijn verlof doorbrengt, behoort volgens de kantonrechter tot de 
ondernemingg in Nederland. De werkgever-rechtspersoon was gevestigd in Egypte. Deze 
casuss heeft zijn spiegelbeeld in de Franse Air Afrique-zaak. In die zaak werd besloten 
datt de (onder andere) in Ivoorkust gevestigde rechtspersoon Air Afrique een onderneming 
inn stand hield in Parijs. Op deze onderneming was de Franse wet op de ondernemingsraden 
vann toepassing. Het vliegende personeel maakte echter volgens de Cour de Cassation geen 
deell  uit van de onderneming in Frankrijk.63 In beide uitspraken wordt overigens gewerkt 
mett een arbeidsrechtelijk begrip 'onderneming' en niet met het neutralere 'vestiging'. Een 
bedrijfstakk die veel werkt met vestigingen in verschillende landen binnen één en dezelfde 
rechtspersoonn is de luchtvaart.64 Een dergelijke constructie was ook aanwezig bij American 
Expresss ten tijde van de Mackay-arresten. 

Eenn bijzonder geval van uiteenvallen van de vestigingsplaats van de onderneming en 
dee vestigingsplaats van de rechtspersoon kan optreden bij het uitvlaggen van ondernemin-
gen.655 In dat geval worden de werknemers ondergebracht in een, vaak speciaal voor dit 

622 Ktr Haarlem 28 november 1985 NIPR 1987, 246. 
633 CdC 28 februari 1986 Rev.Crit.dip 1986, 501-509 nt Lagarde (Noireaux c. Cie Air Afrique). Zie deel 

II . . 
644 Zie naast Ktr Haarlem 28 november 1985 NIPR 1987, 246 ook CGB 4 september 1996 oordeel 96-73 

OordelenbundelOordelenbundel 1996, 73, NIPR 1997, 234 (Amerikaanse luchtvaartmaatschappy Y); Ktr Amsterdam 
55 januari 1996 NIPR 1996, 145 (Kuwait Airways); HR 18 januari 1991 NJ 1991, 296, NIPR 1991, 
1211 (Iberia Lineas de Espana); HR 4 april 1986 NJ 1987, 678, NIPR 1986, 452 (SLM). 

655 Zie voor een casus betreffende het uitvlaggen van een Nederlands schip: Pres.Rb. Breda 17 mei 1993 
NIPRNIPR 1993, 450 (Bulkchem). In deze casus liep echter de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse 
ondernemingg gewoon door. Een andere voorbeeld, maar dan in de media vormt de zaak van Ktr 
Hilversumm 18 december 1992 NIPR 1993, 286 (Egas v. RTL 4). 
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doell  opgerichte, buitenlandse rechtspersoon. De feitelijke bedrijfsvoering vindt echter niet 
noodzakelijkk plaats vanuit de zetel van deze rechtspersoon. Een voorbeeld hiervan uit de 
transportsectorr is te vinden in de zaak Valkema v. Getru Transport SARL.66 In deze casus 
gingg om het uitvlaggen van een Nederlandse onderneming naar Luxemburg. De werkgever-
rechtspersoonn was oorspronkelijk een Nederlandse BV, maar werd omgezet in een Luxem-
burgsee SARL. In de feitelijke omstandigheden van de werknemers veranderde niets, ze 
moestenn zich nog steeds af- en aanmelden bij een kantoor in Nederland. Vanuit dit kantoor 
vondd de feitelijke bedrijfsvoering plaats. Daarom gold het kantoor in Nederland in het kader 
vann het bevoegdheidsrecht als vestiging in de zin van art. 1:14 BW. De arbeidsverhouding 
inn geschil betrof deze vestiging nu "jegens de werknemers zoals Valkema ... dat kantoor 
immerss de onweerlegbare schijn [heeft] gewekt dat men daar moest zijn voor aangelegen-
hedenn m.b.t. de arbeid, ziekten en het loon en dat daar over die aangelegenheden beslist 
werd.""  De criteria die het Haagse gerechtshof in dit geval hanteert om vast te stellen of 
hett bevoegd is, sluiten aan bij die, welke het Hof van Justitie gebruikt bij de uitleg van 
art.. 5 lid 5 EEX.67 Bij de vaststelling van het toepasselijk recht speelde in deze casus de 
plaatss van vestiging van de werkgever echter geen rol meer. 

Uitt het jurisprudentieonderzoek komen dus de volgende problemen naar voren met betrek-
kingg tot de aanknoping aan de vestiging van de werkgever. Ten eerste werkt de nadruk 
opp de contractuele relatie tussen werknemer en werkgever in de hand, dat de (rechts)persoon 
diee de onderneming drijft in het IPR centraal staat. Deze (rechts)persoon heeft een hoofdves-
tigingg en eventuele nevenvestigingen. Er zijn dan ook criteria nodig om te bepalen, wanneer 
eenn (rechts)persoon mede in een ander land gevestigd is. Als er meerdere vestigingen 
bestaann moet vervolgens worden gekozen welke van deze vestigingen uiteindelijk relevant 
iss met het oog op het toepasselijk recht. Een laatste vraag betreft de mogelijkheid ge-
scheidenn rechtspersonen die deel uitmaken van een concern voor de uitleg van art. 6 lid 
22 onder b EVO te beschouwen als eikaars vestigingen. Voor een antwoord op deze vragen 
wordtt opnieuw teruggegrepen naar andere onderdelen van het Europese recht en wel het 
EG-verdragg zelf en het EEX. 

2.44 De vestiging van de werkgever: Europeesrechtelijke inspiratie 

Art.. 6 lid 2 onder b EVO knoopt aan bij de vestiging die de werknemer in dienst heeft 
genomen.. Het vestigingsbegrip speelt daarnaast een rol in art. 5 EEX en wel zowel in lid 
11 ten aanzien van arbeidsovereenkomsten als in lid 5 waarin een bijzondere bevoegdheid 
iss gecreëerd ter plaatse van een filiaal, agentschap of andersoortige vestiging. Art. 5 lid 
55 is van deze drie de enige bepaling waarover jurisprudentie bestaat van het Hof van Justitie 

666 Hof Den Haag 21 januari 1992 NIPR 1993, 114 alsmede Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 
1991,, 165 (Valkema v. Getru Transports SARL). 

677 De bevoegdheid was in casu gebaseerd op art. 24 EEX jo. art. 126 lid 1 Rv jo art. 1:14 BW. 
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EG.688 Daarnaast speelt het begrip vestiging een rol in het EG-Verdag en wel in het kader 
vann de vrijheid van vestiging van art. 43 EG-Verdrag. In de Duitse versie van EEX en EVO 
wordtt gesproken van Niederlassung. Dit is volgens Junker een handelsrechtelijk begrip 
datt ook voorkomt in de Haagse en Weense Koopverdragen. Martiny vult dit begrip in het 
kaderr van art. 6 lid 2 EVO in als Betrieb. Dat laatste is echter een typisch arbeidsrechtelijk 
begrip,, te vergelijken met het Nederlandse begrip onderneming in de zin van de Wet op 
dee ondernemingsraden.69 De Franse versies van EEX en EVO gebruiken de term établis-
sement.sement. Deze term heeft een arbeidsrechtelijke betekenis die verwantschap vertoont met 
hett Duitse Betrieb. Daarnaast wordt de term ook gebruikt om het recht van vestiging aan 
tee duiden in de zin van art. 43 EG-Verdag. De Engelse versie spreekt in art. 6 lid 2 EVO 
neutraall  van business terwijl in het EEX en het EG-Verdrag het woord establishment wordt 
gebruikt.. In een groot aantal talen wordt zowel in art. 43 EG-Verdrag met betrekking tot 
dee vestigingsvrijheid als in art. 5 EEX en art. 6 EVO dezelfde term gehanteerd. De Italiaanse 
versiee van het EVO lijk t daarentegen duidelijk af te wijken waar deze aanknoopt aan de 
sedesede oftewel de zetel. In het onderstaande wordt uitgegaan van een parallelle terminologie 
tussenn de vier genoemde bepalingen. Daarnaast is echter het uitgangspunt dat ook bij 
gebruikk van gelijkluidende termen, de context relevant kan zijn voor de uiteindelijke 
invullingg van de verdragsbepalingen. 

Inn deel lil is uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer er sprake is van vestiging in de zin 
vann art. 43 EG-Verdrag. Hierbij spelen naast de duurzaamheid van de activiteit in een 
bepaaldee lidstaat onder andere een rol of er fysieke voorzieningen zijn en of er een persoon 
aanwezigg is die de rechtspersoon in rechte kan binden. Vestiging onderscheidt zich van 
dienstverrichtingg door zowel de duur als de intentie van de grensoverschrijding. Er bestaat 
duss in het EG-recht een specifieke invulling van het begrip 'vestiging'. Dit begrip vervult 
eenn eigen rol in het EG-recht. De verdragsbepalingen waarin het begrip een rol speelt, 
regulerenn in belangrijke mate de verhouding tussen de overheid van de staat van vestiging 
enn de betrokken private (rechts)persoon. Dit in tegenstelling tot zowel het EEX als het EVO 
diee in hoofdzaak rechtsverhoudingen en geschillen tussen particulieren betreffen. Er mag 
duss niet zonder meer een parallel getrokken worden tussen vrij verkeer en bevoegd-
heidsrecht.. Wel valt op dat de criteria voor aanwezigheid van een vestiging ook een rol 
spelenn bij de uitleg van art. 5 lid 5 EEX. Het onderscheid tussen vestiging en dienstverrich-
tingg komt nader aan de orde bij de uitleg van het begrip 'tijdelijk ' in art. 6 lid 2 onder 
aa EVO. 

688 In de meeste versies wordt in art. 5 lid 1 EEX hetzelfde begrip gehanteerd als in art. 5 lid 5 EEX 
enn art. 6 EVO en wel Niederlassung (Du), establecimento (Sp), estabelecimento (Por) en établissement 
(Fr).. Art. 5 lid 1 en lid 5 zijn gelijk in het Deens en het Fins. Art. 5 lid I EEX sluit aan bij art. 6 
EVOO in het Engels. Het Italiaans daarentegen gebruikt drie verschillende begrippen en wel filiale 
inn art. 5 lid 5 EEX, stabilmento in art. 5 lid 1 EEX en sede in art. 6 EVO. 

699 De onderneming in ondernemingsrechtelijke zin, de gemeenschappelijke inspanning voor een 
gemeenschappelijkk doel, komt eerder overeen met het Duitse begrip Untemehmen. 
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Art.. 5 lid 5 EEX bevat een regeling op grond waarvan een rechtspersoon ten aanzien 
vann geschillen betreffende de exploitatie van een filiaal, een agentschap of andersoortige 
vestigingg ook gedaagd kan worden ter plaatse van de ligging van dat filiaal, dat agentschap 
off  die vestiging.70 Het begrip 'filiaal, agentschap of enige andere vestiging' in art. 5 lid 
55 EEX impliceert volgens het Hof "een centrum van werkzaamheid aanwezig is dat zich 
naarr buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van een moederbedrijf, met een 
eigenn directie en materiële uitrusting, zodat het zaken met derden kan doen, en wel dusdanig 
datt deze, ofschoon wetend dat eventueel een rechtsband met het in het buitenland gevestigde 
moederbedrijff  zal ontstaan, zich niet rechtstreeks daartoe behoeven te wenden en zaken 
kunnenn doen in bedoeld centrum, dat het verlengstuk ervan vormt".71 In deze omschrijving, 
afkomstigg uit het arrest Somafer, liggen twee verschillende criteria besloten namelijk één 
voorr het aanwezig zijn in een bepaald land, en een tweede voor de vraag of die aan-
wezigheidd beschouwd mag worden als een vestiging van de contractant. 

Dee criteria voor aanwezigheid lijken op die welke een rol spelen in het kader van art. 
433 EG-Verdrag en verwijzen naar duurzame aanwezigheid, infrastructuur en han-
delingsbevoegdheid.. Toerekening aan de contractant vindt plaats op basis van een tweetal 
criteria.. In het arrest De Bloos v. Bouyer beschouwde het Hof de onderworpenheid aan 
hett toezicht en de leiding van het moederbedrijf als een der wezenskenmerken van de 
begrippenn filiaal en agentschap.72 In de arresten Somafer en Blanckaert wordt echter meer 
nadrukk gelegd op het feit dat de vestiging zich naar buiten toe manifesteert als verlengstuk 
vann de contractant. Als derden ervan uit mochten gaan dat ze hun zaken met de vestiging 
kondenn afhandelen, is sprake van een vestiging die toegerekend mag worden aan de 
contractant.. De bemoeienis van de vestiging met zowel de totstandkoming als de uitvoering 
vann de overeenkomst zijn daarbij belangrijke indicatoren.73 

Ookk in de uitspraak Schotte v. Rothschild speelde de tegenover derden gewekte schijn 
eenn belangrijke rol. Dit keer was echter de vraag aan de orde of een in Duitsland gevestigde 
naarr Duits recht opgerichte rechtspersoon beschouwd kon worden als een filiaal of ander-
soortigee vestiging van een in Frankrijk gevestigde, Franse rechtspersoon. Het Hof verklaarde 
inn dat arrest art. 5 lid 5 EEX op de casus van toepassing, zonder echter in zoveel woorden 
hett moederbedrijf tot vestiging van zijn dochter te bestempelen.74 De toepassing van art. 
55 lid 5 werd door het Hof als volgt gemotiveerd: 

"13.. In de onderhavige vraag gaat hel om het geval van twee gelijknamige vennootschappen met 
eenn gemeenschappelijke directie, waarvan er een, zonder een onzelfstandig filiaal of agentschap van 

700 Voor het Nederlandse recht is dit geregeld in art. 1:14 BW dat stelt "een persoon die een kantoor 
off  filiaal houdt, ... ten aanzien van aangelegenheden die dit kantoor of filiaal betreffen mede aldaar 
woonplaatss [heeft]." 

711 HvJ EG 22 november 1978 C 33/78 Jur 1978, 218 (Somafer). 
722 HvJ EG 6 oktober 1976 C 14/76 Jur 1976, 1497 (De Bloos); zie ook HvJ EG 18 maart 1981 C 139/80 

JurJur 1981, 819 (Blanckaert) r.o. 8. 
733 HvJ EG 18 maart 1981 C 139/80 Jur 1981, 819 (Blanckaert) r.o. 12. 
744 HvJ EG 9 december 1987 C 218/86 Jur 1987, 4905 (Rothschild) r.o. 17. 
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dee andere te zijn, zaken doet voor rekening van de andere en dus in het handelsverkeer als haar 
verlengstukk optreedt. 
14.. Voorts was in casu Rothschild GmbH niet alleen betrokken bij de onderhandelingen over en het 
sluitenn van het contract, doch eveneens - in de uitvoeringsfase van het contract - bij de behoorlijke 
afwikkelingg van de overeengekomen leveringen en bij de betaling van de facturen. Bovendien wekten 
dee brieven die zij aan verzoekster richtte de indruk, dat zij als centrum van werkzaamheid van 
Rothschildd Sari optrad. 
15.. In een dergelijk geval moeten derden, die zaken doen met een vestiging die optreedt aJs het 
verlengstukk van een andere vennootschap, op de aldus gewekte schijn kunnen afgaan en deze vestiging 
alss een vestiging van de andere vennootschap kunnen beschouwen, zelfs indien beide vennootschappen 
vennootschapsrechtelijkk onafhankelijk van elkaar zijn. 
16.. De nauwe band tussen de vordering en het gerecht dat geroepen is erover te beslissen, moet immers 
niett alleen op basis van de rechtsbetrekkingen tussen in verschillende verdragsluitende staten gevestigde 
rechtspersonenn worden beoordeeld, maar ook met inachtneming van de wijze waarop deze twee 
ondernemingenn in het zakenleven optreden en zich in hun handelsrelaties voordoen ten opzichte van 
derden." " 

Dee in dit arrest aangebrachte doorbreking van vennootschapsrechtelijke onafhankelijkheid 
iss in de literatuur niet altijd met instemming ontvangen.75 Het Hof heeft zijn standpunt 
tott nu toe niet in een later arrest kunnen herroepen of bevestigen. Verschillende schrijvers 
houdenn dan ook voorlopig vast aan het beginsel dat verschillende rechtspersonen niet 
kunnenn worden beschouwd als eikaars (neven)vestigingen. Ze beschouwen het arrest 
Rothschildd als een eenmalige vergissing.76 De in de andere arresten geformuleerde criteria 
voorr toepassing van art. 5 lid 5 EEX zijn daarentegen te beschouwen als vaste rechtspraak. 

Geschillenn voortvloeiend uit de exploitatie van een filiaal of vestiging kunnen dus 
voorgelegdd worden aan de rechter van de plaats van vestiging van het filiaal. Arbeidsge-
schillenn van lokale werknemers worden geacht betrekking te hebben op de exploitatie van 
hett filiaal. Volgens het Hof in het arrest Somafer omvat het begrip 'exploitatie' in art. 
55 lid 5 EEX namelijk mede de geschillen met betrekking tot het eigenlijke beheer van de 
vestigingg zoals het ter plaatse aanstellen van in het filiaal werkzaam personeel. Verder 
ziett het begrip onder andere op contractuele verplichtingen aangegaan door de vestiging 
diee moeten worden nagekomen in de staat waar de vestiging zich bevindt. Het Hof lijk t 
dee groep werknemers die gebruik kan maken van art. 5 lid 5 EEX te beperken door te 
sprekenn van ter plaatse aangesteld personeel dat aldaar werkzaam is. Daarmee loopt het 
arrestt tevens in zekere zin vooruit op de criteria die voor arbeidsovereenkomsten zijn gaan 
geldenn sinds de in 1989 te San Sebastian aangenomen wijziging van art. 5 lid 1 EEX. 

Art.. 5 lid 1 EEX verleent bevoegdheid aan het gerecht van de plaats waar zich de vestiging 
bevindtt of bevond die de werknemer in dienst heeft genomen. Zoals gezegd verwijst het 

755 In de literatuur worden kwalificaties gebruikt als 'surprenant sinon déroutant' (Bischoff JDl 1988, 
544)) 'aberrant' en 'absurd' (Droz Rev.Crit.dip 1988, 737 e.v.). Zie voor tegenstanders verder Vlas 
TWSTWS 1989, 182-183 en 320 en NILR 1992,395-398; Schultsz A7 1989,750. Positief zijn daarentegen 
Geimerr RIW 1988, 220; Kronke WRax 1989, 81-84 en Van der Wal 7 W5 1989, 320. 

766 Droz Rev.Crit.dip 1988, 738; Bischoff JDl 1988, 544 e.v. 
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begripp 'vestiging' naar een aanwezigheid met een zekere permanentie. Het is mijns inziens 
niett voldoende dat de werkgever de werknemer rekruteert in een bepaald land middels 
eenn voor dat doel tijdelijk in het land aanwezige vertegenwoordiger.77 Aan de andere 
kantt lijk t het begrip in hoofdzaak te verwijzen naar onzelfstandige vestigingen van één 
rechtspersoon.. Als de verschillende concernonderdelen ieder afzonderlijk rechtspersoon-
lijkheidd bezitten, is niet voldaan aan de kenmerken van een vestiging. Zelfs als het 
Rothschild-arrestt gerekend wordt tot het geldende recht omtrent de uitleg van art. 5 lid 
55 EEX, is het te betwijfelen of het Hof van Justitie ook voor art. 5 lid 1 EEX een dermate 
extensievee interpretatie aandurft c.q. aanwil. Daarmee resulteert de aanknoping aan de 
vestigingg van de werkgever in vele concernverhoudingen in een aanknoping die meer 
gebaseerdd is op de vormgeving van de contractuele relatie dan op de werkelijke uitvoering 
vann de overeenkomst. 

Inn de casus Chemproha v. Jagt, bijvoorbeeld, werkte de werknemer al twintig jaar ten 
batee van een Duitse dochteronderneming, de werkgever was echter in Nederland gevestigd. 
Inn Maynard v. Shuhon werkte Maynard als bestuurder van een Nederlandse BV, de 
werkgeverr was een Amerikaanse corporatie. Ook in Bogman v. STF Nederland was zo 
tee zien sprake van werkzaamheden vanuit een in Duitsland gevestigde onderneming. Op 
grondd van de vestigingsplaats van de werkgever-rechtspersoon was Bogmans arbeidsover-
eenkomstt echter onderworpen aan Nederlands recht. 

Inn zijn noot bij het Rothschild-arrest plaatst Bischoff het bevoegdheidsprobleem met 
betrekkingg tot concernverhoudingen sterk in het teken van de identificatie van de 
contractspartij.788 Volgens hem luidt de correcte vraag in het Rothschild-arrest niet of de 
moederr in casu is te beschouwen als vestiging van de dochter maar of er reden is de Duitse 
moederr te beschouwen als (mede) contractant. In het geval van arbeidsovereenkomsten 
binnenn een concern is het inderdaad de formele benadering van het werkgeverschap, zoals 
dezee gebruikelijk is in Nederland, die de aanknoping aan de werkgever in waarde doet 
verminderen. . 

Inn concernverhoudingen stuit een zinvolle aanknoping aan de vestigingsplaats van de 
werkgeverr dus in sommige gevallen af op het feit dat de onderneming waartoe de werk-
nemerr in feite behoort, ondergebracht is bij een van de formele werkgever te onderscheiden 
rechtspersoon.799 In dat geval heeft de vestiging van de formele werkgever slechts beperkte 
aanknopingswaarde.. Dit kan in het EVO gecorrigeerd worden, door in dat geval terug te 
vallenn op het open einde van art. 6 lid 2 EVO.80 Deze uitwijkmogelijkheid kent het EEX 
echterr niet nu art. 5 lid 1 een gesloten systeem van bevoegdheidsregels kent. 

777 Idem MiinchKomm-MsrUny Art. 30 Rdnr41 (1990, 1691). Voor een dergelijk feitencomplex zie Sayers 
v.. International Drillin g Co. NV [1971] 1 WLR 1176 beschreven door Morse in: North 1982, 158. 

788 Bischoff JD1 1988, 547. 
799 Een variant op dit thema wordt gevormd door de situatie waarin werknemers vanuit verschillende 

onafhankelijkee rechtspersonen worden gedetacheerd naar een gemeenschappelijke onderneming. Zie 
voorr een dergelijke casuspositie HR 30 december 1994 ROR 1995, 15 (ERRI/UIC). 

800 Verg. HR 25 september 1992 NJ 1992, 750 (Balenpers). 
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Toepassingg van art. 6 lid 2 onder b EVO kan dus worden beïnvloed door concernrechtelijke 
complicaties.. Maar ook als de werkgever slechts uit één rechtspersoon bestaat met meerdere 
onzelfstandigee vestigingen, kunnen problemen ontstaan met betrekking tot de vraag tot 
welkee vestiging de werknemer behoort. Zowel art. 5 lid 1 EEX als art. 6 lid 2 EVO opteren 
hierbijj  voor de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen. De belangrijkste vraag 
diee deze bepaling oproept, is of de term 'in dienst genomen' verwijst naar het sluiten van 
dee overeenkomst of de tewerkstelling in de onderneming. De Duitse versie van zowel EVO 
alss EEX spreekt van 'eingestellt haf. Ook deze aanduiding laat de keuze op het eerste 
gezichtt open. Het Engelse art. 6 lid 2 onder b EVO knoopt aan bij 'the place of business 
throughthrough which he [= de werknemer AH] was engaged'. Dit lijk t te wijzen in de richting 
vann de contractant. Deze opvatting wordt ook ondersteund door het Frans, Spaans en 
Portugeess die spreken van resp. embauché Ie travailleur; contratado al trabajador en 
contratoucontratou o trabalhador. Vanuit het oogpunt van de bescherming van de werknemer ligt 
dezee aanknoping aan de formele contractspartij echter minder voor de hand. De ligging 
vann de onderneming die het contract opstelt en sluit heeft immers minder reële 
aanknopingswaardee dan de ligging van de onderneming waarvan de werknemer daad-
werkelijkk deel uitmaakt. Deze laatste aanknoping is tevens minder vatbaar voor manipulatie 
doorr de werkgever.81 Een aantal casusposities kan deze stellingname verduidelijken. 

Inn de zaak Getru was sprake van een in Luxemburg gevestigde transportonderneming. 
Dee Luxemburgse vestiging had arbeidsovereenkomsten gesloten met de voor het bedrijf 
werkzamee internationale chauffeurs. De contacten met de chauffeurs verliepen echter geheel 
viaa een kantoor in Roelofarendsveen, de oude vestigingsplaats van de onderneming. Het 
ligtt voor de hand om in dat geval het Nederlandse kantoor aan te merken als de vestiging 
waarr de betrokkenen in dienst zijn. De zaak ZAS Airlines of Egypt betrof in Nederland 
gestationeerdee piloten. Ook in zo'n geval moet het niet uitmaken waar de contracten zijn 
opgesteldd en getekend, als de betrokken werknemer duidelijk opereert vanuit Nederland. 
Dee betrokkenen maken in dat geval immers deel uit van de Nederlandse arbeidsmarkt. 

2.55 Evaluatie van de vaste aanknopingspunten 

Mijnss inziens verdient de vestiging van de werkgever een plaats als tweede hoofdaan-
knopingg in het internationale arbeidsrecht. Het organisatorische verband waarvan de 
betrokkenee deel uitmaakt, speelt in het interne arbeidsrecht een rol die in belang niet 
onderdoett voor de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Zowel ten aanzien van 
hett afbakenen van de onderneming binnen grotere concernverbanden als ten aanzien van 
dee vraag wanneer een werknemer deel uitmaakt van een bepaalde onderneming kunnen 
echterr lastige grensgeschillen ontstaan. Daarbij is ook in het interne recht de toepasselijkheid 
vann een aantal regelingen afhankelijk van de vraag of en met wie een arbeidsovereenkomst 
iss gesloten. 

811 Idem MünchKomm-Mailmy Art. 30 Rn. 42 (1990, 1691-1692); Junker 1992, 185. 
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Dee problemen die concernverhoudingen oproepen voor het recht, nemen alleen maar 
toee bij internationale concernverhoudingen. Dit neemt niet weg dat mijns inziens het 
toedelenn van een internationaal actieve werknemer aan de meest bij de arbeidsverhouding 
betrokkenn organisatie een belangrijk doel zou moeten zijn van het internationale ar-
beidsrecht.. Een probleem hierbij is echter dat het IPR sterk contractueel georiënteerd is. 
Daardoorr komt de contracterende rechtspersoon en niet het bedrijf of de onderneming 
centraall  te staan. Het Hof van Justitie lijk t dit afstemmingsprobleem tussen arbeidsrecht 
enn IPR gedeeltelijk te ondervangen door een ruime invulling te geven aan het locus laboris-
begripp in art. 5 lid 1 EEX. 

Inn het onderzochte materiaal waren drie casus aanwezig die bij hantering van de criteria 
vann het Hof van Justitie (waarschijnlijk) een duidelijk zwaartepunt in een bepaald land 
hadden,, terwijl in casu (mede) werd aangeknoopt aan de vestiging van de (putatieve) 
werkgever.822 In twee daarvan zou hantering van het Rutten-criterium mijns inziens tot 
eenn andere uitkomst leiden.83 Het eerste geval speelt binnen een concern waarbij de 
werknemerr zijn werkzaamheden ten bate van de Nederlandse onderneming in verschillende 
landenn vervulde.84 Het administratieve en voorbereidende deel van de werkzaamheden 
werdd in Duitsland verricht, vermoedelijk ten kantore van een ander onderdeel van het 
concern.. In Nederland werden bouwplaatsen bezocht en opdrachten besproken. Afhankelijk 
vann de precieze tijdbesteding is er mijns inziens in deze casus sprake van een standplaats 
inn Duitsland. De ruime invulling van het locus laboris-begrip ondervangt in dat geval de 
nadelenn van de formele benadering van het werkgeverschap, op grond waarvan de Neder-
landsee rechtspersoon als putatieve werkgever werd beschouwd. 

Ietss anders is er aan de hand in de procedure van Saykali tegen Mattel.85 Deze casus 
betroff  een handelsvertegenwoordiger met het Midden Oosten als werkterrein. De werkgever 
wass gevestigd in Amerika, de afhandeling van de bestellingen liep via Nederland. In het 
Middenn Oosten bevond zich geen vestiging van de werkgever. Als deze vertegenwoordiger 
vanuitt zijn huis werkt en daar de administratie bijhoudt, ontstaat er een situatie die ver-
gelijkbaarr is met de casus in Rutten v. Cross Medical. Rutten had volgens het Hof van 
Justitiee een centrale standplaats, waar een niet onbelangrijk deel van de werkzaamheden 
plaatsvondd en de overige werkzaamheden werden voorbereid. Deze centrale standplaats 
viell  niet samen met een vestiging van de werkgever maar bevond zich in de woonplaats 
vann Rutten. In de Duitse rechtspraak wordt op basis hiervan aangenomen dat handelsver-
tegenwoordigerss gewoonlijk 'in' hun woonplaats werken. 

822 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994,267 (Bogman v. STF); Rb. Maastricht 11 juni 1987 NIPR 
1988,, 344 (Burgers v. Deltech); Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998,99 (Saykali v. Mattel). 

833 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF); Hof Amsterdam 28 november 

19966 NIPR 1998, 99 {Saykali v. Mattel). 
844 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF). 
855 Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel). 
866 BAG 18 februari 1988 - 2 AZR 59/87 IPRspr. 1988 nr. 51; LAG Frankfurt 3 november 1992 - 4 

Saa 1916/91 IPRspr. 1992 nr. 71. Anders: LAG Bremen 17 april 1996 - 2(3) Sa 328/94 RIW 1996, 
10388 IPRspr. 1996 nr. 51. 
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Samenvattendd kom ik tot de volgende uitleg van de aanknopingen gebruikt in art. 6 
lidd 2 EVO. Als een werknemer is opgenomen in een bepaalde arbeidsorganisatie (de 
Eingliederung)Eingliederung) wordt de vestigingsplaats van die organisatie beschouwd als gewoonlijke 
werkplek.. Voor werknemers die buiten de onderneming werkzaam zijn, zoals vertegenwoor-
digers,, wordt aangeknoopt bij het centrum van hun werkzaamheden. In het internationale 
transportt zal echter, ook bij de ruime invulling van het locus laboris-begrip, van 'een land 
waarr de arbeid gewoonlijk verricht wordt' moeilijk kunnen worden gesproken. In feite 
wordtt het werk buiten elk territoir verricht of in verschillende landen. Van Eingliederung 
inn de gebruikelijk zin is geen sprake tenzij het voertuig waarop of waarin de betrokkenen 
werkzaamm zijn als zelfstandige arbeidsorganisatie wordt gezien. Dit laatste is het geval 
inn Duitsland en Frankrijk, waar het varende en vliegende personeel van transportonder-
nemingenn deel uitmaakt van een afzonderlijke varende c.q. vliegende onderneming. Deze 
varendee of vliegende onderneming heeft echter geen vaste locatie, zodat ook niet aan-
geknooptt kan worden bij de ligging daarvan. Of schepen en vliegtuigen zelf als territoir 
wordenn beschouwd, komt hieronder aan de orde. 

Voorr zover voor werknemers in het transport niet wordt aangeknoopt bij de vlag van 
hett voertuig, wordt een interpretatie van art. 6 lid 2 onder b EVO aanbevolen waarbij 'de 
vestigingg die de werknemer in dienst heeft genomen' verwijst naar de vestiging die feitelijk 
alss uitvalsbasis dient. Deze oplossing werkt echter alleen als de vestiging een onzelfstandig 
onderdeell  is van de werkgever-rechtspersoon. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan voor 
hett toepasselijk recht uitgeweken worden naar de escape in art. 6 lid 2 laatste volzin EVO. 
Voorr het bevoegdheidsrecht lijk t de mogelijkheid van een redelijke oplossing af te hangen 
vann een meer op de feitelijke verhoudingen gebaseerde identificatie van de werkgever. 

33 Vlag en recht 

Transportmiddelenn staan in het algemeen geregistreerd in een bepaald land. Dit geldt zowel 
voorr schepen als voor vliegtuigen en voertuigen. Deze registratie wordt wel aangeduid 
alss de 'vlag' van het transportmiddel. In de scheepvaart leidt registratie namelijk tot het 
rechtt - en de plicht - om de vlag van het betreffende land te voeren.87 Het land van 
registratiee oefent controle uit op de zeewaardigheid van het schip, de veiligheid aan boord 
enn de samenstelling van de bemanning. Ook wordt de vlaggenstaat geacht de zeelieden 
arbeidsrechtelijkk een bepaalde minimumbescherming te garanderen.88 Deze zeggenschap 
vann de vlaggenstaat vloeit voort uit het volkenrecht.89 De vlag lijk t dan ook de natuurlijke 
aanknopingg voor het op de arbeidsverhouding toe te passen recht. Deze aanknoping wordt 

877 Zie voor de nationaliteit van zeeschepen en het varen onder een bepaalde vlag art. 91 en 92 van de 
VNN Zeerechtconventie 1982. 

888 ILO verdrag nr. 180 (1996) en protocol bij nr. 147 (1976); Richtlijn 1999/63/EG m.b.t. de organisatie 
vann de arbeidstijd van zeevarenden PB EG 1999 L 167/ 33; Voorstellen voor een richtlijn van de 
Raadd Com(1998)662def. en Com( 1998)25 idef. 

899 VN Zeerechtconventie 1982 art. 94; Mankowski RabelsZ 1989, 498-501. 

439 9 



.?? - Objectief toepasselijk recht 

vaakk beargumenteerd als een variant van de locus laboris aanknoping. Centraal in die 
redeneringg staat dat zeelieden hun werkzaamheden uitvoeren op een vaste plek en dat ze 
opp die plek zijn opgenomen in een arbeidsorganisatie (eingegliedert). Die plek, het schip, 
iss misschien niet gelijk te stellen met nationaal territoir, maar is daarmee wel in vele 
opzichtenn vergelijkbaar. De vaste werkplek van zeelieden is dus onder te brengen bij een 
bepaaldee rechtsorde.90 Deze rechtsorde beheerst dan in beginsel de arbeidsovereenkomsten 
vann de betreffende zeelieden. 

Dee kracht van bovengenoemde argumentatie blijkt uit het feit dat aanknoping aan de 
vlagg ook inderdaad voorkwam in alle drie de onderzochte landen.91 Deze aanknoping 
iss echter om verschillende redenen onder druk komen te staan. Deze redenen hangen samen 
mett het bestaan van zogenaamde 'goedkope vlaggen'. De term 'goedkope vlag' verwijst 
naarr het fenomeen dat in een aantal gevallen de inschrijving van een schip in de scheeps-
registerss van een bepaald land niet gebaseerd is op een reële band met dat land, maar 
gemotiveerdd wordt door het bestaan van voor de exploitant van het schip aantrekkelijke 
wettelijkee regelingen. Deze wettelijke regelingen kunnen betrekking hebben op de door 
datt land gestelde eisen aan de zeewaardigheid van het schip, op aan de exploitant op te 
leggenn belastingen maar ook op het in dat land geldende zeearbeidsrecht.92 In het algemeen 
ondergraaftt het gebruik van goedkope vlaggen de bescherming van de werknemer. Dit 
leidtt dan ook tot pleidooien om de vlag niet langer maatgevend te achten voor het op de 
arbeidsverhoudingg toe te passen recht, maar bijvoorbeeld af te stemmen op de vestigings-
plaatss van de exploitant van het schip.93 Afwijkin g van het recht van de vlag wordt in 
datt geval gemotiveerd door de bescherming van de werknemer. 

Eenn zelfde pleidooi kan echter ook gebaseerd worden op concurrentieoverwegingen. 
Alss tegenreactie op het bestaan van goedkope vlaggen heeft een aantal Europese landen 
tweedee scheepsregisters ingesteld en/of andere maatregelen genomen met als doel de onder 
hunn vlag varende schepen op sommige punten vrij te stellen van de uit het nationale recht 
voortvloeiendee verplichtingen.94 Zo is sinds de in Deel il reeds besproken wijziging van 

900 Mankowski RcibelsZ 1989,498 e.v. en WRax 1996, 406; Coursier 1993, 107 en 98-99 (voor boorplat-
forms);; Geffken Demokraüe und Recht 1/89, 60. 

911 De heersende mening in Duitsland beschouwt volgens Mankowski (RabelsZ 1989, 496) aanknoping 
aann de vlag als een toepassing van de aanknoping aan de locus laboris. Het Franse recht bevat in 
dee Code de Travail Maritime een nadrukkelijke bepaling waarin schepen onder Franse vlag worden 
gelijkgesteldd met Frans territoir: CdT Maritime art. 5 opgenomen in CdT éd. Litec; Coursier 1993, 
107. . 

922 Chaumette Droit Social 1995, 997: "Les pavilions de complaisance constituent des rattachements 
fictif ss des navires a des ordres juridiques souples, peu contraignants sur Ie plan fiscal, quant aux 
controless administratifs, quant a la liberie de constitution des sociétés, quant au droit social." 

933 Mankowski RabelsZ 1989, 508-509. 
944 In Duitsland is een nieuwe bepaling ingevoerd in het Flaggenrechtgesetz, waarin expliciet bepaald 

wordtt dat de vlag niet relevant is voor het toepasselijk recht van zeelieden werkzaam op schepen 
ingeschrevenn in het internationale scheepsregister. Mankowki RabelsZ 1989, 487 e.v. en Geffken 
DemokraüeDemokraüe und Recht 1/89, 52 e.v. Frankrijk zocht de oplossing in het openstellen van een speciaal 
scheepsregisterr voor de Terres Australes et Antarctiques Franchises: Chaumette Droit Social 1995, 
998. . 
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hett Duitse Flaggenrechtgesetz de vlag van een schip niet langer doorslaggevend voor het 
toepasselijkk recht op de arbeidsverhouding van de zeelieden aan boord van Duitse schepen. 
Dezee maatregel bevordert de concurrentiepositie van onder Duitse vlag varende reders. 

Maarr er zijn meer argumenten aan te voeren tegen de aanknoping aan de vlag. Eén 
daarvann is gebaseerd op het systeem van de verwijzingsregel zelf. Het doel van de verwij-
zingg is immers een recht toepasselijk te verklaren dat nauw verbonden is met de arbeidsver-
houding.. De feitelijke aanknopingswaarde van de vlag van een schip is echter, ondanks 
dee jurisdictie die de vlaggenstaat uitoefent over het schip, gering en in ieder geval veel 
lagerr dan die van een vaste werkplek aan land. Dit blijkt ook uit de jurisprudentie van 
hett Hof van Justitie inzake het vrij verkeer van werknemers. De vlag van het schip is op 
zichh niet voldoende om een arbeidsverhouding te lokaliseren in een bepaalde lidstaat, 
daarvoorr is noodzakelijk dat nog andere aspecten van de arbeidsverhouding naar die lidstaat 
verwijzen.95 5 

Tenslottee gaat ook het argument dat aanknoping aan de vlag een eenheid van recht 
garandeertt tussen de verschillende werknemers op hetzelfde schip, maar gedeeltelijk op. 
Hett is in de internationale scheepvaart namelijk niet ongebruikelijk dat officieren en 
kapiteinss een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben, waarbij ze regelmatig 
vann schip wisselen. De overige bemanning daarentegen wordt nogal eens aangeworven 
voorr een specifieke periode of reis op een specifiek schip. Als de schepen van de exploitant 
onderr verschillende vlag varen, is voor het hogere personeel geen sprake van een vaste 
werkplek.. Op hun arbeidsovereenkomst is dan alsnog het recht van toepassing van de 
vestigingsplaatss van de werkgever. Het vlaggenrecht geldt dan alleen voor de lager inge-
schaaldee bemanningsleden.96 

Err zijn dus verschillende bezwaren tegen aanknoping aan de vlag, die variëren van twijfel 
overr de reële aanknopingswaarde tot volslagen tegengestelde sociaal-economische over-
wegingen.. Wat is nu de positie van het EVO en de Nederlandse jurisprudentie? 

Nochh de tekst van het EVO, noch de toelichting van Giuliano en Lagarde geven uitsluit-
sell  over de vraag of schepen als territoir moeten worden beschouwd. De toelichting volstaat 
mett de opmerking dat "de groep ... niet naar een bijzondere regel gezocht [heeft] voor 
arbeid,, verricht door de bemanning aan boord van zeeschepen." Voor booreilanden op 
openn zee en andere arbeid verricht buiten het rechtsgebied van een Staat gaat de toelichting 
uitt van toepassing van het recht van het land van vestiging van de werkgever ex art. 6 
lidd 2 onder b EVO. Of een schip nu wel of niet als deel van het territoir van de vlaggenstaat 
wordtt beschouwd, blijkt uit de toelichting echter niet.97 Ook de Duitse toelichting bij 
hett EVO en de invoeringswet geven geen uitsluitsel over de aanknoping bij zeearbeidsover-
eenkomsten.. Het Duitse Flaggenrechtgesetz lijk t aanknoping aan de vlag uit te sluiten, 
maarr het is de vraag of deze nationale bepaling van invloed kan en mag zijn op de uitleg 

955 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 27 september 1989 zaak 9/88 Jur 1989, 2989 (Lopes da Veiga v. Staats-
secretariss van Justitie) en Deel III hoofdstuk 2 par. 2.2 van dit boek. 

966 Zie Chaumette Droit Social 1995, 1001. 
977 PB EG 1980 C 282/26. 
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vann een verdragsbepaling.98 In zijn uitspraak met betrekking tot het toepasselijk recht 
opp werknemers op een veerpont tussen Vlissingen en Sheerness heeft het BAG deze vraag 
nadrukkelijkk open gelaten." Het Franse recht daarentegen lijk t de vlag nog steeds als 
hoofdaanknopingg te beschouwen.100 

Dee Nederlandse rechtspraktijk is op dit punt niet eenduidig. De Memorie van Toelich-
tingg bij de goedkeuringswet gaat ervan uit, dat art. 6 lid 2 onder b EVO geschikt is voor 
toepassingg op arbeid verricht aan boord van zeeschepen, binnenschepen en luchtvaartuigen. 
Echter,, volgens de Memorie van Toelichting sluit art. 6 EVO niet uit, dat het toepasselijke 
rechtt op deze arbeidsverhoudingen bij nationale wet anders wordt geregeld.101 Het Neder-
landsee IPR kent geen bijzondere meerzijdige regeling voor zeearbeidsovereenkomsten. De 
Nederlandsee regeling van de zeearbeidsovereenkomst leidt er echter in de praktijk toe dat 
opp Nederlandse schepen onder Nederlands recht wordt gewerkt.'o: Op grond van art. 
3966 WvK hebben alle schepelingen aan boord van Nederlandse schepen namelijk (mede) 
eenn arbeidsovereenkomst met een in Nederland gevestigde werkgever.103 De aanknoping 
aann de vestigingsplaats van de werkgever ex art. 6 lid 2 onder b EVO verwijst dus op het 
eerstee gezicht naar Nederlands recht. Daarnaast worden arbeidsverhoudingen op Nederlandse 
zeeschepenn dwingend gereguleerd door collectieve regelingen.104 Uitspraken over het 
toepasselijkee recht op zeearbeidsovereenkomsten hebben dan ook (vrijwel altijd) betrekking 
opp zeelieden werkzaam op schepen onder vreemde vlag. 

Tenn aanzien van dit soort arbeidsovereenkomsten lijk t zich in de jurisprudentie een 
kenteringg af te tekenen. In drie uitspraken uit respectievelijk 1986, 1987 en 1992 werd 
uitgegaann van het bestaan van een ongeschreven regel van IPR op grond waarvan dient 
tee worden aangeknoopt bij het recht van de vlag van het schip.105 In twee uitspraken 
uitt resp. 1991 en 1998 wordt daarentegen principieel stelling genomen tegen aanknoping 
aann de vlag.106 "Toepassing van het recht van de vlag van het schip waarop Post zijn 

988 Mankowski (RabelsZ 1989, 520-522) acht de bepaling van het Flaggenrechtgesetz in strijd met het 
EVO;; idem IPRax 1996, 406 (noot bij BAG 3 mei 1995 - 5 AZR 15/94 IPRax 1996, 416). 

999 BAG 24 augustus 1989 IPRax 1991, 407. 
1000 Coursier 1993; Chaumette Droit Social 1995, 999. 
ïoii  K II 21 059 (R 1365) nr. 3 blz. 16. 
1022 De Nederlandse vlag kan namelijk ook wijzen op een band met een van de andere rijksdelen. 
1033 Art. 396 WvK stelt dat alleen personen die een arbeidsovereenkomst hebben met een zeewerkgever, 

alss schepeling worden aangemerkt. Schepelingen worden opgenomen op de monsterrol (art 451 e.v. 
WvK) .. Deze monsterrol is van belang voor de vraag of het schip voldoende bemand is (Schepenbesluit 
19655 art. 109-110). De eigenaar of rompbevrachter van een schip geldt op grond van art. 309 lid 
22 WvK als zeewerkgever. Als een schip Nederlands is, heeft deze zeewerkgever altijd ook een vestiging 
inn Nederland, zo blijk t uit art. 311 jo. art. 5 Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting. 

1044 Zie echter de CAO voor 9000 Gross Tonnage. Deze CAO is van toepassing op Nederlandse zeeschepen 
maarr sluit zeelieden met woonplaats buiten de EU grotendeels uit van de door de CAO geboden 
bescherming. . 

1055 Hof Den Haag 2 mei 1986 NIPR 1986, 454; Rb. Rotterdam 16 januari 1987 NIPR 1987, 411, WvK 
Rb.. Groningen 13 november 1992 NIPR 1993, 133. 

1066 Rb. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 96 (Post v. Peralta); Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NIPR 

1998,, 301. 
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arbeidd placht te verrichten, acht de Rb.[Alkmaar], zeker in het onderhavige geval, minder 
juist,, omdat de aanknoping bij toepassing van dit criterium afhankelijk wordt van een 
omstandigheidd die veelal los staat van de werkelijke verhouding tussen partijen en derhalve 
geenn uitdrukking geeft aan de rechtssfeer waartoe de arbeidsverhouding, alle omstan-
dighedenn in aanmerking genomen, geacht kan worden te behoren." Aldus de Rechtbank 
Alkmaarr in 1991. Deze overweging komt vrijwel letterlijk terug in de uitspraak van de 
Rechtbankk Leeuwarden in 1998. In de laatste zaak wordt vervolgens geconstateerd dat 
hett schip feitelijk de Nederlandse wateren niet had verlaten. Nederlands recht was van 
toepassingg als het recht van de locus lahoris. In het vonnis van de President van de 
Rechtbankk Rotterdam van 8 maart 1996, tenslotte, wordt zonder meer gesteld dat zeelieden 
geenn vaste werkplek hebben in de zin van art. 6 lid 2 onder a EVO en dat derhalve moet 
wordenn aangeknoopt bij de vestigingsplaats van de werkgever.107 

Dee gelijkstelling tussen vlag en territoir is in de zeescheepvaart al met al wisselend ontwik-
keldd en lijk t aan erosie onderhevig.108 Aanknoping aan de vlag kan bezwaarlijk zijn zowel 
vanuitt het gezichtspunt van de bescherming van werknemers als op grond van concurren-
tieoverwegingen.. Het is echter de vraag of de vestiging van de werkgever meer 
aanknopingswaardee heeft dan de vlag. In het Duitse IPR lijk t het loslaten van de aanknoping 
aann de vlag te resulteren in een aanknoping aan de woonplaats van de zeelieden. Ook in 
hett Nederlandse CAO-recht treedt een dergelijke verschuiving op.109 Dit is voor sommigen 
onverteerbaarr vanuit het standpunt van gelijke behandeling. In beide gevallen doet zich 
bijj  liberalisering van de markt het gevaar voor van sociale dumping. Deze liberalisering 
looptt binnen de Unie overigens niet via het vrij verkeer van diensten, maar via de bij-
zonderee verdragsbepalingen over het vervoer. Ten aanzien van concurrentievervalsing ver-
oorzaaktt door grote verschillen in bescherming tussen de lidstaten wordt de oplossing 
gezochtt in zowel harmonisatie van materieel recht als het opstellen van een conflictenrech-
telijkee regeling die tot op grote hoogte vergelijkbaar is met die van de detacheringsricht-
lijn." 0 0 

Tenn aanzien van vlieg- en voertuigen is het veel minder gebruikelijk dan bij zeeschepen 
omm het voertuig te beschouwen als een deel van het territoir van het land van registratie. 
Inn het Franse arrest Air Afrique werden de werknemers van de luchtvaartonderneming 

1077 NIPR 1996, 445. 
1088 Junker 1992, 187: "Das neuere Völkerrecht hat sich überwiegend von der Vorstellung verabschiedet, 

einn Schiff auf hoher See sei 'schwimmender Gebietsteil' des Flaggenstaates; die Arbeit der Besat-
zungsmitgliederr aus einem Seeschiff ist daher nicht bereits durch die Flagge Arbeit 'in' einem Staat 
(Art.. 30 Arb. 2 Nr. 1 EGBGB)." 

1099 Zie de CAO voor 9000 GT en de uitspraak over de werkingssfeer van deze CAO door de Commissie 
Gelijkee Behandeling van 4 februari 1997 (Oordeel 97-13 Oordelenbundel 1997, 60, NIPR 1997, 235); 
Vann Hoek Sociaal Recht 1997, 353. 

1100 Zie resp. Ri 1999/63/EG m.b.t. de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden PB EG 1999 L 
167// 33 en het voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden inzake de bemanning van schepen 
diee geregelde personenvervoers- en veerdiensten tussen de lidstaten verrichten, Com(l998)25ldef. 
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geachtt te werken in het land van registratie van de vliegtuigen. Dit lijk t echter geen vaste 
rechtspraak.1""  In de Duitse pilotenuitspraak, gewezen onder toepassing van het EVO, 
wordtt geen uitspraak gedaan over de vraag of een vliegtuig als territoir beschouwd kan 
worden.1122 In de Nederlandse uitspraken op dit terrein speelt de registratie van het vlieg-
tuigg geen enkele rol. 

Voertuigenn worden zelfs geheel niet geassocieerd met territoir. Daarbij speelt ongetwij-
feldd een rol dat voertuigen zich altijd binnen een nationaal territoir bevinden. Het locus 
sinesine ^ge-probleem, dat activiteiten op zeeschepen en vliegtuigen tot een aparte categorie 
maaktt in het IPR, doet zich ten aanzien van het wegtransport niet voor. Het land van 
registratiee van een voertuig is dus in Nederland geen zelfstandige aanknopingsfactor. Dit 
betekentt dat ook in het transport moet worden beoordeeld of de werknemer gewoonlijk 
zijnn werkzaamheden verricht in een bepaald land of dat in dat land een duidelijk centrum 
aanwezigg is van waaruit de werkzaamheden worden verricht. Daarbij lijk t het uitgangspunt 
datt werknemers die vanuit Nederland worden ingezet door in Nederland gevestigde onder-
nemingenn in de transportsector, werkzaam zijn onder Nederlands recht. Deze werknemers 
makenn immers in het algemeen op grond van het EG-recht deel uit van de Nederlandse 
arbeidsmarkt.. Deze gevolgtrekking vindt niet zozeer steun in de jurisprudentie in het NlPR, 
maarr veeleer in het feit dat deze casuspositie in het NlPR vrijwel ontbreekt. In arbeidsge-
schillenn tussen Nederlandse werknemers en Nederlandse transportondernemingen worden 
niett of nauwelijks vragen van IPR gesteld. 

44 Detacheringen en de omstandigheden van het geval 

Hett toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst wordt in beginsel gevonden aan de hand 
vann de vaste aanknopingspunten van art. 6 lid 2 onder a en b EVO. Op grond van de laatste 
volzinn van art. 6 lid 2 EVO kan echter van deze vaste aanknopingspunten worden afgeweken 
alss uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbon-
denn met een ander land. Hierboven is ai aangegeven, dat het open einde van art. 6 lid 2 
EVOO gebruikt kan worden om een rechtvaardige oplossing te bereiken in gevallen waarin 
dee vestigingsplaats van de werkgever geen of slechts geringe reële aanknopingswaarde 
heeft.. In dat geval is er al snel sprake van een nauwere band met een ander rechtsstelsel. 
Aanknopingg aan de gewoonlijke werkplek heeft daarentegen vrijwel altijd reële aankno-
pingswaarde.. Bij een restrictieve interpretatie van het open einde van art. 6 lid 2 EVO zou 
afwijkenn van de aanknoping van art. 6 lid 2 onder a EVO dan ook zelden of nooit moeten 
voorkomen.. In de jurisprudentie wordt echter regelmatig afgeweken van het recht van de 
werkplek.. Hieronder zal eerst worden onderzocht welke patronen op dit punt in de 
rechtspraakk zijn te ontdekken. Vervolgens komt aan de orde hoe onder het EVO moet 
wordenn omgegaan met korte en lange detacheringen. 

l i ll  Coursier 1993, 108-109 versus Chaumette Droit Social 1995, 1000. 
1122 Zie echter voor een verdediging van aanknoping aan de vlag bij zowel arbeid ter zee als in de lucht: 

Junkerr 1992, 188 en Mankowski RabelsZ 1989, 506-508. 
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Hett antwoord op de vraag wanneer en op welke gronden wordt afgeweken van de vaste 
aanknopingg aan de werkplek wordt gecompliceerd door de wijze waarop in Nederland 
dee rechtsaanwijzing wordt gemotiveerd. In 1986 constateerde Polak dat de verwijzing inzake 
arbeidsovereenkomstenn zelden wordt gebaseerd op slechts één aanknopingspunt. In tegen-
stellingg tot bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk heeft de rechtspraak in Nederland weinig 
bijgedragenn aan het nauwkeuriger definiëren van de in de aanknopingsladder gebruikte 
begrippen.. De verschillende treden van de aanknopingsladder uit het ongeschreven recht 
werdenn gelijktijdig afgedaald, waardoor de facto het open einde de hoofdrol speelde. 

Inwerkingtredingg van het EVO brengt hierin verandering In een aantal uitspraken waarin 
hett EVO, al dan niet anticiperend, is toegepast, wordt de aanknopingsladder tree voor tree 
afgewerkt.'133 Ook na inwerkingtreding van het EVO zijn er echter vonnissen gewezen 
diee direct verschillende aanknopingspunten opsommen ter motivering van de rechtsaanwij-
zing."44 Zowel onder het oude recht als onder het EVO werkt de rechter dus met een 
combinatiee van aanknopingspunten waarbij naast de laatste werkplek vooral de vestiging 
c.q.. woonplaats van partijen en hun nationaliteit van belang lijken te zijn. Andere regelmatig 
terugkerendee elementen zijn de structuur van de onderneming en de hiërarchische verhou-
dingen,, de arbeidsovereenkomst zelf en de daarin opgenomen expatriate-voorzieningen, 
dee valuta van de loonbetaling, de eerste werkplek en de plaats van sluiten van de 
overeenkomst. . 

Dee rechtspraak is op het eerste gezicht weinig consistent, dezelfde of soortgelijke casus-
positiess leiden lang niet altijd ook tot hetzelfde verwijzingsresultaat. Zoals gezegd, biedt 
dee motivering van het vonnis daarbij weinig houvast. Het beeld wordt echter een stuk 
helderderr als gekeken wordt naar uitkomsten en correlaties. Hiervoor is de jurisprudentie 
geanalyseerdd op de samenhang tussen de diverse aanknopingsfactoren en het uiteindelijk 
doorr de rechter van toepassing geachte recht. Op de argumentatie van de rechter is geen 
achtt geslagen behalve ten aanzien van de vraag of hij een vaste werkplek aanwezig acht-
te.1155 Als de jurisprudentie op deze wijze wordt onderzocht, ontstaan er duidelijke patro-
nen.. Zo blijkt dat er bij afwezigheid van een vaste werkplek, en met uitzondering van de 
zeearbeidsovereenkomsten,, altijd een correlatie is tussen het toepasselijke recht en de vesti-
gingg van de werkgever. Bij overplaatsing binnen een concern betreft dit in het algemeen 
dee laatste werkgever, bij uit- of omvlaggen van transportondernemingen wordt ook wel 

1133 Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191 (Ayoub v. Marokko); Ktr Den Haag 6 oktober 1998 
NIPRNIPR 1999, 73; Rb. Middelburg 18 september 1996 en Ktr Terneuzen 26 juli 1995 NIPR 1997, 217; 
Rb.. Zutphen 3 december 1992 NIPR 1993, 143 {Maurix v. Beunk); Rb. Arnhem 23 december 1993 
NIPRNIPR 1994, 267 (Bogman v. STF); Rb. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 142, NJ 1993, 703 (Post 
v.. Peralta); Ktr Utrecht 24 december 1992 NIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) ; Ktr Rotterdam 
177 maart 1992 NIPR 1992, 459. 

1144 Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 1998 NIPR 1999, 
157;; Ktr Sittard 29 juli 1998 NIPR 1998, 308 (Lewis v. Flightsafety). 

1155 Slechts die uitspraken zijn in de redenering betrokken waar het toepasselijk recht bepaald is op grond 
vann de objectieve verwijzing. Voor een uitgebreide verantwoording van een dergelijke statistische 
analyseanalyse zij verwezen naar Fallon 1989. 
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hett recht van de oorspronkelijke werkgever toegepast."6 Als de rechter daarentegen con-

stateertt dat er in de laatste fase van de arbeidsverhouding een vaste werkplek aanwezig 

was,, past hij meestal het recht van deze werkplek toe. In een aantal gevallen gaat de voor-

keurr echter uit naar het land van herkomst, dat wil zeggen het land waarnaar zowel de 

vestigingg van werkgever als de nationaliteit van de werknemer en de plaats van totstand-

komingg van de overeenkomst verwijzen. 

Dee gemeenschappelijke herkomst- of uitzendingsregel is een bekende regel in het IPR inzake 

arbeidsovereenkomsten.. In deel twee van dit boek is beschreven dat zowel Frankrijk als 

Duitslandd als Nederland deze regel kenden. Voor de vraag of er sprake is van een klassiek 

gevall  van uitzending is relevant wat de nationaliteit van betrokkenen is, waar de werknemer 

woondee ten tijde van het sluiten van het contract, waar het contract gesloten is en of de 

werknemerr voor uitzending werkzaamheden heeft verricht in het land van herkomst. In 

Duitslandd wordt met name betekenis gehecht aan de nationaliteit van betrokkenen. Fallon 

heeftt daarentegen voor de Belgische rechtspraak aangetoond, dat daarin, naast de 

gemeenschappelijkee nationaliteit, ook de eerste werkplek een grote rol speelt.117 Het Ne-

derlandsee IPR lijk t ook op dit punt het meest verwant met het Duitse. 

Hett belang van de nationaliteit van de werknemer in de Nederlandse uitzendingsregel 

blijk tt als gekeken wordt naar de gevallen waarin werkgever en werknemer vanaf het begin 

vann de arbeidsrelatie een verschillende nationaliteit hebben."8 In die uitspraken wordt 

1166 Van omvlaggen was sprake in Pres.Rb. Breda 17 mei 1993 NIPR 1993, 450 (Bulkchem); Hof Den 
Haagg 21 januari 1992 NIPR 1993, 114 en Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 165 (beide 
inn de zaak Valkema v. Getru Transports SARL). Voor aanknoping aan de laatste werkgever, zie: Ktr 
Utrechtt 24 december 1992 NIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) ; Rb. Zwolle 3 september 1986 
NIPRNIPR 1989, 445 (Moggré v. Big Dutchman). In de zeevaartcasus was in de meeste gevallen het recht 
vann de vlag gelijk aan dat van de vestiging van de werkgever. De ene keer dat dat niet zo was, werd 
hett recht van de werkgever toegepast: Rb, Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 96 ^Post v. Peralta). 
Eenn curieuze uitspraak is te vinden in Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 1998 NIPR 1999, 157. Daarin 
namm de Pres.Rb. Leeuwarden aan dat de werkgever "in ieder geval een nevenvestiging in Nederland 
heeft,, nu het tegendeel niet is aangetoond." Samen met de plaats van totstandkomen van de 
overeenkomstt en de woonplaats van de werknemer was dit voldoende om Nederlands recht het nauwst 
betrokkenn te achten. 

1177 Fallon heeft voor het Belgische recht een statistische analyse gemaakt van de correlatie tussen verschil-
lendee aanknopingsfactoren en de uitkomst van de verwijzing. Hierbij bleek de eerste locus laboris 
groteree voorspellende waarde te hebben dan de laatste locus laboris (1989, 38). Deze tendens doet 
zichh in het Nederlandse IPR niet voor: de laatste locus laboris vertoont een iets grotere correlatie 
mett het toepasselijk recht dan de eerste locus laboris. Op blz. 41 van zijn rapport wijst Fallon tevens 
opp de sterke convergentie tussen toepasselijk recht en gemeenschappelijke herkomst. Gemeenschap-
pelijkee herkomst definieert hij als nationaliteit en/of woonplaats van de werknemer ten tijde van het 
sluitenn van de arbeidsovereenkomst en de vestiging van de werkgever die het contract heeft gesloten. 
Eenn gemeenschappelijke herkomst in deze betekenis was aanwezig in 24 van de door hem onderzochte 
uitspraken.. In 23 daarvan werd het recht van het land van herkomst toegepast. 

1188 Het is altijd wat problematisch om bij een rechtspersoon en/of concern van de 'nationaliteit' van de 
werkgeverr te spreken. In de rechtspraak wordt aan onderneming echter regelmatig een soort nationaliteit 
toegekendd zie bijv. overweging 5.2 van de rechtbank in de zaak Sorensen ("twee ... Amerikaanse 
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vrijwell  nooit afgeweken van de hoofdaanknoping aan de locus laboris."9 Dit laat zich 
meestall  ook verklaren uit het feit dat in die gevallen de eerste indiensttreding plaatsvond 
inn een ander land dan waar zich de vestiging van de huidige werkgever bevindt. Van een 
gemeenschappelijkee herkomst is dus ook in dat opzicht geen sprake. Een gemeenschappelijk 
herkomstlandd was echter wel aanwezig in de casus die leidde tot het vonnis van de Rb. 
Middelburgg van 18 september 1996.120 In die zaak was een in België woonachtige Neder-
landerr in dienst getreden van een Belgisch bedrijf. De werkzaamheden werden in Nederland 
verricht.. De rechtbank achtte Nederlands recht van toepassing op de overeenkomst, en 
we!!  mede in verband met de nationaliteit van de werknemer. Een vergelijkbare invloed 
vann de Nederlandse nationaliteit op het toepasselijke recht komt naar voren in drie andere 
gevallenn van uitzending. Ten tijde van de uitzending was in die gevallen sprake van een 
gemeenschappelijkee buitenlandse nationaliteit, maar gedurende hun verblijf in Nederland 
verkregenn de werknemers(mede) de Nederlandse nationaliteit. Zonder uitzondering werd 
inn deze casus het - Nederlandse - recht van de locus laboris van toepassing geacht.121 

Err zijn in het Nederlandse IPR dus aanwijzingen voor het bestaan van een uitzen-
dingsregel.. Als de werkgever en werknemer een gemeenschappelijke herkomst hebben, 
kann het recht van het land van herkomst worden toegepast. De herkomst van de werkgever 
wordtt in het algemeen bepaald aan de hand van de vestiging van de werkgever-contractspar-
tij ,, voor de werknemer wordt vrijwel zonder uitzondering de nationaliteit gebruikt als 
indicatiee van de herkomst.122 Als de werkgever en de werknemer ten tijde van het geschil 
eenn gemeenschappelijke nationaliteit hebben, wordt echter lang niet altijd ook dat recht 
toegepast.. Het meest ondoorzichtige gedeelte van de jurisprudentie bevindt zich mijns 
inzienss hier, waar op het oog (vrijwel) identieke situaties kunnen leiden tot tegengestelde 
uitkomsten.1233 In de circa twintig voor dit onderwerp relevante uitspraken wordt in de 
helftt van de gevallen de voorkeur gegeven aan het recht van de werkplek, in de andere 

partijen")) of overweging 3.2.3 van de Hoge Raad in dezelfde zaak ("dat werkgever en werknemer 
Amerikaanss zijn." ): HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842. Verg. Ktr Schiedam 12 oktober 1993 NIPR 
1994,, 438 ("twee partijen van gelijke nationaliteit"). 

1199 Een uitzondering vormt het geval Moggré v. Big Dutchman, Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 
1989,, 445, NJ 1989, 432. 

1200 Rb. Middelburg 18 september 1996; Ktr Terneuzen 26 juli 1995 NIPR 1997, 217. 
1211 Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191 (Ayoub v. Marokko); Ktr Rotterdam 9 juni 1998 NIPR 

1998,, 307 en Ktr Rotterdam 18 november 1996 NIPR 1997, 270. 
1222 Voor een uitzondering, zie Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 1989, 445, NJ 1989, 432 (Moggré 

v.. Big Dutchman). In deze casus had de werknemer de Nederlandse nationaliteit. Hij was echter 
geïntegreerdd in de Verenigde Staten en had daar, ook tijdens zijn uitzending, zijn woonplaats. De 
rechtbankk achtte Amerikaans recht van toepassing op de overeenkomst. 

1233 In de zaak Jagt v. Chemproha werd in drie instanties resp. Nederlands, Duits en Nederlands recht 
vann toepassing geacht: Rb. Zutphen 3 februari 1994 NIPR 1995, 389; Ki r Groenlo 7 juni 1993 NIPR 
1994,, 172; Pres. Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992,401. In Rb. Zutphen 3 december 1992 versus 
Ktrr Groenlo 27 april en 22 mei 1992 NIPR 1993, 143 (Maurix v. Beunk) resp. Nederlands en Duits 
recht.. Twee in hoge mate vergelijkbare casus zijn te vinden in Ktr Rotterdam 17 maart 1992 NIPR 
1992,, 459 en Ktr Schiedam 12 oktober 1993 NIPR 1994, 438: zelfde werkgever, werknemers beide 
zelfdee nationaliteit, duur uitzending 4 resp. 3 jaar . 
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gevallenn weegt de aanknoping aan het land van herkomst zwaarder. Aanknoping aan de 
gemeenschappelijkee nationaliteit komt ook nog voor na twintig jaar arbeid in een ander 
land,, de gewone werkplek wint het soms al na twee jaar.124 Noch de duur van de uitzen-
ding,, noch het al dan niet aanwezig zijn van speciale expatriate-voorzieningen lijken deze 
verschillenn in uitkomst afdoende te verklaren. Een dergelijke onvoorspelbaarheid van de 
rechtspraakk komt de rechtszekerheid van de betrokkenen niet ten goede. De vraag is echter, 
off  uit de ratio van de uitzendingsregels, het EVO en/of het Europese recht een duidelijke 
leidraadd is af te leiden voor de invulling van art. 6 lid 2 laatste volzin EVO. 

Hett EVO maakt onderscheid tussen detacheringen, die van korte duur zijn, en langdurige 
uitzendingenn en overplaatsingen. Art. 6 lid 2 onder a EVO knoopt aan bij de onderneming 
waarinn de werknemer is opgenomen en bij afwezigheid daarvan, bij het centrum van zijn 
werkzaamheden.. Incidentele werkzaamheden verricht in een ander land veranderen daardoor 
nietss aan het toepasselijk recht. Dit kan anders zijn als de werknemer voor korte of lange 
tijdd wordt ingezet in een in een ander land gevestigde onderneming of als het zwaartepunt 
vann de werkzaamheden tijdelijk of permanent wordt verlegd naar een andere land. Art. 
66 lid 2 onder a EVO bevat voor dat geval de regeling dat bij tijdelijke wijzigingen van de 
werkplekk het toepasselijk recht niet verandert. Permanente overplaatsingen leiden wel tot 
wijzigingg van het toepasselijke recht, tenzij op grond van de omstandigheden van het geval 
geconcludeerdd wordt dat het recht van het land van oorsprong nog steeds nauwer met de 
arbeidsovereenkomstt is verbonden. Het EVO geeft zelf geen nadere omschrijving van het 
begripp 'tijdelijk'. Ook in dit geval is een indicatie te ontlenen aan het EG-recht. 

Inn het arrest Rush Portuguesa heeft het Hof van Justitie bepaald dat werknemers die 
eenn land binnenkomen in het kader van het vrij verkeer van diensten in het algemeen niet 
dee arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst betreden. Ze blijven dus blijkbaar deel 
uitmakenn van de arbeidsmarkt van het land van herkomst.125 Op grond hiervan kan ver-
dedigdd worden dat de arbeidsovereenkomsten van de bij de dienstverrichting betrokken 
werknemerss ook onderworpen blijven aan het recht van het land van herkomst. In beginsel 
dientt immers het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst te worden afgestemd op 
dee arbeidsmarkt waarvan de betrokkene deel uitmaakt.126 Het voorbehoud in art. 6 lid 
22 onder a EVO ten aanzien van tijdelijke veranderingen van werkplek zou dan specifiek 
betrekkingg hebben op deze situatie. Bij de vraag of er sprake is van dienstverrichting in 
dee zin van het EG-verdrag speelt een rol of de activiteiten in de lidstaat van ontvangst 
beperktt zijn in duur en ook als zodanig zijn bedoeld door de werkgever. Als dat niet zo 
is,, maakt de werkgever namelijk gebruik van de vestigingsvrijheid en niet van het vrij 

1244 Zie Kir Groenlo 7 juni 1993 NIPR 1994, 172 (Jagt v. Chemproha) voor 20 jaar; Hof Amsterdam 2 

maartt 1989 NIPR 1989, 252 voor 2. 

1255 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa). 

1266 Mankowski IPRax 1996, 407-408 en deel III , hoofdstuk 2 van dit boek. 
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verkeerr van diensten. Deze criteria werken mijn inziens door in de uitleg van art. 6 lid 
22 onder a EVO.127 

Alss een uitzending tijdelijk is en ook tijdelijk is bedoeld en de werknemer tijdens de 
uitzendingg verbonden blijf t aan de uitzendende onderneming, is sprake van kortdurende 
detacheringg in de zin van art. 6 lid 2 onder a EVO. De werknemer blijf t deel uitmaken van 
dee arbeidsmarkt van de lidstaat van herkomst, het recht van die lidstaat blijf t van toepassing 
opp de arbeidsovereenkomst. Ook uitzendkrachten vallen onder deze regel. Bij deze vorm 
vann dienstverrichting is echter iets bijzonders aan de hand. Het verschaffen van toegang 
tott de arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst is namelijk inherent aan de door het 
uitzendbureauu verrichte dienst. De uitzendkracht betreedt dus wèl de arbeidsmarkt van 
hett land van ontvangst. Hij blijf t echter ook deel uitmaken van de arbeidsmarkt van het 
landd van herkomst in die gevallen waarin er een band blijf t bestaan met de uitzendende 
onderneming.. Bij de grensoverschrijdende werkzaamheden van uitzendkrachten zijn dus 
perr definitie verschillende arbeidsmarkten betrokken. 

Eenzelfdee betoog kan worden opgezet voor detacheringen binnen concerns. Als de 
detacheringg een vorm van dienstverrichting is, gaat de gedetacheerde werknemer in beginsel 
geenn deel uitmaken van de arbeidsmarkt van dee lidstaat van ontvangst. Als echter de werk-
nemerr als een soort uitzendkracht binnen het concern fungeert of in het land van ontvangst 
eenn permanente arbeidsplaats inneemt, is in beginsel ook de arbeidsmarkt van het land 
vann ontvangst betrokken. Daarnaast blijf t de gedetacheerde werknemer deel uitmaken van 
dee arbeidsmarkt van het land van herkomst, tenminste, zolang deze blijf t aangesloten bij 
dee uitzendende onderneming. 

Inn alle gevallen van detachering blijf t de arbeidsmarkt van het land van herkomst bij 
dee overeenkomst betrokken, soms naast de arbeidsmarkt van het land van ontvangst. Voor 
hett toepasselijk recht moet tussen deze twee markten worden gekozen. Mijns inziens volgt 
uitt art. 6 lid 2 onder a EVO, dat daarbij de voorkeur moet worden gegeven aan het land 
vann herkomst. Deze conclusie wordt ondersteund door (het bestaan van) de detacherings-
richtlijn.richtlijn. In art. 1 van de detacheringsrichtlijn wordt een omschrijving gegeven van dee door 
diee richtlijn bestreken arbeidsverhoudingen. Het artikel onderscheidt terbeschikkingstelling 
vann uitzendkrachten, uitzending binnen een concern en overige dienstverrichting. In alle 
gevallenn is de detacheringsrichtlijn van toepassing op overplaatsingen in het kader van 
hett vrij verkeer van diensten waarbij er een dienstverband met de uitzendende onderneming 
blijf tt bestaan. In die gevallen is blijkbaar het recht van het land waar de werkzaamheden 
tijdelij kk verricht worden, niet van toepassing behoudens ten aanzien van de in de richtlijn 
genoemdee onderwerpen. De arbeidsovereenkomst van gedetacheerde werknemers wordt 
beheerstt door het recht van het land van herkomst. 

Hett recht van het land van herkomst speelt ook een rol bij langdurige uitzendingen waarbij 
eenn juridische band met de oorspronkelijke werkgever blijf t bestaan. Als de werknemer 
enn de werkgever beide afkomstig zijn uit hetzelfde land, bevindt zich daar de markt waarop 

1277 Junker 1992, 208-209 hecht de meeste betekenis aan de bedoeling van partijen. Vonken (Lusbl. 
VerbintenissenrechtVerbintenissenrecht EVO art. 6 aant. 4.2) lijkt de nadruk te leggen op de tijdsduur van de uitzending. 

449 9 



33 - Objectief toepasselijk recht 

dee overeenkomst tot stand is gekomen. Op deze markt valt de werknemer na beëindiging 
vann de overeenkomst in een aantal gevallen ook weer terug. Bij sommige vormen van 
uitzending,, zoals die in het kader van de ontwikkelingshulp, is deze terugval inherent aan 
hett type arbeidsovereenkomst. In andere gevallen blijkt de terugkeerintentie uit de in het 
contractt opgenomen repatriëringsplicht of reïntegratieplicht. Daarnaast wordt de terugkeer 
naarr het land van herkomst in de hand gewerkt door het vreemdelingenrecht van het land 
vann ontvangst, dat voortgezet verblijf na beëindiging van de arbeidsovereenkomst lang 
niett altijd toestaat. De arbeidsmarkt van het land van herkomst blijf t dus - tot op zekere 
hoogtee en afhankelijk van de omstandigheden - betrokken bij de arbeidsovereenkomst 
vann de werknemers die vanuit dat land worden uitgezonden.128 De uitvoering van de 
overeenkomstt vindt echter elders plaats. 

Inn veel gevallen maakt de arbeidsplaats die de werknemer op de plaats van uitvoering 
vervult,, deel uit van de lokale arbeidsmarkt. Deze integratie in de lokale arbeidsmarkt is 
overigenss niet altijd aanwezig. Van incomplete integratie is bijvoorbeeld sprake als de door 
dee werknemer bezette arbeidsplaats niet openstaat voor de lokale bevolking. Met andere 
woorden,, als de arbeidsplaats van de uitgezonden werknemer is voorbehouden aan personen 
mett een bepaalde herkomst c.q. nationaliteit. Binnen de Europese Unie is een dergelijke 
discriminatiee slechts zeer beperkt toegestaan.129 Ook daarbuiten wordt het creëren van 
eenn afgescheiden 'markt' van expatriates steeds minder geaccepteerd, behalve - tot op 
zekeree hoogte - ten aanzien van diplomaten en internationale ambtenaren. 

Voorr de uitgezonden of overgeplaatste werknemer geldt dus dat de uitvoering van de 
overeenkomstt plaatsvindt op een bepaalde arbeidsmarkt, terwijl de totstandkoming en soms 
ookk de beëindiging verbonden zijn met een andere arbeidsmarkt. Bij de vraag of het land 
vann herkomst betrokken blijf t bij de overeenkomst en in welke mate, speelt de nationaliteit 
vann de werknemer een rol. De betrokkenheid van het tand van herkomst verdwijnt naarmate 
dee werknemer juridisch en sociaal-economisch meer geïntegreerd raakt in het land van 
ontvangst.. Daarbij kan mijns inziens niet alleen doorslaggevend zijn of de overplaatsing 
oorspronkelijkk als tijdelijk bedoeld is, maar moet ook de daadwerkelijke uitvoering van 
dee overeenkomst in de overweging betrokken worden.LW Hoe langer de uitzending duurt, 
hoee zwakker de band met het land van herkomst wordt. 

Inn deel Ui van dit boek is aangegeven dat het non-discriminatiebeginsel zich in 
toenemendee mate verzet tegen toepassing van buitenlands recht op binnen het territoir 

1288 Verg. HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest). 
1299 Bijzondere regelingen voor buitenlandse ondernemingen kwamen in het verleden ook in Nederland 

voor:: zie bijvoorbeeld de Toelichting bij KB 164 Stb. 1989, 164 blz. 34. De werkgever van Sorensen, 
Aramcoo Overseas Company, had voor zijn Amerikaanse werknemers een bijzondere positie bedongen 
inn het belasting- en sociale zekerheidsrecht. De vrijstelling van de verzekenngsplicht volksverzekeringen 
wass opgenomen in art. 20 van KB 164 (Stb. 1989, 164) maar is inmiddels vervallen. Zie Besluit 
uitbreidingg en beperking kring verzekerden volksverzekering 1999 Stb. 1998, 746. Voor vrijstelling 
vann de werknemersverzekeringen, zie art. 16 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 
werknemersverzekeringg 1990 Stb. 1989, 402. 

1300 Voor kortdurende detacheringen volgt dit uit de beperking gelegen in het begrip 'dienstverrichting'. 
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uitgevoerdee arbeidsverhoudingen. Overplaatsing van de werknemer zal dan ook in beginsel 

leidenn tot Statutenwechsel. Wel is het te verdedigen dat daarbij een bepaalde overgangs-

periodee in acht wordt genomen. Voor de lengte van de overgangsperiode kan steun gezocht 

wordenn bij andere voor de arbeidsmigratie relevante rechtsgebieden. In het sociale zeker-

heidsrechtt geldt een detacheringsregeling waarin een periode van één jaar wordt gehanteerd. 

Dezee periode kan in principe eenmaal verlengd worden.131 In het belastingrecht geldt, 

naastt de zogenaamde 183 dagen-regeling voor kortdurende detacheringen, een periode van 

vijfjaarr waarin de werknemer in beginsel als expatriate wordt beschouwd en bepaalde 

belastingvrijstellingenn geniet.132 Het vreemdelingenrecht kent de werknemer ook een 

verschillendee status toe naar gelang de duur van zijn verblijf. De hier gehanteerde periodes 

bedragenn enkele jaren.133 

Ikk kom dan tot de volgende indicatie voor de uitleg van art. 6 lid 2 EVO. Detacheringen 

inn het kader van het dienstenverkeer vallen in beginsel onder art. 6 lid 1 onder a EVO. Het 

verblijff  in het land van ontvangst is slechts voor bepaalde tijd en er blijf t een dienstverband 

aanwezigg met de uitzendende onderneming. In het algemeen zal ook vereist mogen worden 

datt het verblijf niet langer duurt dan één a twee jaar. Bij langer verblijf moet worden 

vermoedd dat de werkgever (mede) gevestigd is in het land van ontvangst en/of dat de 

werknemerr in het land van ontvangst een reguliere arbeidsplaats inneemt.134 

1311 Vo 1408/71; Het Besluit uitbreiding en beperking kring volksverzekerden 1999 (Stb. 1998, 746) 
hanteertt in art. 12 een termijn van 3 maanden. De termijn voor de werknemersverzekeringen is 
afgestemdd op de 183-regeling van het belastingrecht en bedraagt derhalve zes maanden (art. 14 Besluit 
19900 Stb. 1989, 402). 

1322 Voor kortdurende uitzendingen geldt dus een üjdscriterium. Dit wordt overigens weer gecorrigeerd 
d.m.v.. een loonkostencriterium: als gedurende de korte uitzending de lonen ten laste zijn van een 
vastee inrichting in het werkland, is het werkJand heffingsbevoegd. Naar Nederland uitgezonden niet-
Nederlandsee werknemers van buitenlandse bedrijven kunnen maximaal 60 maanden worden beschouwd 
alss buitenlands belastingplichtigen. Voor hoogleraren en gastdocenten geldt een termijn van twee 
jaar.. Ten aanzien van de woonplaats van de werknemer geldt de fictie dat de woonplaats niet verandert 
alss maximaal gedurende een jaar in het buitenland wordt verbleven: art. 2 lid 1 Wet IB 1964. Ten 
aanzienn van de vraag of de werkgever een vaste inrichting heeft binnen het territoir, geldt dat construc-
tiee werkzaamheden die langer duren dan (drie maanden tot) eenjaar, worden aangemerkt als een vaste 
inrichting.. Gegevens ontleend aan Hund e.a. 1987; Losbl. cursus belastingrecht Internationaal belas-
tingrechtt (Van Raad) suppl. 279, okt. 1998 en De Koek Weekblad voor Fiscaal Recht 1994, 674. 

1333 Besluit 1/80 van de Associatieraad EG-Turkije voorziet in geleidelijke integratie van dee Turkse 
werknemer.. Art. 6 van het besluit kent in toenemende mate rechten toe aan de in Europa werkzame 
Turksee werknemer en wel na één, drie en vier jaar legale beroepsuitoefening. Zie HvJ EG 30 september 
19977 C-36-96 Sur 1997, 1-5143 (Günaydin) en HvJ EG 6 juni 1995 C-434/93 Jur 1995, 1-1475 
(Bozkurt).. Zie voor gezinsleden van niet-EU onderdanen; art. 13 van het voorstel voor een Richtlijn 
vann de Raad inzake het recht op gezinshereniging Com(1999)638def. 

1344 Verg. de regeling met betrekking tot de uitvoering van werken in het belastingrecht, waarbij werken 
diee langer duren dan 12 maanden beschouwd worden als een vaste inrichting: Losbl. cursus belas-
tingrechttingrecht Internationaal belastingrecht: Inleiding, 59-60 en Hoofdstuk III , 188-192 en 194, 198. 
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Bijj  overplaatsingen die niet voldoen aan de criteria voor detachering in het kader van 
hett dienstenverkeer, betreedt de werknemer in principe de arbeidsmarkt van zijn nieuwe 
werkland.. Het kan dan gaan om overplaatsingen waarbij een nieuwe arbeidsovereenkomst 
wordtt gesloten, om (al te) langdurige dienstverrichtingen en om detacheringen en overplaat-
singenn waarbij de werknemer een bestaande arbeidsplaats gaat vervullen in het land van 
ontvangst.. Ook dan kan de arbeidsovereenkomst nog een tijd nauwer verbonden blijven 
mett het land van herkomst. Dit zal dan bijvoorbeeld blijken uit speciale voorzieningen 
inn de overeenkomst en het gebruik van de belastingvrijstellingen. Na circa vijfjaar is de 
integratiee echter voltooid, behoudens zeer bijzondere omstandigheden. De nadelen die de 
uitgezondenn werknemer dan nog ondervindt van zijn vreemdelingschap en/of de discontinuï-
teitt van zijn arbeidsverhouding, kunnen worden ondervangen door hetzij materiële regelin-
gen,, hetzij een rechtskeuze. 
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Voorrangsregels s 

11 Inleiding 

Art.. 7 EVO bevat de neerslag van het leerstuk der voorrangsregels. Het eerste lid bepaalt 
datt de rechter bij toepassing van het recht van een bepaald land gevolgen kan toekennen 
aann de dwingende bepalingen van het recht van een ander land waarmee het geval nauw 
iss verbonden, indien en voor zover deze bepalingen volgens het recht van dit laatstgenoemde 
landd toepasselijk zijn, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst. Het tweede lid 
bepaaltt vervolgens dat het verdrag de toepassing onverlet laat van de bepalingen van het 
rechtt van het land van de rechter die ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht, 
hett geval dwingend beheersen. 

Zowell  lid 1 als lid 2 hebben betrekking op dwingende regels met een autonome inter-
nationalee werkingssfeer. Dat wil zeggen dat de toepassing van de regeling naar nationaal 
IPRR onafhankelijk is van de vraag welk recht van toepassing is op de rechtsverhouding. 
Inn beide gevallen gaat art. 7 EVO pas een rol spelen als de casus binnen de werkingssfeer 
vann de regel valt. Als de dwingende regeling afkomstig is uit de lex fori, zal de rechter 
inn het algemeen gehoor (moeten) geven aan de geldingspretentie van het eigen recht. Lid 
22 biedt hiervoor de ruimte. Het eerste lid, dat gaat over vreemde voorrangsregels, dwingt 
dee rechter niet tot toepassing van het buitenlandse recht maar stelt dat aan dergelijke rege-
lingenn 'gevolg kan worden toegekend.' De rechter dient hierbij rekening te houden met 
dee aard en strekking van de betreffende bepaling, alsmede met de gevolgen van het al 
dann niet toepassen daarvan. De bepaling wordt geacht te zijn geïnspireerd door het Alnati-
arrestt van de Hoge Raad uit 1966.' In een aantal landen, waaronder Duitsland, is het eerste 
lidd van art. 7 EVO dermate controversieel, dat deze landen een voorbehoud hebben gemaakt 
mett betrekking tot de toepassing van die bepaling.2 Dat dit mogelijk is, geeft al aan dat 
dee toepassing van vreemde voorrangsregels niet in alle verdragsstaten gangbaar was. In 
deell  il is beschreven wat op dit punt de positie was van Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

11 HR 13 mei 1966 NJ 1967, 3. 
22 De mogelijkheid van een voorbehoud is opgenomen in art. 22 EVO. 
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Hett leerstuk der voorrangsregels is in de verschillende landen ontwikkeld met het oog op 
tweee verschillende typen normen. De 'klassieke' voorrangsregel is de sociaal-economische 
maatregell  met privaatrechtelijke effecten. Bekende voorbeelden hiervan zijn mededin-
gingsregels,, importrestricties en goudclausules. Al deze regelingen dienen een belang dat 
gelegenn is buiten de partijen bij de overeenkomst. Daarnaast werd het leerstuk echter ook 
gebruiktt om bescherming van zwakkere contractspartijen te realiseren binnen een systeem 
datt gebaseerd was op partijautonomie. In dat geval stond het leerstuk mede in het teken 
vann het herstel van het contractuele evenwicht. In het EVO zijn deze twee functies voor 
tweee soorten overeenkomsten uit elkaar gehaald. Het verdrag kent namelijk bijzondere 
regelss voor sommige consumentencontracten en individuele arbeidsovereenkomsten. De 
objectievee verwijzingsregel is voor deze overeenkomsten gebaseerd op het bescher-
mingsbeginsel.. Daarnaast legt het verdrag beperkingen op aan de partijautonomie. Art. 
77 EVO werpt daarom specifieke vragen op voor het arbeidsrecht die betrekking hebben 
opp de verhouding tussen art. 6 en art. 7 EVO. Welke regelingen zijn voorrangsregels en 
welkee slechts dwingend in de zin van art. 6 lid 1 EVO? Sluiten art. 6 en 7 EVO elkaar over 
enn weer uit? Anders gezegd: kan een voorrangsregel ook deel uitmaken van het door de 
verwijzingsregell  aangewezen recht? Wat is de positie van voorrangsregels uit de lex causae? 
Enn tenslotte, past de detacheringsrichtlijn in het systeem van het EVO? Voor aan een beant-
woordingg van deze vragen wordt toegekomen, wil ik kort hernemen, hoe in de onderzochte 
landenn werd omgegaan met het leerstuk der voorrangsregels en de verwante leerstukken 
vann Eingriffsnormen en de lois de police. 

22 De ontwikkeling van een leerstuk 

Hett leerstuk van de voorrangsregels heeft zich in het Nederlandse IPR over een periode 
vann meerdere decennia ontwikkeld. Een belangrijke impuls daartoe werd geleverd door 
hett Alnati-arrest dat met name ten aanzien van de toepassing van buitenlandse voorrangs-
regelss een doorbraak betekende. In Nederland worden voorrangsregels omschreven als 
dwingendee bepalingen die dermate zwaarwegende belangen dienen dat hun toepassing in 
internationalee gevallen niet afhankelijk mag worden gesteld van het resultaat van de 
verwijzing.. Het te dienen belang moet een bepaalde zwaarte hebben, omdat de toepassing 
vann voorrangsregels een doorbreking van de verwijzing teweeg brengt die rechtvaardiging 
behoeft.33 Dit belang zal in het algemeen bovenindividueel zijn, omdat de belangen van 
dee partijen bij de rechtsverhouding al worden afgewogen bij de keuze van de aanknopings-
factor.. De werkingssfeer van voorrangsregels wordt afgeleid uit het door de regel gediende 
belang.. Een voorrangsregel is van toepassing indien en voor zover het door de regel te 
beschermenn belang in het geding is. Hij maakt geen deel meer uit van de lex causae. Deze 
striktee scheiding tussen het systeem van verwijzen enerzijds en het op eenzijdige afbakening 

33 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842, N1PR 1988, 150, SM A 1988, 331 (Sorensen). 

454 4 



DeelDeel IV - De toepassing van het EVO in Nederland 

gebaseerdee systeem van de voorrangsregels anderzijds wordt wel aangeduid met de term 
tweesporigheid. . 

Naastt de groep van in de jurisprudentie geïdentificeerde voorrangsregels bestaan er 
ookk regels die door de wetgever van een geschreven scope rule zijn voorzien. Als een 
dergelijkee regel afkomstig is uit de lex fori, staat het de rechter niet vrij om zelfstandig 
tee beoordelen of de regel een zwaarwegend algemeen belang dient dat doorkruising van 
dee verwijzing rechtvaardigt. De rechter kan evenmin een in zijn ogen te ruim getrokken 
werkingssfeerr corrigeren, tenzij hij zich hiervoor kan beroepen op hogere regelgeving.4 

Off  ten aanzien van deze regelingen tweesporigheid in acht wordt genomen, hangt af van 
dee wetgever. Deze formuleert immers de geschreven scope rule. 

Hett voorrangsregelprocédé wordt dus toegepast op twee soorten regels en wel enerzijds 
dwingendrechtelijkee regels die een zwaarwegend bovenindividueel belang dienen en 
derhalvee zijn aangewezen als voorrangsregels en anderzijds alle door de wetgever van een 
scopee rule voorziene bepalingen. Arbeidsrechtelijke regelingen hebben in dit systeem geen 
bijzonderee positie. Ook ten aanzien van het arbeidsrecht wordt in de literatuur en juris-
prudentiee uitgegaan van het beginsel van tweesporigheid: een regel maakt of deel uit van 
dee lex causae, of is van toepassing als voorrangsregel. Het BBA, dat geldt als standaardvoor-
beeldd van een voorrangsregel, is uitsluitend van toepassing als de Nederlandse arbeidsmarkt 
betrokkenn is bij het ontslag. In de Nederlandse literatuur wordt er in het algemeen van 
uitgegaan,, dat inwerkingtreding van het EVO geen invloed heeft op het leerstuk van de 
voorrangsregelss zoals dat zich in Nederland heeft ontwikkeld.5 In Frankrijk en Duitsland 
iss dit anders. 

Frankrijkk kende in het arbeidsrecht een grote rol toe aan de werking van het leerstuk van 
dee lois de police. Het arbeidsrecht werd vrijwel in zijn totaliteit van openbare orde geacht 
enn kende op grond daarvan een territoriale toepassing. Daarnaast echter kon het arbeidsrecht 
viaa de regel van de loi d'autonomie van toepassing verklaard worden. Beide regels waren 
inn beginsel tweezijdig. Het leerstuk van de lois de police werd dus in het arbeidsrecht 
ingezett voor twee te onderscheiden doelen, te weten het beperken van de partijautonomie 
tenn gunste van een zwakkere contractspartij, en het beschermen van zwaarwegende, 
bovenindividuelee belangen. Deze twee doelen worden in het EVO uit elkaar gehaald en 
ondergebrachtt bij art. 6 lid 1 resp. art. 7 EVO. De inwerkingtreding van het EVO dwong 
dann ook tot een nader onderscheid tussen lois imperatives non de police, die voor zover 
zee de werknemer beschermen, dwingend recht vormen in de zin van art. 6 EVO, en de lois 
d'applicationd'application immediate die onder art. 7 EVO vallen.6 

Coursierr zoekt in zijn in 1993 gepubliceerde monografie over het toepasselijk recht 
opp arbeidsovereenkomsten het criterium voor het onderscheid tussen art. 6-regels en art. 
7-regelss voornamelijk in het door de regel te dienen belang. De groep voorrangsregels 

44 Verg. Joustra 1997, 307. 
55 Zie ook MvT K II 21 059 (R 1365) nr. 3 blz. 18; Rapport van de Staatscommissie IPR Bijlage bij 

MvTT K II 21 059 (R 1365) nr. 3 blz. 31 
66 Coursier 1993, 203 e.v. 
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wordtt daarbij nauw omschreven: deze dienen in zijn optiek de 'organisatie' van de staat.7 

Zee hebben daarmee een publiekrechtelijk karakter.8 De staat zou via voorrangsregels ook 
uitsluitendd zijn eigen belangen kunnen beschermen. Deze stellingnames leiden tot een 
toepassingg van voorrangsregels die uitsluitend gebaseerd is op territoriale verbondendheid 
mett de casus. Het EVO leidt dus in Frankrijk tot een nadere onderverdeling binnen de groep 
lotslots de police. 

Eenn tegengestelde beweging lijk t te hebben plaatsgevonden in Duitsland. De conflictregels 
vann zowe! art. 5 lid 1 en art. 6 lid 1 als art. 7 EVO worden aangeduid met de term Sonder-
anknüpfung.anknüpfung. Deze term dekt dus twee verschillende conflictenrechtelijke procédés. Slechts 
datt van art. 7 EVO was voor inwerkingtreding van het EVO deel van het positieve recht. 
Hett Duitse IPR kende namelijk het fenomeen van de Eingriffsnormen. Deze leken tot op 
grotee hoogte op de Nederlandse voorrangsregels. In het arbeidsrecht werden Ein griffs nonnen 
echterr niet onderscheiden van andere normen op grond van hun doel, maar op grond van 
hunn publiekrechtelijke vormgeving. Het feit dat het EVO dit criterium niet hanteert, leidde 
dann ook tot een verandering in het Duitse IPR.9 

Inn het pilotenarrest stelt het BAG dat het doel van de nationale regeling het onderschei-
dendee criterium dient te zijn voor de vraag of deze valt onder art. 6 EVO dan wel onder 
art.. 7 EVO.10 Staat een regeling hoofdzakelijk in het teken van het contractuele evenwicht, 
dann is deze onderwerp van de verwijzingsregel van art. 6 EVO. Dient een regeling daaren-
tegenn in hoofdzaak bovenindividuele belangen, dan valt zij onder art. 7 EVO. De in het 
arrestt voorgelegde regeling was par. 613a BGB, dat de omzetting bevat van de Europese 
richtlijnn met betrekking tot het behoud van rechten van werknemers bij overgang van onder-
nemingen.. Deze regeling kent een aantal collectieve elementen. Toch vormt hij volgens 
hett BAG voornamelijk een neerslag van de wettelijke afweging van de onderling tegenstrij-
digee belangen van de partijen bij de arbeidsovereenkomst. Op basis van dit hoofddoel werd 
hijj  ondergebracht bij art. 30 EGBGB, de omzetting van art. 6 EVO. 

Mankowskii  leidt uit het arrest af, dat art. 6 en art. 7 EVO onderling exclusief zijn: een 
regelingg kan niet in het ene geval deel uitmaken van de lex causae en in het andere geval 
toegepastt worden via art. 7 EVO.11 Hiermee continueert het BAG de strenge scheiding 
tussenn het systeem van de meerzijdige verwijzing en de eenzijdige procedure voor voor-
rangsregelss die ook in het oude recht aanwezig was. Een dergelijke tweesporigheid was 
ookk aanwezig in het Nederlandse recht. Het Franse recht daarentegen kende deze strenge 

77 Coursier 1993, 208. Dit criterium is ontleend aan Francescakis. Coursier (1993, 204 noot 66) lijk t 
echterr een iets andere omschrijving te willen hanteren dan Francescakis. 

88 Coursier 1993, 204-205. 
99 Regierungsbegründung zum IPR-Neuregelungsgesetz BT-Drs. 10/504, 83 aangehaald in BAG 29 

oktoberr 1992 IPRax 1994, 128. 
100 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 128. Zie ook BAG 24 augustus 1989-2 AZR 3/89 IPRax 1991, 

4077 (veerpont-arrest) en 3 mei 1995-5 AZR 15/94 IPRax 1996, 416. 
111 IPRax 1994, 94.Vergelijk ten aan/.ien van de verhouding tussen art. 5 en 7 EVO: Junker IPRax 1993, 

9;; Joustra 1997, 310. 
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scheidingg nadrukkelijk niet, maar lijk t haar onder invloed van het EVO inmiddels wel aan 
tee brengen. 

Err bestaat dus op het eerste gezicht in de onderzochte landen een redelijke mate van 
overeenstemmingg ten aanzien van de scheiding tussen art. 6 en art. 7 EVO. Bescherming 
vann de werknemer loopt via art. 6 EVO, bescherming van bovenindividuele belangen via 
art.. 7 EVO. Dit op het eerste gezicht heldere systeem blijkt echter niet consequent te zijn 
doorgevoerd. . 

Eenn eerste verwarring ontstaat al in de officiële toelichting bij het verdrag. Daarin geven 
dee auteurs een aantal voorbeelden van dwingende bepalingen uit het objectieve recht die 
ondankss een rechtskeuze voor een ander recht de arbeidsovereenkomst kunnen beïnvloeden. 
"Dee dwingende bepalingen waarvan partijen niet kunnen afwijken, zijn niet alleen bepalin-
genn betreffende de arbeidsovereenkomst in eigenlijke zin, maar ook bepalingen betreffende 
hygiënee en veiligheid van de werknemers die in bepaalde Lid-Staten als publiekrechtelijke 
bepalingenn worden beschouwd." aldus de toelichting.12 

Ookk in de nationale toelichtingen bij en rapporten over het EVO wordt geen heldere 
scheidingg aangebracht. In de Nederlandse Memorie van Toelichting bij de Invoeringswet 
EVOO wordt het BBA genoemd als een werknemerbeschermende bepaling in de zin van art. 
66 EVO.13 De beleidsnota "Sociale dimensie Europa 1992" noemt in het kader van art. 
66 lid 1 EVO naast de bepalingen van het BW het BBA, de Wet Minimumloon en algemeen 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen.14 Deze laatste drie regelingen kennen echter naar 
Nederlandss recht een autonome werkingssfeer en zijn derhalve (mede?) te beschouwen 
alss dwingend recht in de zin van art. 7 EVO. 

Dee verwarring over de verhouding tussen art. 6 en art. 7 EVO wordt verder in de hand 
gewerktt doordat het EVO op het eerste gezicht geen regeling bevat voor voorrangsregels 
afkomstigg uit hetzelfde land als de lex causae.15 Hierdoor lijk t het voor de hand te liggen 
dezee regels via art. 6 EVO tot toepassing te laten komen.16 Van een scherpe scheiding 
tussenn eenzijdige afbakening en verwijzing is dan echter geen sprake meer. 

Dee detacheringrichtlijn vormt tenslotte een vierde bron van verwarring. Deze regeling 
verklaartt een aantal arbeidsrechtelijke regelingen van het land waar de arbeid tijdelijk 
verrichtt wordt, dwingend van toepassing op de door de richtlijn bestreken arbeidsovereen-
komsten.. De in de richtlijn genoemde regelingen worden daarmee voorzien van een scope 
rule.. Gedeeltelijk betekent dat een aanpassing van een reeds bestaande autonome werkings-
sfeer.. Sommige onderwerpen maakten echter naar Nederlands IPR deel uit van de lex causae. 
Ookk de detacheringsrichtlijn doorbreekt derhalve de scherpe scheiding tussen art. 6 en art. 

77 EVO. 

122 PB EG 31 oktober 1980 C 282/25. 
133 MvT K II 21 059 ( R 1365) nr. 3 b!z. 15 
144 K II 21 240 nr. 1-2 blz. 30. 
155 Zie ook Joustra 1997, 318-319. 
166 MvT K II 21 059 ( R 1365) nr. 3 blz. 17 
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Omm in deze duisternis wat licht te brengen, zal een nader onderzoek worden verricht 
naarr de status van Nederlandse arbeidsrechtelijke regelingen in het Nederlandse IPR. Daarbij 
wordtt gebruik gemaakt van een onderscheiding van arbeidsrechtelijke regelingen in drieën, 
tee weten arbeidsplaats-afhankelijke regelingen, ondernemingsgerichte regelingen, en overige 
regelingen.. Deze laatste hebben voornamelijk betrekking op de verhouding tussen individu-
elee werkgever en individuele werknemer. De driedeling is gebaseerd op de jurisprudentie 
inzakee het vrij verkeer van diensten binnen de Unie zoals deze is beschreven in deel in. 
Eenn vergelijkbare indeling werd reeds in 1966 door Koopmans ontwikkeld in zijn preadvies 
voorr de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Zie hiervoor deel il. 

33 Arbeidsplaats-afhankelijke regelingen 

3.11 Inleidin g 

Inn deel lil is betoogd, dat regelingen met betrekking tot de veiligheid op het werk en de 
werk-- en rusttijden een bijzondere positie innemen. Deze onderwerpen zouden primair 
zijnn onderworpen aan het recht van de plaats waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden 
uitgevoerd.. Deze conclusie wordt in belangrijke mate ondersteund door een nadere be-
studeringg van de relevante Nederlandse wetgeving.17 Dit zijn primair de Arbeidsomstan-
dighedenwett en de Arbeidstijdenwet. 

3.22 De Arbeidsomstandighedenwet 

Arbeidsomstandigheden,, hygiëne en veiligheid op de werkplek zijn gereguleerd in de Ar-
beidsomstandighedenwet.188 In principe is deze wet van toepassing op alle soorten arbeid. 
Err bestaat alleen nog een bijzondere wettelijke regeling voor arbeid in de mijnbouw, zowel 
on-- als off-shore.19 Arbeid op boorplatforms op het Nederlandse deel van het continentale 
platt is bijvoorbeeld gereguleerd in de Mijnwet en het Mijnreglement continentaal plat 
alsmedee de Wet arbeid mijnbouw Noordzee.20 Voor mijnbouwwerkzaamheden aan land 
geldtt de Mijnwet 1903.2I Voor beide soorten winningsarbeid geldt een Europese richtlijn 
uitt 1992." De Arbo-wet is ook van toepassing op werkzaamheden in het internationale 
transport.. De exacte werkingssfeer is echter niet in de wet zelf opgenomen. Een heldere 

177 Over de hier besproken onderwerpen is in de onderzochte periode geen rechtspraak gepubliceerd in 

hett NIPR. Ook Polak baseerde in 1988 zijn betoog uitsluitend op literatuur en wetgeving. 

188 De wet van 1980 wordt gefaseerd vervangen door de wet van 1998. De relevante bepalingen zijn 

hernummerd,, maar verschillen inhoudelijk niet wezenlijk van elkaar. 

199 Arbo-wet 1980 art. 2 lid 6; Arbo-wet 1998 art. 2 lid 1. 

200 Mijnwet continentaal plat Stb. 1965, 428; Mijnreglement continentaal plat Stb. 1967, 158; Wet arbeid 

mijnbouww Noordzee Stb. 1992, 592. 

211 Mijnwet 1903 Stb. 1904, 73; Mijnreglement 1964 Stb. . 1964, 538. 

222 Ri 92/9 l/EEG PB EG 1992 L348/9. 
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omschrijvingg van deze werkingssfeer is wel te vinden in de regeling ex art. 2 lid 3 van 
dee Arbowet van 12 december 1991 Stcrt 248 en de daarop gegeven toelichting.23 

Hett uitgangspunt van de regeling is, dat de Arbo-wet van toepassing is op alle arbeid 
verrichtt binnen het Nederlandse territoir. Daarnaast kan de wet worden toegepast op arbeid 
verrichtt aan boord van Nederlandse zeeschepen en vliegtuigen. Deze stellingnames worden 
inn de toelichting ondersteund met een beroep op art. 2 en 3 van het Wetboek van Strafrecht 
enn op de wetgeving van andere staten. De arbeidsomstandighedenwetgeving kent dus een 
territorialee toepasselijkheid èn een toepasselijkheid gebaseerd op de 'vlag'. Voor buiten-
landsee vervoermiddelen in Nederland en Nederlandse vervoermiddelen in het buitenland 
kann dit leiden tot een dubbel regime. Dit probleem wordt gedeeltelijk ondervangen door 
internationalee afspraken. Aanvullend daarop zondert art. 1 van de regeling buitenlandse 
zeeschepenn en vliegtuigen uit van de werking van de Nederlandse wet, behalve ten aanzien 
vann "laden en lossen, aanbouw, verbouw, herstelling of sloping dan wel onderhouds- of 
reinigingswerkzaamhedenn en hiermee verband houdende andere werkzaamheden.""4 De 
ratioo hierachter is dat deze werkzaamheden meestal verricht zullen worden door Nederlandse 
werknemers.. Deze bekommernis om de eigen werknemers blijkt ook uit een speciale 
regelingg voor in Nederland geregistreerde vliegtuigen die ter beschikking worden gesteld 
vann een buitenlandse werkgever. Voor die vliegtuigen geldt de Nederlandse wet alleen, 
alss aan boord voornamelijk Nederlands personeel wordt ingezet {zogeheten wet charters). 

Inn principe wordt dus ten aanzien van de werkomstandigheden van het varende en 
vliegendee personeel aangeknoopt aan de vlag, met enkele correcties. Deze aanknoping 
geldtt alleen ten aanzien van de in de regeling genoemde vervoermiddelen. Voor bin-
nenschepen,, weg- en railvoertuigen geldt onverkort het territorialiteitsprincipe. 

Dee Arbo-wet vormt het kader voor allerlei regelingen die specifieke eisen bevatten met 
betrekkingg tot de inrichting van de werkplek.25 Dat deze regeling een territoriale werking 
heeftt die gebaseerd is op de feitelijke werkplek, hoeft dan ook nauwelijks te verbazen. 
Dee onafhankelijkheid die de werking van de Arbo-wet daarmee verkrijgt ten opzichte van 
dee arbeidsovereenkomst en het daarop toepasselijke recht, wordt nog versterkt doordat 
dee Arbo-wet zich niet exclusief richt op de contractspartijen bij de arbeidsovereenkomst. 
Dee verplichtingen die de Arbo-wet de werkgever oplegt, richten zich op de persoon die 
daadwerkelijkk zeggenschap heeft op de werkomgeving. Bij uitzendarbeid wordt daarom 
dee inlener voor toepassing van de wet als werkgever beschouwd. Ten aanzien van de 
maatregelenn met betrekking tot het arbeidsmilieu kan bij algemene maatregel van bestuur 
dee eigenaar, beheerder of ontwerper van een vervoermiddel of inrichting verantwoordelijk 

233 Schuurman & Jordens nr. 141 1996, 688 e.v., 694-696 en 701-702. 
244 Voor de vraag of een zeeschip in Nederland thuis hoort, verwijst de regeling naar art. 2 lid 3 van 

dee Schepenwet {Stb. 1932, 86). Voor vliegtuigen wordt verwezen naar art. 1 aanhef en onder f van 
dee Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) Op grond van art. 1 lid 3 van de regeling vallen ook in Nederland 
geregistreerdee vliegtuigen die ter beschikking zijn gesteld van een buitenlandse werkgever en in 
hoofdzaakk een buitenlandse bemanning hebben, buiten de werkingssfeer van de Arbo-wet. 

255 Zie art. 24 Arbo-wet 1980, art. 16 lid 1 Arbo-wet 1998. 
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wordenn gesteld voor de naleving.26 Dit is geschied bij besluit van 3 augustus 1994 ten 
aanzienn van de opdrachtgever, de ontwerper en de uitvoerder van een bouwproject.27 

Tenslottee verplicht de wet tot samenwerking tussen verschillende werkgevers die arbeid 
doenn verrichten in hetzelfde bedrijf of dezelfde inrichting.28 Ook deze bepaling is van 
toepassingg op bouwactiviteiten.29 De speciale regeling voor bouwplaatsen is, zoals vrijwel 
all  het arbeidsomstandighedenrecht, terug te voeren op een Europese richtlijn.30 De aanwij-
zingg van derden als verantwoordelijken brengt overigens geen wijzing teweeg in de 
burgerrechtelijkee verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer. Deze blijf t 
contractueell  aansprakelijk ten opzichte van de werknemer. De overige betrokkenen kunnen, 
indienn een arbeidsongeval een oorzaak heeft binnen hun verantwoordelijkheid, aansprakelijk 
wordenn gesteld op grond van art. 7:658 BW dan wel onrechtmatige daad.31 

3.33 De Arbeidstijdenwet 

Dee arbeidstijdenwet is van toepassing op vrijwel alle vormen van arbeid.32 Bijzondere 
regelingenn van de werktijden voor bijvoorbeeld de binnenvaart en het wegtransport dienen 
naa de inwerkingtreding van de wet dan ook geleidelijk te worden vervangen door bij of 
krachtenss deze wet vastgestelde bepalingen. De wet kent twee expliciete bepalingen met 
betrekkingg tot zijn territoriale werkingssfeer namelijk art. 2:8 en art. 2:9. Deze bepalingen 
gaann uit van toepasselijkheid van de wet bij werkzaamheden in Nederland. Op grond van 
art.. 2:8 is de wet tevens van toepassing op werkzaamheden op mijnbouwinstallaties op 
hett Nederlandse deel van het continentaal plat en op werkzaamheden aan boord van Neder-
landsee zeeschepen. In deze gevallen kan de locus laboris beschouwd worden als pseudo-
territoir.. Dit blijkt ook uit het feit dat werkzaamheden aan boord van buitenlandse zee-
schepenn die zich binnen het Nederlandse territoir bevinden in art. 2:9 van de werking van 
dee wet worden uitgezonderd. 

266 Art. 28 Arbo-wet 1980, art. 16 lid 7 Arbo-wet 1998. 
277 Deze aansprakelijkheid geldt niet voor de consument-opdrachtgever. Zie art. 1 en 2 van het besluit 

vann 3 augustus 1994 Stb. 597, Schuurman & Jordens nr. 141 1996, 601-602. 
288 Art. 19 Arbo-wet 1998. 
299 Besluit van 3 augustus 1994 Stb. 597 art. 5 onder f, art. 6 en art. 11. Zie Schuurman & Jordens nr. 

1411 1996,603. 
300 Ri 92/57/EEG PB EG 1992 L 245/6. 
311 Per 1 januari 1999 is aan art. 7:658 een nieuw lid toegevoegd luidende: "Hij die in de uitoefening 

vann zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst 
heeft,, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in 
dee uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van 
vorderingenn op grond van de eerste zin van dit lid." Zie art. 1 onder J Wet flexibiliteit en zekerheid 
Stb.Stb. 1998, 3000 

322 Wet van 23 november 1995 Stb. 598 opgenomen in Schuurman & Jordens nr. 49-1 1996. 
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Dee territoriale werking van de arbeidstijdenwet wordt voor baggerwerkzaamheden nog 
eenss bevestigd in art. 5.1:2 van het Arbeidstijdenbesluit.33 Het systeem wordt echter 
doorbrokenn ten bate van werknemers in het internationale wegtransport. Art. 2:8 onder 
cc van de Arbeidstijdenwet verklaart de wet namelijk ook van toepassing op arbeid, welke 
voorr een in Nederland gevestigde werkgever, geheel of ten dele buiten Nederland wordt 
verrichtt door personen, werkzaam in of op motorrijtuigen of aan boord van luchtvaartuigen. 
Dee wet is op grond van art. 2:9 niet van toepassing op werkzaamheden die aan boord van 
vliegtuigenn worden verricht ten bate van buiten Nederland gevestigde werkgevers, ook 
alss dit vliegtuig zich binnen Nederland bevindt. Voor transport werkzaamheden gelden dus 
verschillendee regimes, afhankelijk van het vervoermiddel: in de zeevaart wordt aangeknoopt 
bijj  de vlag34, voor de binnenvaart geldt het territorialiteitsbeginsel en in het overige 
transportt wordt de vestiging van de werkgever als aanknopingspunt gehanteerd. Ten aanzien 
vann het internationale wegtransport ontstaat daarbij op het oog een dubbel regime, enerzijds 
gebaseerdd op territorialiteit, anderzijds gekoppeld aan de vestigingsplaats van de werkgever. 
Dezee dubbele toepasbaarheid heeft echter in de praktijk maar een beperkt effect. Binnen 
Europaa worden de werktijden in het internationale wegtransport namelijk niet gereguleerd 
doorr nationale wetten maar door het AETR-verdrag en Vo 3820/85/EEG.35 

Dee regeling van de arbeidstijden leent zich meer dan die van de arbeidsomstandigheden 
voorr opname in de individuele arbeidsovereenkomst. Arbeidstijden maken dan ook deel 
uitt van de arbeidsvoorwaarden. Toch is het arbeidstijdenregime slechts in beperkte mate 
vatbaarr voor individuele afspraken. De werktijden van werknemers die samen werken of 
elkaarr aflossen, moeten op elkaar zijn afgestemd. Dit maakt dat werktijden tot op zekere 
hoogtee losgekoppeld zijn van de individuele arbeidsovereenkomst en bepaald worden door 
dee arbeidsorganisatie waarin de betrokkene functioneert. Dit komt ook terug in de omschrij-
vingg van de werkgever die in de wet gehanteerd wordt. Als een werknemer aan een derde 
terr beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid welke die derde gewoonlijk 
doett verrichten, geldt die derde namelijk als werkgever.36 Tevens wordt, net als bij de 
arbeidsomstandighedenwet,, ook arbeid verricht onder het gezag van een derde maar niet 
opp basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling, onder de werking 
vann de wet gebracht. De hechte band tussen werktijden en overige arbeidsvoorwaarden 
komtt echter mijns inziens tot uiting in de werkingssfeer van de wet, die licht verschilt 
vann die van de arbeidsomstandighedenwet. De arbeidstijdenwet maakt namelijk in sterkere 
matee dan de arbeidsomstandighedenwet gebruik van aanknopingen die vergelijkbaar zijn 
mett die van art. 6 EVO: voor werkzaamheden op een bepaalde lokatie geldt het terri-

333 Besluit van 4 december 1995 Stb, 599 houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden. 
SchuurmanSchuurman & Jordens nr. 49-11 1996, 61. 

344 Zie ook de Richtlijn van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de organisatie 
vann de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door ECSA en FST: Ri 1999/63/EG PB EG 1999 L 
167/33. . 

355 Resp. Trb. 1972, 97 en PB EG 1985 L 370/1. 
366 Art. 1:1 Arbeidstijdenwet. 
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torialiteitscriterium,, voor arbeid in het weg- en luchttransport wordt aangeknoopt aan de 

vestigingg van de werkgever. 

3.44 Waardering territorialitei t 

Zowell  de arbeidsomstandighedenwet als de arbeidstijdenwet zijn voor hun werking niet 
geheell  afhankelijk van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Ze richten zich in belang-
rijkee mate, en voor arbeidsomstandigheden het sterkst, op de organisatie van de arbeid 
opp de plaats waar deze wordt uitgevoerd. In het IPR leidt dit tot een werkingssfeer die 
losstaatt van de lex causae op de individuele arbeidsovereenkomst en in belangrijke mate 
gebaseerdd is op de feitelijke werkplek. Dit betekent dat tijdelijke tewerkstelling binnen 
Nederlandd onder de werking van de Nederlandse wet valt. Implementatie van de detache-
ringsrichtlijnn noopte dan ook niet tot aanpassing van de werkingssfeer van deze wetten.37 

Dee aanknoping aan de feitelijke werkplek brengt ook met zich mee dat tijdelijke 
tewerkstellingg buiten Nederland buiten het bereik van de wet valt. Hierdoor kan een lacune 
ontstaann in de rechtsbescherming van de betrokken werknemers. In de literatuur wordt 
well  verdedigd dat bij kortdurende uitzending naar het buitenland een zekere uitstraling 
vann de nationale wetgeving zou moeten plaatsvinden, om te voorkomen dat de Nederlandse 
werknemerr de bescherming verliest die het Nederlandse recht hem biedt. Mijns inziens 
zijnn beide wetten echter niet van toepassing op werkzaamheden buiten Nederland. Bij 
werkzaamhedenn in het buitenland zullen in het algemeen wel de ter plaatse geldende 
veiligheidsvoorschriftenn en werktijdenregelingen van toepassing zijn. Op grond van de 
detacheringsrichtlijnn is een dergelijke territoriale toepassing binnen de Europese Unie zelfs 
verplicht.. Als echter in Nederland een beroep wordt gedaan op deze buitenlandse bepalin-
gen,, komen de problemen aan het licht die samenhangen met de toepassing van vreemde 
voorrangsregels. . 

Inn diverse toelichtingen bij het EVO wordt gesteld, dat regelingen van arbeidstijden 
enn arbeidsomstandigheden zijn te beschouwen als rechtskeuzebestendige bepalingen in 
dee zin van art. 6 EVO. Voor wat betreft de Nederlandse arbeidstijden- en arbeidsomstan-
dighedenwetgevingg is dit mijns inziens niet juist. In het Duitse en Franse recht lijk t dit 
overigenss niet anders; ook daar wordt uitgegaan van het territoriale karakter van dit soort 
regelingen.. Het opnemen van deze regelingen in de categorie 'dwingende bepalingen in 
dee zin van art. 6 lid 1 EVO' moet dan ook voornamelijk beschouwd worden als een oproep 
aann de rechter om de buitenlandse regelingen met betrekking tot deze onderwerpen niet 
opp grond van hun publiekrechtelijke karakter buiten toepassing te laten. Als ze deel 
uitmakenn van de lex causae en op grond van de feitelijke werkplek toepassing pretenderen, 
dienenn ze ook door rechters van andere landen te worden toegepast. Toepassing als deel 
vann de lex causae biedt echter geen soelaas bij kortdurende detacheringen. In die gevallen 
kann privaatrechtelijke handhaving slechts gegarandeerd worden door hetzij bevoegdheid 

377 Memorie van Toelichting K II 26 524 nr. 3 blz. 3. 
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tee verlenen aan de rechter van het werkland, hetzij een regeling te treffen voor de erkenning 
enn toepassing van derdelands normen. 

Dee toepassing van derdelands wetgeving met betrekking tot de veiligheid op de 
werkplekk en de werktijden kan onder het EVO worden gelegitimeerd aan de hand van zowel 
art.. 7 als art. 10 EVO. Art. 7 lid 1 EVO bevat een regeling voor de toepassing van derde-
landss voorrangsregels. Bij de beslissing of aan deze regels gevolg moet worden toegekend, 
dientt de rechter rekening te houden met hun aard en strekking, alsmede met de gevolgen 
diee uit de toepassing of niet toepassing van deze bepalingen zouden voortvloeien. Dit pleit, 
zekerr bij werkzaamheden binnen de Europese Unie, voor toepassing van het recht van 
dee feitelijke werkplek ien aanzien werktijden en veiligheid. Zoals hierboven is betoogd, 
iss de Nederlandse regeling niet van toepassing op werkzaamheden in het buitenland. Het 
niet-toepassenn van de buitenlandse regeling leidt dan tot een lacune in de rechtsbescherming 
vann de werknemer die slecht is te rijmen met het feit dat juist deze onderwerpen Europees-
rechtelijkk geharmoniseerd zijn. Effectieve handhaving van de Europese regelgeving noopt 
dann ook mijns inziens tot erkenning van de toepasselijkheid van het recht van de feitelijke 
werkplekk ten aanzien van deze lokatiegebonden regelgeving in alle bij de grensoverschrij-
dendee arbeidsverhouding betrokken landen.38 Art. 7 lid 2 EVO biedt daarvoor in beginsel 
dee basis. Een aantal landen, waaronder Duitsland, heeft echter een voorbehoud gemaakt 
bijj  art. 7 lid 1 EVO. In deze landen kan toepassing van de arbeidstijden- en veiligheidswet-
gevingg eventueel worden gebaseerd op art. 10 lid 2 EVO. Arbeidstijden en veiligheidsvoor-
schriftenn hebben namelijk betrekking op de uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsover-
eenkomst.. Of art. 10 lid 2 EVO ook op deze wijze geïnterpreteerd zal worden, is echter 
inn hoge mate onzeker. Daarnaast verplicht art. 10 lid 2 EVO niet tot toepassing van de 
betreffendee regelgeving, maar slechts tot 'rekening houden met'. De toepassing van de 
arbeidstijden-- en veiligheidswetgeving van de feitelijke werkplek door andere rechters dan 
diee van het werkland zelf is onder het EVO naar de huidige stand van zaken dus niet ge-
garandeerd. . 

Zoalss gezegd, kan deze lacune op twee wijzen worden opgevuld, namelijk met een 
regelingg voor toepassing van buitenlandse voorrangsregels of met een regeling die be-
voegdheidd verleent aan de rechter van de tijdelijke werkplek. De detacheringsrichtlijn lijk t 
gekozenn te hebben voor het laatste. Art. 3 van de richtlijn richt zich op het land van 
tewerkstellingg en verplicht dit land tot toepasselijkverklaring van zijn eigen recht met 
betrekkingg tot de in het artikel genoemde onderwerpen. Art. 6 voorziet vervolgens in 
handhavingg van de toepasselijke verklaarde normen in het werkland zelf, door de rechter 
vann dit land bevoegdheid te verlenen ten aanzien van de in de richtlijn genoemde onderwer-
pen.. De richtlijn bevat geen expliciete verplichting voor de andere lidstaten om de aan 
buitenlandsee implementatiewetgeving ontleende rechten te erkennen. Deze verplichting 
kann hoogstens worden afgeleid uit art. 5 op grond waarvan de lidstaten adequate maat-

388 Zie voor de samenhang tussen Europees recht (maar dan met name art. 10 van het EG-Verdrag betref-
fendee de gemeenschapstrouw) en de toepassing van buitenlandse voorrangsregels: Von Wilmowsky, 
RabelsZRabelsZ 1998, 26 e.v. 
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regelenn moeten nemen om handhaving van de richtlijn te verzekeren. De Nederlandse 
implementatiewett bevat een dergelijk verplichting wel: art. 2 dwingt de Nederlandse rechter 
expliciett tot erkenning van rechten ontleend aan de implementatie van de detacheringsricht-
lij nn in het buitenland.40 

44 De vestigingsplaats van de onderneming als aanknopingspunt 

4.11 De Wet op de ondernemingsraden 

Dee wettelijke regeling die zich het meest expliciet richt op de organisatie van de onder-
nemingg is de Wet op de ondernemingsraden. Onder 'onderneming' wordt in deze wet 
verstaann "elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband 
waarinn krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid 
wordtt verricht."41 Voor de vraag of een organisatie als 'onderneming' kan gelden, is bepa-
lendd of het samenwerkingsverband naar buiten toe zelfstandig optreedt. Volledige or-
ganisatorischee onafhankelijkheid is daarvoor niet nodig.42 Ook onzelfstandige vestigingen 
kunnenn dus beschouwd worden als 'ondernemingen' in de zin van de wet, mits aan boven-
genoemdd criterium is voldaan. Als de omvang van de onderneming een bepaalde drempel-
waardee overschrijdt, is de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming in stand houdt, 
verplichtt een ondernemingsraad in te stellen.43 De Wet op de ondernemingsraden regelt 
vervolgenss de samenstelling van een dergelijke ondernemingsraad, de bevoegdheden van 
dezee raad als zodanig en bepaalde rechtspositionele gevolgen van lidmaatschap van de 
ORR dan wel kandidaatstelling voor de OR. De ontslagbescherming van kandidaatleden, leden 
enn ex-leden van de OR is per 1 januari 1999 opgenomen in het BW.44 

Dee Wet op de ondernemingsraden heeft geen geschreven scope rule. Hij is echter volgens 
vastee rechtspraak van toepassing op alle in Nederland gelegen ondernemingen, ook als 
dezee gedreven worden door een buitenlandse rechtspersoon of deel uitmaken van een 
buitenlandss concern.45 Voor de toepassing van de wet is het niet relevant of en in welke 
matee de organisatie geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. Van belang is slechts 

399 Het ontwerp van de richtlijn, gepubliceerd als Com(91)230def., richt zich op de lidstaten in het alge-
meenn en lijk t daarmee zowel het toepasselijk verklaren zelf als de erkenning daarvan in andere lidstaten 
tee omvatten. 

400 Art. 2 Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid Sib. 1999, 554. 
411 Art. 1 lid 1 onder c WOR. 
422 HR 21 oktober 1988 ROR 1989, 18 
4?? Art. 2 WOR. 
444 Art. 1 onder O Wet flexibiliteit en zekerheid Stb. 1998, 300. 
455 Polak 1988. 142 met verwijzingen; Besluit van de Bednjfscommissie 17 februari 1986 en Beschikking 

Ministerr van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3 september 1987 nr. 3984 ROR 1987, 23; SER 
(DB)) 21 september 1990 ROR 1991, 1; impliciet in HR 30 december 1994 ROR 1995, 15 en Kanton-
rechterr Utrecht 16 november 1993 ROR 1994, 75 (ERRI/UIC). 
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off  zij in Nederland is gevestigd en zich tegenover het publiek als zelfstandige eenheid 
presenteert.. De territoriale werkingssfeer van de wet wordt dus afgeleid uit het vereiste 
datt er een 'onderneming' in de zin van de wet in stand gehouden wordt. In die onderneming 
moetenn een bepaald aantal mensen werkzaam zijn. 

Tott 1 januari 1999 was vereist dat de betrokken werknemers een arbeidsovereenkomst 
haddenn met degene die de onderneming drijft , de ondernemer.46 Werknemers die door 
eenn andere (rechts)persoon bij de ondernemer gedetacheerd waren, vielen niet onder het 
medezeggenschapsregimee van de inlener, ook niet als ze langere tijd in diens onderneming 
werkzaamm waren.47 Sinds 1 januari 1999 is het vereiste van een arbeidsovereenkomst 
mett de ondernemer gedeeltelijk vervallen: ook uitzendkrachten die langer dan 24 maanden 
inn de onderneming werkzaam is, worden beschouwd als in de onderneming werkzame 
personen.. Ze tellen mee bij het bepalen van de omvang van de onderneming en hebben 
actieff  en passief kiesrecht.48 Welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst 
mett de ondernemer is daarbij niet relevant.49 

Ookk het varend, rijdend en vliegend personeel van transportondernemingen kan deel 
uitmakenn van de in Nederland gevestigde onderneming. Voor zeelieden blijkt dat bijvoor-
beeldd uit een uitspraak van de Raad van State, Afdeling Rechtspraak van 30 oktober 1980 
enn een Beschikking Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27 juni 1989.50 De 
zeeschepenn waarop ze werkzaam zijn, vormen in het algemeen niet zelfstandig een onder-
nemingg in de zin van de wet.51 Waar deze zeelieden woonachtig zijn, wat hun nationaliteit 
iss en waar zij hun verlof doorbrengen, doet voor toepasselijkheid van de wet niet ter 
zake.522 Tot voor kort gold wel als voorwaarde dat er een arbeidsovereenkomst was ges-
lotenn met de in Nederland gevestigde onderneming. Als de onderneming in Nederland 
beheerdd werd door een afzonderlijke rechtspersoon, moest de arbeidsovereenkomst dus 
mett die rechtspersoon zijn gesloten. Bij onzelfstandige vestigingen moest de arbeids-
overeenkomstt gelokaliseerd kunnen worden in de Nederlandse vestiging. De recente 
wijzigingg van de Wet op de ondernemingsraden brengt ook hierin verandering. Deze 
wijzigingg betreft echter niet de internationale werkingssfeer van de wet. 

Dee Wet op de ondernemingsraden heeft dus een zelfstandig internationaal bereik dat los 
staatt van het toepasselijke recht op arbeidsverhoudingen van in de onderneming werkzame 
personen.. De wet 'regardeert de Nederlandse sociaal-economische orde en bevat als zodanig 

466 Of op een hier niet relevante publiekrechtelijke aanstelling; art. 1 lid 1 onder c WOR. 
477 HR 30 december 1994 ROR 1995,15 (ERR1/U1C). 
488 Art. 1 lid 3 onder a jo. 6 WOR. 
499 Voor de oude regeling, zie: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

33 september 1987 ROR 1987, 23 en Raad van State, Afdeling Rechtspraak 25 juli 1989 ROR 1989, 
21. . 

500 Raad van State, Afdeling Rechtspraak 30 oktober 1980 ROR 1971-1984, 16 (Esso Tankvaart BVj . 
511 Beschikking Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27 juni 1989 nr. 89/1791 ROR 1989, 

11 onder verwijzing naar College van Beroep voor het Bedrijfsleven 30 januari 1981 inzake NV 
Stoomvaartmaatschappijj  Oostzee. 

522 Raad van State, Afdeling Rechtspraak 30 oktober 1980 ROR 1971-1984, 16 (Esso Tankvaart BV). 
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dwingendrechtelijkee bepalingen van Nederlands recht die niet door een keuze voor het 
rechtt van een andere staat opzij gezet kunnen worden." Aldus de Minister in een Beschik-
kingg van 3 september 1987.53 De Raad van State scherpt in zijn uitspraak in dezelfde 
zaakk deze stellingname nog wat aan: het toepasselijk recht op de individuele arbeidsover-
eenkomstt is volgens de Raad van State in het geheel niet relevant.54 Hiermee staat Neder-
landd op één lijn met de twee andere onderzochte landen: ook de vergelijkbare wetten in 
Duitslandd en Frankrijk hebben een autonome werkingssfeer waarin de vestigingsplaats 
vann de onderneming een belangrijke rol speelt. 

Inn het Franse arrest inzake Wagon Lits werd dit beargumenteerd op grond van het 
feitt dat alle in Frankrijk werkzame werknemers recht hebben op medezeggenschap volgens 
Fransee normen. De Franse wet zou dan ook van toepassing moeten zijn in alle gevallen 
waarinn een ondernemer in Frankrijk werkgeversverantwoordelijkheden uitoefent.55 Later 
heeftt de rechtspraak zich echter ontwikkeld in de richting van een aanknoping aan de 
vestigingsplaatss van de onderneming.56 In Duitsland werd de medezeggenschap direct in 
eenn bovenindividueel kader geplaatst. De medezeggenschap maakt daar deel uit van de 
sociaal-politiekee orde.57 

Tenn aanzien van het toepassingscriterium bestaat dus tussen de drie onderzochte 
rechtsstelselss een grote mate van overeenstemming. De wijze waarop dit criterium vervol-
genss wordt ingevuld, verschilt echter nogal ten aanzien van werknemers in het internationale 
vervoer.. In de Franse Air Afrique zaak werden in Parijs gestationeerde piloten niet geacht 
deell  uit te maken van de onderneming in Frankrijk.58 Ook in Duitsland worden de mobiele 
werknemerss afgezonderd van het overige personeel. Het vliegende personeel van luchtvaar-
tondernemingenn vormt een afzonderlijk Flugbetrieb; het varend personeel van scheepvaar-
tondernemingenn maakt deel uit van het Seebetrieb59 

Voorr ondernemingen met een communautaire dimensie is inmiddels een bijzondere regeling 
vann kracht gebaseerd op Ri 94/45/EG.60 De term 'onderneming' in deze richtlijn is een 
anderr begrip dan dat in de Wet op de ondernemingsraden: het refereert aan de activiteit 
vann het ondernemen zelf en valt in belangrijke mate samen met de rechtspersoon die de 

533 ROR 1987, 23. 
544 Raad van State, Afdeling Rechtspraak 25 juli 1989 ROR 1989, 21. 
555 Conseild'Etat (Assemblee) 29 juni 1973 Rev.Crit.dip 1974,344-353,351 (Wagon lits); Francescakis 

Rev.Crit.dipp 1974, 273-296. 
566 CdC (Ch.Mixte) 28 februari 1986 no. 165 en 167 Droit Social 1986, 411 en 417 (Air Afrique). 
577 Junker 1992, 352, 358, 371. 
588 CdC (Ch.Mixte) 28 februari 1986 no. 165 Droit Social 1986, 411 (Air Afrique). 
599 Junker 1992, 359-361. 
600 Ri 94/45/EG van 22 september 1994 PB EG 1994 L 254/64 met wijziging in PB EG 1998 L 10/22; 

Wett op de Europese ondernemingsraden Stb. 1997, 32 laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 april 1999 
Stb.Stb. 236. 
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ondernemingg drijft.61 Deze richtlijn verschaft de werknemersvertegenwoordigers recht op 
informatiee over bepaalde aangelegenheden met betrekking tot de binnen Europa gelegen 
vestigingenn van communautaire ondernemingen en op binnen Europa gelegen ondernemin-
genn die deel uitmaken van een communautair concern.62 De Nederlandse regeling is van 
toepassingg op communautaire ondernemingen met woonplaats of zetel in Nederland.63 

Dee werkingssfeer van de Wet op de ondernemingsraden is dus gebaseerd op de vestigings-
plaatss van de onderneming. Vergelijkbare buitenlandse regelingen hebben een soortgelijke 
werkingssfeer.. Dit en het privaatrechtelijke karakter van de medezeggenschapsregeling 
wass voor Gamillscheg en Junker aanleiding om te pleiten voor een meerzijdige verwij-
zingsregell  voor medezeggenschap.64 Medezeggenschapsrecht zou dan niet het karakter van 
eenn voorrangsregel hebben, maar een afzonderlijke verwijzingscategorie vormen. Als alle 
landenn een medezeggenschapsregeling kennen en de toepasselijkheid daarvan ook in alle 
gevallenn afhankelijk is van de vestigingsplaats van de onderneming, maakt het voor de 
medezeggenschapp op zich ook niet uit welke IPR-redenering gevolgd wordt. In beide 
gevallenn zal het medezeggenschapsrecht zich ten opzichte van de individuele arbeidsover-
eenkomstt als voorrangsregel gedragen, en wel op die punten waar het medezeggenschaps-
rechtt direct gevolgen heeft voor de rechtsverhouding op individueel niveau. Deze gevolgen 
kunnenn zich afspelen op drie terreinen. 

Dee eerste mogelijkheid, waaraan hier verder geen aandacht wordt besteed, is dat het 
medezeggenschapsrechtt leidt tot vaststelling van normen van arbeidsovereenkomstenrecht. 
Err ontstaat dan een situatie die vergelijkbaar is met die in het CAO-recht. Een tweede 
mogelijkheid,, die in Nederland niet, maar in Duitsland wel bestaat, is dat de medezeg-
genschapsraadd bemoeienis heeft met het aangaan en beëindigen van individuele arbeidsover-
eenkomsten.655 In het Duitse recht heeft het niet-raadplegen van de Betriebsrat over een 
voorgenomenn ontslag gevolgen voor de geldigheid en rechtmatigheid van dat ontslag.66 

Dee Duitse regeling is van toepassing ongeacht het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke 
recht.677 Tenslotte oefent het medezeggenschapsrecht invloed uit op de rechtspositie van 

611 De in het Engels, Duits, Spaans en Italiaans gebruikte termen zijn resp. undertakings, Unternehmen, 
empresasempresas en imprese. In de Franse tekst wordt, net als in de Nederlandse, een dubbelzinnige term 
gebruikt,, namelijk entreprise. 

622 Art. 1 lid 4 van de Richtlijn op de EOR. 
633 Art. 6 van de Wet op de EOR. Zie echter ook art. 23 dat voor niet-Nederlandse communautaire 

ondernemingenn en groepen van ondernemingen een aantal bepalingen van de wet van overeenkomstige 
toepassingg verklaart. 

644 Junker 1992, 359 en 369 e.v. 
655 In Nederland betreft de medezeggenschap alleen algemene regelingen en beleid, zie art. 25,27 WOR. 
666 Een ontslag waarvoor de Betriebsrat niet is geraadpleegd is nietig. Deze nietigheid is expliciet opge-

nomenn in art. 102 lid 1 derde volzin van het huidige Betriebsverfassungsgesetz- Onder de oude wet 
wass de nietigheid als sanctie gebaseerd op rechtspraak: Fitting-Auffahrt-Kaiser 1977, 1069. 

677 BAG AP nr. 13 zu IPR Arbeitsrecht NJW 1978, 1124 {Radio Freies Europa). Daubler RIW 1987, 
255;; Birk RabelsZ 1982, 401-402. 

467 7 



44 - Voorrangsregels 

individuelee werknemers waar het bijzondere regels bevat ten bate van leden van de onder-
nemingsraadd en daarmee gelijkgestelde personen. 

Dee belangrijkste Nederlandse regeling op dit punt is de wettelijke ontslagbescherming. 
Dezee ontslagbescherming was vroeger een onderdeel van de Wet op de ondernemingsraden. 
Sindss 1 januari 1999 maakt hij echter deel uit van het vernieuwde BW. De betekenis van 
dee regeling is daarmee echter niet gewijzigd. De ontslagbescherming maakt mijns inziens 
deell  uit van het medezeggenschapsrecht. Voor de toepassing in internationale gevallen 
iss dus uitsluitend relevant of de Wet op de ondernemingsraden van toepassing is en of 
betrokkenee een beschermde persoon is in de zin van die wet. In de praktijk zal een lid 
vann een Nederlandse ondernemingsraad overigens (vrijwel) altijd werkzaam zijn onder 
Nederlandss recht. Om verkiesbaar te zijn voor de OR, moet een werknemer namelijk 
gedurendee minstens één jaar werkzaam zijn geweest in een in Nederland gevestigde 
onderneming.688 In het algemeen heeft deze werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten 
mett de ondernemer. Voor uitzendkrachten geldt dat ze pas na 24 maanden worden be-
schouwdd als 'werkzaam in de onderneming'. Bij de huidige stand van zaken in het verwij-
zingsrechtt is het niet waarschijnlijk dat dergelijke werknemers onder buitenlands recht 
werkzaamm zijn. 

4.22 Fusie, overgang van ondernemingen, collectief ontslag en faillissement 

Naastt de Wet op de ondernemingsraden zijn er verschillende andere regelingen aan te 
wijzenn die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de onderneming in zijn geheel. 
Hierbijj  kan gedacht worden aan de SER-fusiegedragsregels, de Wet melding collectief 
ontslag,, de Wet behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen 
enn de Wet bescherming werknemers tegen insolventie van de werkgever. 

Dee SER-fusiegedragsregels bevatten in hoofdstuk n een aantal regels ter bescherming van 
dee belangen van de werknemers van bij fusies betrokken ondernemingen.69 Deze regels 
zijnn van toepassing indien bij de fusie tenminste één in Nederland gevestigde onderneming 
iss betrokken waarin in de regel 100 of meer werknemers werkzaam zijn of indien een bij 
eenn fusie betrokken onderneming deel uitmaakt van een samenstel van ondernemingen 
enn in de daartoe behorende in Nederland gevestigde ondernemingen te zamen in de regel 
1000 of meer werknemers werkzaam zijn. Dit alles tenzij de fusie niet tot de Nederlandse 
rechtssfeerr behoort.70 De SER-fusiegedragsregels hanteren dus, zoals verwacht, de ves-
tigingsplaatss van de onderneming als aanknopingscriterium. Het begrip 'onderneming' krijgt 
inn art. 14 van de regels vrijwel dezelfde omschrijving als die van de Wet op de onder-

688 Art. 6 lid 3 WOR. 
699 Besluit van de SER van 21 november 1975 houdende de SER-fusiegedragsregels zoals laatstelijk 

gewijzigdd bij besluit van de raad van 21 december 1990, opgenomen in Vermande Verzameling 
NederlandseNederlandse Wetgeving 1998-1999 dl. 3 blz. 985 e.v. 

700 Zie Hoyinck TVVS 1987, 265-269. 
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nemingsraden.711 De gedragsregels hebben niet de status van dwingende wettelijke regel. 
Zee hebben bovendien geen bindende gevolgen voor de bij de fusie betrokken werknemers. 
Vann voorrangsregels ten opzichte van de arbeidsverhouding kan dan ook geen sprake zijn. 

Dee andere genoemde regelingen zijn alle drie wettelijke regelingen die gebaseerd zijn op 
Europesee richtlijnen. Verwant met de SER-fusiegedragsregels is de Richtlijn overgang onder-
nemingen.722 Deze richtlijn is van toepassing op "de overgang van ondernemingen, vestigin-
genn of onderdelen van ondernemingen of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge 
vann een overdracht krachtens overeenkomst of fusie."73 Het hoeft daarbij niet te gaan 
omm een onderneming in zijn geheel. Voldoende is de "overgang met het oog op voortzetting 
vann een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid 
diee haar identiteit behoudt, waaronder verstaan wordt een geheel van georganiseerde 
middelen."744 In geval van een dergelijke overgang bevat de richtlijn twee soorten bepalin-
gen.. De eerste soort heeft betrekking op het behoud van rechten van de bij de overgang 
betrokkenn werknemers. De andere soort betreft het recht op informatie en raadpleging van 
werknemersvertegenwoordigerss in zowel de over te nemen als de overnemende onder-
neming. . 

Hett behoud van individuele rechten is in Nederland, net als overigens in Duitsland, 
neergelegdd in de civielrechtelijke regeling van de arbeidsovereenkomst, in casu art. 7:662-
6666 BW. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat deze rechten deel uit maken van 
hett Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. In internationale gevallen zou de door de 
richtlijnrichtlijn  en art. 7:662-666 BW geboden bescherming dan van toepassing zijn als Nederlands 
rechtt ingevolge de verwijzingsregel van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Een 
dergelijkee opvatting lijk t besloten te liggen in de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam 
inn de zaak Rutten v. Cross. Ook A-G Strikwerda lijk t hier in zijn conclusie, impliciet, van 
uitt te gaan.75 Het BAG heeft deze conclusie expliciet getrokken ten aanzien van de Duitse 
omzettingsbepalingenn van de richtlijn in par. 613 a BGB. Dit deed het BAG ter gelegenheid 
vann zijn beslissing in het pilotenarrest van 29 oktober 1992.76 Daarin was sprake van 
dee overgang van een in Berlijn gevestigde onderneming van PanAm op Lufthansa. De 
overr te nemen onderneming voorzag in het onderhouden en afhandelen van luchtverbindin-
genn tussen Berlijn en diverse steden in de BRD. In de overeenkomst met betrekking tot 
dee overgang was afgesproken dat Lufthansa het personeel verbonden aan de basis in Berlijn 
overnamm met uitzondering van de piloten, de boordwerktuigbouwkundigen en een aantal 
US-dollarUS-dollar payroll employees. Een van de piloten, die op grond van zijn leeftijd bij de 
overgangg geen nieuw contract kreeg aangeboden door Lufthansa, beriep zich op de toepas-

711 De gedragsregels zijn niet van toepassing op overheidsinstanties en beperken zich tot ondernemingen 
waarinn een bedrijf wordt uitgeoefend. 

722 Ri 77/187/EEG PB EG 1977 L 61/26 zoals gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88. 
733 Art. 1 lid 1 onder a gewijzigde Richtlijn. 
744 Art. 1 lid 1 onder b gewijzigde Richtlijn. 
755 Beide kenbaar uit HR 1 december 1995 NJ 1997, 716 nt ThMdB. 
766 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 123. 
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selijkheidd van par. 613 a BGB op zijn arbeidsverhouding. Volgens het BAG dient de regeling 
vann par. 613 a BGB echter in hoofdzaak de "Ausgleich zwischen den Bestandsschutzinteres-
senn der Arbeitnehmer und der Vertragsfreiheit des Arbeitgebers, seinen Betrieb ohne 
Bindungg an die bestehenden Arbeitsverhaltnisse zu veraussern oder einem Dritten zur 
Nutzungg zu überlassen."77 De regeling dient dus geen bovenindividueel belang maar staat 
inn het teken van het contractuele evenwicht. Op grond daarvan moet de hele regeling 
betreffendee overgang van ondernemingen volgens het BAG beschouwd worden als een 
regelingg die onderworpen is aan het verwijzingsprocédé van art. 30 EGBGB oftewel art. 
66 EVO. De piloot, die volgens het BAG werkzaam was onder Amerikaans recht, werd dus 
niett beschermd door de op de richtlijn gebaseerde regeling. Deze stellingname van het 
BAGG wordt ondersteund door een meerderheid van de Duitse auteurs.78 

Dee door het BAG ingenomen stellingname is mijns inziens niet houdbaar. De richtlijn die 
alss basis dient voor zowel art. 7:662 e.v. BW als par. 613 a BGB, bevat namelijk een 
explicietee werkingssfeerbepaling. De daarin opgenomen regeling is van toepassing "indien 
enn voor zover de ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen of ondernemin-
genn welke overgaan zich binnen de territoriale werkingssfeer van het Verdrag bevinden."79 

Dee lidstaten hebben de vrijheid om de werknemers ook bescherming te bieden in gevallen 
diee niet onder de richtlijn vallen.80 Ze mogen echter in door de richtlijn bestreken gevallen 
dee werknemers de door de richtlijn geboden bescherming niet onthouden. In casu bevond 
dee onderneming zich in Berlijn. Aangenomen dat ten tijde van de overgang van de onder-
nemingg Berlijn deel uitmaakte van het territoir van de EEG, was dus de richtlijn van 
toepassingg en had de daarin opgenomen bescherming geboden moeten worden. Tenminste, 
voorr zover de betrokken werknemer deel uitmaakt van de onderneming in Duitsland. 

Lufthansaa had zich erop beroepen dat het cockpit-personeel deel uitmaakte van een 
allee vliegtuigen omvattend, afzonderlijk Flugbetrieb en dus niet van de in Berlijn gevestigde 
onderneming.811 Een dergelijke afgescheiden positie van het vliegende personeel bestaat 
inn het Duitse medezeggenschapsrecht.82 Op de vraag of hetzelfde geldt ten aanzien van 
dee onderhavige regeling hoefde het BAG niet in te gaan, omdat het BAG een totaal ander 
toepassingscriteriumm hanteert voor de regeling als zodanig.83 De in de richtlijn opgenomen 

777 IPRax 1994, 129. 
788 Kronke NILR 1989, 9 (zie echter ook blz. 11-12); Mankowski IPRax 1994, 96-98; Daubler in FS 

Kissell  1994, 125 met literatuurverwijzingen. 
799 Art. 2 van de richtlijn zoals gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88. 
800 Zie art. 4 bis en art. 7 van de richtlijn zoals gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88. 
811 IPRax 1994, 124. 
822 Kronke (NILR 1989, 15) concludeert dat voor de wetgeving in Frankrijk en Duitsland vervoersmiddelen 

mett hun bemanning worden beschouwd als afzonderlijke onderneming. Zie ook hierboven. 
833 Kronke (NILR 1989, 16) voert het volgende argument aan voor het toerekening van de bemanning 

vann vaar- en vliegtuigen aan de onderneming aan land: "enforcement of the statutes and their purpose 
demandd that they be applied whenever the transfer of the technical or economic unit leads to redundan-
ciess insofar as employees formerly attached to that unit could not be employed in the remaining parts 
off  the undertaking." Op basis van dat criterium kan verdedigd worden dat de piloten deel uitmaken 
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rechtenn van de personeelsvertegenwoordiging van zowel vervreemder als verkrijger zijn 
overigenss in Nederland opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden.84 

Dee richtlijn betreffende de bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever 
bevatt geen scope rule maar ook geen rechten die de werknemer tegenover zijn werkgever 
kann inroepen. De richtlijn voorziet in de oprichting van waarborgfondsen ter betaling van 
achterstalligee lonen in geval van faillissement van de werkgever.85 De Richtlijn melding 
collectieff  ontslag heeft daarentegen wel gevolgen voor de individuele arbeidsovereenkomst 
enn wel voor dee wijze waarop en de termijn waarbinnen de arbeidsovereenkomst kan worden 
beëindigd.. De regeling is van toepassing als een bepaald aantal of gedeelte van de 
werknemerss van een "plaatselijke eenheid" binnen korte tijd worden ontslagen of anderszins 
hunn arbeidsovereenkomst beëindigd zien om redenen die los staan van hun persoon.86 

Hett ligt voor de hand om toepasselijkheid van de richtlijn afhankelijk te stellen van de 
liggingg van de "plaatselijke eenheid" waar de ontslagen vallen. Deze werkingssfeer is echter 
niett met zoveel woorden opgenomen in de richtlijn. De Nederlandse Wet melding collectief 
ontslagg spreekt over ontslagen binnen één werkgebied.87 Dit verwijst naar de werkgebieden 
vann de Regionaal Directeuren van de Arbeidsvoorziening. De speciale procedure bij 
collectieff  ontslag is in Nederland sterk verweven met de normale ontslagprocedure ex art. 
66 BBA. De Wet melding collectief ontslag is op grond van art. 2 lid 1 onder a niet van 
toepassingg op het doen eindigen van een dienstbetrekking waarvoor geen toestemming 
vann het bevoegd gezag vereist is.88 Daarmee is de toepasselijkheid van de wet in inter-
nationalee gevallen gekoppeld aan de internationale toepasselijkheid van het BBA. 

4.33 Waardering ondernemingsgerichte regelingen 

Dee regelingen die betrekking hebben op de onderneming als collectief knopen voor hun 
toepasselijkheidd in internationale gevallen in wisselende mate aan bij de ligging van de 

vann de onderneming in Berlijn nu de overgang van deze onderneming direct gevolgen heeft voor 
hett voortbestaan van hun arbeidsplaatsen. Als ze niet overgaan op de verkrijger zullen ze worden 
ontslagenn of overgeplaatst. Ook echter als het verzorgen van luchtverbindingen als een afzonderlijke 
overr te dragen onderneming wordt beschouwd, moet worden geconstateerd dat deze onderneming 
iss overgegaan. 

844 Art. 25 lid 1 onder a en b WOR. 
855 De Nederlandse regeling is opgenomen in hoofdstuk IV van de werkloosheidwet (art. 61 en 64). Zie 

voorr de vraag welk fonds dient uit te betalen als de arbeidsverhouding raakpunten heeft met verschil-
lendee lidstaten: HvJ EG 16 december 1999 C-198/98 (Everson) en HvJ EG 17 september 1997 C-117/ 
966 Jur 1997, 1-5017 (Mosbaek). 

866 Ri 98/59/EG PB EG 1998 L 225/16 art. 1. 
877 Wet van 24 maart 1976 Stb. 223 houdende regelen inzake melding van collectief ontslag, zoals 

laatstelijkk gewijzigd bij de wet van 6 november 1997 Sib. 510. 
888 De term 'bevoegd gezag' verwijst naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 

Regionaall  Directeuren voor de Arbeidsvoorziening, de toestemming is die van art. 6 lid 1 BBA. 
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onderneming.. Slechts ten aanzien van de medezeggenschap lijk t een redelijke mate van 
duidelijkheidd te bestaan. Op dit punt is er ook sprake van overeenstemming tussen de drie 
onderzochtee landen. Net als de niet-wettelijke SER-fusiegedragscode, is de medezeg-
genschapsregelingg van toepassing op ondernemingen gelegen binnen het territoir. Deze 
werkingssfeerr geldt mijns inziens ook voor de regeling met betrekking tot de ontslagbe-
schermingg van OR-leden, en wel ondanks het feit dat deze tegenwoordig is opgenomen 
inn het BW. In het algemeen lijk t echter de internationale werkingssfeer te worden beïnvloed 
doorr de wijze waarop de regeling is ingepast in het overige sociale recht. Als een regeling 
iss opgenomen in het BW, bestaat de neiging die regeling te beschouwen als een deel van 
hett door de verwijzingsregel bestreken arbeidsovereenkomstenrecht. Koppeling van de 
regelingg aan toepasselijkheid van het BBA leidt daarentegen tot toepassing als voor-
rangsregel,, enz. 

Eenn dergelijke koppeling leidt mijns inziens niet altijd tot het meest wenselijke resultaat. 
Dee inbedding van de bescherming van de werknemers tegen de gevolgen van een overgang 
vann de onderneming waarin zij werkzaam zijn in de regeling van het arbeidsovereen-
komstenrecht,, kan in bepaalde gevallen zelfs in strijd komen met het EG-recht. De regel-
gevingg die betrekking heeft op het collectief van de onderneming kan in internationale 
gevallenn mijns inziens het beste aanknopen bij de plaats van vestiging van de onderneming. 
Ditt geldt niet alleen voor het medezeggenschapsrecht in enge zin, maar ook voor de fusie-
regelingg en de speciale wetgeving inzake overgang van ondernemingen en collectieve ont-
slagen.. Als echter de vestigingsplaats van de onderneming als uitgangspunt wordt genomen, 
komtt ook hier de vraag centraal te staan welke werknemers deel uitmaken van deze onder-
neming.. Ten aanzien van de bemanning van zeeschepen en vliegtuigen bestaat op dit punt 
tussenn de onderzochte landen een duidelijk verschil van opvatting. 

Koopmanss baseerde de centrale rol die de onderneming in zijn systeem innam op het feit 
datt hij de CAO beschouwde als belangrijkste rechtsbron van de arbeidsovereenkomst. CAO's 
richtenn zich volgens hem primair op ondernemingen. Dit geldt uiteraard voor ondernemings-
CAO'ss maar zou ook het geval zijn bij bedrijfstak-CAO's. Ook in het CAO-recht zou dan 
dee ligging van de onderneming het doorslaggevende criterium moeten zijn voor de toepas-
singg in grensoverschrijdende gevallen. Een dergelijke aanknoping is ook inderdaad 
gebruikelijkk in het interne Franse CAO-recht, waarin binding van de werkgever voldoende 
iss om de CAO dwingend van toepassing te doen zijn op alle voor de onderneming werkzame 
personen.. In Duitsland daarentegen is de dwingende doorwerking van normatieve bepalingen 
afhankelijkk van de gebondenheid van zowel werkgever als werknemer. De toepasselijkheid 
inn internationale gevallen is gebaseerd op het zwaartepunt van de individuele arbeidsver-
houding.. Als Nederlandse CAO's ondernemingsgebonden bepalingen zijn, betekent dit voor 
hett IPR dat een Nederlandse bedrijftak-CAO van toepassing zou zijn op ondernemingen 
tnn Nederland. De problemen in grensoverschrijdende arbeidssituaties zouden zich dan 
moetenn toespitsen op de vraag welke werknemers deel uitmaken van de onderneming in 
Nederland.. Of en in welke mate CAO's inderdaad ondernemingsgebonden zijn, en welke 
conclusiess daaraan worden verbonden voor het IPR, komt in een afzonderlijk hoofdstuk 
aann de orde. 
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55 Collectieve regelingen van arbeidsrecht, tussenconclusie 

Zowell  de arbeidsplaatsgebonden regelingen als de ondernemingsgebonden regelingen hebben 
inn hoge mate een collectief karakter. Het feit dat deze regelingen ten opzichte van het 
individuelee arbeidsovereenkomstenrecht een autonome werkingssfeer hebben, laat zich 
dann ook op twee manieren verklaren, namelijk zowel vanuit de leer der voorrangsregels 
alss vanuit het leerstuk van de kwalificatie.89 De mogelijkheid van een afzonderlijke kwali-
ficatiee treedt het duidelijkst naar voren bij de zuiver privaatrechtelijke regelingen, zoals 
diee met betrekking tot het medezeggenschapsrecht in Nederland en Duitsland. ïn Duitsland 
iss dan ook inderdaad voorgesteld om de medezeggenschap als een afzonderlijke verwijzings-
categoriee te beschouwen. Dit voorstel lijk t bedoeld als remedie tegen de territoriale be-
perktheidd van het nationale recht die eigen lijk t te zijn aan voorrangsregels. Een ander 
voordeell  ervan zou zijn dat hiermee de weerstand wordt omzeild die in theorie en praktijk 
bestaatt tegen toepassing van buitenlandse voorrangsregels. 

Voorr het effect op de individuele arbeidsovereenkomst maakt het echter geen verschil 
opp basis van welk leerstuk de collectieve regelingen worden toegepast. Zodra voor hun 
toepassingg andere criteria worden gebruikt dan die van de verwijzingsregel van art. 6 EVO 
gedragenn ze zich ten opzichte van de individuele arbeidsovereenkomst als voorrangsregel. 
Tenminste,, voor zover ze directe invloed uitoefenen op de privaatrechtelijke verhouding 
tussenn de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. De belangrijkste aanknopingspun-
tenn voor toepassing van collectieve regelingen zijn de feitelijke werkplek en de ligging 
vann de onderneming. In veel gevallen, zoals bij de meeste werkzaamheden in kantoren 
enn fabrieken, zullen deze twee aanknopingspunten samenvallen. Als ze daarentegen uiteen-
lopen,, wordt de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden gereguleerd door het recht 
vann het land waar die werkzaamheden plaatsvinden, terwijl de organisatie van de onder-
nemingg is onderworpen aan het recht van de plaats van vestiging van die onderneming. 

Eenn geheel eigen positie wordt ingenomen door die delen van het arbeidsrecht die 
voorzienn in normstelling door collectieven. Het belangrijkste is hierbij de normstelling 
doorr sociale partners in de vorm van CAO's. Daarnaast kennen rechtsstelsels in wisselende 
matee ook aan ondernemingsraden de bevoegdheid toe om regels te stellen die dwingend 
doorwerkenn in de individuele arbeidsovereenkomst. In deel II is betoogd dat regelingen 
pass conflictenrechtelijk relevant worden als ze door enig nationaal rechtssysteem zijn erkend 
alss rechtsregels. Alleen dan kunnen ze deel uitmaken van de lex causae of eventueel zelfs 
dee status van voorrangsregel hebben.Wat in dit opzicht de status is van overeenkomsten 
mett de ondernemingsraad, is niet nagegaan. De positie van verbindend verklaarde CAO-
bepalingenn wordt besproken in hoofdstuk 5. 

899 Zie ook Polak 1994. 
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66 Overige voorrangsregels 

6.11 Inleiding: voorrang of kwalificati e 

Alss op een bepaalde rechtsvraag een ander recht van toepassing is dan op de rechtsver-
houdingg als geheel, kan dat verschillende oorzaken hebben. De betreffende rechtsvraag 
kann gereguleerd worden door een voorrangsregel, hij kan onderwerp zijn van een afzonder-
lijk ee kwalificatie en tenslotte kan met betrekking tot het specifieke probleem dépecage 
hebbenn plaatsgevonden.90 Zowel de voorrangsregel leer als het leerstuk van de kwalificatie 
kunnenn de bijzondere positie van het collectief arbeidsrecht verklaren. Maar ook op het 
niveauu van het individuele arbeidsrecht spelen beide problemen een rol. Het arbeidsovereen-
komstenrechtt vertoont raakvlakken met diverse andere rechtsgebieden zoals het onrecht-
matigee daadsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Zo heeft ongeoorloofde concurrentie door 
(ex-)werknemerss zowel een contractueel als een delictueel aspect. Hetzelfde geldt voor 
arbeidsongevallenn en stakingen.91 Arbeidsongevallen hebben daarnaast ook gevolgen op 
hett terrein van de sociale zekerheid. Vo 1408/71 bevat bijvoorbeeld een expliciete verwij-
zingsregell  met betrekking tot het verhaalsrecht van de bij arbeidsongeschiktheid uitkerende 
instantiee op de hiervoor aansprakelijke derde.92 De band met het sociale zekerheid bestaat 
ookk ten aanzien van doorbetaling van loon tijdens ziekte zoals deze sinds de wijziging 
vann de ziektewet in 1996 is opgenomen in art. 7:629 en 629a BW.93 Deze regeling ver-
zekertt de werknemer van inkomen tijdens ziekte en valt derhalve onder de werkingssfeer 
vann Vo 1408/71. De in deze verordening opgenomen conflictregels bepalen wanneer de 
regelingg van toepassing is bij arbeidsmobiliteit binnen Europa.94 

Eenn ander kwalificatieaspect speelt ten opzichte van het beslag- en executierecht. Het 
voorrechtt op de opbrengst van het schip dat zeelieden is toegekend met betrekking tot 
achterstalligee gages, heeft zowel een contractueel als een goederenrechtelijk aspect. Het 
wass min of meer vaste rechtspraak dat het bestaan van het voorrecht afhankelijk was van 
dee lex causae op de arbeidsovereenkomst, de rangregeling werd daarentegen bepaald door 
hett recht van het land waar beslag was gelegd.95 De Wet houdende enige bepalingen van 
internationaall  privaatrecht met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het 

900 Zie ook Polak 1994. 
911 Zie voor concurrentie door ex-werknemers en concurrentiebedingen Pres.Rb. Breda 1 december 1986 

NIPRNIPR 1987, 277 en de zaak Jagt v. Chemproha Chemical Distributors (o.a. Rb. Zutphen 3 februari 
19944 NIPR 1995, 389 en Pres.Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992, 401); voor een arbeidsongeval 
Pres.Rb.. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996,445 en vooreen staking Pres.Rb. Rotterdam 5 augustus 
19888 NIPR 1989, 440. 

922 Vo 1408/71 art. 93, geconsolideerde versie vastgesteld bij Vo 118/97 PB EG 1997 L 28/1-229. 
933 Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 1 maart 1996 Stb. 1996, 134. 
9494 Vo 1408/71 art. 4 lid 2 jo. art. 1-j, geconsolideerde versie vastgesteld bij Vo 118/97 PB EG 1997 

LL 28/1-229; HvJ EG 3 juni 1992 C-45/90 Jur 1992,1-3423 (Paleita); Steinmeyer in; FS Kissel 1994, 
11655 e.v. 

955 Zie bijv. Pres.Rb. Rotterdam 5 oktober 1995 NIPR 1996, 94 en Hof Den Haag 17 oktober 1995, Rb. 
Rotterdamm 4 september 1992 NIPR 1996, 401. 

474 474 



DeelDeel IV - De toepassing van het EVO in Nederland 

luchtrechtt bevat inmiddels een bepaling over dit onderwerp waarin zowel de lex causae 
alss het recht van het land van registratie als het recht van het land van uitwinning een rol 
spelen.966 Ook op het terrein van het beslagrecht ligt de casus Woninginrichting Hulshoff 
CVV v. Weatherford-Lamb Ine waarin de toelaatbaarheid van loonbeslag aan de orde 
kwam.977 De mogelijkheid tot loonbeslag werd daar afhankelijk gesteld van het recht van 
hett land waar het beslag gelegd was. Daarnaast diende rekening te worden gehouden met 
hett recht van het land van betaling, tevens lex causae van de arbeidsovereenkomst. De 
zaakk van Van Daalen en 123 anderen tegen United States Lines, tenslotte, behandelt de 
gevolgenn van een naar vreemd recht uitgesproken faillissement van een buitenlandse 
werkgeverr voor de arbeidsovereenkomsten van de werknemers in Nederland.98 

Bijj  kwalificatie wordt de rechtsvraag losgekoppeld van de arbeidsverhouding als geheel 
enn ondergebracht bij een andere verwijzingscategorie of voorzien van een eigen meerzijdige 
verwijzingsregel.. Voorrangsregels daarentegen worden voorzien van eenzijdige afbakenings-
regels.. In de internationaal privaatrechtelijke arbeidszaken zoals deze gepubliceerd zijn 
inn het NIPR, spelen in een groot aantal gevallen voorrangsregels een rol. Wel blijkt dat 
eenn beroep op een voorrangsregel bijna altijd betrekking heeft op art. 6 BBA. Als deze 
gevallenn buiten beschouwing worden gelaten, komt een beroep op voorrangsregels in de 
onderzochtee periode nauwelijks voor. In die periode is een autonome werkingssfeer toege-
kendd aan het BBA, de AWGB, algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen en, volgens 
eenn enkele uitspraak, art. 7A: 1639a lid 2 BW(oud, het huidige art. 7:659 lid 2 BW). In het 
Sorensen-arrestt uit 1987 heeft de Hoge Raad verklaard dat de ontslagbepalingen van art. 
7:6677 en volgende BW in het algemeen geen voorrangsregels zijn.99 Ook concurrentiebe-
dingenn lijken meestal te worden beoordeeld naar de lex causae.100 De Wet minimumloon, 
tenslotte,, geldt wel als voorrangsregel en is voorzien van een geschreven scope rule. 

6.22 Het BBA 

Inn deel II van dit boek is uitgebreid aandacht besteed aan de positie van het BBA in het 
Nederlandsee IPR. Hierbij is geconstateerd dat het BBA nog steeds als voorrangsregel wordt 
beschouwd.. Het in de regeling opgenomen ontslagverbod is van toepassing als de Neder-

966 Art. 3 van de wet van 18 maart 1993 (Stb. 1993, 168 gewijzigd bij Stb. 1995, 71). 
977 Hof Den Haag 18 januari 1990 NIPR 1991,208 alsmede, in dezelfde zaak, Rb. Den Haag 19 september 

19844 en Hof Den Haag 14 januari 1988 NJ 1990, 785, NIPR 1988, 401. 
988 Pres.Rb. Rotterdam 15 december 1986 NIPR 1987,279. Voor de problemen rond faillissement, arbeids-

overeenkomstenn en IPR, zie Polak in: Kortmann e.a. 1996, 313-328 en Loesberg ArbeidsRechi 1998 
nr.. 12, 17-20. 

999 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842, SM A 1988, 331 (Sorensen-arrest). 
1000 Pres.Rb. Amsterdam 23 mei 1996 NIPR 1997, 215; Rb. Middelburg 18 september 1996 en Ktr 

Terneuzenn 26 juli 1995 NIPR 1997, 217; Pres.Rb. Amsterdam 30 november 1989 NIPR 1989, 269 
enn de zaak Jagt: Rb. Zutphen 3 februari 1994 NIPR 1995, 389 en Ktr. Groenlo 7 juni 1993 NIPR 
1994,, 172 aJsmede Pres.Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992, 401. 
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landsee arbeidsmarkt geraakt wordt door het ontslag. Vroeger, toen het verbod ook van 
toepassingg was op de werknemer, speelde daarbij onder andere een rol op welke arbeids-
marktt de werkgever een vervanger zou (moeten) zoeken. Nu is slechts relevant of de 
werknemerr na het ontslag terugvalt op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt 
toepasselijkheidd van art. 6 BBA vervolgens vrijwel altijd samen te gaan met de objectieve 
toepasselijkheidd van Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst. Deze samenloop tussen 
art.. 6 BBA en art. 6 EVO laat zich verklaren uit het feit dat ook art. 6 EVO zich in belangrijke 
matee richt op het bepalen van de arbeidsmarkt waar de betrokken werknemer deel van 
uitmaakt.. Dit is tenminste de conclusie die getrokken werd uit de bestudering van de 
interactiee tussen discriminatierecht en verwijzingsrecht. Het verbod op discriminatie naar 
nationaliteitt in het EG-recht is immers te begrijpen als een gebod aan het IPR tot gelijke 
behandelingg van werknemers op dezelfde arbeidsmarkt. Voor zover er redenen zijn om 
desondankss het BBA te blijven behandelen als voorrangsregel, zijn deze dus niet gelegen 
inn het feit dat het BBA, gezien zijn belang voor de arbeidsmarkt, toepassingscriteria kent 
diee geheel anders zijn dan die voor het overige arbeidsrecht. Wel kan mijns inziens een 
argumentt voor zelfstandigheid worden ontleend aan het feit dat het BBA met een vergunnin-
gensysteemm werkt. Dit gegeven pleit er namelijk voor om de werkingssfeer van het BBA 
nauwkeurigg te omschrijven. Zie hierover deel II. 

6.33 De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

Dee Wet minimumloon kent een geschreven werkingssfeerbepaling. Art. 4 lid 2 bepaalt 
datt wie zijn dienstbetrekking niet binnen het Rijk vervult, slechts als werknemer wordt 
beschouwd,, indien hij binnen het Rijk woont en zijn werkgever eveneens binnen het Rijk 
woontt of gevestigd is. Daarbij wordt de werkgever die binnen het Rijk een vaste vertegen-
woordigerr of een vaste inrichting heeft, geacht in Nederland gevestigd te zijn. Op basis 
vann het derde lid van art. 4 kunnen ook personen die niet binnen het Rijk wonen en buiten 
hett Rijk werken, aangemerkt worden als werknemer. Omgekeerd bepaalt lid 4 dat personen 
diee slechts tijdelijk binnen het Rijk wonen of werken van de werking van de wet kunnen 
wordenn uitgezonderd. Met deze werkingssfeer en de daarbij gegeven afwijkingsmogelijk-
heden,, beoogde de wetgever de werkingssfeer van de wet te beperken tot arbeidsverhou-
dingenn die geheel tot de Nederlandse rechtssfeer behoren.101 

Dezee opvatting over de werkingssfeer van de Wet minimumloon komt terug in een 
arrestt van de Hoge Raad met betrekking tot de invulling van het woonplaatsbegrip in art. 
44 lid 2. Volgens de Hoge Raad beoogt de wet de werknemer een minimumloon en 
minimum-vakantiebijslagg te verzekeren, welke gezien de algemene welvaartssituatie als 
sociaall  aanvaardbare tegenprestaties voor de verrichte arbeid kunnen worden beschouwd. 
Voorr werknemers die hun werkzaamheden buiten Nederland verrichten, is dan van belang 
off  zij de invloed ondervinden van het Nederlandse welvaartspeil. Een werknemer die ge-

1011 MvT Wet minimumloon Bijl.Hand. II 1967-1968 9574 nr. 3 blz. 17-18 Schuurmans & Jordens 40 
III  1995, 17-18; Losbl. Arbeidsovereenkomst Wet minimumloon art. 4 aant. 1-3 (Van het Kaar). 
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durendee langere tijd in het buitenland werkt en verblijft, kan dus volgens de Hoge Raad 
niett geacht worden in Nederland te 'wonen' is de zin van art. 4 Wet minimumloon, ook 
niett als gedurende die periode een woning in Nederland wordt aangehouden.102 

Alss deze restrictieve invulling van het rechtssfeercriterium wordt toegepast op de hele 
werkingssfeerr van de Wet minimumloon, heeft de wet slechts een beperkt bereik. Hij zou 
dann slechts van toepassing zijn op werkzaamheden die gewoonlijk in of vanuit Nederland 
verrichtt worden. Op dergelijke arbeidsovereenkomsten zal zonder uitzondering Nederlands 
rechtt (objectief) van toepassing zijn: het gaat om werknemers die deel uitmaken van de 
Nederlandsee arbeidsmarkt. Voor werkzaamheden die niet in maar slechts vanuit Nederland 
wordenn verricht geldt volgens art. 4 lid 2 als aanvullende eis dat zowel werknemer als 
werkgeverr in Nederland gevestigd moeten zijn.103 Een dergelijke beperking op grond 
vann de woonplaats van de werknemer kan echter in strijd komen met het discriminatiever-
bodd van het EG-recht. Als buiten Nederland werkzaamheden worden verricht voor in Neder-
landd gevestigde ondernemingen door werknemers die bijvoorbeeld net over de Belgische 
grenss wonen, zal de wet mijns inziens van toepassing moeten zijn. 

Dee Hoge Raad lijk t voor de toepasselijkheid van de wet veel betekenis te hechten aan de 
woonplaats,, nu dat de plaats is waar de werknemer de invloed ondervindt van het welvaarts-
enn prijspeil. De systematiek van art. 4 in combinatie met de toelichting lijken er echter 
veeleerr op gericht om de werkingssfeer van de wet af te stemmen op de arbeidsmarkt waar-
vann betrokkene deel uitmaakt. De Memorie van Toelichting gebruikt hiervoor het rechts-
sfeercriterium.. Net als bij het BBA, dat ook afstemt op de arbeidsmarkt, zou in dat geval 
dee toepasselijkheid van de Wet minimumloon vrijwel altijd samengaan met de toepasselijk-
heidd van Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst. De bijzondere status van de wet 
iss dan nauwelijks meer te verdedigen. In de praktijk heeft de Wet minimumloon echter 
well  degelijk een zelfstandige werkingssfeer ten opzichte van de lex causae. Van de in lid 
33 en 4 gegeven mogelijkheden om de werkingssfeer van de wet nader te bepalen, is 
namelijkk tot op heden geen gebruik gemaakt. Dit verandert de werkingssfeer van de wet. 
Uitt het samenstel van bepalingen moet dan worden afgeleid, dat de plaats waar de werk-
zaamhedenn worden verricht het primaire criterium is voor toepassing van de wet. Het is 
daarbijj  niet noodzakelijk dat de werkzaamheden gewoonlijk in Nederland worden verricht. 
Dee wet is ook van toepassing op werkzaamheden die slechts gedurende een bepaalde peri-
odee in Nederland worden verricht en wel voor de in Nederland verrichte periode.104 Hier-
meee verandert ook het doel van de wet. Deze beschermt niet alleen de op de Nederlandse 
arbeidsmarktt actieve werknemer door hem een minimuminkomen te garanderen, maar 

1022 Hoge Raad 30 mei 1980 NJ 1980, 634. 
1033 Zie overigens voor een in het vonnis niet nader toegelichte toepassing van de Wet minimumloon 

opp de arbeidsovereenkomst van een buiten Nederland wonende en werkende werknemer in dienst 
vann een Nederlandse werkgever: Ktr Amsterdam 21 augustus 1989 NIPR 1990, 314 (Ash v. Verenigde 
HVA ) ) 

1044 Zie bijv. Ktr. Nijmegen 26 februari 1992 NJ 1983, 735 en de MvT bij de Wet arbeidsvoorwaarden 
grensoverschrijdendee arbeid K II 26 524 nr. 3 blz. 3 en 4. 
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beschermtt tevens tegen vormen van sociale dumping. Zo wordt de Nederlandse werkgever 

beschermdd tegen concurrentie 'in eigen huis' door werkgevers uit landen met lagere loon-

kosten. . 

6.44 De Algemene wet gelijke behandeling 

Dee in 1994 in werking getreden Algemene wet gelijke behandeling bevat een bijzondere 
regelingg met betrekking tot het algemene, in art. 1 van de Grondwet opgenomen discrimi-
natieverbod.1055 De wet verbiedt het maken van onderscheid in verschillende, in de wet 
genoemde,, horizontale verhoudingen. Art. 5 heeft betrekking op met de arbeidsovereenkomst 
samenhangendee situaties zoals sollicitatieprocedures, het aangaan en beëindigen van een 
arbeidsovereenkomst,, scholings- en promotiekansen en arbeidsvoorwaarden. Art. 8 bepaalt 
datt beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in strijd met art. 5 of 
wegenss de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan 
opp art. 5, nietig is. Verder bevat de wet regels over discriminatie bij het aanbieden van 
dienstenn en de toegang tot en uitoefening van vrije beroepen. De correcte naleving van 
dee wet kan worden beoordeeld door een bij de wet opgerichte commissie, de Commissie 
gelijkee behandeling. Deze Commissie is bevoegd in alle gevallen waarin de wet van toe-
passingg is en heeft daarnaast bevoegdheid te oordelen over eventuele schendingen van 
dee artt. 7:646 en 648 BW en de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. De wet bevat 
geenn geschreven werkingssfeerbepalingen. Wel heeft de Commissie inmiddels in drie uit-
sprakenn stelling genomen over de toepasselijkheid van de AWGB op internationale arbeids-
verhoudingen.. Het betreft oordelen uit 1996, 1997 en 1998. 

Hett eerste oordeel betrof een mogelijk verboden onderscheid op grond van burgerlijke 
staatt en/of sexuele gerichtheid bij het aanbieden van reisfaciliteiten aan werknemers en 
hunn partner door een luchtvaarmaatschappij. De betreffende Amerikaanse maatschappij 
verstrektee faciliteiten aan partners van werknemers mits er sprake was van een erkend 
huwelijk,, dan wel een "common law marriage". Of van een dergelijk huwelijk sprake was, 
diendee op grond van de arbeidsvoorwaarden te worden beoordeeld aan de hand van het 
rechtt van de woonplaats van de werknemer. Een in Nederland woonachtige werknemer 
legdee de regeling ter beoordeling voor aan de Commissie. Hij voelde zich gediscrimineerd 
nuu er geen reisfaciliteiten werden verstrekt ten behoeve van zijn vriend, met wie hij 
samenwoonde.. De werknemer zelf werkte vanuit Londen onder een contract naar 
Amerikaanss recht. De Commissie begon zijn overwegingen ten aanzien van zijn 
bevoegdheidd als volgt: 

"Dee Commissie is ... bevoegd in alle gevallen waarin de AWGB bedoeld is van toepassing te zijn. 
Dee AWGB is toepasselijk in alle gevallen die binnen de Nederlandse rechtssfeer vallen, dat wil zeggen 

1055 Wet van 2 maart 1994 Stb. 230 gewijzigd bij Stb. 1994, 269 en Stb. 1995, 250. 
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inn alle gevallen waarin daarvoor voldoende relevante aanknopingspunten bestaan. Zij merkt daarbij 
opp dat het niet de taak van de commissie is vast te stellen welk recht de rechtsverhouding beheerst." 

Dee commissie beoordeelt slechts de toepasselijkheid van de AWGB. In casu ging het geschil 
overr het beleid inzake het toekennen van reisfaciliteiten. Dit beleid maakte volgens de 
Commissiee deel uit van de arbeidsovereenkomst. Nu de arbeidsovereenkomst werd beheerst 
doorr Amerikaans recht, was de Commissie terzake niet bevoegd. Weliswaar kan de AWGB 
(tevens?)) worden beschouwd als voorrangsregel, maar daarvoor had de casus onvoldoende 
raakpuntenn met Nederland. Op één punt kon de commissie echter wel een oordeel vellen, 
namelijkk over de vraag of de verbinding tussen de werknemer en zijn partner gelijk gesteld 
moett worden aan een huwelijk dan wel common law marriage. Deze vraag was immers 
inn de arbeidsvoorwaarden afhankelijk gesteld van het recht van de woonplaats, zijnde 
Nederlandss recht. In een overweging ten overvloede merkt de commissie op dat als de 
arbeidsovereenkomstt onderworpen zou zijn geweest aan Nederlands recht, de regeling in 
strijdd met de wet zou zijn bevonden.106 

Hett tweede oordeel betreft een casus in de internationale zeescheepvaart. De federatie van 
werknemerss in de zeevaart vroeg de commissie om een oordeel over de werkingssfeer 
vann de mede door hen gesloten CAO voor de handelsvaart tot 9000 gross tonnage. Deze 
CAOO maakt ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden een onderscheid tussen werknemers 
woonachtigg in Indonesië en/of de Filippijnen enerzijds en alle andere werknemers ander-
zijds.. De vraag was of dit onderscheid indirecte discriminatie op grond van nationaliteit 
opleverde.. De Commissie achtte zich bevoegd omdat de betrefffende CAO-bepaling is 
opgenomenn in een in Nederland algemeen verbindend verklaarde CAO waarop Nederlands 
rechtt van toepassing is. Dat de werking van de litigieuze CAO-bepaling zich uitstrekt buiten 
hett Nederlands grondgebied, doet daar volgens de Commissie niet aan af.107 

Hett derde oordeel had betrekking op de vraag of een internationale organisatie bij de 
wervingg en selectie voorwaarden mag stellen met betrekking tot de nationaliteit van de 
aann te stellen werknemer.108 Oordelend over haar bevoegdheid herhaalt de commissie 
letterlijkk de hierboven geciteerde overweging uit oordeel 96-73. Vervolgens stelt de 
commissiee vast dat de werkgever door middel van een advertentie op het Internet personeel 
heeftt geworven voor haar vestiging in Nederland. Sollicitanten dienden hun reacties te 
sturenn naar deze vestiging in Nederland. De betreffende werving en selectie valt daarmee 
volgenss de Commissie onder de Nederlandse rechtssfeer. De AWGB is van toepassing, de 
Commissiee is bevoegd. 

1066 Oordeel 96-73 van 4 september 1996 NIPR 1997, 234, Oordelenbundel 1996, 308 (X te NL v. Y 
tee VS). 

1077 Oordeel 97-13 van 4 februari 1997 NIPR 1997, 235, Oordelenbundel 1997, 60 (Federatie van 
Werknemerss in de Zeevaart verzoeker). 

1088 Oordeel 98-81 van 8 juli 1998 Oordelenbundel 1998, 404. 
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Dee commissie hanteert dus ten aanzien van de internationale werkingssfeer van de AWGB 
eenn zeer algemeen criterium, het rechtssfeercriterium, om dit vervolgens aan de hand van 
dee gegevens in de concrete casus nader in te vullen. Zowel qua uitkomst als qua procedure 
lijk tt dit op de handelswijze van het Hof van Justitie ten aanzien van de werkingssfeer van 
art.. 12 EG-verdrag. In beide gevallen gaat het om de toetsing van zeer verscheiden vormen 
vann gedrag aan een grondrechtelijke norm. In deel III van dit boek heb ik betoogd dat voor 
dee werkingssfeer van het discriminatieverbod van art. 12 EG-verdrag onderscheid gemaakt 
moett worden tussen het handelen van particulieren en het handelen van de overheid. Daarbij 
iss de overheid per definitie gebonden aan zijn eigen rechtsnormen terwijl particulieren 
slechtss gebonden zijn als hun handelen een voldoende band heeft met het territoir c.q. de 
rechtssfeerr van de betreffende rechtsgemeenschap. De doorwerking van grondrechten in 
particulieree verhoudingen met een internationaal karakter is, met andere woorden, een vraag 
vann internationaal privaatrecht. 

Tenn aanzien van de positie van grondrechten opgenomen in internationale verdragen 
bestaatt er binnen het IPR verschil van mening. Sommige auteurs verdedigen dat de 
verdragsregelss zijn te beschouwen als voorrangsregels. Anderen gaan er vanuit dat de in 
verdragenn opgenomen grondrechten deel uitmaken van de fundamentele rechtsbeginselen. 
Dezee wordt gewaarborgd via het mechanisme van de negatieve openbare orde. Tenslotte 
wordtt wel verdedigd dat de verdragen een zelfstandige doorwerking kennen. Zie hiervoor 
deell  I van dit boek. 

Tenn aanzien van specifieke nationale wetsbepalingen ligt de keuze anders. Hier moet 
mijnss inziens gekozen worden tussen toepassing als onderdeel van het door de verwij-
zingsregell  aangewezen recht en toepassing op grond van een specifieke werkingssfeer-
bepaling,, als voorrangsregel derhalve. In een artikel in het tijdschrift Sociaal Recht heb 
ikk een voorkeur uitgesproken voor toepassing van de AWGB als deel van toepasselijke recht 
opp de rechtsverhouding, zeker als de discriminatie plaats vindt binnen een contractuele 
relatie.1099 Dit betekent niet dat in gevallen waarin buitenlands recht van toepassing is 
opp de rechtsverhouding, discriminatie zonder meer is toegestaan. De uitkomst van de casus 
kann immers altijd via het leerstuk van de openbare orde getoetst worden aan het algemene 
discriminatieverbodd dat deel uitmaakt van de fundamentele rechtsbeginselen. De uitspraken 
vann de commissie sluiten slechts gedeeltelijk bij dit standpunt aan. In de enige casus waarin 
sprakee was van een mogelijke discriminatie door de werkgever ten aanzien van de ar-
beidsvoorwaarden,, werd voor de toepasselijkheid van de AWGB groot belang gehecht aan 
hett toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst. Nu de arbeidsovereenkomst werd beheerst 
doorr Amerikaans recht, viel het beleid van de werkgever met betrekking tot de reis-
faciliteitenn in beginsel niet onder de werking van de AWGB. Omgekeerd zou de AWGB van 
toepassingg zijn geweest als de arbeidsovereenkomst zou zijn beheerst door Nederlands 
recht.. De AWGB maakt dus volgens de commissie deel uit van het Nederlandse recht als 
lexx causae. De commissie houdt echter nadrukkelijk de mogelijkheid open om daarnaast 
dee AWGB van toepassing te achten als de casus een voldoende band met Nederland heeft 

1099 Sociaal Recht 1997, 353-358. 
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enn wel op basis van het leerstuk van de voorrangsregels. In de voorgelegde casus ontbrak 
eenn relevante band met Nederland nu de casus slechts met Nederland verbonden was door 
dee woonplaats van de werknemer. 

Dee voor de praktijk belangrijkste casuspositie waarin de AWGB van toepassing is op 
eenn arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht, betreft waarschijnlijk de situatie waarin 
buitenlandsee werknemers voor korte of lange tijd naar Nederland worden uitgezonden. 
Opp grond van dee detacheringsrichtlijn is de Nederlandse wetgever verplicht ook kortdurend 
inn Nederland werkzame werknemers de bescherming te bieden van de AWGB.110 A fortiori 
zouu de wet dan van toepassing moeten zijn op langdurig naar Nederland uitgezonden 
werknemers.. In de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid is overigens geen 
bepalingg opgenomen met betrekking tot de werkingssfeer van de AWGB. In de Memorie 
vann Toelichting wordt ervan uitgegegaan, deze wet thans reeds van toepassing is op alle 
arbeidd die in Nederland wordt verricht."1 

Dee grondrechtelijke bescherming van de AWGB maakt dus deel uit van het Nederlandse 
rechtt als het recht dat op grond van de objectieve dan wel subjectieve verwijzing de arbeids-
overeenkomstt beheerst. De regeling is dwingendrechtelijk van aard en valt derhalve onder 
dee werking van art. 6 lid 1 EVO.112 Daarnaast kan de regeling in nog niet nader gespecifi-
ceerdee gevallen worden toegepast als voorrangsregel. Deze dubbele toepassing lijk t ook 
kenmerkendd voor andere contractuele normen met een grondrechten-karakter. Een voorbeeld 
hiervann uit de rechtspraak betreft de toepasselijkheid van art.7:659 lid 2 BW. 

6.55 De artt . 7:659 lid 2 en 653 BW 

Art.. 7:659 lid 2 BW bepaalt dat de rechtsvordering tot nakoming van dee arbeidsverplichting 
vann de werknemer onder de bepaling van een dwangsom of van gijzeling niet is toegelaten. 
Alss een regeling betreffende de sancties op niet-nakoming maakt deze bepaling deel uit 
vann het door de verwijzingsregel aangewezen recht; zie art. 10 EVO. De specifieke regeling 
iss echter gebaseerd op het zowel nationaal als internationaal vastgelegde grondrecht van 
vrijee arbeidskeuze.113 Het Hof Den Haag overwoog als volgt: 

'Terechtt en op juiste gronden overweegt de Pres., dat hoewel in het algemeen overeenkomsten moeten 
wordenn nagekomen, dit voor arbeidsovereenkomsten in zoverre niet geldt, dat niemand tegen zijn 
zinn gedwongen kan worden voor een ander te (blijven) werken. Het hieraan ten grondslag liggende 
rechtt van de werknemer om in zijn onderhoud te voorzien door vrijelijk gekozen werkzaamheden 
vindtt zijn bescherming in het Europees Sociaal Handvest, het Internationaal Verdrag inzake econo-
mische,, sociale en culturele rechten en diensvolgens in de Griekse grondwet alsook in het Nederlands 
arbeidsrecht.. Naar het de dezen toepasselijke Griekse recht (art. 22, lid 3 van de Griekse grondwet), 

1100 Mits deze onder de werking van de richtlijn vallen. 
1111 MvT bij de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid K II 26 524 nr. 3 blz. 3 en 4. 
1122 Art. 9 AWGB. 
1133 Zie Notitie over het grondrecht van vrije arbeidskeuze (art. 19 lid 3 Grondwet), K II 19376 nr. 1-2 
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hetwelkk zijn equivalent kent in hel te onzent geldende van openbare orde zijnde art.7A: 1639a, lid 
22 BW [het huidige art. 7:659 lid 2 BW AH], kan aan een veroordeling van Haan om naar PAOK terug 
tee keren en om daar zijn contract uit te dienen geen dwangmiddel (dwangsom of gijzeling) worden 
verbonden." " 

Hett Hof ontleent dus, evenals eerder de President van de Rechtbank, het verbod op het 
opleggenn van een dwangsom primair aan het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke 
Grieksee recht. Daarnaast stelt het Hof echter vast dat de Nederlandse regeling op dit punt 
eenn openbare orde-karakter heeft en ontleend is aan verschillende Nederland bindende 
internationalee instrumenten. Wat dit betekent voor de toepasselijkheid van de Nederlandse 
regelingg in internationale gevallen is uit bovengenoemde casus niet op te maken nu beide 
voorr toepassing in aanmerking komende rechtsstelsels het verbod kennen. Mijns inziens 
iss de werkingssfeer echter af te leiden uit de aard van de regeling. De regeling bevat een 
verbodd gericht tot zowel de partijen als de rechter. Deze laatste zou, geheel onafhankelijk 
vann het handelen van de contractspartijen, de internationale norm schenden door een 
bepaaldee sanctie op te leggen of mee te werken aan de tenuitvoerlegging daarvan.De grond-
rechtelijkee norm kent bovendien geen enkele clausulering: opleggen van een dwangsom 
off  gijzeling is te allen tijde verboden. Een dergelijke norm is (mede) van toepassing in 
allee gevallen dat de Nederlandse rechter vonnis wijst. Hij is daarmee van positieve openbare 
orde.114 4 

Hett grondrecht van vrije arbeidskeuze dat ten grondslag ligt aan de regeling van art. 7:659 
lidd 2 BW, werkt ook door in de regeling van het concurrentiebeding van art.7:653 BW.'15 

Inn de onderzochte periode werden rechtsvragen met betrekking tot de geldigheid en/of 
toepassingg van concurrentiebedingen echter zonder uitzondering onderworpen aan de lex 
causae."66 Of dit ook betekent dat de regeling uitsluitend toegepast kan worden als Neder-
landss recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, is hieruit echter niet af te leiden. 
Inn de vier arbeidsgeschillen die in de onderzochte periode werden voorgelegd, werd drie 
maall  Nederlands recht toegepast."7 In één casus werd in verschillende instanties respec-
tievelijkk Nederlands en Duits recht van toepassing geacht. Ook naar Duits recht was echter, 
volgenss de Kantonrechter, het concurrentiebeding niet langer van kracht.118 Schending 
vann het Nederlandse rechtsbeginsel deed zich in geen van deze gevallen voor. 

Al ss echter een schending zich zou voordoen, zou de Nederlandse rechter hierin mijns 
inzienss een geheel andere rol vervullen dan bij de schending van art.7:659 lid 2 BW. Het 

1144 Hof Den Haag, 19 december 1995 NIPR 1996, 402. Verg. Polak 1988, 125. 
1155 Verhulp 1999, 177 e.v. 
1166 Verg. Polak 1988, 125. 
1177 Pres.Rb. Amsterdam 23 mei 1996 NIPR 1997, 215 (Vanderdonck v. Brondgeest van Hees Inter-

dealerbrokerr BV). Rb. Middelburg 18 september 1996, KtrTerneuzen 26 juli 1995 NIPR 1997, 217 
(Vann Tongeren v. 1. BVBA Burmex Computers, 2. Burmex Computers Hulst BV). Pres. Rb. Amster-
damm 30 november 1989 NIPR 1989 (Heineken Nederlands Beheer BV v. Commissaris). 

1188 Rb. Zutphen 3 februari 1994 NIPR 1995, 389. Ktr. Groenlo 7 juni 1993 NIPR 1994, 172. Pres.Rb. 
Zutphenn 21 juli 1992 NIPR 1992, 401 (Chemproha Chemical Distributors v. Jagt). 
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concurrentiebedingg is immers een afspraak tussen partijen. Deze afspraak belemmert de 
werknemerr in zijn vrije arbeidskeuze. In verband hiermee legt het recht bepaalde beperkin-
genn op aan het concurrentiebeding. Hierbij vindt een bepaalde afweging plaats tussen de 
belangenn van de werkgever en die van de werknemer. Per land kan die belangenafweging 
anderss uitvallen. Het kan dan vóórkomen dat partijen een naar Nederlandse maatstaven 
ongeoorloofdee afspraak hebben gemaakt die is toegestaan volgens het op hun rechtsver-
houdingg toepasselijke buitenlandse recht. In dat geval kan er een resultaat ontstaan dat 
onverenigbaarr is met een fundamenteel beginsel van de Nederlandse rechtsorde. De rechter 
kann in zo'n geval ingrijpen op basis van de (negatieve) openbare orde en de partijafspraak 
terugbrengenn tot in Nederland aanvaardbare proporties. Het is voor de goede werking van 
hett grondrecht niet nodig dat de Nederlandse rechter altijd toepassing geeft aan art. 7:653 
BW.. Deze wetsbepaling, die een nadere uitwerking geeft van het grondrecht, is dan ook 
niett van positieve openbare orde. 

6.66 Individueel arbeidsrecht, tussenconclusie 

Dee hier besproken contractuele voorrangsregels vallen uiteen in twee categorieën. De ene 
groepp dankt zijn status aan economische en/of administratieve overwegingen, terwijl de 
anderee groep in hoge mate een grondrechtelijk karakter heeft. Bij voorrangsregels zonder 
grondrechtenkarakterr komen de verschillende voor het arbeidsrecht relevante marktbegrippen 
weerr om de hoek kijken. Het BBA reguleert de terugval van werknemers op de arbeidsmarkt, 
zijndee de markt van vraag en aanbod van arbeid. De Wet minimumloon legt de onderlinge 
concurrentiee tussen werknemers bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten aan banden 
enn reguleert dus dezelfde arbeidsmarkt. Daarnaast echter reguleert de Wet minimumloon 
dee markt voor goederen en diensten in die zin dat Nederlandse werkgevers bij werkzaam-
hedenn in Nederland worden beschermd tegen concurrentie op basis van de loonkosten door 
buitenlandsee bedrijven. 

Hett BBA sluit voor zijn werkingssfeer heel nauw aan bij de verwijzingsregel, nu zijn 
functiee verwijst naar het ook voor de verwijzing relevante criterium van betrokkenheid 
vann de arbeidsmarkt. De Wet minimumloon heeft daarentegen een dubbele functie en 
daarmeee ook een tweeledige werkingssfeer. In beide gevallen geldt dat de regelingen 
volgenss de heersende leer geen deel uitmaken van de lex causae. Een rechtskeuze voor 
Nederlandss recht heeft dan ook niet tot gevolg dat het BBA en/of de Wet minimumloon 
vann toepassing worden. Dit is anders voor de groep voorrangsregels met een grondrechtelijk 
element.. De grondrechtelijke noties die ten grondslag liggen aan het Nederlandse ar-
beidsrecht,, maken immers deel uit van dat arbeidsrecht en zijn derhalve van toepassing 
inn alle gevallen dat Nederlands recht de arbeidsovereenkomst beheerst. Daarnaast echter 
stellenn de grondrechten via het leerstuk der openbare orde een grens aan de toepasselijkheid 
vann buitenlands recht. 

Hett Nederlandse recht kent verschillende arbeidsrechtelijke regelingen die meer of minder 
opp de Nederlandse situatie toegespitste uitwerkingen van fundamentele rechtsbeginselen 
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bevatten.. Deze regelingen vormen in het IPR een wat merkwaardige tussencategorie van 
regels.. Ze maken deel uit van de lex causae. Of ze daarnaast ook op andere gronden van 
toepassingg zijn, kan per regeling verschillen. De AWGB is (tevens) een voorrangsregel die 
sindss de inwerkingtreding van de detacheringsrichtlijn mede van toepassing is op vrijwel 
allee arbeidsovereenkomsten op grond waarvan in Nederland werkzaamheden worden 
verricht.. Art. 7: 659 lid 2 BW is van positieve openbare orde en dient altijd te worden 
gerespecteerdd door de Nederlandse rechter. De regeling van het concurrentiebeding lijk t 
voornamelijkk relevant als deel van de lex causae. Een concurrentiebeding dat beheerst wordt 
doorr buitenlands recht, kan wel onder omstandigheden tot resultaten leiden die in strijd 
zijnn met de Nederlandse openbare orde. Een ander grondrecht dat expliciet in de Neder-
landsee rechtspraak aan de orde is geweest is het (in Nederland niet gecodificeerde) recht 
vann staking. Ook dit recht werkt ten opzichte van een naar buitenlands recht te beoordelen 
stakingg slechts door via de toets van de negatieve openbare orde."9 

77 Waardering 

Hett arbeidsrecht kan worden onderverdeeld in regelingen die het collectief van werknemers 
betreffenn en individueel arbeids(overeenkomsten)recht. De collectieve regelingen zijn nader 
onderr te verdelen in regelingen die zich richten op de directe werkomgeving en regelingen 
diee zich richten op de organisatie van de werkgever. De internationale werkingssfeer van 
dezee regelingen sluit hier over het algemeen bij aan. Daarmee is de toepassing van collec-
tievee regelingen onafhankelijk van het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst. Dit 
kann worden beschouwd als een probleem van kwalificatie of als een toepassing van het 
leerstukk der voorrangsregels. In beide gevallen doorkruisen deze regelingen onder omstan-
dighedenn de verwijzing. In Nederland zijn de relevante regelingen overigens in het algemeen 
voorzienn van specifieke werkingssfeerbepalingen. Ze zijn derhalve te beschouwen als 
voorrangsregels. . 

Ookk het individuele arbeidsrecht kent voorrangsregels. In het bovenstaande zijn 
besprokenn het BBA, de Wet minimumloon, de AWGB en art.7:659 lid 2 BW. Ten aanzien 
vann de werkingssfeer van deze bepalingen werd geconstateerd dat er twee soorten voor-
rangsregelss lijken te bestaan. Het BBA en de Wet minimumloon voldoen aan het klassieke 
beeldd van een voorrangsregel. De regel is voorrangsregel op grond van zijn specifieke, 
bovenindividuelee belang. Dit belang bepaalt vervolgens de werkingssfeer; het toepasselijke 
rechtt op de arbeidsovereenkomst is irrelevant. De andere twee bepalingen hebben daaren-
tegenn een grondrechtenkarakter. Dit bijzondere karakter werkt door in hun internationale 
werkingssfeer.. Dergelijke bepalingen maken deel uit van het Nederlandse recht als lex 
causae,, maar kunnen, afhankelijk van hun specifieke karakter, daarnaast invloed uitoefenen 
viaa de leerstukken van de voorrangsregels en de negatieve en positieve openbare orde. 

1199 HR 16 december 1983 NJ 1985, 311 (Saudi Independence). 
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Zowell  het BBA als de Wet minimumloon lijken zich te richten op werknemers die deel 
uitmakenn van de Nederlandse arbeidsmarkt. De toepasselijkheid van deze regelingen sluit 
dann ook nauw aan bij de toepassing van Nederlands recht als objectief toepasselijk recht 
opp de arbeidsverhouding. Dat in zo'n geval toch gekozen wordt voor het formuleren van 
eenn bijzondere werkingssfeer kan diverse achtergronden hebben. Allereerst kan het karakter 
vann de regeling het wenselijk maken om de werkingssfeer van de regeling nauwkeurig 
aff  te bakenen. Met name als een regeling voorziet in de betrokkenheid van publiekrech-
telijkee organen lijk t het niet aan te raden om de werkingssfeer te laten afhangen van open 
normen.. Dit is tegelijkertijd een belangrijk bezwaar tegen de huidige werkingssfeer van 
hett BBA. Een tweede argument kan ontleend worden aan het feit dat met name het BBA 
ingrijptt in de contractsvrijheid op een wijze die rechtsvergelijkend gezien ongebruikelijk 
is.. Een dergelijke ingreep zou slechts moeten plaatsvinden als hiervoor een voldoende 
zwaarwegendd belang aanwezig is. De kring van te beschermen werknemers zal dan voor 
hett BBA iets nauwer worden getrokken dan voor het toepasselijke recht. Arbeidsverhoudin-
genn die met geen enkele arbeidsmarkt een hechte band vertonen, en bij gebrek aan beter 
wordenn aangeknoopt aan Nederlands recht, vallen dan niet onder de betreffende voor-
rangsregel.. Een dergelijke redenering leek ten grondslag te liggen aan de uitspraak van 
dee kantonrechter in de zaak Maynard v. Shulton. In die uitspraak was sprake van een 
arbeidsovereenkomstt tussen een Zuidafrikaanse werknemer en een Amerikaanse werkgever 
opp grond waarvan tijdelijk in Nederland werkzaamheden werden verricht. Het Nederlandse 
rechtt was van de drie relevante rechtsstelsels nog het meest bij de arbeidsverhouding 
betrokken,, maar de Kantonrechter achtte het BBA niet van toepassing nu de werknemer 
niett terugviel op de Nederlandse arbeidsmarkt. In hoger beroep is deze beslissing overigens 
teruggedraaidd waardoor de parallellie tussen toepassing van het BBA en toepassing van 
hett overige Nederlandse arbeidsrecht nog eens is versterkt.120 

Inn het bovenstaande is aangegeven dat de structuur van art. 4 Wet minimumloon en 
dee daarbij behorende toelichting de suggestie wekken dat ook deze wet een beperkt 
geldingsbereikk voor zichzelf claimt. De werkelijkheid is echter anders. De Wet minimum-
loonn ontleent zijn status van voorrangsregel aan het feit dat hij zich niet alleen richt op 
dee Nederlandse arbeidsmarkt maar tevens een ander belang dient. Hij beschermt namelijk 
tegenn sociale dumping. Deze tweeledige functie uit zich in een tweeledige werkingssfeer. 
Eenn dergelijke dubbele functie vormt het derde argument voor het toekennen van de status 
vann voorrangsregel. Het zou natuurlijk mogelijk zijn geweest de Wet minimumloon te 
beschouwenn als deel van de lex causae en tevens een autonome werkingssfeer aan de regel 
toee te kennen. Een dergelijke oplossing past echter slecht in het tweesporige systeem van 
hett Nederlandse IPR en lijk t alleen te worden gebruikt bij regels met een grondrechtenkarak-
ter.. Ook in dat geval wordt de Nederlandse regeling echter bij voorkeur omschreven als 

1200 Ktr Den Haag 11 augustus 1992, Kir. Den Haag 1 maart 1988, Ktr Den Haag 19 maart 1991, Ktr 
Denn Haag 5 november 1991 NIPR 1993, 285 (Maynard v. Shulton Ine). Rechtbank Den Haag 19 
aprill  1995 weergegeven door Beukering-Rosmuller in: LA Struycken 1996, 6-9. 

485 5 



44 - Voorrangsregels 

voorrangsregell  met een, in dit geval op betrokkenheid van de Nederlandse rechtssfeer 
gebaseerde,, ruim bemeten werkingssfeer. 

Nederlandsee voorrangsregels zijn dus, ook in het arbeidsrecht, in het algemeen voor hun 
toepassingg in internationale gevallen geheel onafhankelijk van het toepasselijk recht op 
dee overeenkomst. Hoewel in officiële stukken een aantal voorrangsregels worden genoemd 
alss voorbeelden van dwingend recht in de zin van art. 6 lid 1 EVO, zullen Nederlandse 
rechterss deze voorrangsregels uitsluitend toepassen op basis van hun eigen geldingspretentie. 
Zee maken geen deel uit van het objectief of subjectief toepasselijk recht. De detacherings-
richtlijnn brengt daarin voor de meeste in de richtlijn opgenoemde onderwerpen geen ver-
andering.. Het merendeel van de door de detacheringsrichtlijn bestreken regelingen is te 
beschouwenn als voorrangsregel. In de toelichting bij de implementatiewet wordt gesteld 
datt deze voorrangsregels reeds van toepassing zijn op alle werkzaamheden in Nederland 
zodatt bij implementatie van de detacheringsrichtlijn de werkingssfeer van de verschillende 
wettenn niet hoeft te worden aangepast. Mijns inziens is dit correct ten aanzien van de 
arbeidstijdenwet,, de arbeidsomstandighedenwet en de Wet minimumloon. De bewering 
iss minder makkelijk te onderbouwen voor de AWGB. Die wet heeft immers geen geschreven 
werkingssfeerbepalingg en de uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling gaven op 
ditt punt nog geen zekerheid. Op grond van de plicht tot richtlijnconforme interpretatie 
moett er echter vanaf 16 december 1999 vanuit worden gegaan dat de AWGB van toepassing 
iss op gedetacheerde werknemers. 
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CAO' ss en IPR 

11 Inleiding 

Dee collectieve arbeidsovereenkomst is voor het internationaal privaatrecht een moeilijk 
grijpbaarr fenomeen, dat op diverse plekken voor lastige problemen zorgt. Een van de rede-
nenn waarom de CAO problemen opwerpt, is dat deze rechtsvergelijkend gezien geen een-
duidigg fenomeen is. Terwijl in Engeland de CAO in het algemeen niet in rechte afdwingbaar 
is,, zijn de meeste bedrijfstak-CAO's in Nederland algemeen verbindend. De status van CAO-
normenn verschilt dus van land tot land. Eerder in dit boek is betoogd dat een CAO uitsluitend 
relevantiee heeft voor het IPR als de daarin opgenomen bepalingen zijn te beschouwen als 
rechtsnormenn in de zin van het IPR. Dit is mijns inziens alleen het geval als de bepalingen 
onafhankelijkk van de wil van de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst een norme-
rendee werking uitoefenen op die overeenkomst. Algemeen verbindend verklaarde CAO-bepa-
lingen,, zoals deze bekend zijn in het recht van Nederland, Frankrijk en Duitsland, zijn 
inn ieder geval te beschouwen als recht in de zin van het IPR. 

Alss een CAO-bepaling gekwalificeerd wordt als rechtsregel, rijst vervolgens de vraag 
off  deze rechtsregel deel uitmaakt van de lex causae of juist voorzien is van een zelfstandige 
internationalee werkingssfeer. Is de bepaling te beschouwen als voorrangsregel, dan moet 
hijj  tenslotte voorzien worden van een specifieke scope rule. In deel II van dit boek is 
beschrevenn wat in dit opzicht de standpunten waren in Nederland, Frankrijk en Duitsland 
vóórr de inwerkingtreding van het EVO. In dit hoofdstuk wordt de CAO nogmaals bekeken, 
maarr nu vanuit het gezichtspunt van de Nederlandse internationaal-privaatrechtelijke 
rechtspraktijk.. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de iPR-rechtspraak waarin CAO's 
eenn rol spelen (par. 2). Vervolgens wordt de wettelijke regeling aan een nadere beschouwing g 
onderworpenn (par. 3) waarna een overzicht wordt gegeven van werkingssfeerbepalingen 
inn Nederlandse algemeen verbindend verklaarde CAO's (par. 4). In dat kader wordt specifiek 
aandachtt besteed aan de werkingssfeer van de CAO voor de bouwnijverheid. Het hoofdstuk 
sluitt af met een waardering van het gevondene (par. 5). 
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22 Rechtspraak IPR 

2.11 Inleidin g 

CAO'ss komen op drie manieren in de te bespreken rechtspraak aan de orde. Een aantal 
uitspraken,, met name uit de zeescheepvaart, betreft de geldigheid van niet-Nederlandse 
CAO'ss en de doorwerking daarvan in de individuele arbeidsovereenkomst, een viertal uit-
sprakenn heeft betrekking op algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen en tenslotte 
vermeldd ik een aantal uitspraken die iets zeggen over toepassing van een nationale CAO 
alss indicatie voor de rechtsaanwijzing. 

2.22 De zeevaart en het probleem van de internationale CAO 

Inn een groot gedeelte van de casus die betrekking hebben op de zeescheepvaart, speelt 
eenn collectieve arbeidsvoorwaardenregeling een rol en wel de arbeidsvoorwaardenregeling 
diee is opgesteld door de International Transportworkers Federation. Deze vakbond tracht 
bepaaldee minimum arbeidsvoorwaarden voor zeelieden te verzekeren door met zeewerk-
geverss zogenaamde special agreements te sluiten. In deze agreements neemt de werkgever 
dee verplichting op zich om zijn werknemers, soms met terugwerkende kracht, te belonen 
volgenss de ITF-standaard. De totstandkoming van de special agreements wordt vaak door 
middell  van stakingen en boycots afgedwongen. Dit leidde in de onderzochte periode tot 
eenn aantal procedures. Daarin moest de Nederlandse rechter zich uitlaten over zaken als 
hett toepasselijke recht op een staking met internationale elementen, de geldigheid van een 
onderr invloed van een boycot tot stand gekomen overeenkomst, de verhouding tussen de 
ITF-CAOO en een eerder gesloten CAO en de doorwerking van de ITF-CAO in de individuele 
arbeidsovereenkomst.11 Daar het stakingsrecht buiten de context van dit boek valt, blijf t 
dee rechtspraak over dit onderwerp verder buiten beschouwing. In deze paragraaf wordt 
uitsluitendd de rechtspraak met betrekking tot de CAO besproken. Complicerende factor daar-
bijj  is, dat de ITF-CAO een bij uitstek internationale CAO is, die niet vanzelfsprekend is 
onderworpenn aan een bepaald recht. Daardoor spelen in deze casus twee te onderscheiden 
vragenn door elkaar heen, te weten, welk recht beheerst de CAO als overeenkomst en welk 
rechtt bepaalt de doorwerking van de CAO in de individuele arbeidsovereenkomst. 

Dee special agreement die de ITF met de werkgever sluit, bevat de volgende bepaling: "The 
Companyy undertakes as follows: ... b) to incorporate the terms and conditions of the ITF 

ll  Voor staking zie HR 16 december 1983 NJ 1985, 311, NIPR 1984, 199 (Saudi Independence). Ook 
inn een aantal voor het bevoegdheidsrecht belangrijke arresten was sprake van ITF-CAO's. Zo stond 
inn de zaak die leidde tot het arrest Harvest Trader een Griekse CAO die een forumkeuze bevatte 
tegenoverr een ITF-CAO zonder forumkeuze (HR 28 oktober 1988 NJ 1989, 765, NIPR 1989, 126). 
Dee ITF-CAO speelt ook een rol in de casus leidende tot HR 25 april 1997 NJ 1998, 665, NIPR 1997, 
2366 (Maala y Marron). 
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Collectivee Agreement into the individual contract of employment of each seafarer."2 Deze 
bepaling,, die parallellen vertoond met het Nederlandse art. 14 Wet CAO, bewerkstelligt 
volgenss het Hof Den Haag een civielrechtelijke verplichting van de werkgever jegens de 
ITF.. Zij brengt echter niet mee dat de werkgever niet meer rechtsgeldig op andere voorwaar-
denn kan contracteren. Een dergelijke dwingende doorwerking van de CAO in de individuele 
overeenkomstt kan wel voortvloeien uit het toepasselijke recht, aldus het hof.3 Voor zover 
ditt recht een dergelijk gevolg niet aan de iTF-overeenkomst toekent, kan worden terug-
gegrepenn op andere uit het CAO-recht bekende hulpconstructies om binding te bewerkstel-
liaenn 4 Tn He rerhtcnrank wnrdt biivoorbeeld verwezen naar het leerstuk van de verteeen-
woordiging,, naar het derdenbeding en naar impliciete of expliciete aanvaarding van de 
CAO-bepalingenn door de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. 

Eenn beroep op een derdenbeding komt voor in de uitspraken van het Hof Den Haag 
vann 20 augustus 19875, de Rechtbank Rotterdam van 7 februari 19866 en de Rechtbank 
Rotterdamm van 15 februari 19967. De Rechtbank Rotterdam gaat er in zijn uitspraak van 
166 januari 1987 van uit, dat de ITF "handelde in het belang van en ten bate van eisers" 
enn lijk t daarmee gebruik te maken van het leerstuk van de vertegenwoordiging.8 Toepas-
selijkheidd van een CAO op basis van de bepalingen van dee individuele overeenkomst speelde 
inn 1996 in een kort geding voorgelegd aan de President van de Rechtbank Rotterdam.9 

Ookk ten aanzien van deze hulpconstructies kunnen echter vragen rijzen die alleen 
beantwoordd kunnen worden aan de hand van het op die vragen toepasselijke recht. In alle 
onderzochtee uitspraken werd daarbij teruggegrepen op het recht dat van toepassing is op 
dee individuele arbeidsovereenkomst. Dit recht beheerst in de onderzochte uitspraken niet 
alleenn de vraag naar de doorwerking van de CAO in de individuele arbeidsovereenkomst 
maarr ook vragen met betrekking tot de geldige totstandkoming van dee overeenkomst tussen 
werkgeverr en vakbond. 

All ee vragen met betrekking tot de CAO worden dus (accessoir) aangeknoopt bij de in-
dividuelee arbeidsovereenkomst. Dit is rechtstheoretisch geen fraaie oplossing. Het lijk t 
immerss voor het IPR uit te maken hoe de verhouding tussen de betrokkenen wordt gekwali-
ficeerd.. Uitgaande van de CAO als afzonderlijk juridisch fenomeen ligt het accent op de 
vraagg of een overeenkomst tussen werkgever en vakbond als CAO wordt erkend door een 
rechtsstelsel.. Het CAO-recht van dat land bepaalt dan de voorwaarden voor totstandkoming 
enn geeft antwoord op de vraag of automatische doorwerking plaatsvindt en ten aanzien 

22 Tekst ontleend aan Rb. Rotterdam 15 februari 1996 NIPR 1996, 443. 
33 Hof Den Haag 20 augustus 1987 NIPR 1988, 147 (Sörensen v. Lif t Off). 
ii  Zie voor deze hulpconstructies: Jacobs 1986, 214-225. 
55 NIPR 1988, 147 (Sörensen v. Lif t Off). 
66 NIPR 1986, 309 (Pacifico), zie in dezelfde zaak ook Hof Den Haag 20 mei 1983 NIPR 1984, 111, 

S&SS&S 1983, 94 en 10 oktober 1989 NIPR 1990, 456. 
77 NIPR 1996, 443 (Elvictor). 
88 NIPR 1987, 411, S&S 1987, 63. ("Tenacity" later "Fraternity"). 
99 Vonnis van 8 maart 1996 NIPR 1996, 445 (Allweather Chartering & Co v. Ofati). 
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vann welke arbeidsovereenkomsten. De CAO kan echter ook worden gezien als een specifieke 
vormm van het iedencontract. De vakbond contracteert in die optiek (mede) namens en ten 
behoevee van de leden. Het ledencontract van art. 2: 46 BW heeft aspecten van zowel ver-
tegenwoordigingg als derdenbeding.10 Dit levert weer twee mogelijke iPR-kwalificaties op. 

Alss de vakbeweging als een zelfstandige contractspartij wordt beschouwd die in een 
overeenkomstt een beding opneemt ten gunste van een nader omschreven groep derden, 
moett de meeste betekenis gehecht worden aan het recht dat de overeenkomst tussen 
vakbondd en werkgever beheerst." De doorwerking van de CAO in de individuele arbeids-
overeenkomstt wordt ook in dit geval beheerst door het recht dat van toepassing is op de 
CAO.. Een kwalificatie als vertegenwoordiging levert een ander resultaat op. Vertegen-
woordigingg wordt beheerst door de regels van het vertegenwoordigingsverdrag die voor 
vragenn met betrekking tot de verhouding tot de derde (in casu de werkgever) aanknopen 
bijj  de vestigingsplaats van de vertegenwoordiger resp. de plaats van handelen.12 Deze 
laatstee verwijzingsregel lijk t niet erg geschikt voor het CAO-recht. 

Dee constellatie waarin de CAO zich afspeelt, wordt gekenmerkt door het bestaan van 
verschillendee relaties tussen minstens drie betrokken partijen. De relatie tussen vakbond 
enn werkgevers(organisatie) is - mede - contractueel. Ook de individuele werkgever en 
werknemerr hebben een contractuele relatie. De relatie tussen de CAO-partijen en de partijen 
bijj  de individuele arbeidsovereenkomst, tenslotte, is in sommige rechtstelsels te beschouwen 
alss een ledenverhouding, in andere als een vorm van mandaat.13 

Inn het CAO-recht is dus sprake van twee in hoofdzaak contractuele relaties plus een derde 
verhoudingg die wisselend wordt gekwalificeerd. Het lijk t verstandig om voor alle vragen 
mett betrekking tot de totstandkoming en doorwerking van de CAO aan te knopen bij een 
vann de twee contractuele rechtsverhoudingen. Ik heb zojuist verdedigd dat zowel de 
kwalificatiee als CAO als de hulpconstructie van het derdenbeding leiden tot aanknoping 
aann het recht dat van toepassing is op de CAO zelf. De rechtspraak kiest in de zeevaartcasus 
echterr zonder uitzondering voor het recht dat van toepassing is op de individuele arbeids-
overeenkomst.. Voor zover CAO-bepalingen deel uitmaken van de lex causae is er ook geen 
verschill  in uitkomst tussen deze twee aanknopingswijzen. Als echter een CAO onder 

100 Dijk/Van der Ploeg 1997, 113. 
111 Polak 1993,67-68. 
122 Art. 11 Haags vertegenwoordigingsverdrag 14 maart 1978 Trb. 1987, 138 en 1992, 130. Polak 1993, 

188 e.v. In de Pacifico-casus was op andere gronden een beroep gedaan op toepassing van het recht 
vann de plaats van handelen. Die casus betrof de vraag of de collectieve overeenkomst nietig dan wel 
vernietigbaarr was nu hij tot stand gekomen was onder druk van een boycot-actie. De ITF beriep zich 
eropp dat het recht van het land waar de boycot had plaatsgevonden bepalend moest zijn voor de 
rechtmatigheidd van dit collectieve actiemiddel en dus ook bepalend was voor de vraag of de 
overeenkomstt vernietigbaar was wegens dwang. Het hof volgde de ITF hierin echter niet, maar achtte 
ookk op deze vraag het recht van toepassing dat de arbeidsovereenkomst beheerste (Hof Den Haag 
200 mei 1983 NIPR 1984, 111). 

133 Het Nederlandse en Duitse CAO-recht gaat in belangrijke mate uit van lidmaatschapsverhoudingen. 
Inn het Franse en Amerikaanse recht lijk t mandaat meer op de voorgrond te staan. 
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omstandighedenn beschouwd moet worden als voorrangsregel, maakt het wel degelijk verschil 
welkee aanknopingswijze wordt gevolgd. 

Inn de besproken zeevaartcasus is van een dergelijke dwingende toepasselijkheid van 
CAO'ss in het algemeen echter geen sprake. In de Pacifico-zaak blijkt zelfs expliciet uit 
dee gepubliceerde uitspraak dat de CAO's in geschil slechts van toepassing waren op basis 
vann een verwijzing naar die CAO in de individuele arbeidsovereenkomst.14 In dat geval 
iss van dwingende doorwerking geen sprake; het effect van een dergelijke verwijzing dient 
mijnss inziens uitsluitend beoordeeld te worden aan de hand van het toepasselijke recht 
opp de individuele arbeidsovereenkomst. 

Dee doorwerking van de ITF-CAO in de individuele arbeidsovereenkomsten van zeelieden 
wordtt dus terecht onderworpen aan het recht dat de individuele arbeidsovereenkomsten 
beheerst.. De rechtspraak gaat echter verder door ook de totstandkoming van de CAO aan 
ditt recht te onderwerpen. Dit is mijns inziens moeilijker verdedigbaar: de CAO is een 
collectieff  fenomeen en dient dan ook aangeknoopt te worden op basis van een criterium 
datt betekenis heeft voor het collectief. Hierbij kan betekenis worden toegekend aan het 
rechtt dat de arbeidsovereenkomsten van de betreffende groep werknemers beheerst, zeker 
alss dit samenvalt met het recht van de vestiging van de werkgever en/of het recht dat van 
toepassingg was op eerdere collectieve onderhandelingen met dezelfde werkgever. Deze 
laatstee situatie deed zich voor in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 16 januari 
1987.155 Daarin was sprake van een met een Griekse zeemansbond gesloten CAO die een 
rechtskeuzee voor Grieks recht bevatte. Deze CAO was van toepassing op de arbeidsover-
eenkomstenn van de zeelieden werkzaam aan boord van het motorschip Tenacity. De geldig-
heidd van een later ten bate van dezelfde groep werknemers afgesloten ITF-CAO werd door 
dee rechtbank beoordeeld aan het toepasselijke recht op de individuele arbeidsovereenkomst 
vann de betreffende zeelieden. 

Eenn soortgelijke samenval van aanknopingspunten deed zich voor in de zaak Pacifico.16 

Inn deze casus was (opnieuw) sprake van een samenloopprobleem tussen een CAO gesloten 
doorr de Griekse zeeliedenbond en een later afgesloten ITF-CAO. De Griekse CAO was door 
dee partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard op hun 
rechtsverhouding.. Zowel de CAO zelf als de individuele arbeidsovereenkomst werden op 
grondd van een rechtskeuze beheerst door Grieks recht. De rechtbank achtte vervolgens 
Griekss recht van toepassing op de vraag of het de werkgever vrijstond om tijdens de loop-
tijdd van de Griekse CAO een overeenkomst te sluiten met de ITF, een vakbond die bij de 
Grieksee overeenkomst niet betrokken was. Ook de vraag of de overeenkomst tussen ITF 
enn de werkgever nietig was dan wel vernietigbaar op grond van dwang, werd onderworpen 
aann Grieks recht. 

144 Rb. Rotterdam 7 februari 1986 NI PR 1990, 456. 
155 NIPR 1987, 411 ("Tenacity" later "Fraternity"). 
166 Rb. Rotterdam 7 februari 1986 NI PR 1986, 309, Hof Den Haag 10 oktober 1989 NIPR 1990, 456 

alsmedee Rb. Rotterdam 18 december 1981 en Hof Den Haag 20 mei 1983 NIPR 1984, 111 (Pacifico). 

491 1 



55 -CAO's en IPR 

2.33 Algemeen verbindendverklarin g in de rechtspraak 

Dee problemen met betrekking tot ITF-CAO's komen dus in belangrijke mate voort uit het 
feitt dat deze CAO's niet eenduidig afkomstig zijn uit een bepaald rechtssysteem. Bij alge-
meenn verbindend verklaarde CAO's is dit per definitie anders: door de verbindendverklaring 
wordtt de CAO tot nationaal recht van het land waar de verbindendverklaring plaatsvindt. 
Dann rest slechts de vraag of de verbindend verklaarde bepalingen deel uitmaken van de 
lexx causae of van toepassing zijn als voorrangsregel. Het is ook mogelijk, dat beide criteria 
eenn rol spelen. Zo wordt ten aanzien van Duitse CAO's verdedigd dat deze uitsluitend van 
toepassingg zijn op arbeidsovereenkomsten beheerst door Duits recht terwijl daarnaast de 
verbindendverklaringg slechts territoriale werking heeft. Onder Frans recht daarentegen kan 
dee CAO worden toegepast zowel als deel van de lex causae als zelfstandig op basis van 
territorialee aanknoping. De opvattingen over de internationale werkingssfeer van verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen kunnen dus verschillen van land tot land. 

Inn de casus van Rechtbank Maastricht 7 maart 1996 deed de werknemer een beroep op 
eenn bepaling van een Belgische algemeen verbindend verklaarde CAO.17 Op de arbeidsover-
eenkomstt was door partijen Nederlands recht van toepassing verklaard. De kantonrechter, 
diee Belgisch recht objectief toepasselijk achtte, anticipeerde op art. 6 lid 1 EVO. De vor-
deringg op basis van de CAO was echter volgens de kantonrechter niet toewijsbaar nu "dit 
onderdeell  niet is gestoeld op dwingendrechtelijke bepalingen in de Belgische wetgeving 
betreffendee de arbeidsovereenkomst, doch op een collectieve arbeidsovereenkomst." De 
rechtbankk corrigeerde de kantonrechter in hoger beroep met name ten aanzien van het laatste 
punt.. Niet alleen werkte de betreffende CAO wel degelijk dwingend door in de individuele 
arbeidsovereenkomst,, hij gold naar Belgisch recht zelfs als een wet van politie en veiligheid. 
Hijj  was dwingend van toepassing, ongeacht het overigens op de overeenkomst toe te passen 
recht.18 8 

Dee Nederlandse rechter werd dus geconfronteerd met een buitenlandse rechtsregel die 
inn het betreffende rechtssysteem als voorrangsregel werd gekwalificeerd. Daarbij vertoonde 
dee rechtbank niet de in de jurisprudentie gebruikelijke terughoudendheid maar paste zonder 
meerr de Belgische voorrangsregels toe. Het is de vraag of de uitspraak op dit punt aansluit 
bijj  art. 7 Evo. Art. 7 gaat ervan uit, dat het recht van het land van herkomst bepaalt of 
eenn rechtsregel de status van voorrangsregel heeft. Dit recht stelt bovendien de autonome 
werkingssfeerr van de rechtsregel vast. In zoverre sluit het vonnis dus aan bij het EVO. De 
rechterss van andere landen zijn echter niet verplicht het land van herkomst klakkeloos te 
volgen.. Ze moeten immers zelfstandig beslissen of ze 'gevolg toekennen' aan de betreffende 
regel.. Zowel de band tussen de casus en het land van herkomst, als de door de voor-
rangsregell  beschermde belangen spelen hierbij een rol. Dit houdt mijns inziens in dat de 
rechterr zelfstandig moet bepalen of er zwaarwegende belangen in het geding zijn die 
toepassingg van het buitenlandse recht in het concrete geval noodzakelijk maken. Daarmee 

177 NI PR 1996, 240. 
188 Zie hierover tevens Dumortier 1981, 316. 
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wordenn indirect zowel de voorrangsregelstatus zelf als de door het buitenlandse recht aan 
dee bepaling toegekende werkingssfeer op redelijkheid getoetst. Een dergelijke toetsing ont-
breektt in de uitspraak van de rechtbank echter geheel. 

Wass in bovengenoemde casus sprake van een Belgische verbindend verklaarde CAO, in 
dee drie nu te behandelen gevallen werd aan de Nederlandse rechter een vraag voorgelegd 
mett betrekking tot de toepasselijkheid van Nederlandse verbindend verklaarde CAO-bepalin-
genn op internationale arbeidsverhoudingen. Het eerste geval betrof de rechtzaak tussen 
dee Stichting vrijwilli g vervroegde uittreding meubelindustrie en meubileringsbedrij ven 
Nederlandd en Velda matrassen en zetelfabriek PVBA te België. In deze rechtzaak claimde 
dee Stichting VUT-premies ten behoeve van in Nederland woonachtige en werkzame vertegen-
woordigerss van Velda. Deze verweerde zich met een aantal argumenten. 

Hett eerste argument was gebaseerd op het gegeven dat de arbeidsovereenkomsten van 
dee betreffende vertegenwoordigers beheerst werden door Belgisch recht. Daarnaast stelde 
Velda,, dat verbindendverklaring op grond van art. 2 Wet AVV slechts territoriale werking 
heeft.. Tenslotte beriep Velda zich op het publiekrechtelijke karakter van de Wet AVV en 
hett ontbreken van een specifieke werkingssfeer in de CAO zelf. 

Dee kantonrechter volgde Velda in haar opvatting dat verbindendverklaring een daad 
vann publiekrecht is. De gevolgtrekking die de kantonrechter hieraan verbond, was dat de 
verbindendd verklaarde bepalingen zijn te beschouwen als voorrangsregels: "Door op de 
Nederlandsee arbeidsmarkt op te treden heeft Velda zich - kennelijk ongewild - onderworpen 
aann Nederlandse publiekrechtelijke regels, die bepalingen van de op die markt gesloten 
individuelee contracten van civielrechtelijke aard buiten toepassing kunnen doen zijn en 
anderee civielrechtelijke bepalingen daarvoor in de plaats kunnen stellen." De betrokken 
werkgeverr had overigens geen vestiging in Nederland.19 

Ookk de tweede casus betreft een rechtszaak van een vuT-fonds tegen een in België geves-
tigdee werkgeefster.20 Dit keer was er sprake van een in Nederland gevestigd onzelfstandig 
filiaall  waarin door drie werknemers verkoopondersteunende activiteiten werden verricht 
tenn bate van een in België gevestigde groothandel in technische producten. Het VUT-fonds 
voorr de groothandel in technische producten claimde achterstallige premies ten behoeve 
vann de drie werknemers. Deze premies werden door de werkgeefster voldaan. In de proce-
duree eiste deze echter een verklaring voor recht dat de CAO niet van toepassing was en 
dee premies derhalve onverschuldigd waren betaald. 

Dee kantonrechter overwoog als volgt: "Immers, door zich op de Nederlandse markt 
tee begeven is eiseres wat haar in Nederland werkzame werknemers betreft in ieder geval 
gebondenn aan in Nederland geldende de arbeidsverhouding rakende publiekrechtelijke 
regelingen,, waaronder in casu de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO." 
Ookk hier is dus het opereren op de (arbeids)markt bepalend voor de toepasselijkheid van 

199 Ktr Den Haag 4 maart 1986 NIPR 1987, 127. 

200 Ktr Amsterdam 27 november 1989 NJ 1991, 143, NIPR 1991, 183. 
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dee CAO en dient het zogenaamde publiekrechtelijke karakter van de regeling als argument 
voorr de bijzondere positie ervan. 

Dee werkgeefster had zich daarnaast nog tegen toepassing van de CAO verzet met het 
argumentt dat de activiteiten van het filiaal niet binnen de sociaal-economische werkingssfeer 
vann de CAO vielen. De kantonrechter passeerde dit verweer op grond van het feit dat de 
werkgeefsterr als zodanig er wel binnen viel. 

Dee derde casus heeft betrekking op Ierse en Engelse werknemers in dienst van een in 
Ierlandd gevestigde onderneming. De betreffende werknemers werden gedurende maximaal 
vijfjaarr gedetacheerd bij een in Nederland gevestigde dochteronderneming om werkzaam-
hedenn te verrichten in de metaalnijverheid.21 De zaak betreft wederom premies, ditmaal 
niett alleen voor het viJT-fonds maar tevens voor het sociaal fonds voor de metaalnijverheid 
enn het opleidings- en scholingsfonds van die bedrijfstak. In het vonnis wordt de Nederlandse 
dochterr aangemerkt als medewerkgeefster. Dit is voor de kantonrechter voldoende om te 
concluderenn dat de arbeidsovereenkomsten onder de werkingssfeer van de CAO vallen. 

Hett vonnis gaat vervolgens in op de vraag of heffing van premies in strijd komt met 
hett vrij verkeer van werknemers. De kantonrechter komt daarbij tot de conclusie dat het 
bijj  voorbaat vaststaat dat de betrokken buitenlandse werknemers geen gebruik zullen kunnen 
makenn van het recht op vervroegde uittreding. Het is dan volgens de kantonrechter een 
vormm van indirecte discriminatie om desondanks voor deze groep werknemers premies 
tee heffen. Ten aanzien van de andere fondsen ligt dit anders, nu ook gedetacheerde werk-
nemerss kunnen profiteren van de voorzieningen die uit die fondsen worden bekostigd. 
Premieheffingg voor die fondsen is derhalve wel toegestaan. 

Opp dit verrassende gebruik van het vrij verkeer van werknemers ga ik hier verder niet 
in.. Voor het huidige betoog is met name relevant dat de kantonrechter geen belang lijkt 
tee hechten aan het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst maar wel controleert 
off  de betrokkenen werkgever en werknemer in de zin van de CAO zijn. 

Uitt deze kleine hoeveelheid rechtspraak komt het volgende beeld naar voren. Algemeen 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen zouden voorrangsregels zijn en wel op grond van 
hett publiekrechtelijke karakter van de verbindendverklaring. Toepassing op internationale 
gevallenn wordt afhankelijk gemaakt van de vraag of de werkgever zich middels de betrok-
kenn arbeidsverhoudingen begeeft op de Nederlandse (arbeids)markt. Daarnaast moeten 
dee arbeidsovereenkomsten onder de (sociaal-economische) werkingssfeer van de CAO vallen: 
dee betrokkenen moeten werkgever en werknemer in de zin van de CAO zijn. Tenslotte zou 
toepasselijkheidd van Nederlandse algemeen verbindend verklaarde CAO's in strijd kunnen 
komenn met het vrij verkeer binnen Europa. 

Naastt de hierboven behandelde uitspraken, zijn er nog een aantal uitspraken waarin CAO's 
slechtss zijdelings ter sprake komen. In twee gevallen vormt de toepassing van een CAO 

211 Kir Den Haag 8 september 1992 Prg. 1992, 3744. 
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uitt een bepaald land een aanwijzing dat ook het recht van dat land van toepassing is. In 
dee casus Bez v. Tomasi gaat het om de Nederlandse CAO voor de Horeca- en aanverwante 
bedrijvenn die steun geeft aan het vermoeden dat Nederlands recht van toepassing is op 
dee arbeidsovereenkomst.22 In Wheeler v. Gesellschaft fur Isolierungen beroept de werkgever 
zichh op toepassing van een Duitse CAO als argument voor de toepasselijkheid van Duits 
rechtt op de arbeidsovereenkomst.23 

Dezee uitspraken passen in een visie waarin CAO's deel uitmaken van het nationale 
arbeidsrecht.. Eenzelfde opvatting spreekt ook uit de Memorie van Toelichting bij de Goed-
keuringswett EVO waarin de CAO als een rechtskeuzebestendig onderdeel van het objectief 
toepasselijkee recht wordt beschouwd. Ook hier bestaat dus, net als bij de arbeidstijden-
enn arbeidsomstandighedenregeling, onduidelijkheid over de status van de regeling. Ook 
hierr kan een nadere bestudering van de Nederlandse wetgeving en CAO-praktijk helderheid 
bieden. . 

33 De CAO-wetgeving 

Dee eerste vraag die beantwoord moet worden, is of CAO-bepalingen voorrangsregels 
(kunnen)) zijn. Zowel de Kantonrechter Den Haag als de Kantonrechter Amsterdam beriepen 
zichh hiervoor op het publiekrechtelijke karakter van de verbindendverklaring. Dit argument 
werdd vroeger ook in Duitsland gebruikt en is daar ernstig bekritiseerd door Gamillscheg.24 

Hett feit dat de verbindendverklaring zelf, als daad van materiële wetgeving, is te be-
schouwenn als een publiekrechtelijke handeling zegt immers niets over de status van de 
verbindendd verklaarde bepalingen zelf. Naar huidig Nederlands recht zijn deze zowel qua 
inhoudd als qua wijze van handhaving te beschouwen als privaatrecht.25 Dit neemt niet 
wegg dat de CAO-bepalingen voorrangsregels zouden kunnen zijn. Een dergelijke status 
kunnenn ze naar Nederlands recht ontlenen hetzij aan een expliciete werkingssfeerbepaling, 
hetzijj  aan hun zwaarwegende bovenindividuele belang. In deze paragraaf wordt de situatie 
besprokenn die gold voor inwerkingtreding van de wet die de implementatie vormt van de 
detacheringsrichtlijn.. De wijzigingen die deze wet aanbrengt in het systeem van verbin-
dendverklaring,, worden besproken in par. 5 van dit hoofdstuk. 

Voorr de inwerkingtreding van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid 
bevattee noch de Wet CAO noch de Wet AW een expliciete regeling van de internationale 
werkingssfeerr van de wet zelf of de daardoor bestreken CAO's.26 De wet AVV bevat wel 

222 Hof Den Bosch 16 juli 1990 NIPR 1991, 143. 
233 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308. 
244 Zie bijvoorbeeld Gamillscheg 1959, 362-363. 
255 Zie ook Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 1998 

betreffendee Toetsingskader AV V Siert 1998, 240, opgenomen in Schuurman en Jordens nr. 40-1 Wet 
CAO/AVVV aanvulling 1 januari 1999, 341. 

266 Stb. 1999, 554. 
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eenn bepaling die betrekking heeft op de territoriale gelding van verbindendverklaring. Deze 
bepalingg is te vinden in art. 2 Wet AVV. Het eerste lid van dit artikel begint als volgt: "Onze 
Ministerr kan bepalingen van eene collectieve arbeidsovereenkomst, die in het geheele land 
off  in een gedeelte des lands voor eene - naar zijn oordeel belangrijke - meerderheid van 
dee in een bedrijf werkzame personen gelden, in het geheele land of in dat gedeelte des 
landss algemeen verbindend verklaren. Deze bepalingen zijn dan, ... , binnen dat gebied 
verbindendd voor alle werkgevers en arbeiders ten aanzien van arbeidsovereenkomsten, die 
naarr den aard van den arbeid,.., onder de collectieve arbeidsovereenkomst vallen ..." Deze 
bepalingg wordt wel gebruikt als rechtsgrond voor de bewering dat alle verbindend verklaarde 
CAO-bepalingenn voorrangsregels zijn die van toepassing zijn op alle werkzaamheden die 
inn Nederland worden verricht.27 

Hoewell  deze gevolgtrekking verleidelijk is, is zij mijns inziens niet correct. De verwij-
zingg naar het "geheele land of een gedeelte des lands", opende de mogelijkheidd van verbin-
dendverklaringg van regionale CAO's.28 Dat regionale CAO's na verbindendverklaring dwin-
gendd gelden binnen de regio, leidt tot een situatie die te vergelijken is met de problematiek 
vann het meervoudige rechtsstelsel. Hiermee is echter nog niets gezegd over de vraag welke 
bandd met de regio moet bestaan, wil het regionale recht, in casu de verbindend verklaarde 
CAO,, van toepassing zijn. Het feit dat de bepaling "den aard van den arbeid" gebruikt als 
toepassingscriterium,, geeft op deze vraag mijns inziens geen antwoord. De aard van de 
arbeidd dient afgezet te worden tegen de aard van het bedrijf waarbinnen de werkzaamheden 
verrichtt worden. De term heeft dus betrekking op de sociaal-economische werkingssfeer 
vann de CAO.29 Hij heeft volgens de Hoge Raad slechts aanvullende betekenis en wordt opzij 
gezett door expliciete bepalingen in de CAO zelf.30 Art. 2 Wet AW dwingt dus niet tot 
toepassingg van verbindend verklaarde CAO-bepalingen op alle werkzaamheden binnen 
Nederland. . 

Tott voor kort was de aanvrager van de verbindendverklaring verplicht in zijn verzoek te 
vermeldenn "binnen welk gebied en op welke werkzaamheden de verbindend te verklaren 
bepalingenn van toepassing zouden moeten zijn."31 Dit vereiste is vervallen bij de vaststel-
lingg van het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen 
vann algemeen verbindendverklaring.32 Ook de bekendmaking van de Minister van Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid met betrekking tot het AW-beleid spreekt nog slechts over 

277 Zie h)sbl. Wet A Wart. 2 aant. 7 (Olbers); Memorie van Toelichting Wel AV V geciteerd in Schuurman 

&&  Jordens 40-1 Wet CAO/AVV 1992, 58. 

288 Memorie van Toelichting Wet AV V Schuurman & Jordens 40-1 Wet CAO/AVV 1992, 57-58. 

299 Conform Losbl. Wet AVV art. 2 aant. 10 (Olbers). 

300 HR 6 januari 1995 NJ 1995, 549 en 27 oktober 1995 NJ 1996, 257. 

311 Beschikking nr. 2657 van 19 september 1937 van het Ministerie van Sociale Zaken, Afdeeling Arbeid 

StenSten 1937, 176. 

322 De tekst van het besluit is opgenomen in Losbladig commentaar arbeidsovereenkomst: Wet AV V 

(Olbers). . 
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dee sociaal-economische werkingssfeer en een eventuele territoriale werkingssfeer. Deze 
wijzigingg past bij het vermoeden dat de verwijzing naar de territoriale werkingssfeer in 
hett algemeen betrekking had op regionale of lokale CAO's. Dit soort CAO's komt in Neder-
landd vrijwel niet meer voor.34 De Nederlandse regeling verplicht dus, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeldd de Franse wetgeving, niet tot het opnemen van een expliciete bepaling over 
dee territoriale werkingssfeer in de CAO. Een meerderheid van de Nederlandse verbindend 
verklaardee CAO's bevat een dergelijke bepaling ook niet. 

Voorr de sociaal-economische werkingssfeer van de verbindend verklaarde bepalingen is 
inn eerste instantie relevant welke werkingssfeer de CAO-partijen aan hun afspraak hebben 
toegekend.. De Minister kan de werkingssfeer van de CAO niet uitbreiden. In het algemeen 
neemtt de Minister de werkingssfeer over die door de CAO-partijen is vastgesteld en wel 
doorr de betreffende bepalingen van de CAO verbindend te verklaren. Op dat moment 
vervangtt de CAO-bepaling de bepaling van art. 2 Wet AVV . Eenzelfde beleid van overname 
vann de afspraak van de CAO-partijen bestaat ook ten aanzien van eventueel in de CAO 
opgenomenn bepalingen met betrekking tot de territoriale werkingssfeer van de CAO. De 
betreffendee bepalingen worden daarmee tot wetgeving in materiële zin. Er moet dan ook 
vann uit worden gegaan dat de rechter gebonden is aan de werkingssfeer zoals deze algemeen 
verbindendd is verklaard. De positie van de rechter is hier niet anders dan ten opzichte van 
anderee wettelijke scope rules. Wel dient de rechter de scope rule te toetsen op strijd met 
hogeree regelgeving waartoe in dit geval ook wetgeving in formele zin behoort. 

Hett is de vraag of de Wet AVV op dit punt beperkingen stelt ten aanzien van de 
regelingsmachtt van de sociale partners. Opnieuw gaat daarbij de aandacht uit naar art. 
22 Wet AVV . Olbers leidt uit deze bepaling af dat de verbindendverklaring slechts effect 
heeftt binnen Nederland. Voor zover een CAO extraterritoriale effecten heeft, zouden deze 
niett in de verbindendverklaring zijn betrokken. Met deze opvatting bevindt Olbers zich 
inn het gezelschap van verschillende Duitse en Franse auteurs die allen het effect van 
verbindendverklaringg willen beperken tot het territoir. De grens tussen territoriaal en 
extraterritoriaall  lijk t bij Olbers te worden bepaald door de plaats van de werkzaamheden. 
Dee Wet AVV bevat echter geen nadere aanduiding met betrekking tot hetgeen zich binnen 
hett territoir moet bevinden. De band met Nederland kan ook bestaan uit het feit dat zich 
daarr de vestiging van de werkgever bevindt, of de centrale standplaats van de werknemer. 
Ookk deze criteria leveren immers een territoriale aanknoping met Nederland op. Slechts 
eenn werkingssfeer gebaseerd op de nationaliteit van de betrokkenen of op een rechtskeuze 
voorr Nederlands recht in de arbeidsovereenkomst laat zich niet (of nauwelijks) verenigen 
mett art. 2 Wet AW. 

333 Bekendmaking van 2 december 1998 betreffende Toetsingskader AV V Stcrt 1998, 240, opgenomen 
inn Schuurman & Jordens 40-1 Wet CAO/AVV supplement 1999, 349. 

344 Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten treffen regionale CAO's aan in het agrarisch bedrijf (4 stuks) en in het 
havenbedrijff  (3), De lijst van verbindendverklaringen van september 1998 vermeldt van de agragrische 
CAO'ss nog slechts die voor agrarische bedrijven in Noord-Nederland. Het havenbedrijf is nog steeds 
regionaall  georganiseerd. 
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Eenn indirecte beperking vloeit voort uit de eveneens in art. 2 opgenomen eis, dat de CAO 
reedss moet gelden voor een belangrijke meerderheid van de onder de werkingssfeer vallende 
werknemers.. Een exorbitante werkingssfeer maakt het immers moeilijk, zo niet onmogelijk, 
omm aan deze eis te voldoen. Dat deze eis inderdaad invloed kan hebben op de territoriale 
werkingssfeerr bleek uit de in deel I van dit boek reeds besproken beslissing van de Minister 
tenn aanzien van de werkingssfeer van de CAO voor varende werknemers in dienst van sleep-
dienstondernemerss werkzaam in het havengebied van Rotterdam.35 De werkingssfeer van 
dezee CAO was zo geformuleerd, dat ook bedrijven die slechts een klein gedeelte van hun 
werkzaamhedenn binnen het havengebied verrichtten, onder de CAO vielen. De Minister 
overwoog: : 

"Tenslottee zij opgemerkt dat de werkingssfeerbepaling, waarvan algemeen verbindend verklaring is 
gevraagdd in de praktijk ertoe kan leiden dat het AW-besluit eveneens van toepassing wordt op werk-
geverss die incidenteel werkzaamheden verrichten in het betreffende gebied c.q. het gebied doorkruisen. 
Blijkenss de overgelegde representativiteitsgegevens hebben C.A.O.-partijen evengenoemde categorie 
werkgeverss niet beoogd te binden aan het AW-besluit. Tegen deze achtergrond ligt een uitsluiting 
vann evengenoemde categorie werkgevers van het AW-besluit in de rede." 

Ikk kom dus tot de conclusie dat de wettelijke regeling van de verbindendverklaring niet 
dwingtt tot toepassing van verbindend verklaarde CAO's op alle werkzaamheden in Neder-
land.. Wel lijk t de regeling aan te sturen op een objectieve territoriale aanknoping. Het 
ligtt dan voor de hand verbindend verklaarde CAO's te beschouwen als voorrangsregel. Het 
voorrangsregel-karakterr van verbindendverklaringen wordt nog versterkt door het feit dat 
sommigee CAO's expliciete bepalingen bevatten over hun territoriale werkingssfeer. Door 
dezee bepalingen vervolgens verbindend te verklaren voorziet de Minister de betreffende 
CAOO van een scope rule. Deze technische aspecten van de regeling zijn echter mijns inziens 
niett doorslaggevend. De vraag wanneer verbindend verklaarde CAO's van toepassing zijn, 
hangtt immers nauw samen met de nationale opvatting over de rol van sociale partners 
enn de functie van verbindendverklaring daarbij. 

Inn deel II van dit boek is naar voren gekomen dat op dit punt verschillen bestonden 
tussenn Frankrijk, Duitsland en Nederland. In Frankrijk zijn de CAO-bepalingen in hoge 
matee onderdeel van het Franse arbeidsrecht. Dit leidde uiteindelijk tot een toepassing op 
internationalee gevallen die grote verwantschap vertoonde met die van het overige ar-
beidsrecht.. Ze vertoonden absolute werking binnen hun territoriale werkingssfeer, maar 
warenn daarbuiten ook toepasbaar als integraal onderdeel van de lex causae. In Duitsland 
daarentegenn staat het CAO-recht in sterkere mate in het teken van de vertegenwoordiging. 
Dee individuele arbeidsverhoudingen en het daarop toepasselijke recht staan dan ook centraal 
bijj  de vraag of een CAO van toepassing is. Ook de verbindendverklaring beperkte zich 
inn beginsel tot arbeidsverhoudingen onder Duits recht, maar bracht daarop nog de nadere 
beperkingg aan dat er tevens een objectieve, territoriale band met Duitsland moest bestaan. 

355 CAO voor varende werknemers van sleepdienstondernemingen 1992-1993 DCA nr. 7523 Bijv.Sten 
166 juli 1992 nr. 135. 
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Ditt laatste werd wel beargumenteerd aan de hand van het publiekrechtelijke karakter van 
dee verbindendverklaring. Pas bij de inwerkingtreding van hetArbeitnehmer-Entsendegesetz 
kregenn verbindend verklaarde CAO's de status van voorrangsregel. Deze verschillen zijn 
mijnss inziens terug te voeren op een verschil in opvatting over de functie van het systeem 
vann verbindendverklaring als zodanig: is verbindendverklaring primair een vorm van 
arbeidswetgevingg of daarentegen voornamelijk gericht op marktordening? 

Nederlandd verschilt van zowel Frankrijk als Duitsland door zijn corporatistische karakter. 
Ditt werkt door in het doel van verbindendverklaring: deze dient ter ondersteuning van 
hett collectief overleg ais zodanig.36 Hoewel de verbindendverklaring ook betekenis heeft 
voorr de verhouding tussen gebonden werkgevers en ongebonden werknemers, is het belang 
vann verbindendverklaring in belangrijke mate gelegen in de daardoor veroorzaakte binding 
vann niet aan de CAO zelf gebonden werkgevers. Verbindendverklaring moet voorkomen 
datt deze de wel georganiseerde werkgevers concurrentie aandoen middels de arbeidsvoor-
waardenn van de bij hen werkzame werknemers. Het systeem van algemeen verbin-
dendverklaringg reguleert dus niet alleen de concurrentie op de arbeidsmarkt maar ook die 
opp de afzetmarkt van door een bepaalde bedrijfstak geproduceerde goederen of diensten.37 

Dee toepasselijkheid van verbindend verklaarde CAO-bepalingen op internationale arbeids-
overeenkomstenn zal in Nederland dan ook uitsluitend afhangen van de vraag of de concur-
rentiee op een van de genoemde markten in het geding is. Daarbij zijn het de sociale partners 
diee in eerste instanties, bij het formuleren van de werkingssfeerbepaling, de te reguleren 
marktt omschrijven. 

Dwingendee regulering van markten mag echter, zodra deze regulering betrekking heeft 
opp grensoverschrijdende gevallen, niet in strijd komen met het EG-recht. Met name de 
reguleringg van de concurrentie op de afzetmarkt zal in Europees perspectief problematisch 
zijn.. Goederen en/of diensten geproduceerd in het buitenland kunnen immers niet geweigerd 
wordenn op grond van het feit dat bij de productie de Nederlandse CAO-normen niet zijn 
nageleefd.. De lidstaat waarin de onderneming is gevestigd, is in het EG-recht de eerst 
aangewezenee om de arbeidsrechtelijke aspecten van de productie te reguleren. 

Eenn uitzondering op dit herkomstlandbeginsel geldt voor de zogenaamde actieve 
dienstverrichting.. Dit is een vorm van dienstverrichting in het kader waarvan werkzaam-
hedenn worden verricht buiten het land van vestiging van de onderneming die de dienst 
aanbiedt.. Een voorbeeld hiervan is het buitenlandse bouwbedrijf dat een opdracht aanneemt 
inn Nederland en in het kader daarvan werknemers naar Nederland stuurt. In dat geval staat 
hett Hof van Justitie tot op zekere hoogte toe dat het land van ontvangst, in casu Nederland, 
zijnn bepalingen van arbeidsrecht van toepassing verklaart. Voor zover het instrument van 
dee verbindendverklaring derhalve beoogt de concurrentie tussen bedrijven middels de 
arbeidsvoorwaardenn aan banden te leggen, zal het zich tot op grote hoogte (moeten) 

366 Brouwer SMA 1987, 663. 

377 Fase 1982, 95. 
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beperkenn tot bedrijven in Nederland. Dit is slechts anders in bedrijfstakken die aanleiding 
kunnenn geven tot grensoverschrijdende actieve dienstverrichting. 

Verbindendd verklaarde CAO-bepalingen kunnen dus worden beschouwd als voorrangsregels 
diee de concurrentie tussen bedrijven in Nederland reguleren. Het toepasselijke recht op 
dee individuele arbeidsovereenkomst is dan irrelevant voor de vraag of de verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen van toepassing zijn. Bij deze onafhankelijke status van de CAO 
iss echter wel een kanttekening te plaatsen. De regelingen opgenomen in een Nederlandse 
CAOO bestrijken vrijwel alle facetten van de arbeidsverhouding. Ze sluiten daarbij aan op 
dee Nederlandse wetgeving. Ze maken gebruik van Nederlandse concepten en verwijzen 
somss naar Nederlandse wettelijke regelingen. Het arbeidsvoorwaardenregime sluit aan bij 
dee regeling van het BW, de arbeidstijdenregeling bij die van de arbeidstijdenwet en de 
aanvullendee sociale zekerheid vormt een aanvulling op de Nederlandse wettelijke verzekerin-
gen.. Het van toepassing achten van een Nederlandse CAO op een arbeidsovereenkomst 
naarr buitenlands recht betekent niet slechts een doorkruising van de lex causae, maar komt 
neerr op een vrijwel volledige verdringing daarvan. Er kan mijns inziens niet van worden 
uitgegaann dat de sociale partners een dergelijke verdringing beogen. Bij de uitleg van de 
werkingssfeerr van CAO's moet dan ook in beginsel aansluiting worden gezocht bij de 
objectievee verwijzingsregel. 

44 De CAO-praktij k 

4.11 Inleiding 

Omm een indicatie te krijgen van de werkingssfeer van Nederlandse CAO's heb ik een inven-
tarisatiee gemaakt van de werkingssfeerbepalingen in Nederlandse algemeen verbindend 
verklaardee CAO's. Er is daarbij gebruik gemaakt van de publicatie van verbindendverklarin-
genn door de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden resp. de Arbeidsinspectie uit 1994 
enn 1999. In de tussenliggende periode zijn er enige wijzigingen opgetreden in de afbakening 
tussenn de verschillende bedrijfstakken. Daarnaast waren sommige regelingen niet langer 
vann kracht. Op het hier relevante punt van de werkingssfeer van de CAO's waren de 
wijzigingg echter over het algemeen gering. De enige bedrijfstak waar zich belangrijke 
veranderingenn voordeden was die van de bouwnijverheid. Gezien de relevantie van deze 
CAO'ss in het kader van de regeling van de detacheringsrichtlijn kom ik hierop uitgebreid 
terug.. Maar eerst worden de algemene bevindingen uit het onderzoek beschreven en getoetst 
aann bovenomschreven beginselen en vooronderstellingen. 

4.22 De structuur  van Nederlandse CAO's 

Eenn (niet algemeen verbindend verklaarde) CAO bindt slechts de partijen bij de overeen-
komstt en hun leden. De werkingssfeer van de CAO is daarmee in de praktijk afhankelijk 
vann de CAO-partijen aan werkgeverszijde. Het duidelijkst geldt dit voor ondernemings-
enn concern-CAO's. Deze CAO's zijn van toepassing op de ondernemingen waarvoor de CAO 
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iss gesloten en hun werknemers. De CAO's bevatten vaak een nadere omschrijving van het 
begripp werknemer, opgenomen in de definitie-bepalingen van de CAO. In deze omschrijving 
kann de werkingssfeer van de CAO uitgebreid worden tot in het bedrijf werkzame personen 
diee geen arbeidsovereenkomst hebben gesloten met de gebonden werkgever. Omgekeerd 
kann de werkingssfeer van de CAO worden beperkt tot werknemers die zowel in de onder-
nemingg werkzaam zijn als met de gebonden werkgever een arbeidsovereenkomst hebben 
gesloten.. Deze bepalingen zien vooral op het uit- en inlenen van arbeidskrachten.38 In 
eenn aantal gevallen hebben ze echter betekenis voor het IPR, namelijk als de toepassing 
vann de CAO beperkt wordt tot werknemers met standplaats Nederland of tot werknemers 
diee in Nederland werkzaam zijn.39 

Dee definitie-bepalingen kunnen verder worden gebruikt om de toepasselijkheid van 
dee CAO te beperken tot bepaalde functies of loonschalen. Zo hebben verschillende onder-
nemingenn een aparte CAO voor het hogere personeel. De werkingssfeer van ondernemings-
CAO'ss is dus als volgt opgebouwd. De omschrijving van de partij aan werkgeverszijde 
bepaaltt in welke ondernemingen de CAO geldt. De omschrijving van het begrip werknemer 
bepaaltt vervolgens welke band er met de onderneming moet bestaan en kan eventueel 
andersoortigee beperkingen aanbrengen op de werkingssfeer. 

Dee werkingssfeerbepalingen van bedrijfstak-CAO's zijn vaak opgebouwd volgens hetzelfde 
stramienn als de bepalingen in de ondememings-CAO's. Voor het vaststellen van de binding 
aann werkgeverszijde wordt echter in het algemeen niet volstaan met het omschrijven van 
dee partijen bij de collectieve overeenkomst. Dit heeft te maken met het feit dat bedrijfstak-
CAO'ss in Nederland meestal algemeen verbindend worden verklaard. Het feit dat na 
algemeenn verbindendverklaring de CAO ook werkgevers en werknemers bindt die geen 
(lidd van een) CAO-sluitende partij zijn, dwingt tot een objectieve omschrijving van de 
economischee activiteit die c.q. het soort ondernemingen dat onder de CAO valt. 

Bijj  oudere CAO's gaf de Minister in het besluit tot algemeen verbindendverklaring aan, 
watt en wie in het kader van de verbindendverklaring tot de betrokken bedrijfstak gerekend 
werd.400 De CAO zelf bevatte dan geen nadere omschrijving van de bedrijfstak. Een voor-
beeldd hiervan was tot voor kort nog te vinden in de CAO voor de groenten- en fruitverwer-
kendee industrie. Deze CAO bond de leden van de VIGEF, zijnde de organisatie voor groenten-
enn fruitverwerkende ondernemingen in Nederland. Art. il van de algemeen verbindendverkla-
ringring van deze CAO uit 1992 begon met de woorden: "Di t besluit is van toepassing op de 

388 Zie bijvoorbeeld art. 2 lid 2 onder c en d van de CAO voor het carrosseriebedrij f 1992-1994 DCA 
nr.. 7564 Bijv.Stcrt 22 september 1992 nr. 183. 

399 De standplaats wordt bijvoorbeeld gebruikt in de CAO voor het bankbedrijf AI nr. 9248 Bijv.Stcrt 
133 augustus 1999 nr. 154 en de AKZO-CAO 1986-1988. 

400 Zie bijv. de Textiel-CAO van 1973. In de CAO zelf wordt de werkgever omschreven als "iedere 
werkgever,, die deze overeenkomst heeft aangegaan of anderszins aan haar bepalingen is gebonden." 
Inn het AVV-besluit wordt een omschrijving van textielindustrie gegeven beginnend met de woorden 
"inn Nederland gevestigde ondernemingen of gedeelten van ondernemingen waarin..." Tekst ontleend 
aann CAO-uitgave. 
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natuurlijkee of rechtspersoon die in Nederland in een onderneming uitsluitend of in hoofd-
zaakk ... [volgde een omschrijving van de bedrijfstak]"41 Inmiddels is ook bij deze CAO 
dee (sociaal-economische en territoriale) werkingssfeer opgenomen in de CAO zelf.4" 

Hett is in Nederland gebruikelijk dat de Minister het omschrijven van de werkingssfeer 
vann een CAO overlaat aan de CAO-partijen. Deels vloeit dit voort uit de wettelijke regeling, 
opp grond waarvan het immers niet mogelijk is bij de verbindendverklaring de werkingssfeer 
vann de CAO uit te breiden. In Nederland worden echter alle problemen met betrekking tot 
dee werkingssfeer van bedrijfstak-CAO's terugverwezen naar de sociale partners. CAO-
conflictenn worden in belangrijke mate opgelost in het collectief overleg. Er worden in de 
CAOO specifieke bepalingen opgenomen die de verhouding met andere CAO's nauwkeurig 
regelenn en/of er wordt een (paritair samengestelde) instantie aangewezen die kan beslissen 
overr eventuele vrijstellingen van de CAO-bepalingen. 

Dee grote mate van autonomie van de sociale partners volgt voor wat betreft de sociaal-
economischee werkingssfeer uit het karakter van het overleg zelf. Dit primaat van de sociale 
partnerss is echter niet vanzelfsprekend als het om de territoriale werkingssfeer van de CAO 
gaat.. Waar partijen hun collectieve overeenkomst mede van toepassing verklaren op 
buitenlandsee bedrijven, maken ze immers een afspraak waarmee ze beogen verbintenissen 
inn het leven te roepen voor anderen dan de CAO-partijen zelf of hun leden. Deze afspraak 
krijgtt slechts betekenis als hij vervolgens algemeen verbindend wordt verklaard. Toch wordt 
inn de praktijk ook de internationale werkingssfeer in Nederland in hoge mate bepaald door 
dee sociale partners. 

4.33 Typen werkingssfeerbepalingen en hun frequentie 

Dee meeste bedrijfstak-CAO's bevatten in de eerste artikelen een aanduiding van de 
werkingssfeerr van de CAO.43 Sommige bedrijfstak-CAO's bevatten een aparte werkingssfeer-
bepaling.. Daarnaast beginnen CAO in het algemeen met een aantal definitiebepalingen waarin 
wordtt omschreven wat in het kader van de CAO moet worden verstaan onder werkgever 
enn werknemer. Ook via deze bepalingen kan een omschrijving van de bedrijfstak worden 
gegeven.. De twee soorten bepalingen bepalen samen de personele en sociaal-economische 
werkingssfeerr van de CAO. Daarnaast zijn de betreffende bepalingen ook de vindplaats 
voorr bepalingen met betrekking tot de territoriale werkingssfeer van de CAO. 

Terwijll  alle CAO's een vaak zeer gedetailleerde beschrijving bevatten van de personele 
enn sociaal-economische werkingssfeer, besteedt de meerderheid van de CAO's geen aandacht 
aann de territoriale werkingssfeer van de CAO. Zo zijn bepalingen over de territoriale 
werkingssfeerr vrijwel geheel afwezig in de CAO's voor de handel (detail en en gros) en 

411 CAO voor de groenten- en fruitverwerkende industrie 1992 DCA nr. 7579 Bijv.Stcri 24 september 
19922 nr. 185. 

422 CAO voor de groenten- en fruitverwerkende industrie 1998-2000 AI nr. 9078 Bijv.Stcrt 29 september 
19988 nr. 185. 

433 Een uitzondering vormen de CAO's in de metaalnijverheid. In deze geconsolideerde CAO's is de 
materiëlee werkingssfeer opgenomen in art. 77 van de CAO. 
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dee agrarische sector. Ook ontbreekt een dergelijke bepaling, opvallend genoeg, in de CAO 
voorr uitzendkrachten.44 All e CAO's in de vervoerssector en de bouwnijverheid bevatten 
daarentegen,, soms zeer uitgebreide, bepalingen over de internationale werkingssfeer. Op 
grondd van het mobiele en (in aanleg) internationale karakter van deze bedrijfstakken was 
ditt overigens ook te verwachten. 

Dee werkingssfeerbepalingen vallen globaal uiteen in driee categorieën: bepalingen waarin 
dee plaats van de werkzaamheden centraal staat, bepalingen die op enigerlei wijze aanknopen 
aann de nationaliteit of vestigingsplaats van de werkgever en een categorie met indirecte 
off  atypische werkingssfeerbepalingen. Onder indirecte werkingssfeerbepalingen versta ik 
bepalingenn die verwijzen naar de toepasselijkheid van andere, meestal publiekrechtelijke 
regelgeving,, zoals het verplicht ingeschreven staan in het handelsregister of het krediet-
registerr van de Nederlandse Bank, het ressorteren onder een bepaald bedrijf- of product-
schapp en het verrichten van vergunningsplichtig vervoer. Atypische aanknopingen komen 
voorr in de (zee)scheepvaart waar de vlag van het schip en de woonplaats van de werknemer 
eenn rol spelen. 

Circaa de helft van de CAO's bevat geen aanduiding van de territoriale werkingssfeer. 
Inn de CAO's die wel een dergelijke werkingssfeer bevatten, komt aanknoping aan de 
vestigingsplaatss van de werkgever circa twee maal zo vaak voor als aanknoping aan de 
plaatss waar de werkgever de werkzaamheden verricht of doet verrichten. Van de twee grote 
'mobiele'' bedrijfstakken knoopt het (weg)vervoer standaard aan bij de vestigingsplaats 
vann de werkgever.45 Aanknoping aan de plaats van de werkzaamheden komt daarentegen 
voorr in alle CAO'S van met de bouw gelieerde sectoren zoals, naast het bouwbedrijf zelf, 
dee mortel- en morteltransportondernemingen, het stukadoors- afbouw- en terrazzobedrijf 
enn de timmerfabrieken. 

Naderee aanduidingen van de territoriale werkingssfeer verschijnen met name in de 
jarenn '70 en '80 in de CAO's: het bouwbedrijf bevat een aanduiding van de internationale 
werkingssfeerr vanaf de CAO 1971-1972; in de CAO voor het verzekeringswezen verscheen 
dezee in 1975 en in de CAO voor het bankbedrijf begin jaren '80.46 

444 CAO uitzendkrachten 1994 DCA nr. 8042 Bijv.Stcrt 3 mei 1994 nr. 85 en 1998 AI nr. 8961 Bijv.Stcrt 
255 februari 1998 nr. 38. Dit is om twee redenen opvallend. Ten eerste komt het in de praktijk wel 
degelijkk voor dat (buitenlandse) uitzendkrachten via een buitenlands uitzendbureau worden ingezet 
inn Nederlandse bedrijven. Ten tweede bevat de CAO voor vaste medewerkers van uitzendbureaus 
well  zo'n bepaling (CAO 1994-1995 I-SZW nr. 8120 Bijv.Stcrt 20 oktober 1994 nr. 202 art. 1 "elke 
ondernemingg in Nederland"). 

455 De CAO openbaar vervoer is tegenwoordig van toepassing op in Nederland werkzame ondernemingen 
diee over de voor het verrichten van openbaar vervoer in Nederland benodigde vergunning beschikken 
(AII  nr. 8596 Bijv.Stcrt 27 september 1996 nr. 187 versus DCA nr. 7868 Bijv.Stcrt 13 december 1993 
nr.. 239). De CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 
kentt een aparte, op de plaats van de werkzaamheden gebaseerde werkingssfeer voor de verhuur van 
mobielee kranen (AI nr. 9003 Bijv.Stcrt 8 mei 1998 nr. 86). Het wegvervoer omvat verder het besloten 
busvervoer,, het taxivervoer en de ambulancezorg. Aanknoping aan de vestiging vindt ook plaats in 
regelingg voor de binnenscheepvaart (AI nr. 8893 Bijv.Stcrt 8 december 1997 nr. 236). 

466 Gegevens ontleend aan de betreffende CAO's zelf. 
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4.44 Vestiging van de werkgever 

Aanknopingg aan de vestiging van de werkgever kan in de praktijk verschillende vormen 
aannemen.. In de meest simpele vorm stelt de werkingssfeerbepaling dat de CAO van toepas-
singg is op ondernemingen in Nederland waarin een bepaalde bedrijfsactiviteit plaatsvindt.47 

Eenn variant op de aanknoping aan de vestiging van de onderneming wordt aangetroffen 
inn de welzijnssector. Hier richt men zich (uiteraard) niet op ondernemingen maar op instel-
lingenn en organisaties. Volgens de werkingssfeerbepalingen zijn deze CAO's van toepassing 
opp in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instellingen/ 
organisatiesorganisaties die ...48 In deze omschrijving vindt een overgang plaats van het meer feite-
lijke,, arbeidsrechtelijke begrip 'onderneming' naar het privaatrechtelijke begrip 'rechtsper-
soon'.. De bepaling lijk t een samenval tussen rechtspersoon en instelling te veronderstellen 
diee in de welzijnssector in het algemeen ook wel aanwezig zal zijn. 

Eenn onduidelijker rol speelt de rechtspersoon in de werkingssfeerbepalingen van de 
CAO'ss voor de metaalnijverheid en de elektrotechnische detailhandel.49 Deze CAO's bevat-
tenn de volgende omschrijving van het begrip werkgever: 

"onderr werkgever in de zin van deze overeenkomst wordt verstaan de in Nederland wonende natuurlijke 
persoonn of de in Nederland gevestigde rechtspersoon, dan wel de maatschap, de vennootschap onder 
firmaa of de commanditaire vennootschap gevormd door twee of meer zodanige natuurlijkeen/of rechts-
personenn gezamenlijk, alsmede het in het Rijk in Europa gevestigde filiaal of bijkantoor van een 
daarbuitenn wonende natuurlijke persoon en/of een daarbuiten gevestigde rechtspersoon (al dan niet 
geconstitueerdd naar of vallend onder buitenlands recht) waarvoor op grond van art. I eerste lid onder 
bb van de Handelsregisterwet 1918 een verplichting tot inschrijving in het Handelsregister bestaat." 

Inn deze omschrijving spelen zowel de vestiging van de rechtspersoon (zonder specificatie) 
alss de vestiging van de onderneming (in de vorm van een filiaal of bijkantoor) als het 
toepasselijkk recht op de rechtspersoon een rol. 

477 Zie bijvoorbeeld de CAO's voor de confeclieindustrie (1993-1994 DCA nr. 7577 Bijv.Stcrt 23 
septemberr 1992 nr. 184), de kokswaren-, gemaksvoeding- en snackindustrie (1993-1994 DCA nr. 
78411 Bijv.Stcrt 3 november 1993 nr. 211) en de textielindustrie (1992-1993 DCA nr. 7562 Bijv.Stcrt 
144 september 1992 nr. 177). 

488 Art. 2 van de CAO voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg DCA nr. 7269 Bijv.Stcrt 10 mei 
19922 nr. 89. (Vrijwel) dezelfde omschrijving wordt aangetroffen in de volgende CAO's: basiseducatie-
instellingen,, openbare bibliotheken, gezinsverzorging, gezondheidscentra, jeugdhulpverlening, kruiswerk 
enn tuberculosebestrijding, kunstzinnige vorming, reclasseringsinstellingen, welzijnswerk. 

499 De metaalnijverheid kent verschillende CAO's met een identieke opbouw. Zo bevat in alle CAO's 
art.. 77 de materiële werkingssfeer. De in de tekst weergegeven bepaling is opgenomen in de begrips-
bepalingenn aan het begin van de CAO zoals in art. 1 van de CAO voor hetcarrosseriebedrijf 1992-1994 
DCAA nr. 7564 Bijv.Stcrt 22 september 1992 nr. 183. Tot de metaalnijverheid behoren (o.a.) het elektro-
technischh bedrijf, de goud- en zilvernijverheid, het loodgieter-, fitters- en CV.-bedrijf en het koel-
technischh installatiebedrijf, het metaalbewerkingsbedrijf, het motorvoertuigen- en tweewielersbedrijf 
enn het isolatiebedrijf. 
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Dee CAO lijk t op het eerste gezicht van toepassing te zijn op binnenlandse ondernemingen 
ongeachtt het land van vestiging van de eigenaar en op Nederlandse rechtspersonen ongeacht 
dee ligging van de onderneming. Het is echter niet waarschijnlijk dat de Nederlandse CAO-
partijenn dat laatste ook beogen. Het Nederlandse CAO-overleg organiseert immers het 
Nederlandsee bedrijfsleven. Een buiten Nederland gesitueerde onderneming in de metaalnij-
verheidd maakt hiervan geen deel uit. De werknemers van dergelijke ondernemingen maken 
(normaall  gesproken) geen deel uit van de Nederlandse arbeidsmarkt. Een redelijke uitleg 
vann de werkingssfeerbepaling brengt dan ook mee dat slechts in Nederland gevestigde 
ondernemingenn en/of delen van ondernemingen onder de CAO vallen en wel ongeacht de 
vraagg of de onderneming in buitenlandse of Nederlandse handen is. 

Eenn in Nederland gevestigde onderneming is slechts interessant vanuit het oogpunt van 
hett CAO-recht als aan deze onderneming werknemers verbonden zijn. Dit komt duidelijk 
tott uiting in de CAO's voor het verzekeringsbedrijf.50 Deze zijn van toepassing op iedere 
werkgeverr die middels een zetel en/of bijkantoor in Nederland zijn bedrijf maakt van voor 
hett verzekeringsbedrijf kenmerkende activiteiten en in Nederland werknemers in dienst 
heeft.. De werkgever moet dus niet alleen in Nederland gevestigd zijn, de Nederlandse 
vestigingg moet ook eigen personeel hebben. 

Dee eis dat de onderneming in Nederland werknemers in dienst moet hebben, komt 
ookk terug in de CAO voor de reisbranche. Deze CAO lijk t op het eerste gezicht geen vesti-
gingg in Nederland te eisen. Hij is van toepassing op ondernemingen die in Nederland 
bemiddelenn bij de totstandkoming en uitvoering van reisovereenkomsten. De plaats waar 
dee economische activiteit wordt verricht, is derhalve doorslaggevend voor de toepassing 
vann de CAO. De aanwezigheid in Nederland moet echter wel een tamelijk permanent karak-
terr hebben. De CAO is namelijk alleen van toepassing op werknemers met standplaats 
Nederland.. Daaronder wordt overigens in deze CAO ook verstaan de werknemer die door-
gaanss na het begeleiden van een reis terugkeert in Nederland. De CAO bestrijkt dus geen 
werknemerss die permanent of semi-permanent in het buitenland verblijven.51 

CAO'ss die de vestiging van de werkgever tot uitgangspunt nemen, richten zich dus in het 
algemeenn op ondernemingen in Nederland. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat deze onder-
nemingenn in Nederland werknemers in dienst hebben. In internationale situaties kunnen 
zichh hierbij twee complicaties voordoen. De ene heeft betrekking op de situatie waarin 
eenn werkgever vestigingen heeft in verschillende landen. Het gaat dan om de toerekening 
vann internationaal actieve werknemers aan een bepaalde onderneming binnen het concern. 
Dee andere betreft een eventuele territoriale beperking van de CAO. Vallen ook geheel of 
gedeeltelijkk buiten Nederland werkzame werknemers onder de CAO, mits de CAO van 
toepassingg is op de werkgever als zodanig? 

500 De CAO's betreffen werknemers in de binnendienst resp. de buitendienst (AI nrs. 8896 en 8901 
Bijv.StcrtBijv.Stcrt 12 december 1997 nr. 240). 

511 CAO voor de reisbranche AI nr. 8977 Bijv.Stcrt 24 maart 1998 nr. 57. 
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Watt de tweede vraag betreft: diverse CAO's bevatten een speciale detacheringsregeling 
off  kennen voorzieningen die op verblijf in het buitenland gericht zijn. Ze bevatten bijvoor-
beeldd een regeling voor het geval dat een werknemer die tijdelijk in het buitenland werk-
zaamm is, daar ter plaatse ziek wordt of een ongeval krijgt. Uit de aanwezigheid van der-
gelijkee voorzieningen kan worden afgeleid dat deze CAO's ook gedurende het buitenlandse 
verblijff  van toepassing worden geacht.52 Hetzelfde geldt voor CAO's die aanknopen aan 
dee standplaats zoals de CAO voor de reisbranche. De werknemer blijf t onder de Nederlandse 
CAOO vallen zolang hij geacht kan worden gewoonlijk in of vanuit Nederland te werken. 
Ookk in concernverhoudingen wordt wel gebruik gemaakt van het standplaats-criterium. 
Ditt criterium wordt, behalve in ondernemings-CAO's, ook aangetroffen in de CAO voor 
hett bankbedrijf. Werknemers van in Nederland gevestigde banken vallen onder de CAO 
voorr het bankbedrijf als ze in dienst zijn van een werkgever in de zin van de CAO en hun 
standplaatss in Nederland hebben.53 

Doorr in de werkingssfeer gebruik te maken van het standplaats-criterium richt een 
CAOO zich op werknemers die - duidelijk - deel uitmaken van de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Eenn CAO kan echter ook bewust afwijken van deze lij n door zijn werkingssfeer ruimer 
off  juist nauwer te trekken. Een CAO met een op het eerste gezicht ruimere werkingssfeer 
iss die voor dee dagbladjournalisten. Deze CAO bevat een regeling met betrekking tot buiten-
landsee correspondenten. Hij heeft dus mede betrekking op werknemers met standplaats 
inn het buitenland. De regeling voor buitenlandse correspondenten is echter zeer beperkt 
vann opzet en bevat voornamelijk bepalingen met betrekking tot de repatriëring en overplaat-
sing.544 Een duidelijke beperking van de werkingssfeer komt voor in de CAO voor het 
baggerbedrijf.. Deze CAO is slechts van toepassing op werkzaamheden binnen Nederland 
dann wel op het Nederlandse gedeelte van het continentale plat. Werkzaamheden buiten 
ditt territoir vallen dus niet onder de CAO en wel ongeacht de duur van de werkzaamheden 
enn ongeacht de standplaats van de werknemer. Hierdoor is het mogelijk voor uitzending 
naarr het buitenland arbeidsvoorwaarden vast te stellen die zijn aangepast aan de specifieke 
situatie.55 5 

522 Zie voor een detacheringsregeling met betrekking tot werkzaamheden buiten Nederland: de CAO 
voorr de metaal- en elektrotechnische Industrie AI nr. 8734 Bijv.Stcrt 5 maart 1997 nr. 43. Voor een 
regelingg met betrekking tot ziekte en ongeval in het buitenland: art. 13 van de CAO voor het 
beroepsgoederenvervoerr over de weg 1993 DCA nr. 7356 Bijv.Stcrt 4 november 1991 nr, 214; art.28 
vann de CAO voor de ambulancehulpverlening 1994 DCA nr. 7915 Bijv.Stcrt 24 januari 1994 nr. 16 
enn het inmiddels vervallen art. 27 onder 10 van de CAO voor het taxibedrijf (CAO 1993-1994 DCA 
nr.. 7831 Bijv.Stcrt 14 oktober 1993 nr. 197). 

533 CAO voor het bankbedrijf Al nr. 9248 Bijv.Stcrt 13 augustus 1999 nr. 154. Zie ook de AKZO-CAO 

1986-1988. . 
544 CAO dagbladjournalisten 1995-1996 I-SZW nr. 8441 Bijv.Stcrt 29 december 1995 nr. 252. 
555 CAO voor het baggerbedrijf AI nr. 8974 Bijv.Stcrt 27 maart 1998 nr. 57. 
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4.55 De plaats van de werkzaamheden: algemeen 

Dee plaats waar de werkzaamheden worden verricht, speelt een rol in een aantal bedrijfstak-
ken.. Hierboven is al melding gemaakt van de CAO voor de reisbranche. De CAO voor de 
reisbranchee is van toepassing op werkgevers die in Nederland bemiddelen bij de uitvoering 
vann reizen. De CAO is dus van toepassing op bedrijven die actief zijn op de Nederlandse 
marktt in die zin dat ze er werkzaamheden (doen) verrichten. Een soortgelijke werkingssfeer 
kentt de CAO voor het openbaar vervoer. Op grond van art. 1 lid 2 is die CAO van toepassing 
opp in Nederland werkzame ondernemingen. In beide gevallen gaat het echter niet om 
incidentelee dienstverlening, maar om activiteiten met een zekere permanentie. In het 
openbaarr vervoer is dit een gevolg van het in die branche gehanteerd concessiesysteem. 
Inn de reisbranche volgt dit uit de CAO zelf die uitsluitend van toepassing is op werknemers 
mett standplaats Nederland. 

Eenn andere groep CAO's waarin wordt aangeknoopt aan de plaats van de werkzaam-
heden,, betreft de bedrijvigheid in de verschillende havengebieden in Nederland. Deze 
bedrijfstakk kent als een van de weinige nog regionale CAO's. In de onderzochte periode 
warenn er voor deze bedrijfstak vier collectieve regelingen opgenomen in het CAO-overzicht 
vann de Dienst collectieve arbeidsvoorwaarden, drie voor Rotterdam en omgeving en één 
voorr de regio Delfzijl en Eemshaven.56 De CAO voor het havengebied van Delfzijl en 
Eemshavenn is van toepassing op in dat gebied gevestigde ondernemingen. De andere drie 
richtenn zich op bedrijven die werkzaamheden verrichten binnen het in de CAO omschreven 
havengebied.. Ook bij deze CAO's is het echter niet de bedoeling om bedrijven die inciden-
teell  binnen de regio actief zijn, onder de werking van de CAO te brengen. Bij de verbin-
dendverklaringg van de CAO voor varende werknemers in dienst van sleepdienstondernemers 
1992-19933 werd dan ook nadrukkelijk de volgende bepaling opgenomen: "Di t besluit is 
niett van toepassing op werkgevers en werknemers die werkzaamheden verrichten volgens 
hett bepaalde in artikel 2 in het gebied als omschreven in artikel 1 van de CAO in dit besluit, 
voorr zover die werkzaamheden incidenteel van aard zijn respectievelijk voor zover het 
werkingsgebiedd bij het verrichten van die activiteiten slechts doorkruist wordt."57 De CAO 
voorr de werknemers in dienst van aflaad-, ontvangst- en onafhankelijke scheepscontrole-
bedrijvenn beperkt zijn werking tot bedrijven die in belangrijke mate (dat wil zeggen met 
meerr dan 50% van de werknemers) controlewerkzaamheden in het havengebied van Rotter-
damm uitoefenen.58 Al deze CAO's richten zich dus op ondernemingen die werkzaamheden 
doenn verrichten binnen een bepaalde branche binnen een bepaald territoir. Dit is op het 

566 De inmiddels uitgewerkte Havens herstructureringsregeling 1990-1994 DCA nr. 7057 Bijv.Stcrt 30 
julii  1990 nr. 148; de CAO voor werknemers in dienst van de aflaad-, ontvangst- en onafhankelijke 
scheepscontrolee bedrijven gevestigd in het havengebied Rotterdam DCA nr. 7731 Bijv.Stcrt 9 maart 
19933 nr. 47; de CAO voor varende werknemers van sleepdienstondernemingen DCA nr. 7523 Bijv.Stcrt 
166 juli 1992 nr. 135 en de CAO havens Delfzijl en Eemshaven I-SZW nr. 8403 Bijv.Stcrt 22 november 
19955 nr. 227. 

577 Art. II AVV-besluit DCA nr. 7523 Bijv.Stcrt 16 juli 1992 nr. 135. 
588 Art. Al onder b van de CAO, DCA nr. 7731 Bijv.Stcrt 9 maart 1993 nr. 47. 
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eerstee gezicht ook het toepassingscriterium voor de CAO's in de bouwnijverheid en aanver-

wantee economische sectoren. 

Onderr CAO's voor de bouwnijverheid in ruime zin versta ik, naast de CAO voor het bouw-
bedrijff  zelf, de CAO's voor het baggerbedrijf, de bitumineuze en kunststof dakbedekkings-
bedrijven,, de mortel- en rnorteUransportondernemingen, het natuursteenbedrijf, het schilder-, 
afwerk-- en glaszetbedrijf, het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf en de timmerfabrie-
ken.599 Deze CAO's hebben gemeen, dat zij hun toepassing in hoge mate afhankelijk maken 
vann de vraag of de werknemer zijn werkzaamheden feitelijk al dan niet binnen Nederland 
verricht.. De CAO's zijn van toepassing op werkgevers die in Nederland werkzaamheden 
doenn verrichten en op werknemers die in Nederland werkzaam zijn. De plaats van vestiging 
vann de werkgever is niet relevant voor de toepasselijkheid. 

Dee meeste CAO's in de met de bouwnijverheid verwante bedrijfstakken laten er geen 
onduidelijkheidd over bestaan dat de bepalingen ook geacht worden te gelden voor buiten-
landsee bedrijven die in Nederland werkzaamheden (laten) uitvoeren. Zo stelt de CAO voor 
hett natuursteenbedrijf in art. 2 (werkingssfeer): "Voorts zijn de bepalingen van deze CAO 
vann toepassing op alle buitenlandse werkgevers en de bij hun in dienst zijnde werknemers 
voorr zover ze in Nederland werkzaamheden verrichten op het gebied van het natuursteenbe-
drijf'.600 Deze zin volgt op de (materiële) omschrijving van bedrijfstak. De CAO voor het 
schilders-- afwerk- en glaszetbedrijf resp. het stukadoors- afbouw- en terrazzobedrijf kent 
eenn soortgelijke toevoeging aan de bepaling omtrent de (materiële) werkingssfeer. De CAO 
voorr mortel- en morteltransportondernemingen geeft als definitie van werkgever/onder-
neming:: "elke Nederlandse natuurlijke of rechtspersoon, die in Nederland arbeid doet 
verrichtenn als bedoeld in art. IA en elke buitenlandse onderneming voor zover die in 
Nederlandd arbeid doet verrichten als bedoeld in art. IA". 61 

All ee bedrijven die in Nederland werkzaamheden verrichten, vallen dus in beginsel onder 
dee Nederlandse CAO. De werknemer die buiten Nederland werkt, lijk t echter niet door de 
CAOO te worden beschermd. De CAO voor het baggerbedrijf formuleert zijn territoriale 
werkingssfeerr als volgt: "De bepalingen van de CAO zijn slechts van toepassing op onder-
nemingenn en werknemers voor zover zij betrokken zijn bij de [...] genoemde werkzaam-
heden,, wanneer deze worden uitgevoerd binnen Nederland en het gedeelte van het Continen-
talee Plat waarover Nederland soevereine rechten heeft."62 De CAO's in de bouwnijverheid 
(inn ruime zin) zijn daarmee de enige die hun toepasselijkheid op de arbeidsverhouding 

599 Deze CAO's worden om verschillende redenen tot de bouwnijverheid gerekend. Indicaties vormen 
hett mobiele karakter van de bedrijfstak, deelname in het rechtenbeheersysteem voor de bouw, aan-
sluitingg bij de bedrijfsvereniging en het bedrijfspensioenfonds voor de bouw, alsmede de structuur 
vann de werkingssfeer en de inhoud van de CAO. Deze bedrijfstakken kennen verder een coördinatie 
mett betrekking tot de opbouw van VUT-rechten (zie de VUT-CAO bitumineuze dakbedekkingsbe-
drijvenn 1991-92 art. 2.b.l onder A.) 

600 CAO voor het natuursteenbedrijf 1993-1994 DC A nr. 7871 Bijv.Stcrt 15 december 1993 nr. 241. 
611 CAO voor mortel- en morteltransportondernemingen 1992-1994 DCA nr. 7552 Bijv.Stcrt 2 september 

19922 nr. 169. 
622 CAO voor het baggerbedrijf AI nr. 8974 Bijv.Stcrt 27 maart 1998 nr. 57. 
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vann individuele werknemers in zo sterke mate afhankelijk maken van de vraag of de arbeid 
feitelijkk in Nederland wordt verricht. De CAO's knopen niet aan bij de gewoonlijke, maar 
bijj  de feitelijke werkplek. Deze aanknoping heeft als nadeel dat daarmee de continuïteit 
vann de arbeidsverhouding wordt doorbroken; de gewoonlijk in Nederlandd werkzame bouw-
vakkerr valt gedurende een korte uitzending naar België niet onder de CAO, zijn Belgische 
collegaa die naar Nederland wordt uitgezonden daarentegen wel. De Nederlandse werknemer, 
diee tot de Nederlandse arbeidsmarkt moet worden gerekend, loopt bij deze aanknoping 
hett gevaar dat bepaalde rechten, zoals het recht op vervroegde uittreding, verloren gaan 
doorr kortere of langere periodes van werken in het buitenland. De buitenlandse werkgever 
daarentegenn kan geconfronteerd worden met positieve wetsconflicten, dat wil zeggen dat 
meerr dan één wettelijke of CAO-regeling toepassing claimt ten aanzien van zijn naar 
Nederlandd uitgezonden werknemers. 

Dee ratio van de strikt territoriale aanknoping in de bouw schuilt in het beschermen van 
dee Nederlandse bouwmarkt tegen sociale dumping. Voor zover de CAO's zich richten op 
hett reguleren van de concurrentie op de Nederlandse bouwmarkt, vinden zij daarbij echter 
hunn grens in het EG-recht. De ontwikkelingen die op dit terrein hebben plaatsgevonden, 
zijnn het duidelijkst terug te vinden in de CAO voor de bouwnijverheid. Voor een goed begrip 
vann de problemen die spelen rond de toepassing van CAO's in internationale gevallen, is 
hett noodzakelijk eerst kort aan te geven hoe de CAO-structuur in de bouw er uitziet. Daarna 
wordenn de ontwikkelingen beschreven die de werkingssfeerbepaling van de bouw-CAO 
inn de laatste jaren heeft doorgemaakt. 

4.66 De plaats van de werkzaamheden: de bouw 

Dee CAO-regeling voor de bouwnijverheid bestaat uit een aantal afzonderlijk verbindend 
verklaardee regelingen. Zo is er naast de algemene CAO een aparte regeling voor het uitvoe-
rend,, technisch en administratief personeel, de zogenaamde UTA-CAO. Deze CAO heeft be-
trekkingg op werknemers in de hogere salarisschalen en in de ondersteunende diensten. De 
CAO-regelingg in de bouwnijverheid kent verder een vuT-regeling, een CAO Voorziening 
bijj  Ongeval en een CAO Scholing, Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt. De bouw-CAO voor-
ziett in de oprichting en instandhouding van verschillende fondsen. In 1998 waren dit het 
opleidings-- en ontwikkelingsfonds, het scholingsfonds, het aanvullingsfonds ww, het 
risicofondss en het vakantiefonds.63 Het bedrijfspensioenfonds voor de bouw is niet (meer) 
gebaseerdd op de CAO-wetgeving en wordt hier verder niet behandeld. De premies die moeten 
wordenn afgedragen aan de diverse fondsen worden geïnd via het Rechtenbeheer Systeem 

633 Art. 28 CAO voor het bouwbedrijf 1998 AI nr. 8991 Bijv.Stcrt 16 april 1998 nr. 72. 
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(RBS)) dat het oude systeem van bonboekjes en zegels heeft vervangen.64 Het Sociaal Fonds 

Bouwnijverheidd voert hierover de administratie. 

Sindss 1971 bevat de bouw-CAO een werkingssfeerbepaling die aanknoopt bij de plaats waar 
dee werkzaamheden worden verricht. Van 1971 tot 1996 luidde deze bepaling als volgt: 

Art.. 1 (definities) 
3.. Onder werkgever wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij een bedrijfsuitoefening 
alss bedoeld in art. 2, in Nederland arbeid doet verrichten door een of meerdere werknemers, alsmede 
eenn samenwerkingsverband. 
5.. Onder werknemer wordt verstaan hij/zij die bij een werkgever als bedoeld onder lid 3 van dit artikel 
inn Nederland werkzaam is: a) ingevolge een arbeidsovereenkomst.... Niet als werknemer worden 
beschouwd:: j) degenen, die in het buitenland woonachtig zijn en in Nederland in dienst van een in 
hett buitenland gevestigde werkgever werkzaam zijn, indien deze werkzaamheden van tijdelijke aard 
zijn.. De werkzaamheden worden als tijdelijk aangemerkt zolang de Nederlandse sociale verzekerings-
wettenn nog niet op het dienstverband van toepassing zijn. 

Art.. 1.5 onder j van de CAO zonderde dus kortdurende werkzaamheden in Nederland uit 
vann de werkingssfeer van de CAO. De CAO kende dus, evenals het later tot stand gekomen 
art.. 6 lid 2 EVO, een regeling met betrekking tot kortdurende detacheringen. Voor de vraag 
wanneerr een detachering nog kan worden beschouwd als kortdurend, zocht de CAO geen 
aansluitingg bij het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst maar bij de conflictregel 
voorr de sociale zekerheid. De ratio hiervan is niet alleen dat het sociale zekerheidsrecht 
inn verhouding tot het EVO een hardere grens kent voor de detachering en daardoor makkelij-
kerr is toe te passen. Een argument is ook te ontlenen aan de inhoud van de CAO. De CAO-
regelingg veronderstelt namelijk op vele plaatsen, en met name bij de fondsen, dat de 
werknemerr is aangesloten bij het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid. Premies voor 
dee fondsen worden vaak berekend op basis van het premieplichtige loon in de zin van 
dee sociale zekerheidswetgeving en ook de uitkeringen uit de fondsen zijn in een aantal 
gevallenn gekoppeld aan het ingeschreven zijn bij de bedrijfsvereniging en/of het recht 
hebbenn op een uitkering op basis van een Nederlandse wet.65 Het effect van de uitzonde-
ringsbepalingg was overigens wel dat toepasselijkheid van de CAO alsnog redelijk aansloot 

644 CAO voor het stukadoors- afbouw- en terrazzobedrijf 1991 -1992 DC A nr. 7328 Bijv.Stcrt 13 september 
19911 nr. 178 art. 1 (definities) onder 11: "Onder 'Rechtenbeheer Systeem' (RBS) wordt verstaan: 
hett systeem waarbinnen de werkgever gehouden is de betalingen van de bijdragen en premies te doen, 
diee hij verschuldigd is ten aanzien van de bij hem in dienst zijnde werknemers, ter voorziening in 
dee doelstellingen van: De Stichting Vacantiefonds voor de Bouwnijverheid; de Stichting Risicofonds 
voorr de Bouwnijverheid; de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid; de Stichting 
Opleidings-- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid; de C.A.O. voor het Stukadoors-, Afbouw-
enn Terrazzobedrijf inzake 'voorziening bij ongeval'." Het natuursteenbedrijf heeft de stichting vacan-
tiefondss voor de bouwnijverheid, de stichting bedrijfspensioenfonds voor de bouwnijverheid en de 
CAOO voor het natuursteenbedrijf in zake 'voorziening bij ongeval' in het RBS ondergebracht. 

655 Zie bijv. de CAO-regeling inzake voorziening bij ongeval voor de timmerfabrieken en het schilders-
bedrijff  en de aanvullingsfondsen WW voor het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf en het baggerbedrijf. 
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bijj  toepasselijkheid van Nederlands recht op de individuele arbeidsovereenkomst. De CAO 
beperktee zich immers tot werknemers die gewoonlijk in Nederland werkzaam zijn. Deze 
werknemerss werken onder Nederlands recht en zijn in Nederland verzekerd. 

Doorr de regeling van art. 1.5 onder j werd voorkomen dat de buitenlandse werknemers, 
diee werkzaam zijn onder buitenlands recht, door toepassing van de Nederlandse CAO onder 
tweee zeer verschillende regimes komen te vallen. Omgekeerd bevatte de CAO geen algemene 
regelingg voor kortdurende detacheringen naar het buitenland. Tijdens werkzaamheden buiten 
Nederlandd was de CAO niet van toepassing. Dit was met name bezwaarlijk voor regelingen 
diee een opbouw van rechten kennen en dan met name voor de VUT-regeling. Voorwaarde 
voorr het verkrijgen van een vuT-uitkering is namelijk dat de werknemer gedurende een 
aantall  jaren werkzaam is geweest is als werknemer in de zin van de betreffende CAO(-rege-
ling).666 Als tijdens het verrichten van werkzaamheden in het buitenland de CAO niet van 
toepassingg is, ontstaat dus een breuk in de opbouw van dienstjaren tenzij hiervoor een voor-
zieningg is getroffen. 

Vrijwell  alle VUT- regelingen in de bouwnijverheid en aanverwante sectoren bevatten 
inmiddelss de bepaling dat voor het berekenen van het vereiste aantal dienstjaren "tevens 
inn aanmerking genomen [worden]: .... de periode dat belanghebbende in het buitenland 
werkzaamm is geweest, mits over deze periode aantoonbaar premiebetaling heeft plaatsgevon-
den".677 De bepaling ontbreekt slechts in de CAO's voor het baggerbedrijf (VUT en UTA-
VUT)) en in de Schilders-CAO. De CAO's in de bouwnijverheid zijn daarmee nog steeds niet 
vann toepassing bij werken in het buitenland. De voortzetting van de premiebetaling ge-
schiedtt op vrijwillig e basis. Dit blijkt ook duidelijk uit het protocol vervroegde uittreding 
bouwbedrijf,, dat deel uitmaakt van dee CAO 1993-1994. Dit protocol regelt de mogelijkheid 
tott vrijwillig e toetreding tot de VUT-regeling door werkgevers in de bouwnijverheid die 
inn Nederland zijn gevestigd of gelieerd zijn met een in Nederland actief bouwbedrijf. Als 
eenn werkgever toetreedt tot de regeling, dient hij premie te betalen voor alle uitgezonden 
werknemerss die hetzij verplicht verzekerd zijn krachtens de Nederlandse werknemersver-
zekering,, hetzij toegelaten zijn tot de vrijwillig e (werknemers)verzekering, hetzij voor of 
tijdenss hun uitzending in Nederland woonplaats hebben. 

Dee mogelijkheid van vrijwillig e doorbetaling van premie bij werk in het buitenland 
iss ook opgenomen in het vakantiereglement voor de bouwnijverheid.68 Dit reglement bevat 
inn art. 10 de volgende bepaling: 

666 In het algemeen geldt een eis van 10 jaar zonder onderbreking of in de laatste 15 jaar minstens 10 
jaar. . 

677 Een dergelijke bepaling is aangetroffen in de VUT-regelingen van de bitumineuze dakbedekkingsbedrij-
ven;; het bouwbedrijf, ook voor het UT A-personeel; de mortel- en mortel transportondernemingen; 
hett natuursteenbedrijf en het schildersbedrijf-UTA. 

688 Als bedoeld in art. 10 lid 2 van de statuten van de Stichting vacantiefonds voor de bouwnijverheid. 
Tekstt ontleend aan Bijlage XII van de AV V-CAO voor het natuursteenbedrijf en de AVV-CA O voor 
hett bouwbedrijf. 
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"Bijj  arbeid buiten Nederland, waarop de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing zijn, 
terwijll  de bepalingen van de in artikel 1 genoemde collectieve arbeidsovereenkomsten en loonregelin-
genn van toepassing zouden zijn geweest, indien overeenkomstige werkzaamheden in Nederland verricht 
zoudenn zijn, kunnen de werkgever en de werknemer overeenkomen, dat vakantiewaarden worden 
opgebouwdd met inachtneming van de bepalingen van dit reglement." 

Art.. 2 onder 8 bevat vervolgens een regeling hoe de vakantiewaarden in dat geval berekend 
moetenn worden. De logica achter de regeling is hetzelfde als die van de vuT-regeling: omdat 
geopteerdd wordt voor gelding van de CAO op basis van de plaats van de werkzaamheden, 
ontstaatt er bij werk in het buitenland een lacune in de rechtsbescherming van de werknemer 
diee vervolgens (deels) wordt ondervangen met specifieke regelingen die als opties zijn 
geformuleerd.699 De groep werknemers wier belangen via deze vormen van vrijwillig e 
verzekeringg worden gewaarborgd, wordt omschreven aan de hand van het bereik van de 
Nederlandsee sociale zekerheid. 

Dee CAO was dus gedurende een groot aantal jaren territoriaal beperkt: hij was niet van 
toepassingg op werkzaamheden buiten Nederland. De problemen die de territoriale beperking 
opleverdee voor individuele werknemers werd in de loop der jaren gedeeltelijk ondervangen 
doorr een systeem van vrijwillig e aansluiting. Bij werkzaamheden binnen Nederland door 
buitenlandsee bedrijven werd de CAO pas van toepassing als ook de Nederlandse sociale 
zekerheidd van toepassing werd. In dit systeem kwam verandering na een langdurig ar-
beidsconflictt in 1995 dat mede de internationale werkingssfeer van de CAO als inzet had.70 

Hett door de vakbeweging bereikte resultaat is terug te vinden in de Bouw-CAO voor 1996. 
Volgenss het nieuw opgenomen art. la is de CAO van toepassing op buitenlandse 

werknemerss als de werkzaamheden in Nederland langer duren dan één maand. Deze 
wijzigingg is bedoeld om sociale dumping tegen te gaan. De afstemming tussen de CAO 
enn het overige toepasselijke recht wordt er echter ernstig door verstoord. De CAO inzake 
scholing,, werkgelegenheid en arbeidsmarkt onderkent deze spanning en stelt dan ook dat 
naa één maand de CAO gaat gelden "met inachtneming van wettelijke regelgeving van het 
woonland."711 Tegen de wijziging van de werkingssfeer werd bezwaar gemaakt door een 
inn Ierland gevestigd aannemingsbedrijf. Dit bedrijf achtte de nieuwe regeling voor buiten-
landsee werknemers in strijd met het EVO, het EG-recht en het algemene beleid met betrek-
kingg tot verbindendverklaring. Ten aanzien van de eerste twee argumenten overwoog de 
Minister: : 

699 Op deze plaats ga ik niet in op de vraag of de werkgever op grond van het arbeidsovereenkomstenrecht 
verplichtt is de werknemer te vrijwaren tegen verlies van rechten. Ook komt niet verder ter sprake 
off  via de doorwerking in de arbeidsovereenkomst de horizontale bepalingen hun werking kunnen 
behoudenn in de arbeidsovereenkomsten tussen gebonden werkgevers en gebonden werknemers. 

700 Zie de bijdrage van Corbey onder de titel 'Bouw staakt ook tegen oneerlijke concurrentie' in NRC 
HandelsbladHandelsblad 10 april 1995. 

711 CAO voor het bouwbedrijf UTA; scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt I-SZW nr. 8573 Bijv.Stcrt 
155 juli 1996 nr. 133 en de CAO voor het bouwbedrijf; scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 
I-SZWW nr. 8526 Bijv.Stcrt 9 april 1996 nr. 69. 
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"Opp voorhand staat niet vast dat artikel la, en in samenhang hiermee artikel 1 leden 3 en 5 van de 
onderhavigee CAO, in strijd is met de regels van het internationale recht, behoudens de beperkingen 
opp grond van het beginsel van het vrij verrichten van diensten. Het opleggen van de verplichting tot 
socialee bijdragen aan buitenlandse ondernemingen wordt strijdig geacht met voornoemd beginsel 
wanneerr dit leidt tot een dubbele betalingsverplichting voor de betreffende werkgevers (in eigen land 
enn in het land waar gewerkt wordt), of indien er geen sociaal voordeel voor de betreffende werknemers 
tegenoverr staat. Indien er in een concrete situatie (algemeen verbindend verklaarde) CAO-bepalingen 
zijnn die de vraag oproepen of deze op gespannen voet staan met het internationale recht, is het aan 
dee rechter voorbehouden om hierover een uitspraak te doen. Voorts zij opgemerkt dat in geval er 
bezwarenn zijn tegen het naleven van bepaalde artikelen uit de CAO, artikel 50 van de bouw-CAO de 
mogelijkheidd biedt tot het vragen van dispensatie." 

Dee Minister ontkent dus de strijdigheid van de regeling met het EVO, maar onderkent dat 
toepassingg van Nederlands arbeidsrecht, en dus ook de Nederlandse CAO, beperkingen 
ondervindtt van het vrij verkeer van diensten. 

Inn de jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn onder andere aan bod gekomen de ver-
plichtee rekrutering van buitenlandse werknemers via een publiekrechtelijke organisatie 
inn het land van ontvangst en de premiebetaling aan fondsen. Wat de inhoud van de Bouw-
CAOO betreft, lopen met name de fondsenbepalingen risico.72 Hierop is door de sociale 
partnerss geanticipeerd door de CAO-bepalingen met betrekking tot een aantal fondsen niet 
vann toepassing te verklaren op buitenlandse werknemers. In de bouw-CAO worden de 
regelingenn inzake het pensioenfonds, het aanvullingsfonds ww, het pensioenfonds inzake 
bijverzekeringg WAO en de collectieve ongevallenverzekering uitgesloten. In de verbin-
dendverklaringenn wordt dit uitgebreid tot de VUT-regeling. Een aantal andere fondsen geldt 
echterr wel ten aanzien van buitenlandse werknemers zoals het vakantiefonds en het 
risicofonds.. Ook de scholingsregelingen zijn van toepassing. Het probleem van dubbele 
premieheffingg is hiermee dus niet geheel opgelost en strijd met het EG-recht kan zich nog 
steedss voordoen. 

Zoalss de Minister terecht opmerkt, kan het toepassen van de CAO op werknemers die 
hierr kortdurend werkzaamheden verrichten in het kader van het vrij verkeer van diensten 
inn strijd komen met het EG-recht. De Minister noemt daarbij de situatie waarin de werkgever 
doorr toepassing van de CAO een extra last krijgt opgelegd zonder dat daar een voordeel 
voorr de betreffende werknemers tegenover staat. Er zijn echter ook CAO-regelingen, zoals 
diee met betrekking tot doorbetaling tijdens de vakantie en/of tijdens onwerkbaar weer, die 
voordelenn kunnen opleveren voor tijdelijk in Nederland werkzame werknemers. Het is 
volgenss het Hof van Justitie toegestaan deze laatste regelingen toe te passen op werkzaam-
hedenn verricht binnen het territoir, mits rekening wordt gehouden met de garanties geboden 
doorr het recht van het land van vestiging van de werkgever. In de praktijk betekent dit, 

722 Ook echter een bepaling met betrekking tot de verplichte recrutering van nieuwe werknemers via 
hett arbeidsbureau zoals opgenomen in art. 6 van de CAO scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 
19988 AI nr. 8990 Bijv.Stcrt 16 april 1998 nr. 72 kan mijns inziens belemmerend werken ten opzichte 
vann buitenlandse bedrijven. 
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datt voor een groot aantal CAO-regelingen per keer moet worden nagegaan of de regeling 
all  dan niet kan worden toegepast. Dit hangt niet alleen af van het beschermingsniveau 
inn het land van herkomst maar ook van de vraag of deze bescherming zich tevens uitstrekt 
overr werkzaamheden verricht buiten het land van herkomst. De Minister verwees voor 
hett oplossen van dergelijke problemen naar de rechter en de in de CAO opgenomen dispen-
satieregeling. . 

Inn de CAO voor de bouw van 1998 is in art la onder c aan de dispensatieregeling een 
specifiekee invulling gegeven voor buitenlandse bedrijven. Deze invulling behelst het 
volgende: : 

"Dispensatiee kan op verzoek aan in het buitenland gevestigde werkgevers worden verleend indien 
partijenn betrokken bij deze CAO, en partijen betrokken bij de in het land van vestiging van de buiten-
landsee werkgever van toepassing zijnde CAO, overeengekomen zijn dat beide CAO's gelijkwaardig 
zijn.. Gelijkwaardigheid wordt bepaald door het pakket aan arbeidsvoorwaarden als geheel te vergelij-
ken.. Dispensatie wordt verleend indien Nederlandse bedrijven in het land van vestiging van de buiten-
landsee werkgever eveneens aanspraak kunnen maken op dispensatie van premiebetaling." 

Eenn dergelijke overeenkomst bestaat inmiddels ten aanzien van dee Nederlandse en Belgische 
bouw-CAO's.. Wil een in het buitenland werkzame Nederlandse bouwwerkgever van deze 
regelingg kunnen profiteren, dan moet op de naar het buitenland uitgezonden werknemers 
dee Nederlandse CAO wel van toepassing blijven. De strikte territoriale beperking van de 
CAOO moet dus worden opgeheven. Ook dat is inmiddels gebeurd: bij besluit van 15 mei 
19988 is aan de CAO een art. lc toegevoegd met als titel 'werken in het buitenland'.73 Dit 
artikell  luidt: 

"Inn afwijking van artikel 1 lid 5, kan de CAO op basis van vrijwilligheid van toepassing blijven 
gedurendee de periode dat werkzaamheden van tijdelijke aard in het buitenland plaats hebben. Voor-
waardee is dat de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing zijn gebleven. Met uitzondering 
vann de bepalingen van het risicofonds blijven alle overige CAO-bepalingen van kracht." 

Mett de wijziging van art.la is opnieuw de mogelijkheid geopend om in Nederland te 
werkenn zonder dat de Nederlandse CAO van toepassing wordt. Wel zijn daar inmiddels 
voorwaardenn aan gesteld die sociale dumping moeten tegengaan. Daarnaast moet bij alle 
werkzaamhedenn in Nederland art. 48 van de CAO worden nageleefd. Dit artikel bevat 
aanvullendee voorschriften met betrekking tot veiligheid, hygiëne en overige arbeidsomstan-
digheden.. De verwijzing naar art. 48 is tegelijkertijd met de dispensatieregeling in de 
werkingssfeerbepalingg opgenomen. Nieuw is de regeling dat bij werkzaamheden in het 
buitenlandd gedurende één a twee jaar de CAO toegepast kan worden als partijen hiervoor 
kiezen.. De regels met betrekking tot het vrij verkeer van diensten maakt een dergelijke 

733 CAO voor de bouwnijverheid, wijzigingsbesluit van 15 mei 1998 AI nr. 9006 Bijv.Stcrt 15 mei 1998 
nr.. 91. De CAO zelf bevat in art. lb een bijzondere regeling voor werken in België. Deze bepaling 
iss niet algemeen verbindend verklaard. 
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vrijwillig ee toepassing ook voor de werkgever interessant nu hij daarmee kan voorkomen 
datt een buitenlandse CAO van toepassing wordt. In art. la onder a van de CAO is nadruk-
kelijkk opgenomen dat de regeling met betrekking tot de toepassing van de CAO op buiten-
landsee werknemers slechts geldt in afwachting van de implementatie van de detacherings-
richtlij nn in het Nederlandse recht. 

55 Waardering 

5.11 Toepassing van CAO's: algemeen 

Nederlandsee CAO's regelen zelf wanneer ze wel en wanneer ze niet van toepassing zijn. 
Dee voor het internationale arbeidsrecht relevante CAO's bevatten vaak uitgebreide werkings-
sfeerbepalingen.. Onderzoek daarvan laat zien dat het toepasselijke recht op de individuele 
arbeidsovereenkomstt in beginsel irrelevant wordt geacht voor toepasselijkheid van de CAO. 
Mett name de recente CAO's voor de bouwnijverheid beogen mede werknemers te omvatten 
diee op grond van de objectieve verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO onder buitenlands 
rechtt werken. Deze CAO's zijn namelijk ook van toepassing op werknemers die in dienst 
vann een in het buitenland gevestigde werkgever kortdurend in Nederland werkzaamheden 
verrichtten.. Nu naar alle waarschijnlijkheid noch de buitenlandse werkgevers noch de 
betrokkenn werknemers aangesloten zijn bij een Nederlandse CAO-partij, mist de toepas-
selijkverklaringg van de CAO op deze arbeidsverhoudingen op het eerste gezicht elke 
relevantie.. Het expliciet opnemen van gedetacheerde werknemers in de werkingssfeer-
bepalingenn van Nederlandse CAO's is dan ook uitsluitend te verklaren vanuit het feit dat 
inn Nederland CAO's vrijwel automatisch, en inclusief hun werkingssfeerbepalingen, verbin-
dendd worden verklaard. Daarmee neemt de Minister in zekere zin de opvatting over de 
werkingssfeerr van de CAO over, zoals deze geformuleerd is door de sociale partners. De 
internationaleinternationale werkingssfeer van de CAO lijkt , evenals de sociaal-economische werkings-
sfeer,, te worden beschouwd als een zaak van de sociale partners. 

Dee in de CAO opgenomen werkingssfeerbepalingen worden in Nederland dus vrijwel 
altijdd mee verbindend verklaard, ook als deze een duidelijke iPR-betekenis hebben. Daardoor 
zijnn verbindend verklaarde CAO-bepalingen regelmatig voorzien van een geschreven scope 
rule.. Op grond hiervan kan verdedigd worden dat verbindend verklaarde CAO-bepalingen 
inn het IPR de status hebben van voorrangsregels. Dit juridisch-technische argument wordt 
ondersteundd door argumenten ontleend aan het systeem van verbindendverklaring zelf. 
Hett publiekrechtelijke karakter van de verbindendverklaring zelf is mijns inziens niet door-
slaggevend,, de door het systeem behartigde belangen wel. Door verbindendverklaring wordt 
dee concurrentie tussen werknemers onderling aan banden gelegd en tevens voorkomen 
datt werkgevers onderling concurreren middels de arbeidsvoorwaarden van hun personeel. 
Hett uiteindelijke doel daarvan is de ondersteuning van het collectieve overleg als zodanig. 
Verbindendverklaringg dient dus een bovenindividueel belang. De verbindend verklaarde 
CAO-bepalingenn zouden in beginsel van toepassing moeten zijn als dit belang in het geding 
is.. De waardering die plaatsvindt bij het beantwoorden van de vraag of en wanneer de 
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genoemdee belangen toepassing van de CAO noodzakelijk maken, wordt in het Nederlandse 
systeemm in belangrijke mate overgelaten aan de sociale partners. 

Inn een aantal opzichten brengen de detacheringsrichtlijn en de daarop gebaseerde Wet 
arbeidsvoorwaardenn grensoverschrijdende arbeid wijzigingen aan op het in Nederland 
bestaandee systeem. Ten eerste verplichten de richtlijn en de wet ertoe verbindend verklaarde 
bepalingenn uit de bouw-CAO ook van toepassing te doen zijn op naar Nederland gede-
tacheerdee werknemers. Daarmee wordt de internationale werkingssfeer van de CAO dwin-
gendd vastgelegd in de wet en niet langer overgelaten aan de CAO-partijen. Een tweede punt 
waaropp de detacheringsrichtlijn en de implementatie wet de Nederlandse CAO-praktijk lijken 
tee beïnvloeden betreft de algemene notie dat verbindendverklaring de werkingssfeer van 
dee CAO niet kan uitbreiden, maar hooguit kan beperken. Op grond van de wetswijzing 
kunnenn verbindend verklaarde CAO-bepalingen echter van toepassing worden buiten de 
explicietee werkingssfeer van de CAO om. De werkingssfeer van de CAO wordt dan ook 
doorr verbindendverklaring verruimd, zij het dat de uitbreiding geen betrekking heeft op 
hett territoir waarvoor de CAO geldt, maar slechts op de noodzakelijke band met dat territoir. 

Inn de toelichting bij het wetsvoorstel wordt gesteld, dat CAO-partijen alsnog in hun 
CAOO van de wet kunnen afwijken, bijvoorbeeld door detacheringen van korte duur of 
beperktee omvang van de toepasselijkheid van de CAO uit te zonderen.74 Dergelijke afwij-
kingenn zijn toegestaan op grond van art. 3 lid 4 en 5 van de detacheringsrichtlijn. Mij is 
echterr niet duidelijk hoe deze afwijkingsmogelijkheid zich verhoudt met de heldere bewoor-
dingenn van het gewijzigde art. 2 Wet AW. Daarin worden immers zonder enig voorbehoud 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen van toepassing verklaard op naar Nederland uitgezon-
denn werknemers. De werkingssfeer van de CAO is daarmee, wat zijn conflictenrechtelijke 
aspectt betreft, onttrokken aan de wil van de sociale partners. Hooguit kan een beperking 
vann de werking worden verkregen via het systeem van vrijstellingen. In de Nederlandse 
praktijkk wordt een onderneming die gebonden is aan een ondernemings-CAO in het algemeen 
vrijgesteldd van de bedrijfstak-CAO. Buitenlandse ondernemingen die hun werknemers een 
gelijkwaardigee bescherming bieden, kunnen via deze weg worden vrijgesteld ten aanzien 
vann de Nederlandse CAO. Globale vrijstellingen voor kortdurende of in omvang geringe 
werkzaamheden,, zoals voorzien in art. 3 lid 4 en 5 van de detacheringsrichtlijn, passen 
echterr slecht in het Nederlandse systeem van specifieke vrijstellingen. 

Dee detacheringsrichtlijn veroorzaakt dus een beperking van de autonomie van sociale 
partnerss in het belang van de gedetacheerde werknemer. De tekst van de Nederlandse 
wetgevingg lijk t deze beperking echter verder door te voeren dan, ook door de Minister 
zelf,, gewenst is. 

744 MvT K II 26 254 nr. 3 blz. 4; zie ook Nota nav het verslag K tl 26 254 nr. 6 blz. 5. 
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5.22 Toepassing van CAO's: regulering van de arbeidsmarkt 

Verbindendd verklaarde CAO-bepalingen zijn dus voorrangsregels. Anders dan de meeste 
voorrangsregels,, vormen CAO's echter geen incidentele inbreuk op het overigens toepas-
selijkee recht. De CAO-regeling vervangt het toepasselijke recht de facto vrijwel geheel. 
Hett is dan ook wenselijk dat toepasselijkheid van een Nederlandse CAO aansluit bij de 
toepasselijkheidd van Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst. Voor zover de verbin-
dendverklaringg tot doel heeft om de verhoudingen op de Nederlandse arbeidsmarkt te 
reguleren,, is een hoge mate van parallellie mogelijk tussen toepasselijkheid van Nederlands 
rechtt op de individuele arbeidsovereenkomst en toepasselijkheid van de Nederlandse 
verbindendd verklaarde CAO op grond van zijn autonome werkingssfeer. Ook de objectieve 
verwijzingsregell  richt zich immers, in mijn opvatting, op het aanwijzen van dee arbeidsmarkt 
waarvann de werknemer deel uitmaakt. De oriëntatie op de arbeidsmarkt is terug te vinden 
inn de werkingssfeer van een groot aantal CAO's. CAO's zijn primair van toepassing op de 
arbeidsovereenkomstenn van werknemers verbonden aan in Nederland gelegen ondernemin-
gen.. In een aantal gevallen wordt de CAO expliciet beperkt tot werknemers met standplaats 
Nederland;; een aantal andere CAO's stelt als voorwaarde dat de werknemer werkzaam moet 
zijnn in of ten bate van de onderneming.75 Voor zover de CAO's hun toepasselijkheid 
daarmeee afhankelijk maken van de vraag of de werknemer is opgenomen in een bepaalde 
arbeidsorganisatie,, hanteren ze een criterium dat in Duitsland de Eingliederung wordt 
genoemd.. CAO's met een dergelijke werkingssfeer zullen zelden of nooit van toepassing 
zijnn op arbeidsverhoudingen naar buitenlands recht. Wel kan het incidenteel voorkomen 
datt een werknemer niet voldoet aan de toepassingscriteria van de CAO terwijl hij wel 
werkzaamm is onder Nederlands recht. Het betreft dan met name werknemers die niet of 
niett eenduidig zijn opgenomen in een bepaalde arbeidsorganisatie. Er kan dan een lacune 
inn de rechtsbescherming ontstaan. Op zich is dit in het CAO-recht niet ongebruikelijk: ook 
internn valt immers niet iedereen onder een CAO. Of dit uit sociaal oogpunt bezwaarlijk 
is,, hangt af van de omstandigheden van het geval. 

Dee drie uitspraken over Nederlandse verbindend verklaarde CAO-bepalingen betreffen drie 
verschillendee problemen rond het criterium van de Eingliederung. Eén casus had betrekking 
opp de CAO voor de groothandel in technische producten.76 Deze CAO heeft geen expliciete 
werkingssfeerbepaling.. Het conflict had betrekking op drie werknemers die in Nederland 
werkzaamm waren in een onzelfstandig filiaal van een Belgische groothandel in technische 
producten.. De drie werknemers waren duidelijk opgenomen in een arbeidsorganisatie. Het 
probleemm lag in de vraag of de vestiging in Nederland beschouwd moest worden als een 

755 CAO voor het carrosseriebedrijf 1992-1994 DCA nr. 7564 Bijv.Stcrt 22 september 1992 nr. 183 art. 
22 lid 1: onder werknemer wordt verstaan degene die in dienst van een werkgever tegen salaris arbeid 
verricht.. Lid 2: deze overeenkomst is niet van toepassing op ...c) degene die niet op de salarislijst 
vann de onderneming voorkomt; d) degene die weliswaar voorkomt op de salaris lijst van de onder-
nemingg doch geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de onderneming. 

766 Ktr Amsterdam 27 november 1989 NJ 1991, 143, NIPR 1991, 183. 
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zelfstandigee organisatie en zo ja, onder welke CAO deze organisatie dan viel. De Belgische 
werkgeverr bestreed de toepassing van de CAO namelijk (onder andere) met het argument 
datt de activiteiten van de vestiging in Nederland niet onder de materiële werkingssfeer 
vann de CAO vielen, nu de vestiging zich slechts bezighield met verkoopondersteunende 
dienstenn en niet met de voor de groothandel in technische producten kenmerkende ac-
tiviteiten. . 

Hett verweer van de werkgever is ontleend aan de structuur van het Nederlandse CAO-
overlegg dat georganiseerd is naar bedrijfstak. In Nederland bestaat bijvoorbeeld geen aparte 
CAOO voor handelsreizigers en vertegenwoordigers in loondienst. Deze vallen steeds onder 
dee CAO voor de branche van hun werkgever. Een dergelijke branchegerichte organisatie 
vann het CAO-overleg geeft problemen als bepaalde diensten afgesplitst worden van de 
hoofdactiviteitt en worden ondergebracht in een zelfstandige afdeling, zeker als die afdeling 
vervolgenss in een ander land gevestigd wordt dan het hoofdbedrijf. De afdeling zelf voldoet 
namelijkk niet aan de definitie van werkgever opgenomen in de bedrijfstak-CAO. Dit lijk t 
echterr toepassing van de CAO niet in de weg te staan. In casu hoefde mijns inziens niet 
tee worden betwijfeld, dat de betrokken werknemers deel uitmaakten van de Nederlandse 
arbeidsmarkt.. Het past dan ook binnen de bedoeling van de verbindendverklaring om deze 
werknemerss de bescherming te bieden van een Nederlandse CAO. In het Nederlandse 
systeemm komt dan de CAO voor de bedrijfstak waarvan het bedrijf als geheel deel uitmaakt, 
hett meest in aanmerking.77 

Hett arbeidsmarktcriterium biedt mijns inziens ook de oplossing voor de problematiek 
vann de tweede casus. In de zaak tegen Velda matrassen was er sprake van in Nederland 
woonachtigee en werkzame vertegenwoordigers van een Belgische matrassenfabriek.78 

Vertegenwoordigerss zijn niet opgenomen in een arbeidsorganisatie. Ze werken in een 
bepaaldd rayon, al dan niet vanuit hun eigen woning. Op grond van art. 6 lid 2 EVO zou 
inn de zaak Velda Nederlands recht van toepassing zijn geweest op de arbeidsovereen-
komstenn van de vertegenwoordigers. Op grond van het EG-recht waren ze in Nederland 
aangeslotenn bij de sociale zekerheid. De werknemers maakten dan ook deel uit van de 
Nederlandsee arbeidsmarkt. Dit was ook terecht het belangrijkste argument van de kanton-
rechterr om de CAO toe te passen op de betrokken vertegenwoordigers. Het feit dat de 
werkgeverr geen vestiging in Nederland had, stond daaraan niet in de weg. 

Zowell  in de eerste als in de tweede casus maakten de werknemers duidelijk deel uit 
vann de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat er desondanks problemen ontstonden rond de 
toepassingg van de CAO, was een indirect gevolg van de structuur van het Nederlandse CAO-
overleg.. De zaken lagen echter anders in de derde casus die betrekking had op het berucht 
lastigee probleem van de uitzendkrachten en ingeleende werknemers. 

777 Afhankelijk van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven kan het zinvol zijn CAO's weer gedeeltelijk 
tee baseren op de door de werknemer en/of de betreffende - min of meer zelfstandige - afdeling 
vervuldee functie bijvoorbeeld voor de catering, de schoonmaak, callcentia en vertegenwoordigers. 

788 Ktr Den Haag 4 maart 1986 N1PR 1987, 127, Prg. 1986, 2562. 
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Hett kenmerk van uitzendwerk is dat uitzendkrachten in het kader van de bedrijfsvoering 
vann dee uitzendende onderneming worden ingezet in een andere onderneming. Het is daarbij 
dee vraag of ze behoren tot de onderneming die hen uitleent, tot de onderneming die hen 
inleentt of tot geen van beide. Het antwoord op deze vraag verschilt per regeling en per 
land.. In het Nederlandse medezeggenschapsrecht maakten arbeidskrachten bijvoorbeeld 
tott voor kort noch van de ene, noch van de andere onderneming deel uit. Het Eingliede-
rimg-s-criteriumm biedt voor uitzendkrachten geen eenduidig antwoord. Ook de vraag van 
welkee arbeidsmarkt ze deel uitmaken in geval van internationale uitzending, is niet een-
duidigg te beantwoorden. In het kader van het EG-recht betreden uitzendkrachten in het 
algemeenn de arbeidsmarkt van het land waarheen ze worden uitgezonden. Daarnaast blijf t 
eenn band bestaan met de lidstaat van herkomst: ze blijven daar bijvoorbeeld verzekerd. 
Uitzendkrachtenn die worden uitgezonden naar een ander land bevinden zich dus tussen 
tweee arbeidsmarkten in. 

Voorr het toepasselijke recht op de individuele arbeidsovereenkomst moet een keuze 
gemaaktt worden tussen deze twee markten: de verwijzingsregel wijst immers altijd maar 
éénn toepasselijk recht aan. Een dergelijke keuze is niet nodig bij voorrangsregels. De 
werkingssfeerbepalingenn van dergelijke regels zijn eenzijdig en hebben uitsluitend betrek-
kingg op de geldingspretentie van het eigen recht. Het feit dat naar Nederland uitgezonden 
uitzendkrachtenn mede deel uitmaken van de Nederlandse arbeidsmarkt, pleit op het eerste 
gezichtt voor toepassing van de Nederlandse CAO. Dit argument wordt nog versterkt door 
hett tweede belang dat gediend wordt door verbindendverklaring, namelijk de regulering 
vann de concurrentie op de afzetmarkt. De buitenlandse uitzendbureaus concurreren direct 
mett Nederlandse uitzendbureaus om de klandizie van Nederlandse ondernemingen die 
tijdelijkee arbeidskrachten nodig hebben. Tegen toepassing van de uitzend-CAO pleit echter 
datt de bescherming van de werknemer en de eerlijke concurrentie op de Nederlandse markt 
tott op grote hoogte zijn gewaarborgd door art. 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs.799 De hoofdregel van art. 8 is dat de lonen van uitzendkrachten gelijkwaardig 
moetenn zijn aan die van het vaste personeel van de inlener. Deze hoofdregel wordt opzij 
gezett als op de uitzendkrachten een CAO van toepassing is. Deze CAO kan zowel betrekking 
hebbenn op de inlener als op het uitzendbureau. Afweging van de diverse argumenten pro 
enn contra kunnen uiteindelijk tot de conclusie leiden dat de Nederlandse Uitzend-CAO na 
verbindendverklaringg van toepassing moet zijn op alle uitzendkrachten werkzaam in 
Nederland.. In dat geval moet echter rekening gehouden worden met het EG-recht, dat 
grenzenn stelt aan de toepassing van nationaal recht en wel met name als er door de ruim 
getrokkenn werkingssfeerbepalingen positieve wetsconflicten (of in casu CAO-conflicten) 
ontstaan.80 0 

Dee situatie van uitzendkrachten is in een aantal opzichten vergelijkbaar met die van 
gedetacheerdd of ingeleend personeel binnen een groep van ondernemingen. In dat geval 

799 Stb. 1998, 306. 
800 Verg. art. 3 lid 9 van de detacheringsrichtlijn PB EG 1997 L 18/4. 

519 9 



55 -CAO's en IPR 

speeltt echter tevens het probleem van identificatie van de werkgever. Dit bleek uit de derde 
hierbovenn besproken casus waarin de toepasselijkheid van de CAO voor de metaalnijverheid 
aann de orde werd gesteld.81 De betreffende Ierse en Engelse werknemers waren formeel 
inn dienst van een in Ierland gevestigde onderneming. Ze werden echter door de kantonrech-
terr toegerekend aan de in Nederland gevestigde dochter. Deze wordt in het vonnis aan-
gemerktt als medewerkgeefster. Dit was voor de kantonrechter voldoende om te concluderen 
datt de arbeidsovereenkomsten onder de werkingssfeer van de CAO vielen. Het is daarbij 
opvallendd dat in de gepubliceerde uitspraak geen aandacht wordt besteed aan de tekst van 
dee CAO zelf. De CAO voor de metaalnijverheid is namelijk voorzien van een expliciete 
werkingssfeerbepaling:: hij is slechts van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemin-
gen.. Dat de betrokken werknemers gedurende langere tijd (tot vijf jaar) in Nederland 
werkzaamm waren, was dus op zich onvoldoende grond om de CAO toe te passen. Hiervoor 
wass noodzakelijk dat de werknemers konden worden toegerekend aan een in Nederland 
gevestigdee werkgever. Aan die voorwaarde was volgens de kantonrechter dus voldaan. 

Dee CAO stelt echter aanvullend nog twee eisen. De werknemer moet vóórkomen op 
dee loonlijst van de onderneming en tevens ten behoeve van die onderneming werkzaam-
hedenn verrichten. Het is zeer de vraag of in het onderhavige geval ook aan deze voorwaar-
denn was voldaan. Hoewel de werkingssfeerbepaling van de CAO voor de metaalnijverheid 
niett geformuleerd is met het oog op internationale gevallen, is het mijns inziens niet juist 
dee ondubbelzinnige tekst van de CAO te negeren. Als de opvatting van de kantonrechter 
wordtt gevolgd, is de CAO namelijkk van toepassing op internationale gevallen in situaties 
waarinn deze ten opzichte van een Nederlandse werknemer en werkgever niet zou gelden. 
Ditt is discriminatoir ten opzichte van de buitenlandse werkgever c.q. de onderneming die 
buitenlandsee werknemers inleent. Het feit dat eenn Nederlandse werknemer in het algemeen 
dee gelijkwaardige bescherming van een andere Nederlandse CAO geniet, is mijns inziens 
geenn afdoende rechtvaardiging voor dit onderscheid. Toepasselijkheid van een gelijkwaar-
digee CAO is immers in interne situaties geen voorwaarde voor de vrijstelling. 

Hett verbod op discriminatie van grensoverschrijdende gevallen verbiedt dus het 
dwingendd opleggen van een CAO aan buitenlandse ondernemingen, als Nederlandse onder-
nemingenn in gelijksoortige situaties niet aan die CAO gebonden zijn. Hiermee is echter 
nogg geen antwoord gegeven op de vraag wat de beste oplossing is voor situaties waarin 
eenn werknemer door zijn formele werkgever langdurig wordt ingezet in de onderneming 
vann een andere, meestal concernrechtelijk verwante rechtspersoon. Voor de bevoegdheid 
enn het toepasselijke recht wordt uit het oogpunt van de bescherming van de werknemer 
dee voorkeur gegeven aan een feitelijke aanknoping: de onderneming waar de werknemer 
daadwerkelijkk is ingezet, is belangrijker dan de formele werkgever. Dit wordt bereikt via 
eenn ruimhartige interpretatie van de locus laboris. Een dergelijk resultaat kan echter mijns 
inzienss niet bereikt worden ten aanzien van de huidige CAO voor de metaalnijverheid. 
Daarvoorr is een wijziging van de CAO nodig. 

811 Ktr Den Haag 8 september 1992 Prg. 1992, 3744. 
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5.33 Toepassing van CAO's: antidumping 

Nederlandsee CAO's richten zich dus op Nederlandse ondernemingen en de in hun arbeidsor-
ganisatiee opgenomen werknemers. Als deze Eingliederung geen eenduidige oplossing biedt, 
kann steun worden gezocht bij het arbeidsmarktcriterium. De vraag is dan of de werknemer 
deell  uitmaakt van de Nederlandse arbeidsmarkt. Beide criteria sluiten nauw aan bij de 
verwijzingsregell  van art. 6 lid 2 EVO. In een aantal gevallen echter wordt de CAO toegepast 
opp basis van het afzetmarktcriterium. Dit criterium speelt een rol in gevallen waarin 
buitenlandsee bedrijven werknemers naar Nederland uitzenden om diensten te verrichten 
opp de Nederlandse markt. De belangrijkste bedrijfstakken waarin dit speelt zijn de uit-
zendbranchee en de bouwnijverheid. Door de toepasselijkheid van de CAO's voor deze 
branchess afhankelijk te maken van de plaats waar de werkzaamheden feitelijk worden 
verricht,, wordt voorkomen dat sociale dumping optreedt. Toepassing op basis van de 
feitelijkee werkplek verstoort echter in hoge mate de coördinatie tussen de CAO enerzijds 
enn het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht anderzijds. Nu het voorkómen van sociale 
dumpingg het enige valide argument is voor deze verstoring, dient de CAO de coördinatie 
zoveell  mogelijk te herstellen als het gevaar voor sociale dumping zich niet voordoet. Dit 
iss het geval als de bij de detachering betrokken werknemers daadwerkelijk en effectief 
dee bescherming genieten van een rechtsstelsel dat - of in casu van een nationale CAO die -
vanuitt het oogpunt van bescherming van de werknemer gelijkwaardig is aan de regeling 
vann de lidstaat van ontvangst. Gezien de beperkte doelstelling van de toepasselijkverklaring 
iss globale gelijkwaardigheid van de CAO-niveau's hiervoor mijns inziens voldoende. De 
afspraakk tussen de Nederlandse en Belgische sociale partners in de bouwsector en de daarop 
volgendee wijziging van de CAO voor de bouwnijverheid bieden tezamen een goed voorbeeld 
vann hoe een dergelijke herstel van de coördinatie vorm gegeven kan worden. 

Inn art. 3 van de implementatiewet van de detacheringsrichtlijn, de Wet arbeidsvoorwaarden 
grensoverschrijdendee arbeid, is een wijziging opgenomen van art. 2 Wet AVV. Aan art. 
22 Wet AVV worden twee leden toegevoegd. In het nieuwe lid 6 wordt bepaald dat verbin-
dendd verklaarde bepalingen ook gelden ten aanzien van werknemers, die tijdelijk in 
Nederlandd arbeid verrichten en wier arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander 
rechtt dan het Nederlandse recht, indien deze bepalingen betrekking hebben op een van 
dee in de detacheringsrichtlijn genoemde onderwerpen, zoals de maximale werktijden en 
hett minimumloon. Het nieuwe lid 7 bepaalt dat deze regeling uitsluitend geldt voor 
werknemerss in een van de in de bijlage bij de richtlijn opgenomen bedrijfstakken. Dit 
betekentt dat de toepasselijkheid van de regeling (voorlopig) beperkt is tot de bouwnijverheid 
enn een aantal verwante bedrijfstakken. De Wet AVV, die overigens niet voorzien is van 
eenn eenduidige scope rule, wordt dus aangevuld met een bepaling die zeer specifiek de 
werkingssfeerr van verbindendverklaringen in bepaalde bedrijfstakken regelt. 

Tijdenss de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werden twee amen-
dementenn ingediend die beide ten doel hadden de in de wet opgenomen beperking van 
dee regeling tot de bouwnijverheid in ruime zin op te heffen. In het amendement van 
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kamerlidd Verburg werd voorgesteld het hele zevende lid te schrappen.82 De kamerleden 
Weekers,, Schimmel en Bussemaker wilden het zesde lid van toepassing doen zijn op bij 
algemenee maatregel van bestuur aangewezen bedrijfstakken. Op deze wijze zou een 
uitbreidingg van de regeling tot andere bedrijfstakken eenvoudiger te realiseren zijn 
geweest.833 Uiteindelijk is het zevende lid geschrapt noch gewijzigd. Wel is er een tweetal 
motiess aangenomen waarin de regering verzocht wordt nut en noodzaak van een uitbreiding 
vann de regeling tot andere bedrijftakken te (doen) onderzoeken. Bij dit onderzoek zou mijns 
inzienss het uitgangspunt moeten zijn dat het toepasselijk verklaren van Nederlandse CAO's 
opp arbeidsovereenkomsten naar buitenlands recht zoveel mogelijk moet worden voorkomen. 
Dezee toepassing doorbreekt namelijk het Europeesrechtelijk vastgestelde systeem van 
verwijzingsregelss en kan onder omstandigheden een ernstige belemmering vormen van 
hett vrij verkeer van diensten. Dit geldt met name ten aanzien van alle aan het loon gerela-
teerdee voorschriften, en specifiek voor alle fondsenbepalingen. 

Toepasselijkheidd van verbindend verklaarde CAO-bepalingen op arbeidsovereenkomsten 
naarr buitenlands recht kan binnen het Nederlandse CAO-systeem verklaard worden vanuit 
dee functie van de verbindendverklaring bij de regulering van de concurrentieverhoudingen 
tussenn bedrijven. Op grond hiervan zou mijns inziens toepassing van een Nederlandse CAO 
opp kortdurend in Nederland werkzame werknemers slechts moeten worden overwogen 
inn bedrijfstakken waarin de grensoverschrijdende activiteiten een serieuze verstoring van 
dee concurrentieverhoudingen veroorzaken. Daarbij moet wel bedacht worden dat concurren-
tieoverwegingenn op zich geen inbreuk rechtvaardigen op het vrij verkeer van diensten. 
Binnenn het systeem van het Europese recht laat een dergelijke belemmering zich met name, 
zoo niet uitsluitend verdedigen vanuit het oogmerk van bescherming van de betrokken 
werknemers.. Afscherming van de eigen arbeidsmarkt om economische redenen is niet 
toegestaan.. Dit betekent onder andere dat de toepassing van het nationale recht of een 
nationalee CAO ook daadwerkelijk voordelen moet opleveren voor de gedetacheerde 
werknemers.. Daarnaast kan toepassen van het recht van het werkland geboden zijn als 
err lacunes dreigen te ontstaan in de rechtsbescherming van gedetacheerde werknemers. 
Inn hoofdstuk 4 van dit deel is betoogd dat de toepassing van de arbeidstijden- en veilig-
heidswetgevingg van het werkland zich mede hieruit laat verklaren. Ook bij CAO's kunnen 
dergelijkee lacunes zich voordoen. Zo is de bouw-CAO in beginsel niet van toepassing op 
werkzaamhedenn buiten Nederland. Als in dat geval ook de CAO van de feitelijke werkplek 
niett van toepassing is, valt de werknemer terug op de bescherming van het wettelijke 
arbeidsrecht.. Of dit daadwerkelijk tot sociale problemen leidt, zal per sector van de 
economiee en per beroepsgroep kunnen verschillen. 

Alss geen van deze problemen zich voordoen, is toepassing van een Nederlandse CAO 
opp gedetacheerde werknemers niet wenselijk en mogelijk in strijd met het EG-recht. In 
dee Memorie van Toelichting erkent de Minister van Sociale Zaken dat toepassing van een 
Nederlandsee CAO niet plaats mag vinden als en voor zover hiermee strijd ontstaat met het 

822 K II 1998-1999 26 524 nr. 8. 

833 K ïl 1998-1999 26 524 nr. 9. 
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EG-recht.844 Deze erkenning is echter niet voldoende: de wetgeving moet mijns inziens 
zodanigg worden ingericht dat strijd met het EG-recht zo min mogelijk voorkomt. Het 
instrumentt van toepasselijk verklaring van Nederlandse verbindend verklaarde CAO's op 
arbeidsverhoudingenn naar buitenlands recht dient dan ook terughoudend en met beleid te 
wordenn ingezet. De Minister wijst hier terecht op in de Nota naar aanleiding van het 
verslag.855 Het wijzigingsvoorstel van het kamerlid Verburg is dan ook terecht niet aan-
genomen. . 

5.44 CAO' s en partijautonomi e 

Hett onderzoek naar de status van verbindend verklaarde CAO-bepalingen in het IPR wijst 
duss uit dat deze beschouwd moeten worden als voorrangsregels. De meeste voor het 
internationalee arbeidsrecht relevante CAO's zijn voorzien van expliciete werkingssfeer-
bepaling.. Deze geven aan wanneer de CAO wel respectievelijk niet van toepassing is. De 
CAO-bepalingenn maken op grond hiervan geen deel uit van de lex causae. Dat in de 
jurisprudentiee en literatuur aan de toepasselijkheid van een nationale CAO betekenis wordt 
gehechtt voor de verwijzing en vice versa, heeft dan ook een andere oorzaak. In Duitsland 
wordtt een keuze in de arbeidsovereenkomst ten gunste van een Duitse CAO gelijk gesteld 
mett een rechtskeuze voor Duits recht. Dit hangt samen met het feit dat naar Duits IPR 
Duitsee CAO's uitsluitend van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten naar Duits recht. 
Dezee voorwaarde stelt het Nederlandse CAO-recht in beginsel niet. Een keuze voor een 
Nederlandsee CAO betekent dus niet automatisch een keuze voor Nederlands recht. Wel 
bouwenn nationale CAO-regelingen in het algemeen voort op het nationale (arbeids)recht. 
Hett toepassen dan wel het toepasselijk verklaren van een Nederlandse CAO zal dan ook 
kunnenn gelden als een indicatie voor een impliciete rechtskeuze ten gunste van Nederlands 
recht.. Omgekeerd is er echter geen reden een keuze voor Nederlands recht te interpreteren 
alss een keuze voor de bijbehorende Nederlandse CAO. 

Hett lijk t enigszins in tegenspraak met het voorrangsregelkarakter van de verbin-
dendverklaringg dat CAO's ook van toepassing kunnen zijn op basis van de partijautonomie. 
Eenn dergelijke CAO-keuze is echter mijns inziens niet te vergelijken met een conflictenrech-
telijkee rechtskeuze. Een CAO-keuze heeft betrekking op gevallen waarin, volgens het recht 
datt de CAO beheerst, de betreffende CAO niet dwingend van toepassing is op de arbeidsover-
eenkomst.. Een bepaling in de individuele arbeidsovereenkomst waarin de CAO alsnog van 
toepassingg wordt verklaard, verandert niets aan de status van de CAO volgens het op die 
CAOO toepasselijke recht. De doorwerking van de CAO-bepalingen in de individuele arbeids-
overeenkomstt wordt in dat geval beheerst door het toepasselijke recht op de individuele 
arbeidsovereenkomst.. Voor zover bij de uitvoering van de CAO-regeling derden zijn be-

844 MvT Ki l 26 524 nr. 3 blz. 3 en 5. 
855 Verg. Nota nav het Verslag K II 26 254 nr. 6 blz. 2. 
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trokken,, zal een CAO-keuze in het algemeen slechts effect hebben als de CAO op dat punt 
voorziett in de mogelijkheid van vrijwillig e aansluiting. 
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11 IPR, EG-recht en arbeidsrecht: de aanleiding voor  het onderzoek 

Hett IPR met betrekking tot overeenkomsten is binnen de Europese Unie vastgelegd in 
verdragen.. Het bevoegdheidsrecht is opgenomen in het Europees bevoegdheids- en executie-
verdrag,, waarvan de eerste versie tot stand is gekomen in 1968 (het EEX); voor het conflic-
tenrechtt geldt het in 1980 gesloten verdrag met betrekking tot het toepasselijk recht op 
verbintenissenn uit overeenkomst (het EVO). Beide verdragen bevatten (inmiddels) een bij-
zonderee regeling voor individuele arbeidsovereenkomsten. De bevoegdheidsregels van het 
EEXX worden geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de EG. Deze heeft uit de algemene 
bevoegdheidsbepalingg inzake overeenkomsten een speciale regeling ontwikkeld voor indi-
viduelee arbeidsovereenkomsten. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van San 
Sebastiann is ook in de tekst van het EEX een bijzondere regeling opgenomen en wel in 
art.. 5 en 17 EEX. Ook deze nieuwe verdragsbepalingen kunnen door het Hof uniform wor-
denn uitgelegd. Bij die uitleg kan het Hof een voor de hele Unie geldende afweging maken 
vann de verschillende belangen die gemoeid zijn met een dergelijke bevoegdheidsregel. 
Err mag dan ook verwacht worden dat het bevoegdheidsrecht, door de combinatie van een 
gemeenschappelijkee regel met een centrale interpreterende instantie, in hoge mate gelijk 
iss in de verschillende landen van de Europese Unie. 

Voorr het toepasselijke recht ligt de situatie anders. Weliswaar bestaat er ook op dit 
puntt een verdrag dat uniforme regels bevat. Dit verdrag, dat overigens pas in 1991 in 
werkingg is getreden, kan echter uitsluitend worden uitgelegd door nationale instanties, omdat 
hett Hof van Justitie daartoe nog niet bevoegd is. Inwerkingtreding van het EVO biedt naar 
dee huidige stand van zaken dan ook geen garantie dat de daarin opgenomen conflictregels 
inn alle landen op dezelfde wijze worden toegepast. Maar ook als het verdrag wel uniform 
zouu worden geïnterpreteerd, betekent dit niet dat de conflictenrechtelijke situatie in alle 
lidstatenn gelijk is. Om te beginnen heeft een aantal landen een voorbehoud gemaakt bij 
art.. 7 lid 1 EVO. Daarmee gelden met betrekking tot voorrangsregels niet in alle lidstaten 
dezelfdee regels. Daarnaast bevat het verdrag geen eenduidige omschrijving van het begrip 
voorrangsregel.. De beslissing om bepaalde regelingen aan te merken als voorrangsregels 
iss in hoge mate overgelaten aan de lidstaten. Deze vrijheid van de lidstaten kan de unifi-
cerendee functie van het verdrag verstoren en wel met name op rechtsgebieden die zich 
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opp de grens bevinden tussen publiek- en privaatrecht. Arbeidsrecht bevindt zich bij uitstek 
inn deze 'grijze zone'. In dit weinig uitgekristalliseerde rechtsgebied doet nu de 
detacheringsrichtlijnn zijn intrede. 

Alss gekeken wordt naar de totstandkomingsgeschiedenis van de detacheringsrichtlijn blijkt 
datt deze in het teken staat van het bestrijden van sociale dumping. Sociale dumping is 
eenn van de negatieve bijeffecten van de Europese eenwording, ontstaan uit de combinatie 
vann vrij verkeer van kapitaal en personen met de onvolledige harmonisatie en coördinatie 
vann de nationale systemen van sociaal recht. De feitelijke verschillen in beschermingniveau 
tussenn de lidstaten geven aanleiding tot concurrentie via de arbeidsvoorwaarden; de gebrek-
kigee coördinatie tussen de systemen kan tot gevolg hebben dat er groepen van werknemers 
ontstaann die door geen enkel systeem adequaat worden beschermd. De detacheringsrichtlijn 
beoogtt deze vormen van sociale dumping tegen te gaan door het opstellen van een bij-
zonderee regeling van IPR. In de toelichting op en preambule bij de detacheringsrichtlijn 
wordenn de doelstellingen van de richtlijn nader gespecificeerd. De detacheringsrichtlijn 
moett bijdragen aan de rechtszekerheid van de bij de detachering betrokken individuen. 
Hijj  moet voorkomen dat het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie gepaard 
gaatt met oneerlijke concurrentie en ondergraving van de rechtsbescherming van de betrok-
kenn werknemers. Tevens vult de richtlijn het EVO aan wat betreft de toepassing en hand-
havingg van CAO-bepalingen in internationale gevallen. 

Doordatt de toelichting en de preambule expliciet verwijzen naar het EVO, zijn de 
doelstellingenn van de richtlijn op te vatten als even zovele verwijten aan het conflictenrecht 
inn het algemeen en de regeling van het EVO in het bijzonder. De met invoering van de 
detacheringsrichtlijnn beoogde doelen worden met het EVO blijkbaar niet bereikt en misschien 
zelfss niet nagestreefd. Het zijn deze 'verwijten' die in dit boek aan een nader onderzoek 
zijnn onderworpen. Daartoe werden de volgende vragen geformuleerd: welke belangen spelen 
eenn rol in het internationale arbeidsrecht en hoe werken deze belangen door in het conflic-
tenrecht;; leidt het systeem van het EVO inderdaad tot de door de commissie gesignaleerde 
lacuness in de rechtsbescherming van gedetacheerde werknemers; zo ja, biedt de detache-
ringsrichtlijnn hiervoor een adequate remedie; en tenslotte, welke rol spelen CAO's in het 
conflictenrechtt voor individuele arbeidsovereenkomsten? Ter beantwoording van deze vragen 
iss onderzoek verricht naar het arbeidsrecht en het conflictenrecht in Frankrijk, Duitsland 
enn Nederland. Het verslag van dit onderzoek is opgenomen in deel I en II van dit boek. 

Eenn onderzoek naar de achtergronden van de detacheringsrichtlijn kan zich echter niet 
beperkenn tot het conflictenrecht. De detacheringsrichtlijn is een Europese regeling, gebaseerd 
opp de verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer van diensten. Dit roept onvermijdelijk 
dee vraag op naar de verhouding tussen conflictenrecht en vrij verkeer. Deze vraag is onder-
zochtt in deel III van dit boek. De in deel II en III verworven inzichten worden gebruikt 
inn deel IV, waarin het EVO aan een nader onderzoek wordt onderworpen. Bij dit onderzoek 
iss de Nederlandse rechtspraktijk als uitgangspunt genomen. In dit deel wordt onder andere 
uitgebreidd aandacht besteed aan de werkingssfeerbepalingen in Nederlandse algemeen 
verbindendd verklaarde CAO's. In de nu volgende conclusie worden de bevindingen uit de 
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voorgaandee delen samengevat, voor zover ze relevant zijn voor de beoordeling van de 
detacheringsrichtlijn. . 

22 Systemen van internationaal arbeidsrecht 

Hett Europese conflictenrecht zoals dat is opgenomen in het EVO, is gebaseerd op het 
Savigniaansee model van IPR. Dit houdt onder andere in dat het is opgebouwd uit een 
systeemm van meerzijdige verwijzingsregels. Op grond van deze verwijzingsregels wordt 
bepaaldd welk recht van toepassing is op een internationale rechtsverhouding of een te 
onderscheidenn aspect daarvan. In de verwijzingsregel wordt voor een specifieke verwij-
zingscategorie,, in casu de individuele arbeidsovereenkomst, een aanknopingsfactor gefor-
muleerd.. Bij het kiezen van de aanknopingspunten en het formuleren van de uiteindelijke 
aanknopingsfactorr kunnen verschillende belangen een rol spelen. Zo kan grote betekenis 
wordenn gehecht aan de rechtszekerheid en het honoreren van legitieme partijverwachtingen 
off  kan juist het meeste belang worden gehecht aan het beschermen van de zwakkere con-
tractspartij.. Daarnaast kunnen ook bovenindividuele belangen de verwijzing sturen. Hierbij 
kann voor het arbeidsrecht gedacht worden aan de organisatie van het nationale bedrijfsleven 
c.q.. de nationale arbeidsmarkt. Het feit dat de verwijzingsregel de individuele arbeid-
sovereenkomstt als uitgangspunt neemt, sluit mijns inziens niet uit dat bij het formuleren 
vann de aanknopingsfactor ook of met name overwegingen met betrekking tot het collectief 
belangg een rol spelen. 

Hett conflictenrechtelijke systeem van een land is dus de resultante van een afweging 
vann de diverse bij het internationale rechtsverkeer betrokken belangen. Deze afweging kan 
perr land anders uitvallen. In het IPR wordt in dit verband wel een onderscheid gemaakt 
tussenn de Romaanse rechtsstelsels, waaronder het Franse, en de Germaanse stelsels als 
hett Duitse en het Nederlandse recht. In Frankrijk neemt de bescherming van de nationale 
rechtsordee in het conflictenrecht vanouds een belangrijke plaats in. Een scherpe scheiding 
tussenn meerzijdige verwijzingsregels en eenzijdige afbakeningsregels wordt niet gemaakt. 
Daarnaastt maakt ook het vreemdelingenrecht deel uit van het IPR. Duitsland en Nederland 
daarentegenn kennen een tamelijk open systeem van meerzijdige conflictregels, waarin de 
partijbelangenn en de Entscheidungsharmonie een centrale rol spelen. Met name in Duitsland 
wordtt dit onderbouwd met behulp van een strenge dogmatische scheiding tussen meerzijdige 
verwijzingsregelss voor het privaatrecht en eenzijdige afbakeningsregels voor het publiek-
recht.. Het vreemdelingenrecht vormt in Duitsland een afzonderlijk rechtsgebied. 

Naastt de verschillen in het IPR, onderscheiden de onderzochte landen zich ook van 
elkaarr wat betreft het interne arbeidsrecht. In het Franse arbeidsrecht speelt wetgeving 
eenn grote rol. Net als bij het IPR vertoont het Franse recht ook hier een grote mate van 
eenheid.. All e aspecten van arbeidsrecht zijn namelijk opgenomen in één boek, de Code 
dudu Travail. Dit bevat zowel het arbeidsovereenkomstenrecht als het arbeidsomstandigheden-
rechtt en het collectieve arbeidsrecht. Daarnaast reguleert het bepaalde aspecten van de 
arbeidd in de koloniën en het vreemdelingenrecht. Het Duitse arbeidsrecht wordt daarentegen 
gekenmerktt door een verspreiding van de regelgeving over een scala aan afzonderlijke 
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wetten.. Tussen de diverse regelingen worden ook hier strenge dogmatische onderscheidingen 
aangebrachtt waarbij het verschil tussen privaatrecht en publiekrecht een belangrijke rol 
speelt.. Het Duitse arbeidsrecht als geheel wordt gekenmerkt door de centrale rol van de 
individuelee en collectieve partijautonomie. Het Nederlandse arbeidsrecht wordt tenslotte, 
nett als het Duitse, gekenmerkt door de versnippering over meerdere wetten en de onder-
scheidingg tussen publiekrecht en privaatrecht. In een aantal andere opzichten is Nederland 
echterr niet vergelijkbaar met Duitsland. Het Nederlandse arbeidsrecht is, in tegenstelling 
tott het Duitse, namelijk niet gebaseerd op het liberale principe van de individuele en 
collectievee autonomie. Hoewel de centrale loonpolitiek inmiddels verleden tijd is, is het 
Nederlandsee systeem nog steeds corporatistisch van aard. Dit betekent dat de sociale 
partnerss een centrale plaats innemen bij de regulering van de arbeidsverhoudingen. De 
individuelee partijautonomie kan niet alleen worden ingeperkt ten gunste van de bescherming 
vann de werknemer maar wijkt ook, en in het verleden vooral, ten gunste van de sociaal-
politiekee sturing van de arbeidsmarkt. Deze verschillen in zowel het IPR als het arbeidsrecht 
hebbenn ertoe geleid dat voor de inwerkingtreding van het EVO in de onderzochte landen 
ookk drie verschillende systemen van internationaal arbeidsrecht bestonden. 

Inn Frankrijk was er een duidelijke parallel te trekken tussen het interne arbeidsrecht en 
hett IPR. Het arbeidsrecht was één geheel, en vrijwel integraal van openbare orde. Dit 
karakterr van het interne arbeidsrecht leidde ertoe dat het Franse recht van toepassing werd 
geachtt op alle arbeid in Frankrijk. Deze regel werd na verloop van tijd gebilateraliseerd 
enn vertaalde zich in een gesloten verwijzingsregel gebaseerd op de territoriale gelding van 
hett arbeidsrecht. Daarnaast werd de arbeidsovereenkomst onderworpen aan de verwij-
zingsregell  voor overeenkomsten in het algemeen die gebaseerd was op de partijautonomie. 
Dezee twee regels werden met elkaar verzoend door middel van een het aan het interne 
arbeidsrechtt ontleend principe. Dit principe werd aangeduid als de ordre public social en 
ookk wel als loi la plus favorable. Beide begrippen verwijzen naar het feit dat het dwingende 
karakterr van het arbeidsrecht bijna nooit absoluut is, maar slechts afwijkingen ten nadele 
vann de werknemer verbiedt. Getransponeerd naar het conflictenrecht resulteerde dit in een 
systeemm van begunstiging van de werknemer. 

Ookk in Duitsland was sprake van een parallellie tussen arbeidsrecht en IPR. Het IPR-
systeemm in Duitsland was vanouds, veel meer dan het Franse, gericht op de private belangen 
vann bij de internationale rechtsverhouding betrokken individuen. Hierdoor vertoonde het 
Duitsee iPR-systeem een grotere openheid voor de toepassing van buitenlands recht. Dit 
werdd in zekere zin ondersteund door een liberale, op de contractsvrijheid georiënteerde 
opvattingg over de arbeidsverhouding in het interne Duitse arbeidsrecht. De (internationale) 
arbeidsverhoudingg werd primair gezien als een overeenkomst. Inperking van de partijauto-
nomie,, zowel intern als internationaal, diende te worden gerechtvaardigd en mocht niet 
verderr gaan dan nodig voor het beoogde doel. Dit resulteerde in een verwijzingsregel met 
eenn sterk individuele oriëntatie. Rechtskeuze was toegestaan en er was veel ruimte om 
aff  te wijken van de standaardaanknoping op grond van de persoonlijke karakteristieken 
enn omstandigheden van de partijen bij de internationale arbeidsovereenkomst. De bescher-
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mingg van collectieve belangen werd zowel in het arbeidsrecht als in het IPR streng ge-
scheidenn van de regulering van de individuele arbeidsovereenkomst. 

Inn Nederland tenslotte was van een parallellie tussen het interne arbeidsrecht en het 
IPRR mijns inziens slechts in beperkte mate sprake. Het Nederlandse IPR is individueel 
georiënteerdd en vertoont in dat opzicht grote gelijkenis met het Duitse. De in de jurispruden-
tiee ontwikkelde verwijzingsregel voor arbeidsovereenkomsten was, net als in Duitsland, 
individueell  georiënteerd en liet ruimte voor de partijautonomie. Beide stelsels hanteerden 
inn principe een strikt onderscheid tussen verwijzing en voorrangsregelleer, zij het dat in 
Nederlandd de onderscheiding tussen deze twee methodes niet uitsluitend was gebaseerd 
opp de onderscheiding tussen publiekrecht en privaatrecht. De opdeling van het recht in 
aspectenn met strikt individuele of juist bovenindividuele betekenis sloot ook in Nederland 
aann bij de interne versplintering van het arbeidsrecht. Daarmee eindigt echter de gelijkenis 
tussenn Nederland en Duitsland. Het Nederlandse arbeidsrecht had en heeft immers, in 
tegenstellingg tot het Duitse arbeidsrecht, een corporatistisch karakter. Deze karakteristiek 
vann het interne arbeidsrecht was in de praktijk echter nauwelijks van betekenis voor de 
verwijzingsregel.. Wel speelde dit kenmerk van het interne arbeidsrecht een belangrijke 
roll  bij de conflictenrechtelijke status van het corporatistische regelingsinstrument bij uitstek: 
dee CAO. Op de conflictenrechtelijke status van CAO's wordt in een afzonderlijke paragraaf 
naderr ingegaan. 

Hoewell  er dus duidelijke verschillen in uitgangspunt zijn aan te wijzen tussen de drie 
onderzochtee rechtsstelsels, vertoonde het conflictenrecht van de drie landen voor de 
inwerkingtredingg van het EVO een grote mate van overeenstemming ten aanzien van de 
vraagg welke aanknopingspunten in het internationale arbeidsrecht een belangrijke rol spelen. 
Ditt zijn - naast de partijautonomie - de gewoonlijke werkplek, de feitelijke werkplek, 
dee vestiging van de onderneming, de vestiging van de werkgever-rechtspersoon, de plaats 
vann totstandkomen van de overeenkomst en de herkomst of nationaliteit van partijen. De 
verwijzingsregell  was in belangrijke mate gebaseerd op de locus laboris, een begrip dat 
kann verwijzen naar zowel de gewoonlijke werkplek als de onderneming waar de betrokken 
werknemerr deel van uitmaakt. De verschillen tussen de rechtsstelsels uitten zich in (1) 
dee rol van de partijautonomie bij de verwijzing, (2) het open dan wel gesloten karakter 
vann de verwijzingsregel en (3) de mate waarin en de reden waarom de verwijzing werd 
doorkruistt door voorrangsregels en regels van openbare orde. 

Inmiddelss heeft het EVO het conflictenrecht voor arbeidsovereenkomsten binnen de 
Europesee Unie tot op grote hoogte geünificeerd. Verschillen in opvatting over de rol van 
dee partijautonomie worden in belangrijke mate ondervangen door de regeling van art. 6 
lidd 1 EVO. Op de vraag hoe deze bepaling moet worden uitgelegd, ben ik ingegaan in deel 
IVV van dit boek. In het kader van de door de detacheringsrichtlijn bestreken problematiek 
iss de uitleg van art. 6 lid 1 EVO echter niet relevant. Ik beperk mij in het vervolg dan ook 
tott de objectieve verwijzingsregel en het leerstuk van de voorrangsregels. 

529 9 



Eindevaluatie Eindevaluatie 

33 Art . 6 lid 2 EVO 

3.11 Arbeidsmarkt en non-discriminatie 

Dee objectieve verwijzingsregel voor arbeidsovereenkomsten is opgenomen in art. 6 lid 
22 EVO. Deze verwijzingsregel knoopt primair aan bij het land waar de werkzaamheden 
gewoonlijkk worden verricht. Bij afwezigheid van zo'n vast werkland wordt aangeknoopt 
bijj  de vestiging van de werkgever die de betrokken werknemer in dienst heeft genomen. 
Ditt alles voor zover niet een ander land nauwer bij de overeenkomst is betrokken. In het 
EVOO staat dus de locus laboris centraal, overigens zonder dat dit begrip nader wordt uit-
gelegd.. Ook de aanknoping aan de werkgever en het open einde van de verwijzingsregel 
behoevenn nadere invulling. Zolang het Hof van Justitie op deze punten geen uitsluitsel 
kann geven, kunnen er verschillen blijven bestaan tussen de nationale systemen van conflic-
tenrecht.. De in de vorige paragraaf beschreven verschillen in uitgangspunten zullen daarbij 
opnieuww een rol kunnen spelen. De vrijheid van de lidstaten is echter niet onbeperkt. Het 
EVOO zelf bevat in art. 18 een specifieke bepaling over de uitleg van het verdrag. Bij deze 
uitlegg dient de nationale rechter rekening te houden met het internationale karakter van 
dee daarin opgenomen regels en met de wenselijkheid om eenheid te bereiken in de wijze 
waaropp zij worden uitgelegd en toegepast. Hiervoor kan de rechter te rade gaan bij andere 
instantiess in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt de uitleg van de objectieve verwij-
zingsregell  echter ook gestuurd door andere delen van het EG-recht en wel het bevoegdheids-
rechtt en het vrij verkeer van werknemers. Op deze twee terreinen is het Hof van Justitie 
well  bevoegd. 

Opp basis van de uitspraken van het Hof van Justitie inzake het EEX kan worden 
geconcludeerdd dat de locus laboris verwijst naar de plaats waar of van waaruit de werk-
nemerr gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Voor werknemers die zijn opgenomen 
inn een arbeidsorganisatie is dit de plaats van vestiging van de onderneming waarvan ze 
deell  uitmaken. In het Duitse IPR wordt hiervoor de term Eingliederung gebruikt. Voor 
werknemerss die niet zijn opgenomen in een arbeidsorganisatie heeft het Hof van Justitie 
inn het arrest Rutten-Cross voor de uitleg van de locus laboris aansluiting gezocht bij het 
zwaartepuntt van de werkzaamheden, het centrum van waaruit ze opereren. De jurisprudentie 
inzakee het EEX kan ook gebruikt worden voor de nadere uitleg van het begrip 'vestiging' 
inn art. 6 lid 2 onder b EVO. De parallel tussen het EEX en het EVO is echter niet volledig. 
Dee EEX-rechtspraak kan bijvoorbeeld geen helderheid verschaffen over de vraag of en 
wanneerr van de vaste aanknopingen mag worden afgeweken op grond van een nauwere 
bandd met een ander land. Nadere criteria hiervoor kunnen wel worden ontleend aan de 
rechtspraakk inzake het vrij verkeer binnen de Europese Gemeenschap. 

Werknemerss die in het kader van het vrij verkeer van diensten gedurende korte tijd 
werkzaamhedenn verrichten in een bepaald land, gaan in het algemeen geen deel uitmaken 
vann de arbeidsmarkt van dat land. Aldus besliste het Hof van Justitie in het arrest Rush 
Portuguesa.. Werknemers die voor onbepaalde tijd worden overgeplaatst of in een ander 
landd bij een nieuwe werkgever in dienst treden, betreden wel de arbeidsmarkt van de lidstaat 
vann ontvangst. Dit is af te leiden uit de jurisprudentie inzake het vrij verkeer van werk-
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nemerss binnen de Unie en in de verhouding met Turkije. Het verschil tussen deze twee 
soortenn arbeidsmobiliteit schuilt zowel in de intentie van partijen als in de duur van de 
uitzending.. Voor een groot aantal internationale arbeidsverhoudingen biedt het EG-recht 
evenwell  geen duidelijke richtlijn. Dit kan veroorzaakt worden doordat de uitvoering van 
dee internationale arbeidsovereenkomst niet duidelijk is te lokaliseren, zoals bij werkzaam-
hedenn in het internationale transport. Het EG-recht zelf creëert echter ook onduidelijkheid 
doordatt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie twee verschillende arbeidsmarkt-
begrippenn een rol spelen. In een aantal arresten verwijst het begrip naar de plaats waar 
vraagg en aanbod van werk elkaar treffen. Het gaat dan om de arbeidsmarkt waarop de 
arbeidsovereenkomstt tot stand komt. In andere gevallen ligt echter de nadruk op de markt 
waarr de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd. Hierdoor is er een groep werknemers die 
relevantee contacten heeft met meer dan een arbeidsmarkt. Tot deze groep behoren bijvoor-
beeldd uitzendkrachten, maar ook uitgezonden werknemers die in het land van ontvangst 
eenn min of meer permanente arbeidsplaats innemen. In al die gevallen is de arbeidsovereen-
komstt tot stand gekomen op de ene markt, terwijl de uitvoering plaatsvindt op een andere 
arbeidsmarkt. . 

Dee verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO wijst uiteindelijk één rechtsstelsel aan als 
toepasselijkk recht. Dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de diverse 
betrokkenn markten. Daarbij moet ervan worden uitgegaan dat de regeling van het EVO 
gerichtt is op het bepalen van het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst in zijn 
geheel.. Een splitsing tussen de totstandkoming en beëindiging enerzijds en de uitvoering 
vann de overeenkomst anderzijds past slecht in het systeem van het EVO. Zowel in het EVO 
alss in het EG-recht lijk t daarbij de plaats van uitvoering in beginsel van groter gewicht 
dann de plaats van totstandkoming. Toepassing van het recht van het land van herkomst 
dientt dus te worden gerechtvaardigd. In het IPR wordt deze rechtvaardiging gevonden in 
hett waarborgen van de continuïteit van de rechtsverhouding. Verder kan een rol spelen 
datt de partijen vertrouwd zijn met het rechtsstelsel van het land van herkomst en hier hun 
verwachtingenn op hebben afgestemd. Het land van uitvoering van de overeenkomst is in 
eenn aantal gevallen van ondergeschikt belang, bijvoorbeeld als de uitzending plaatsvindt 
inn het kader van noodhulp aan ontwikkelingslanden. De uitgezonden werknemer zou in 
datt geval beschermd moeten worden tegen de toepassing van 'exotische' rechtsstelsels. 
Hett laatste argument is met name relevant als het recht van het land van ontvangst minder 
beschermingg biedt dan het recht van het land van herkomst. Tegenover de argumenten 
tenn gunste van het land van herkomst staan de argumenten die pleiten voor juridische 
integratiee in het land van ontvangst. De arbeidsmarkt van het land van ontvangst kan 
verstoordd worden als een (grote) groep werknemers onder sterk afwijkende arbeidsvoorwaar-
denn werkt. Als deze arbeidsvoorwaarden minder gunstig zijn dan die van de eigen 
werknemers,, krijgt de afwijkende behandeling van de buitenlandse werknemers bovendien 
eenn duidelijk aspect van discriminatie. Dit laatste argument geeft de juridische integratie 
vann werknemers met een internationale arbeidsovereenkomst in het land van ontvangst 
eenn vreemdelingenrechtelijk aspect. Dit aspect werkt op verschillende manieren door in 
hett conflictenrecht. 
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Alss een arbeidsplaats in een bepaald land alleen maar open staat voor werknemers met 
eenn specifieke buitenlandse nationaliteit, maakt deze arbeidsplaats niet of nauwelijks deel 
uitt van de lokale arbeidsmarkt. Het duidelijkste voorbeeld hiervan wordt gevormd door 
dee positie van diplomaten. Hun arbeidsverhouding wordt beheerst door het recht van het 
landd dat ze vertegenwoordigen. Ook in het Duitse piloten-arrest berust de legitimatie voor 
hett toepassen van het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit mede op het feit dat 
dee (Amerikaanse) nationaliteit van de werknemer een noodzakelijke voorwaarde was voor 
hett totstandkomen van de overeenkomst. Binnen de Europese Unie mag de nationaliteit 
vann de werknemer echter vrijwel nooit een rol spelen bij het totstandkomen van de arbeids-
overeenkomst.. Het vrij verkeer van werknemers verzet zich hiertegen. 

Ookk de vreemdelingenrechtelijke positie van de arbeidsmigrant is binnen Europees 
verbandd anders dan daarbuiten. Als een werknemer na afloop van het dienstverband het 
werklandd dient te verlaten, valt de werknemer na ontslag in het algemeen terug op de 
arbeidsmarktt van het land van herkomst. Dit versterkt de betrokkenheid van het land van 
herkomstt bij de arbeidsovereenkomst. Binnen Europa is een dergelijke directe koppeling 
tussenn dienstverband en verblijfsrecht echter niet meer aanwezig. Dit betekent dat bij 
arbeidsmobiliteitt tussen de landen van de Europese Unie sommige redenen voor het ontstaan 
vann de uitzendingsregel zich niet, of in mindere mate, voordoen. De belangrijkste argumen-
tenn voor toepassing van het recht van het land van herkomst zijn dan gelegen in de continuï-
teitt van de arbeidsverhouding en de onderlinge afstemming van de voor de rechtspositie 
vann de werknemer relevante rechtsgebieden. Deze relevante rechtsgebieden zijn, naast dus 
hett vreemdelingenrecht, het sociale zekerheidsrecht en het belastingrecht. 

Ikk kom dan tot de volgende uitleg van art. 6 lid 2 EVO. Als de werknemer wordt over-
geplaatstt of uitgezonden naar een ander land, kan gedurende een bepaalde tijd het recht 
vann het land van herkomst van toepassing blijven. Voorwaarde is wel dat er een juridische 
bandd met het uitzendende bedrijf blijf t bestaan. Voor kortdurende uitzendingen in het kader 
vann het vrij verkeer van diensten, geldt dat deze tijdelijk zijn in de zin van art. 6 lid 2 
onderr a EVO. Ook als de uitzending niet plaatsvindt in het kader van een dienstverrichting, 
iss te verdedigen dat bij werkzaamheden met een beoogde duur van maximaal 1 a 2 jaar 
toepassingg wordt gegeven aan art. 6 lid 2 onder a EVO. Bij een verblijf van vijfjaar of 
langerr wordt de werknemer geacht te zijn geïntegreerd in de arbeidsmarkt van de lidstaat 
vann ontvangst. Hierop kan hoogstens een uitzondering worden gemaakt als de arbeidsplaats 
geenn deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van het land van ontvangst omdat deze is voor-
behoudenn aan werknemers met een bepaalde nationaliteit. Voor uitzendingen korter dan 
55 jaar zijn er nog duidelijke verschillen in de rechtspositie van de migrant-werknemer ten 
opzichtee van zijn andere collega's, bijvoorbeeld in het sociale zekerheidsrecht en het 
internationalee belastingrecht. Of ook ten aanzien van het toepasselijk recht een dergelijk 
onderscheidd moet worden gemaakt, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. 
Hierbijj  zijn met name die omstandigheden relevant die de band met het land van herkomst 
versterken,, zoals expatriate-voorzieningen, repatriérings- en reïntegratieplichten. De nationa-
liteitt speelt alleen een rol bij uitzending van en naar derde landen en in gevallen waarin 
onderr het EG-recht discriminatie is toegestaan. 
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Meerzijdige,, neutrale verwijzingsregels zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat de 
nationalee rechtssystemen uitwisselbaar zijn. Voor het arbeidsrecht is deze vooronderstelling 
slechtss beperkt houdbaar: het feitelijke beschermingsniveau kan van land tot land sterk 
verschillen.. De uitzendingsregel is in het verleden ontwikkeld om de uitgezonden 
werknemerr te beschermen tegen toepassing van minder ontwikkelde stelsels van ar-
beidsrecht.. Bij uitzending van landen met een laag naar landen met een hoog bescher-
mingsniveauu ligt de situatie echter omgekeerd. De toepassing van het recht van het land 
vann ontvangst op de arbeidsverhouding van migrerende werknemers heeft in die gevallen 
eenn duidelijk aspect van non-discriminatie. Aan een meerzijdige uitzendingsregel zijn dus 
nadelenn en risico's verbonden, die samenhangen met de feitelijke verschillen in bescher-
mingsniveauu tussen de nationale stelsels van arbeidsrecht. In het algemeen kunnen deze 
nadelenn worden ondervangen via het vreemdelingenrecht. Het vreemdelingenrecht kan de 
instroomm van buitenlandse werknemers op de nationale arbeidsmarkt reguleren. Daarnaast 
kann bij het verstrekken van een werkvergunning worden geëist dat de migrerende werk-
nemerr ten minste de rechtsbescherming geniet die gebruikelijk is in het land waar hij werkt. 
Binnenn de Europese Unie is deze vreemdelingenrechtelijke component van het internationale 
arbeidsrechtt echter uitgeschakeld. De regulering van de rechtspositie van migrerende 
werknemerss is daardoor in versterkte mate gebaseerd op het conflictenrecht. Deze 
verschuivingg is het duidelijkst voelbaar in die landen die deze twee rechtsgebieden dog-
matischh scherp onderscheiden, zoals Duitsland en Nederland. 

3.22 Conclusie 

Hett EVO knoopt aan bij de locus laboris. Dit begrip verwijst naar het centrum waar of van 
waaruitt de werkzaamheden van de werknemer plaatsvinden. Bij deze invulling valt de locus 
laboriss meestal samen met de arbeidsmarkt waarop de arbeidsovereenkomst wordt uit-
gevoerd.. Noch de locus laboris, noch het arbeidsmarkt-criterium geven echter een eenduidig 
antwoordd op de vraag hoe lang, wanneer en waarom bij uitzending mag worden vast-
gehoudenn aan toepassing van het recht van het land van herkomst. Wel is er binnen de 
Europesee Unie een grote mate van overeenstemming over het feit dat het toepasselijk recht 
opp de arbeidsovereenkomst niet dient te veranderen als de werknemer korte tijd naar het 
buitenlandd wordt uitgezonden. In dat geval wijkt het toepasselijk recht op de arbeidsovereen-
komstt dus af van het recht van de feitelijke werkplek. Als het desondanks wenselijk wordt 
geachtt bepaalde regelingen uit het recht van de feitelijke werkplek toe te passen op de 
arbeidsverhoudingg van de gedetacheerde werknemer, kan hiertoe binnen de Europese Unie 
geenn beroep meer worden gedaan op het vreemdelingenrecht. Zowel in het nationale recht 
alss in de detacheringsrichtlijn wordt in dat geval teruggevallen op het leerstuk der voor-
rangsregels. . 
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44 Voorrangsregels 

4.11 Identificatieproblemen 

Hett leerstuk der voorrangsregels is een in beginsel eenzijdige methode van conflictenrecht. 
Hett leerstuk neemt niet de rechtsverhouding tot uitgangspunt maar een rechtsregel of 
complexx van rechtsregels. Aan deze rechtsregel wordt vervolgens een ruimtelijke werkings-
sfeerr toegekend die aansluit bij de ratio van de regel. De partijautonomie speelt hierbij 
geenn enkele rol. Dit laatste hangt samen met het karakter van voorrangsregels. Deze zijn 
namelijkk in het algemeen gericht op het waarborgen van buiten de individuele rechtsver-
houdingg gelegen belangen. Koopmans merkte in zijn preadvies uit 1966 echter op dat er 
eenn verschil bestaat tussen het arbeidsrecht en andere rechtsgebieden waarin voorrangsregels 
eenn belangrijke rol spelen, zoals het mededingingsrecht en de regulering van im- en export. 
Exportrestrictiess en mededingingsregels hebben altijd het karakter van voorrangsregels, 
maarr zijn niet altijd in elke rechtsorde aanwezig. De onderwerpen die geregeld worden 
inn de verschillende nationale stelsels van arbeidsrecht zijn echter grosso modo gelijk, maar 
dee wijze waarop de regeling is vormgegeven vertoont grote variatie in tijd en plaats. Zowel 
Nederlandd als Duitsland en Frankrijk kennen regels van ontslagrecht, maar alleen in Neder-
landd wordt het ontslagrecht bepaald door een publiekrechtelijk systeem van vergunningen. 
Elkk van de drie landen kent regelingen met betrekking tot het loon. Duitsland kent echter 
geenn wettelijk minimumloon, terwijl de Nederlandse Wet minimumloon een voorrangsregel 
is. . 

Dee beslissing om een arbeidsrechtelijke regeling aan te merken als voorrangsregel vloeit 
duss niet noodzakelijk voort uit de aard van de geregelde materie. Zij hangt samen met 
hett belang dat in de nationale rechtsorde wordt toegekend aan de betreffende regeling en 
iss daarnaast ingegeven door nationaal bepaalde variaties in handhavingsmethoden. De 
omvangg en afbakening van de groep voorrangsregels verschilt dus van land tot land. Het 
iss dan ook logisch dat de Europese Commissie in zijn diverse voorstellen met betrekking 
tott het internationale arbeidsrecht binnen de Europese Gemeenschap nooit aansluiting heeft 
gezochtt bij de status die de arbeidsrechtelijke regels hebben in het nationale recht, maar 
steedss het te reguleren onderwerp als uitgangspunt heeft genomen. Zo ook in de detache-
ringsrichtlijn. . 

4.22 Soorten voorrangsregels en hun werkingssfeer 

Hett leerstuk der voorrangsregels is niet gericht op de onderling afstemming van de diverse 
bijj  de rechtsverhouding betrokken rechtsstelsels. Het eenzijdige karakter van de afbakening 
maaktt het mogelijk dat op een bepaalde rechtsvraag meerdere nationale regels van toepas-
singg zijn of juist geen enkele. In het arbeidsrecht kunnen beide vormen van disharmonie 
tott problemen leiden. Als meer dan één regeling van toepassing is op dezelfde arbeidsver-
houding,, kan de werkgever geconfronteerd worden met dubbele verplichtingen. Dit is onder 
omstandighedenn in strijd met het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie. Ander-
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zijdss kan het ontbreken van enige regelgeving een ernstige ondergraving betekenen van 
dee rechtbescherming van de betrokken werknemers. Ook dit is EG-rechtelijk een onwense-
lijkee situatie, zeker ten aanzien van onderwerpen ten aanzien waarvan het EG-recht voorziet 
inn minimumharmonisatie. Een dergelijke harmonisatie heeft onder andere plaatsgevonden 
opp de voor de detacheringsrichtlijn relevante terreinen van de arbeidsomstandigheden en 
werktijden.. Het kan dus vanuit het oogpunt van het Europese recht noodzakelijk zijn om 
ookk ten aanzien van rechtsregels die traditioneel worden beschouwd als voorrangsregels, 
tee komen tot onderlinge afstemming van het toepasselijke recht. Op de meeste terreinen 
geeftt het Hof van Justitie dan de voorkeur aan toepassing van het recht van het land van 
vestigingg van de werkgever-dienstverrichter. Dit geldt in ieder geval voor regelingen die 
dee organisatie van de werkgever betreffen, zoals het medezeggenschapsrecht. Ten aanzien 
vann veiligheid op de werkplek, verplichte zondagsrust en andere 'modaliteiten van de 
uitvoering'' is daarentegen het feitelijke werkland primair aangewezen om regelingen te 
treffen.. Tenslotte staat het EG-recht niet in de weg aan toepassing door het land van 
ontvangstt van regels met betrekking tot het minimumloon en de wetgeving van openbare 
orde.. Op dit punt lijk t het EG-recht conflictenrechtelijk neutraal: het land van ontvangst 
magg zijn eigen regelingen opleggen op binnen het territoir verrichte werkzaamheden, maar 
dezee lijken niet voor te gaan boven de corresponderende regelingen van het land van her-
komst.. Dit zou voor de wetgeving van openbare orde aansluiten op het gegeven dat ook 
inn het conflictenrecht elk land zelf zijn eigen openbare orde bewaakt. 

Dee analyse van de rechtspraak inzake het vrij verkeer van diensten leidt tot de conclusie 
datt er in het arbeidsrecht verschillende soorten (voorrangs)regels voorkomen en wel aan 
dee werkplek gekoppelde regelingen, aan de vestiging van de werkgever gekoppelde regelin-
genn en overige regelingen. Onder deze laatste categorie vallen zowel de regels van openbare 
ordee als het minimumloon. Een dergelijke onderverdeling is ook terug te vinden in het 
internee arbeidsrecht en in - de literatuur over - het IPR. Het belangrijkste voorbeeld van 
eenn regeling die zich primair richt op de (organisatie van de) onderneming, is de Neder-
landsee Wet op de ondernemingsraden. Deze wet is van toepassing als zich binnen Nederland 
eenn onderneming van een bepaalde omvang bevindt. Een aantal andere arbeidsrechtelijke 
regelingenn richt zich voornamelijk op de organisatie van de feitelijke werkzaamheden en 
dee inrichting van de werkplek. Voorbeelden hiervan zijn - in Nederland - de arbeidsomstan-
dighedenwett en de arbeidstijdenwet. Zowel de WOR als de Arbo-wet zijn te beschouwen 
alss collectieve regelingen. De regelingen hebben betrekking op de organisatie van de 
ondernemingg als zodanig en/of de inrichting van de feitelijke werkplek. Ze zijn voor hun 
toepassingg niet afhankelijk van het bestaan van een individuele arbeidsovereenkomst en 
creërenn voorzieningen die alle de op de werkplek aanwezigen of de werkgemeenschap 
alss geheel ten goede komen. De bijzondere positie van deze regels in het IPR laat zich niet 
uitsluitendd verklaren vanuit het leerstuk der voorrangsregels, maar heeft ook kenmerken 
vann kwalificatie: de regelingen behoren namelijk niet of niet geheel tot het arbeidsovereen-
komstenrecht.. In theorie is het daarom mogelijk voor deze bijzondere 'verwijzingscate-
gorieèn'' het coördinatieprobleem in Europa op te lossen door in een richtlijn of verordening 
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eenn duidelijke omschrijving te geven van de betreffende regels en vervolgens voor die 
regelss eigen meerzijdige verwijzingsregels vast te stellen. 

Err is echter ook een groep voorrangsregels die wel betrekking heeft op de overeen-
komstenrechtelijkee aspecten van de arbeidsverhouding. De bijzondere status van dit type 
regelss kan zijn geïnspireerd door verschillende motieven. Soms wordt de regeling be-
schouwdd als inbreuk op de contractsvrijheid die alleen gerechtvaardigd is als de arbeids-
marktt van de regulerende staat duidelijk bij de arbeidsverhouding is betrokken. De voor-
rangsregelstatuss komt dan voort uit een liberaal principe. Relevanter in het kader van grens-
overschrijdendee detacheringen zijn echter de regelingen die van toepassing zijn op alle 
arbeidd verricht binnen het territoir. De belangrijkste voorbeelden hiervan in het Nederlandse 
rechtt zijn de Wet minimumloon en de Algemene wet gelijke behandeling. In beide gevallen 
hangtt de wenselijkheid van toepassing van de Nederlandse regeling samen met het feit 
datt het beschermingsniveau geboden door buitenlandse stelsels van arbeidsrecht wezenlijk 
kann verschillen van het beschermingsniveau geboden door het Nederlandse recht. Hierdoor 
kann toepassing van buitenlands recht niet alleen in strijd komen met fundamentele begin-
selenn van Nederlands recht, maar ook leiden tot een verstoring van de concurrentiever-
houdingenn op de Nederlandse markt, oftewel tot sociale dumping. Zowel het waarborgen 
vann de Nederlandse openbare orde als het beschermen tegen sociale dumping dwingen 
echterr niet tot een onvoorwaardelijke toepassing van het Nederlands recht. Het is voldoende 
alss voorzien wordt in een 'kwaliteitscontrole': als het buitenlandse recht een gelijkwaardige 
beschermingg biedt als het Nederlandse, is er mijns inziens geen aanleiding de verwijzing 
tee doorkruisen. Voor deze stellingname vind ik steun in de jurisprudentie inzake het vrij 
verkeerr van diensten. Er is namelijk een belangrijk nadeel verbonden aan de toepassing 
vann dit tweede type regels op gedetacheerde werknemers. De grondrechtenpositie van de 
werknemerr en de vaststelling van de lonen wordt in het algemeen ook gereguleerd door 
dee betreffende regels van het land van herkomst. Veel meer dan bij de regels inzake 
werktijdenn en veiligheid bestaat er dus gevaar voor een opeenstapeling van normen. Een 
dergelijkee stapeling kan in strijd komen met het vrij verkeer van diensten. Dit gevaar is 
mett name aanwezig als niet slechts sprake is van toepassing van het wettelijke arbeidsrecht 
maarr tevens van toepassing van CAO's. Als toepassing van het recht van het land van ont-
vangstt een belemmering van het vrij verkeer van diensten veroorzaakt, dient dit recht te 
wijkenn voor dat van het land van herkomst, voor zover dat laatste de werknemer een gelijk-
waardigee bescherming biedt. 

55 De status van CAO' s 

5.11 CAO' s en het EVO 

CAO'ss zijn afspraken tussen organisaties van werknemers en één of meer werkgevers die 
(mede)) betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in dienst van 
dee bij de CAO betrokken werkgevers. In alle landen van de Europese Unie spelen dergelijke 
afsprakenn een rol bij de arbeidsvoorwaardenvorming. De juridische status van CAO's kan 
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echterr van land tot land verschillen. Het EVO is van toepassing op verbintenissen uit over-
eenkomst.. Het verdrag heeft dan ook slechts relevantie voor CAO's voor zover deze worden 
beschouwdd als overeenkomsten en/of als rechtsbron dienen voor individuele arbeids-
overeenkomsten.. In dit boek is met name aan de laatste mogelijkheid aandacht besteed. 

Eenn CAO geldt slechts als rechtsbron voor de individuele arbeidsovereenkomst als aan 
eenn tweetal voorwaarden is voldaan: (1) de CAO-bepalingen moeten onafhankelijk van de 
will  van partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst invloed uitoefenen op die over-
eenkomstt en (2) de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst moeten zich daar ook 
inn rechte op kunnen beroepen. Op grond van deze criteria heeft het EVO slechts beperkte 
relevantiee voor de handhaving van CAO's in grensoverschrijdende situaties. Dit wordt mijns 
inzienss niet veroorzaakt door een onvolkomenheid van het verdrag maar is onlosmakelijk 
verbondenn met de - ook nog eens nationaal verschillende - eigenschappen van het interne 
CAO-recht. . 

Inn de drie onderzochte landen is de CAO zelf te beschouwen als overeenkomst. Daarnaast 
werktt de CAO in die landen dwingend door in de individuele arbeidsovereenkomst. Frankrijk 
hanteertt voor de doorwerking van CAO's het institutionele model. Dit houdt in dat de CAO-
bepaiingenn dwingend doorwerken in alle arbeidsovereenkomsten gesloten met een gebonden 
werkgever.. Het is niet nodig dat de werknemers lid zijn van een vakbond die de CAO heeft 
ondertekend.. In Duitsland daarentegen geldt het principe van de ledenbinding: de horizontale 
bepalingenn van de CAO zijn slechts van toepassing in de verhouding tussen een gebonden 
werkgeverr en een gebonden werknemer. Ook Nederland kent in beginsel het stelsel van 
dee ledenbinding maar vult dit aan via art. 14 Wet CAO. Op grond van dit artikel is de ge-
bondenn werkgever in beginsel verplicht de CAO ook toe te passen op de arbeidsovereen-
komstenn met niet-gebonden werknemers. De niet-gebonden werknemer kan zich hierop 
echterr niet in rechte beroepen. De CAO zelf ontvouwt zijn dwingende werking dus in geen 
vann de drie landen ten opzichte van alle werknemers in de door de CAO bestreken 
bedrijfstakk of beroepsgroep. Hij geldt met name in Duitsland en Nederland slechts is 
beperktee mate als rechtsbron. 

Ditt verandert als de CAO verbindend wordt verklaard. Zowel Frankrijk als Duitsland 
alss Nederland kennen het fenomeen van de algemeen verbindendverklaring. Verbin-
dendverklaringg houdt in dat bij speciaal (overheids)besluit de CAO-bepalingen dwingend 
vann toepassing worden verklaard op alle arbeidsverhoudingen die onder de werkingssfeer 
vann de CAO vallen. De dwingende doorwerking van de CAO wordt daarmee uitgebreid tot 
ongebondenn werknemers en werkgevers. De verbindend verklaarde bepalingen hebben de 
statuss van een ieder verbindende voorschriften waarop in individuele arbeidsgeschillen 
eenn beroep kan worden gedaan. Ze gelden daarmee als recht in de zin van het IPR. In de 
driee onderzochte landen kunnen de gebonden werkgevers en werknemers niet rechtsgeldig 
bepalingenn in de individuele arbeidsovereenkomst opnemen die in strijd zijn met de CAO. 
Derhalvee gelden verbindend verklaarde CAO-bepalingen als dwingend recht in de zin van 
hett EVO. Dat gezegd zijnde, kan de vraag worden gesteld of CAO's deel uitmaken van het 
toepasselijkk recht op de arbeidsovereenkomst of daarentegen voorzien zijn van een 
autonomee werkingssfeerbepaling. 
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5.22 CAO's: deel van het toepasselijk recht of voorrangsregel? 

Dee CAO is in het interne recht een van de belangrijkste bronnen van rechten en verplichtin-
genn van de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. In sommige landen wordt de 
vormingg van arbeidsrecht zelfs in belangrijke mate overgelaten aan de sociale partners. 
Hett ligt dan ook voor de hand om de CAO-bepalingen in het IPR te beschouwen als een 
integraall  deel van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht. Voor zover de CAO-
bepalingenn betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden zouden ze dan van toepassing 
zijnn als onderdeel van de lex causae. Daar staat tegenover dat CAO's geen algemeen geldend 
rechtt zijn: ze zijn slechts van toepassing binnen een bepaalde bedrijfstak, voor bepaalde 
categorieënn werknemers en binnen een bepaald territoir. Met andere woorden, CAO's be-
vattenn altijd specifieke werkingssfeerbepalingen. In Frankrijk en Duitsland, waar CAO's 
vaakk een regionaal karakter hebben, bevatten die werkingssfeerbepalingen verplicht ook 
eenn indicatie van de territoriale werkingssfeer. Het ligt dan voor de hand om de toepassing 
vann de CAO ook in internationale gevallen afhankelijk te doen zijn van de vraag of de indi-
viduelee arbeidsovereenkomst binnen de werkingssfeer van de CAO valt. De spanning die 
onvermijdelijkk aanwezig is tussen deze twee uitgangspunten is in de onderzochte landen 
opp verschillende wijze opgelost. 

Naarr Frans recht dienen alle CAO's een bepaling te bevatten met betrekking tot hun terri-
torialee werkingssfeer. Mede op grond hiervan werd de werkingssfeer van CAO's lange tijd 
beperktt geacht tot werkzaamheden verricht binnen het Franse territoir. In de loop der tijd 
iss de positie van de CAO in het Franse IPR echter veranderd. Inmiddels lijk t het uitgangspunt 
tee zijn dat Franse CAO's deel uitmaken van het Franse recht. Daarnaast kan een CAO echter 
ookk zelfstandig van toepassing zijn als de arbeidsverhouding binnen de territoriale 
werkingssfeerr van de CAO valt. Een scherp onderscheid tussen de CAO zelf en de verbin-
dendverklaringg daarvan wordt niet gemaakt. Deze opvattingen ten aanzien van de CAO 
inn het IPR sluiten aan bij de positie van de CAO in het interne recht. Frankrijk kent een 
institutioneell  stelsel van CAO-recht. Hierdoor staat niet de individuele arbeidsverhouding 
maarr de werkgever centraal bij de binding aan de CAO. Het verschil tussen de CAO zelf 
enn verbindendverklaring is kleiner dan in stelsels met uitsluitend ledenbinding. Voor zover 
dee vakbeweging als vertegenwoordiging van de werknemers wordt gezien, berust dit eerder 
opp een politiek dan op een civielrechtelijk mandaat. Dit en een aantal andere in deel il 
besprokenn kenmerken van het Franse CAO-recht, maken dat de Franse CAO in sterke mate 
hett karakter heeft van lagere wetgeving. Het ligt dan voor de hand om CAO's ook in het 
IPRR te beschouwen als deel van het arbeidsrecht. Het institutionele stelsel heeft ook conse-
quentiess voor de gebruikte criteria in de werkingssfeerbepaling van de CAO. De territoriale 
afbakeningg van Franse CAO's is in het algemeen afhankelijk van de vraag of zich binnen 
hett territoir een zelfstandige werkeenheid van de werkgever bevindt. 

Ookk in Duitsland is er een nauwe band tussen toepassing van een Duitse CAO en toepassing 
vann Duits recht op de arbeidsovereenkomst. Daarnaast wordt ook in Duitsland aan verbin-
dendverklaringg een territoriaal effect toegekend. Op een aantal punten verschilt echter het 
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Duitsee CAO-recht van het Franse. Dit leidt uiteindelijk tot een duidelijk afwijkende oplossing 
inn internationale gevallen. In het Duitse recht staat de CAO namelijk in belangrijke mate 
inn het teken van zowel de collectieve als de individuele partijautonomie. Collectieve arbeids-
overeenkomstenn zijn - mede - een instrument om machtsongelijkheid tussen werkgever 
enn werknemer te compenseren. Ze moeten bijdragen aan de partijautonomie en mogen 
dezee niet onnodig belemmeren. Deze opvatting leidt er onder andere toe dat CAO's naar 
Duitss recht geen maximumnormen kunnen bevatten. De nadruk op het sluiten van CAO's 
alss uitoefening van de grondwettelijk gewaarborgde contractsvrijheid komt ook terug in 
dee wijze van binding aan de CAO. Een gewone CAO bindt alleen de partijen bij de overeen-
komstt en hun leden. Zelfs een bepaling vergelijkbaar met art. 14 wet CAO kent het Duitse 
rechtt niet. Op het moment dat ook buitenstaanders gebonden worden aan de CAO-bepalin-
gen,, zoals bij verbindendverklaring het geval is, verandert in de Duitse opvatting het 
karakterr van de CAO ingrijpend. De daardoor veroorzaakte inbreuk op de partijautonomie 
iss slechts toegestaan als daarvoor een zwaarwegend belang aanwezig is. 

Zowell  de individuele oriëntatie van het CAO-recht als het scherpe onderscheid tussen 
dee CAO zelf en de verbindendverklaring daarvan komen duidelijk terug in het conflictenrecht 
voorr CAO's. Terwijl in het interne Franse CAO-recht de ligging van de onderneming een 
belangrijkee rol speelt bij de territoriale afbakening van CAO's onderling, richt het Duitse 
CAO-rechtt zich in beginsel op het zwaartepunt van de individuele arbeidsverhouding. Deze 
regell  speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de onderlinge afbakening tussen verschil-
lendee regionale Duitse CAO's. Het is echter mogelijk om in de CAO zelf van dit principe 
aff  te wijken en specifiek regelingen op te nemen voor werknemers met standplaats in het 
buitenland.. De in het boek regelmatig aangehaalde CAO voor de Goethe-Instituten is hiervan 
eenn voorbeeld. Een dergelijke extraterritoriale werking wordt echter niet mogelijk geacht 
bijj  verbindendverklaring. 

Verbindendverklaringg zou als daad van publiekrecht slechts effect hebben binnen het 
Duitsee territoir. Met andere woorden, slechts als er een objectieve band met het Duitse 
territoirr aanwezig is, is de inbreuk op de partijautonomie die het gevolg is van verbin-
dendverklaringg (eventueel) te rechtvaardigen. Daarnaast werd voor de inwerkingtreding 
vann het Arbeitnehmer-Entsendegesetz in het algemeen als eis gesteld dat de individuele 
arbeidsovereenkomstt beheerst moest worden door Duits recht. Er gold dus een cumulatief 
vereistee voor de toepassing van Duitse algemeen verbindend verklaarde CAO's op inter-
nationalee arbeidsovereenkomsten. Het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en de detacheringsricht-
lij nn brengen op twee punten wijzigingen aan in het Duitse systeem. Ten eerste is niet meer 
vereistt dat de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door Duits recht. Ten tweede is het 
niett meer vereist dat het zwaartepunt van de werkzaamheden in Duitsland gelegen is; 
kortdurendee activiteiten binnen het territoir zijn voldoende om onder de CAO te vallen. 

Dee CAO neemt tenslotte in het Nederlandse IPR nog weer een andere positie in. In de 
Nederlandsee rechtspraak wordt de toepasselijkheid van verbindend verklaarde CAO-bepalin-
genn geheel onafhankelijk geacht van het toepasselijke recht op de individuele arbeidsover-
eenkomst.. De verbindend verklaarde CAO-bepalingen worden beschouwd als voorrangsregels 
enn zijn dus geen onderdeel van de lex causae. De strikte tweesporigheid van dit systeem 
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pastt in de Nederlandse traditie ten aanzien van voorrangsregels. De keuze om CAO-bepalin-
genn te beschouwen als voorrangsregels past op haar beurt in het Nederlandse systeem van 
CAO-recht.. Nederland kenmerkt zich namelijk nog altijd door een corporatistisch model 
vann arbeidsrecht waarin de sociale partners een centrale rol vervullen. Het aspect van de 
CAOO als een namens de (georganiseerde) werknemers gesloten contract is in Nederland 
ondergeschiktt aan het ordenende element van de collectieve onderhandelingen. Dit blijkt 
uitt het feit dat CAO's in Nederland maximumnormen kunnen bevatten. Ook de afwezigheid 
vann een algemene rangregeling tussen CAO's komt voort uit het primaat van het collectief 
overlegg op bedrijfstakniveau.1 Dat de sociale partners ook tamelijk onafhankelijk kunnen 
opererenn ten opzichte van de overheid, blijkt uit het feit dat bedrijfstak-CAO's in Nederland 
vrijwell  automatisch verbindend worden verklaard. Een beleidsmatige toets van het nut 
vann verbindendverklaring van een specifieke CAO-bepaling vindt niet plaats, omdat verbin-
dendverklaringg bij voorbaat in het algemeen belang wordt geacht. 

Hett nog steeds aanwezige corporatisme werkt door in de positie van CAO's in het IPR: 
Nederlandsee verbindend verklaarde CAO-bepalingen zijn van toepassing op een internationale 
arbeidsovereenkomstt als een dergelijke toepassing in het belang is van het collectief overleg 
alss zodanig. De waardering van dit belangg is in eerste instantie toevertrouwd aan de sociale 
partnerss zelf. De vrijheid die de sociale partners hebben, is wel gebonden aan een aantal 
voorwaarden.. De belangrijkste daarvan zijn de door het Europese recht opgeworpen 
verbodenn op discriminatie naar nationaliteit en andere vormen van belemmering van het 
vrijj  verkeer binnen de Europese Unie. Een tweede begrenzing is mijns inziens aanwezig 
inn het systeem van de Wet AW. De werkingssfeer van een CAO mag niet evident het doel 
vann verbindendverklaring als zodanig te buiten gaan. Daarnaast vormt de in de wet AW 
opgenomenn eis van de 'belangrijke meerderheid' een rem op eventuele expansiedrift. Op 
grondd van deze eis kan verbindendverklaring namelijk alleen plaatsvinden als de CAO zelf 
all  'geldt' voor een belangrijke meerderheid van de onder de werkingssfeer van de CAO 
vallendee werknemers en werkgevers. 

5.33 De internationale werkingssfeer  van Nederlandse CAO's 

Nochh de Nederlandse Wet CAO, noch de Wet AVV bevatten de verplichting om in een CAO 
eenn bepaling op te nemen over de territoriale werkingssfeer. Een onderzoek van verbin-
dendverklaringenn in Nederland wijst uit dat ook lang niet alle CAO's een dergelijkee bepaling 
bevatten.. De CAO's die wel een uitspraak doen over hun territoriale c.q. internationale 
werkingssfeerr richten zich meestal op ondernemingen in Nederland. Ze zijn van toepassing 
opp de arbeidsovereenkomsten van werknemers die verbonden zijn aan deze in Nederland 
gelegenn ondernemingen. Een aantal CAO's beperkt zich daarbij expliciet tot werknemers 
mett standplaats Nederland, een aantal andere CAO's stelt als voorwaarde dat de werknemer 

Besluitt tot verbindendverklaring van de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg 1993 
DCAA nr. 7356 Bijv.Siert 4 november 1991 nr. 214. 
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werkzaamm moet zijn in en ten bate van de onderneming.2 Voor zover de CAO's hun toepas-
selijkheidd daarmee afhankelijk maken van de vraag of de werknemer is opgenomen in 
eenn bepaalde arbeidsorganisatie, hanteren ze een criterium dat in Duitsland Eingliederung 
wordtt genoemd. CAO's met een dergelijke werkingssfeer zullen zelden of nooit van toepas-
singg zijn op arbeidsverhoudingen naar buitenlands recht. Wel kan het incidenteel voorkomen 
datt een werknemer niet voldoet aan de toepassingscriteria van de CAO terwijl hij wel 
werkzaamm is onder Nederlands recht. 

Terwijll  aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever dus de standaardaan-
knopingg lijk t in het CAO-recht, laten sommige CAO's hun toepasselijkheid afhangen van 
dee plaats waar de werkzaamheden feitelijk worden verricht. De belangrijkste bedrijfstak 
waarinn deze aanknoping gehanteerd word, is de bouwnijverheid in ruime zin (inclusief 
hett baggerbedrijf). Dit is ook de enige bedrijfstak waar een kortdurende wijziging van de 
feitelijkk werkplek invloed heeft op de toepasselijkheid van de CAO. De Nederlandse CAO's 
inn de natte en droge bouw zijn uitsluitend van toepassing als de werkzaamheden worden 
verrichtt in Nederland. Werkzaamheden buiten Nederland, of deze nu van lange of korte 
duurr zijn, vallen buiten de werkingssfeer. Het voordeel hiervan is dat voor de groep uitge-
zondenn werknemers afzonderlijke afspraken kunnen worden gemaakt, die zijn aangepast 
aann de omstandigheden van de uitzending. Dit kan gunstig zijn voor de betrokken werk-
nemers,, namelijk als deze een goede onderhandelingspositie hebben ten opzichte van de 
werkgever.. Als uitzending echter tot de normale bedrijfsvoering behoort, is die onderhan-
delingspositiee er niet of nauwelijks. Dan gaan de nadelen van de territoriale beperking 
zwaarderr wegen. 

Diee nadelen zijn tweeërlei. Ten eerste doorbreekt de strikte territorialiteit van de CAO 
dee continuïteit van de arbeidsverhouding. Ten aanzien van voorzieningen als vervroegde 
uittredingg is dit een reëel en ook reeds lang onderkend bezwaar. Het probleem is niet 
volledigg te ondervangen met behulp van het conflictenrechtelijke begrip Ausstrahlung of 
hett arbeidsrechtelijke begrip 'nawerking', met name niet als bij de uitvoering van de 
voorzieningenn derden zijn betrokken. Ten tweede ondergraaft de territoriale beperking van 
dee CAO de rechtsbescherming van dee uitgezonden werknemers. Dit laatste gevaar doet zich 
mett name voor als de werknemers ook niet onder de werkingssfeer vallen van een ver-
gelijkbaree CAO in het land van feitelijke tewerkstelling. Er treedt dan een regelingslacune 
op.. Een dergelijke lacune trad in het verleden op als een werknemer in de bouwnijverheid 
vanuitt Nederland werd uitgezonden naar Duitsland. Duitse CAO's beperkten hun werking 
tott arbeidsovereenkomsten naar Duits recht en waren om die reden niet van toepassing 
opp tijdelijk in Duitsland werkzame werknemers. De Nederlandse CAO was echter evenmin 
vann toepassing en wel op grond van de beperking van de werkingssfeer in de CAO zelf. 
Ookk de omgekeerde situatie kon aanleiding geven tot lacunes: de Nederlandse CAO was 

22 CAO voor het carrosseriebedrij f 1992-1994 DCA nr. 754 Bijv.Stcrt 22 september 1992 nr. 183 art. 
22 lid 1: onder werknemer wordt verstaan degene die in dienst van een werkgever tegen salaris arbeid 
verricht.. Lid 2: deze overeenkomst is niet van toepassing op ...c) degene die niet op de salarislijst 
vann de onderneming voorkomt, d) degene die weliswaar voorkomt op de salarislijst van de onderneming 
dochh geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de onderneming. 
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inn de periode 1971 -1996 slechts van toepassing op werknemers in dienst van buiten Neder-
landd gevestigde werkgevers als deze verzekerd waren ingevolge de Nederlandse sociale 
zekerheid,, dus in het algemeen pas als de werkzaamheden langer duurden dan 1 a 2 jaar. 

Dee beschreven lacune kan worden opgelost door aanpassing van de werkingssfeer van 
eenn van beide CAO's, de CAO van het land van uitzending of juist de CAO van het land 
vann ontvangst. In deel IV heb ik een voorkeur uitgesproken voor de eerste oplossing. Dit 
heeftt verschillende redenen. Ten eerste kan alleen op deze wijze de continuïteit van de 
rechtsverhoudingg worden gewaarborgd. Ten tweede bestaat er een nauwe samenhang tussen 
dee regelingen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht aan de ene kant en die 
vann de CAO aan de andere kant. Het is dan ook wenselijk om de toepasselijkheid van die 
driee stelsels zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Nu zowel het toepasselijke 
arbeidsovereenkomstenrechtt als het toepasselijke sociale zekerheidsrecht bij kortdurende 
uitzendingg niet verandert, is het in beginsel wenselijk om ook de aan de CAO ontleende 
rechtenn en verplichtingen gedurende die tijd door te laten lopen. Bij detacheringen naar 
hett buitenland biedt de bouw-CAO hiervoor inmiddels ook de mogelijkheid, zij het op 
vrijwillig ee basis. 

Dee detacheringsrichtlijn kiest echter radicaal voor de andere oplossing en verplicht 
tott toepassing van de CAO van het land van tijdelijke tewerkstelling. Deze voorkeur hangt 
samenn met het verschil in beschermingsniveaus tussen de onderscheiden Europese stelsels 
vann arbeidsrecht. Toepassing van de CAO van de feitelijke werkplek beschermt het land 
vann ontvangst tegen sociale dumping. Net als bij voorrangsregels in het algemeen is het 
ookk bij toepassing van de CAO in dit kader niet nodig om de CAO ook daadwerkelijk toe 
tee passen. Het is voldoende dat de werknemer een gelijkwaardige bescherming wordt ge-
boden.. Daar waar sprake is van daadwerkelijke gelijkwaardigheid tussen de diverse natio-
nalee stelsels, dient naar mijn mening de coördinatie tussen de verschillende stelsels van 
arbeidsrechtt te worden hersteld. De CAO voor de bouwnijverheid van 1998 voorziet ook 
inderdaadd - zij het in een beperkt aantal gevallen - in een dergelijke coördinatie. Bij 
gelijkwaardigheidd van CAO's kan voor alle met het loon samenhangende bepalingen 
voorrangg worden verleend aan de CAO van het land van herkomst. De veiligheidsbepalingen 
vann de Nederlandse CAO zijn echter van toepassing op alle arbeid in Nederland. 

66 De detacheringsrichtlijn 

Mett het uitvaardigen van de detacheringsrichtlijn hoopt de EG een bijdrage te leveren aan 
hett bestrijden van sociale dumping onder behoud van het vrij verkeer van diensten. Daarmee 
grijptt de detacheringsrichtlijn in op een punt waar nationaal arbeidsrecht, EG-recht en 1PR 
elkaarr raken. In dit boek is deze interactie aan een nader onderzoek onderworpen en zijn 
eenn aantal spanningsvelden en problemen op dit terrein in kaart gebracht. De detacherings-
richtlijnn is bedoeld om een deel van deze problemen op te lossen. Het is echter de vraag 
off  de richtlijn in alle opzichten in deze opzet slaagt. Op sommige punten creëert de detache-
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ringsrichtlijnn namelijk problemen. In deze laatste paragraaf van dit boek wordt een voor-
lopigee balans opgemaakt. 

6.11 Inhoud 

Dee detacheringsrichtlijn voorziet in bijzondere conflict- en bevoegdheidsregels voor een 
specifiekee groep internationaal actieve werknemers. De richtlijn heeft betrekking op 
werknemerss die in dienst zijn van een in een lidstaat gevestigde onderneming en vervolgens 
naarr een andere lidstaat worden gezonden om aldaar werkzaamheden te verrichten. Art. 
11 van de richtlijn lijk t de werking van de richtlijn te beperken tot arbeidsmobiliteit die 
plaatss vindt in het kader van het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Gemeen-
schapp en de EER. Uit art. 3 lid 2 blijkt echter dat de richtlijn ook van toepassing is op 
assemblage-- en installatiewerkzaamheden die deel uitmaken van een overeenkomst tot het 
leverenn van goederen. Dit soort arbeidsmobiliteit vindt plaats in het kader van het vrij 
verkeerr van goederen. De door de detacheringsrichtlijn bestreken situaties hebben met elkaar 
gemeenn dat er sprake is van kortdurende werkzaamheden in één land op basis van een 
arbeidsovereenkomstt beheerst door het recht van een ander land. Voor die situaties voorziet 
dee richtlijn in de toepasselijkheid van een groot aantal regels van het werkland. De 
handhavingg van deze regels moet worden gegarandeerd door middel van een bijzondere 
bevoegdheidsregelingg en een regeling met betrekking tot de handhaving door collectieven. 

Dee detacheringsrichtlijn is in het Nederlandse recht geïmplementeerd door de Wet 
arbeidsvoorwaardenn grensoverschrijdende arbeid. Art. 1 van deze wet verklaart een aantal 
bepalingenn uit het BW van toepassing op tijdelijk in Nederland gedetacheerde werknemers. 
Art.. 2 bevat de bepaling dat een vanuit Nederland gedetacheerde werknemer ook voor 
dee Nederlandse rechter een beroep kan doen op de rechten ontleend aan de implementatie 
vann de detacheringsrichtlijn in andere landen. Art. 3 en 4 bevatten wijzigingen van resp. 
dee Wet AW en het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De overige artikelen van 
dee wet hebben een technisch karakter. 

6.22 De detacheringsrichtlijn en het IPR 

Hierbovenn is aangegeven dat de toepassing van het leerstuk der voorrangsregels op het 
internationalee arbeidsrecht specifieke problemen met zich meebrengt. Het feit dat de 
afbakeningg van de voorrangsregels ten opzichte van het overige, aan de verwijzingsregel 
onderworpenn recht per land kan wisselen, leidt tot onduidelijkheden. Daarnaast kunnen 
dezee verschillen aanleiding geven tot zowel lacunes in de regelgeving als stapeling van 
rechtsnormen.. Tenslotte doen zich met betrekking tot voorrangsregels specifieke hand-
havingsproblemenn voor. De detacheringsrichtlijn heeft op al deze problemen invloed. Dat 
will  echter niet zeggen dat ze ook door de daarin opgenomen regeling worden opgelost. 

Opp het eerste gezicht neemt de detacheringsrichtlijn wel een aantal onduidelijkheden 
wegg ten aanzien van de vraag welke arbeidsrechtelijke bepalingen moeten worden be-
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schouwdd als voorrangsregels. De nationale regels met betrekking tot de in art. 3 lid 1 opge-
nomenn onderwerpen moeten worden toegepast op alle werkzaamheden waarop de richtlijn 
vann toepassing is en wel ongeacht welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst 
vann de betrokken werknemers. De in de richtlijn opgenomen bepalingen zijn dus - in ieder 
gevall  mede - voorrangsregels. Dit leidt echter niet noodzakelijk tot een toename van de 
onderlingee afstemming van het toepasselijke recht op de individuele arbeidsovereenkomst. 
Dee richtlijn bevat namelijk slechts een eenzijdige conflictregel: hij verplicht tot toepassing 
vann het recht van het werkland met betrekking tot de in de richtlijn opgenomen onderwer-
pen,, maar sluit niet uit dat het land van herkomst dezelfde onderwerpen reguleert ten bate 
vann dezelfde groep werknemers. Ook houdt de richtlijn de mogelijkheid open dat de 
lidstatenn andere delen van het arbeidsrecht eveneens van toepassing verklaren op alle arbeid 
binnenn het territoir.3 

Dee richtlijn voorkomt dus regelingsleemtes, maar vergroot de kans op stapeling van 
rechtsnormen.. Een dergelijke stapeling is niet bevorderlijk voor het internationale 
rechtsverkeerr en kan zelfs direct in strijd zijn met het vrij verkeer van diensten. Welk van 
dee twee toepasselijke rechtsstelsels in dat geval moet wijken, is afhankelijk van de nadere 
invullingg die het Hof van Justitie geeft aan de principes van het vrij verkeer van diensten. 
Daarbijj  is van doorslaggevend belang of er in het dienstenverkeer een parallel bestaat met 
dee Keek-doctrine in het goederenverkeer en welke regels daar dan onder vallen. De 
detacheringsrichtlijnn schept op dit punt geen helderheid nu deze geen onderscheid maakt 
tussenn regelingen waarvoor het werkland primair bevoegd is en regelingen die om andere 
redenen,, en slechts voorwaardelijk, van toepassing zijn verklaard. Ook de Nederlandse 
implementatiewett maakt een dergelijk onderscheid niet. 

Dee detacheringsrichtlijn heeft gedeeltelijk betrekking op regelingen die hun toepasselijkheid 
inn internationale gevallen al in belangrijke mate lieten afhangen van de vraag of de feitelijke 
werkplekk binnen het bereik van de nationale regelgeving valt. Het betreft de regelingen 
mett betrekking tot de maximale werk- en minimale rustperioden (art. 3 lid 1 onder a), 
dee gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk (onder e), en de beschermende maatrege-
lenn ten gunste van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren (onder f). 
Dezee onderwerpen zijn in Nederland geregeld in de arbeidstijden- en arbeidsomstandig-
hedenwetgeving.. Deze twee wetten zijn op basis van een eigen, in potentie meerzijdige, 
conflictregell  van toepassing op alle arbeid verricht binnen het territoir. Inwerkingtreding 
vann de regeling van de detacheringsrichtlijn verandert niets aan de status van deze wetten 
inn het Nederlandse IPR. Als er zich ten aanzien van deze onderwerpen een conflict voordoet 
tussenn het recht van het land van herkomst en het recht van het land van ontvangst, gaat 
mijnss inziens het recht van het land van ontvangst voor. 

Dee detacheringsrichtlijn bestrijkt daarnaast een aantal onderwerpen die tot het arbeids-
overeenkomstenrechtt moeten worden gerekend. Het betreft de regelingen van de lonen, 
dee betaalde vakantie en - in mindere mate - de regeling met betrekking tot gelijke behan-

33 Art. 3 lid 10 van de richtlijn PB EG 1997 L 18/4. 
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deling.. Voor deze regelingen geldt in de detacheringsrichtlijn hetzelfde regime als voor 
dee werkplekgebonden regelingen. Wel zijn ten aanzien van de voorschriften inzake loon 
enn vakantie in beperkte mate afwijkingen toegestaan, bijvoorbeeld voor werkzaamheden 
diee korter duren dan een maand of montage- en installatiewerkzaamheden die korter duren 
dann acht dagen. Toepasselijkheid van deze bepalingen kan mijns inziens niet worden 
beargumenteerdd vanuit het bestrijden van een wetgevingslacune nu de betreffende regelingen 
ookk deel (kunnen) uitmaken van de lex causae. De voorrangsregelstatus danken deze 
regelingenn dan ook grotendeels aan het feit dat vanuit economisch oogpunt de verschillende 
stelselss van arbeidsrecht niet uitwisselbaar zijn. De toepassing van het recht van de feitelijke 
werkplekk heeft in zekere zin een openbare orde karakter. 

Dee bepalingen inzake de betaalde vakantie zijn in Nederland opgenomen in het BW 
enn maken deel uit van de lex causae. Dit sluit in het Nederlandse IPR in beginsel uit dat 
dee bepalingen worden beschouwd als voorrangsregel. Hetzelfde geldt voor het Duitse IPR. 
Hett BAG heeft in verschillende arresten nadrukkelijk verklaard dat toepassing van art. 
66 en art. 7 EVO elkaar onderling uitsluiten: een regeling is óf deel van de lex causae of 
voorrangsregel.. De detacheringsrichtlijn doorbreekt dus ten aanzien van de overeenkomsten-
rechtelijkee regelingen de tweesporigheid van het Nederlandse en Duitse IPR. De dubbelrol 
vann werknemerbeschermende bepalingen vertoont daarentegen wel verwantschap met het 
oudee systeem van lois de police in het Franse (en Belgische) IPR. Net als in het oude Franse 
IPRR wordt bij gelijktijdige toepasselijkheid van rechtsnormen uit verschillende rechtsstelsels 
dee oplossing gevonden aan de hand van het begunstigingsbeginsel. 

Dee detacheringsrichtlijn verklaart dus bepaalde regelingen van het werkland dwingend van 
toepassingg op de gedetacheerde werknemer. Met name ten aanzien van de regulering van 
dee werktijden en arbeidsomstandigheden wordt daarmee voorkomen dat er lacunes ontstaan 
inn de rechtsbescherming van de betrokken werknemer. Een dergelijke lacune ontstaat echter 
niett alleen als geen enkel rechtsstelsel zich de regulering van de arbeidsverhouding aantrekt, 
maarr ook als het moeilijk of onmogelijk is het toepasselijk verklaarde recht ook daad-
werkelijkk te handhaven. De handhaving van de door de detacheringsrichtlijn bestreken 
regelingenn wordt bemoeilijkt doordat deze de status hebben van voorrangsregels. In het 
algemeenn is het lastig om handhaving van voorrangsregels af te dwingen buiten de lidstaat 
diee de regels heeft uitgevaardigd. 

Inn het Savigniaanse IPR wordt het toepassen van buitenlands privaatrecht in het al-
gemeenn gerechtvaardigd aan de hand van de rechtmatige belangen van de bij de inter-
nationalee rechtsverhouding betrokken individuen. Het toepassen van vreemde voor-
rangsregelss wordt daarentegen vaak beschouwd als het ondersteunen van buitenlandse 
beleidsdoelstellingen.. Dit laatste zou niet tot de taak van de burgerlijk rechter behoren. 
Art.. 7 lid 1 EVO voorziet slechts in de mogelijkheid en niet in de plicht tot toepassing van 
buitenlandsee voorrangsregels en zelfs die regeling was voor sommige lidstaten al niet 
acceptabel.. Op zich blijkt uit het onderzoek dat er in de onderzochte landen relatief weinig 
weerstandd bestaat om ten aanzien van de uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsovereen-
komstt rekening te houden met het recht van het land van tewerkstelling. Hiervoor kan 
naastt art. 7 lid 1 EVO ook art. 10 lid 2 EVO als grondslag worden gebruikt. De bezwaren 
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tegenn toepassing van deze regels zijn dus geringer dan die tegen toepassing van buitenlandse 
voorrangsregelss in het algemeen. Van een rechtsplicht tot toepassing is onder het EVO echter 
geenn sprake. 

Ditt conflictenrechtelijke gegeven is met name bezwaarlijk ten aanzien van de voor-
rangsregelss van de feitelijke werkplek. De rechter van de tijdelijke werkplek heeft namelijk 
onderr het EEX geen bevoegdheid in arbeidsgeschillen. Om een effectieve handhaving van 
dee voorrangsregels van de tijdelijke werkplek te garanderen, was het dus noodzakelijk om 
hett bestaande IPR aan te vullen met hetzij een bevoegdheidsregel ten gunste van de rechter 
vann de tijdelijke werkplek, hetzij een regeling die de rechters in andere landen verplicht 
dee toepassingsclaim van de betreffende regels te erkennen. De implementatiewet bevat, 
naastt een bevoegdheidsregel, een expliciete regeling met betrekking tot de erkenning in 
Nederlandd van de rechten die een vanuit Nederland gedetacheerde werknemer ontleent 
aann de implementatie van de detacheringsrichtlijn in het recht van de feitelijke werkplek. 
Off  ook de detacheringsrichtlijn verplicht tot een dergelijke erkenning van buitenlandse 
voorrangsregels,, is niet goed uit de tekst op te maken. 

6.33 De detacheringsrichtlijn en het CAO-recht 

Inn de meeste landen worden de feitelijke arbeidsvoorwaarden in hoge mate bepaald door 
afsprakenn tussen werkgevers en werknemers op collectief niveau. Zowel de bescherming 
vann gedetacheerde werknemers als de concurrentieverhoudingen tussen in verschillende 
landenn gevestigde ondernemingen worden in hoge mate bepaald door de toepasselijkheid 
vann nationale CAO's op internationale dienstverrichtingen. Juist op dit terrein lopen de 
juridischee en feitelijke situaties in de lidstaten zeer ver uiteen. De daardoor veroorzaakte 
afstemmingsproblemenn hebben al diverse malen aanleiding gegeven tot procedures bij het 
Hoff  van Justitie. Deze procedures hadden zonder uitzondering betrekking op situaties waarin 
beidee bij de dienstverrichting betrokken landen via wetgeving of CAO's de grensoverschrij-
dendee arbeidsverhouding reguleerden. Ook ten aanzien van CAO's kunnen zich echter 
onwenselijkk geachte leemtes in de rechtsbescherming voordoen, als geen van de bij het 
gevall  betrokken nationale CAO's van toepassing en/of te handhaven is. 

Dee onderlinge afstemming van CAO's wordt gecompliceerd door de grote verschillen 
tussenn de nationale stelsels van CAO-recht. Dit maakt dat het EVO in lang niet alle gevallen 
relevantt is voor handhaving van uit CAO's voortvloeiende verplichtingen. In dit boek is 
mett name aandacht besteed aan de vraag of CAO's zijn te beschouwen als recht in de zin 
vann art. 6 of 7 EVO. Dit is het geval als de CAO-bepalingen onafhankelijk van de wil van 
dee partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst doorwerken in die overeenkomst en 
dee werknemer zich daarop in rechte kan beroepen. Wil een CAO-bepaling van toepassing 
zijnn als voorrangsregel, dan moet de bepaling tevens dwingendrechtelijk van aard zijn. 
Langg niet alles wat in Europa onder de naam 'CAO' door het leven gaat, voldoet aan deze 
criteria.. Soms ontbreekt het bindende karakter geheel, of zijn slechts de partijen en hun 
ledenn gebonden. In andere gevallen kunnen uitsluitend de CAO-partijen zelf nakoming van 
dee CAO eisen. Nog weer een andere mogelijkheid is, dat de CAO het karakter heeft van 
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aanvullendd recht. In geen van deze gevallen biedt het EVO een handvat om de CAO van 
dee lidstaat van ontvangst van toepassing te doen zijn op de arbeidsverhoudingen van 
gedetacheerdee werknemers. 

Inn het door de detacheringsrichtlijn gecreëerde handhavingssysteem is dit probleem 
gedeeltelijkk ondervangen. De detacheringsrichtlijn heeft betrekking op verbindend verklaarde 
CAO'ss in de in de bijlage bij de richtlijn genoemde sectoren van het bedrijfsleven. Art. 
33 lid 8 geeft een omschrijving van wat in dat kader beschouwd wordt als verbindend ver-
klaardee CAO en/of een daarmee gelijk te stellen instrument. In verband met het gelijkheids-
beginsell  komen alleen regelingen in aanmerking die in gelijke mate verbindend zijn voor 
binnenlandsee en buitenlandse bedrijven. De regelingen moeten ook een dwingendrechtelijk 
karakterr hebben. Het is echter niet noodzakelijk dat de handhaving plaatsvindt door of 
namenss de individuele werknemers en gebaseerd is op het overeenkomstenrecht. Dit biedt 
dee mogelijkheid ook publiekrechtelijk of collectief gehandhaafde regelingen onder de 
detacheringsrichtlijnn te brengen. Voor de Nederlandse rechtspraktijk is dit aspect van de 
detacheringsrichtlijnn echter niet relevant. Wel relevant is de invloed die de richtlijn heeft 
opp de internationale werkingssfeer van de verbindend verklaarde CAO-bepalingen en de 
wijzee waarop deze werkingssfeer wordt vastgesteld. 

Inn het CAO-recht van de onderzochte landen wordt de werkingssfeer van CAO's in beginsel 
vastgesteldd door de CAO-partijen. Deze bepalen niet alleen voor welk territoir de CAO geldt, 
maarr hebben ook direct invloed op de vraag wat zich vervolgens binnen dat territoir moet 
bevinden.. Verbindendverklaring kan de werkingssfeer van de CAO wel beperken, maar 
niett uitbreiden. Als uitbreiding van de werkingssfeer al mogelijk is, geldt hiervoor een 
anderee wettelijke regeling. In de drie onderzochte landen heeft de in de CAO opgenomen 
werkingssfeerr invloed op de toepassing van de CAO in internationale gevallen, maar deze 
invloedd is in Frankrijk en Duitsland niet exclusief. Alleen in Nederland is de vraag welk 
rechtt van toepassing was op de arbeidsovereenkomst volkomen irrelevant voor de toepassing 
vann de Nederlandse CAO. Verbindend verklaarde CAO-bepalingen gelden in Nederland als 
voorrangsregel.. In deze status brengt de detacheringsrichtlijn geen verandering. 

Conformm de Nederlandse traditie wordt de scope rule van CAO's in belangrijke mate 
overgelatenn aan de sociale partners. In Nederland heeft zich de gewoonte ontwikkeld om 
ookk de internationaal-privaatrechtelijke werkingssfeer op te nemen in de CAO zelf. De CAO's 
inn de bouw- en constructiesector bevatten daartoe al sinds jaar en dag bepalingen die slechts 
betekeniss krijgen op het moment dat ze verbindend worden verklaard. Bij het opstellen 
vann deze werkingssfeerbepalingen maakten de sociale partners in het verleden een 
zelfstandigee afweging of zij toepassing van de CAO op gedetacheerde werknemers nodig 
achten.. Deze afweging vond plaats in het licht van de belangen die ten grondslag liggen 
aann het systeem van verbindendverklaring als zodanig. Een dergelijke afweging is sinds 
kortt in de bouw- en constructiesector niet meer mogelijk. De detacheringsrichtlijn legt 
immerss het tPR-aspect van de werkingssfeer van de in die sectoren van het bedrijfsleven 
geldendee CAO's dwingend vast. Alle werkzaamheden binnen het geografische toepas-
singsgebiedd van de CAO's moeten onder de CAO vallen. Uitzonderingen hierop zijn slechts 
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mogelijkk in situaties waarin de richtlijn dit nadrukkelijk toestaat. Dit alles uiteraard binnen 
dee grenzen van het primaire EG-recht. 

Striktt genomen wordt door de regeling van de detacheringsrichtlijn de werkingssfeer 
vann de nationale CAO's niet uitgebreid, maar de CAO-partijen zijn wel de zeggenschap kwijt 
geraaktt over de in de werkingssfeer te gebruiken aanknopingspunten. Daardoor kan de 
CAOO van toepassing worden in situaties waarin de CAO-partijen deze toepassing niet hebben 
beoogd.. Ook is niet meer relevant of een dergelijke toepassing noodzakelijk is voor de 
mett verbindendverklaring te dienen belangen. Op beide punten betekent dit een breuk met 
dee gangbare CAO-praktijk. De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid, die 
dee implementatie van de detacheringsrichtlijn in Nederland regelt, neemt dan ook terecht 
dee bepaling omtrent de territoriale werking van de CAO's in de bouw- en constructiesector 
directt op in de Wet AVV . 

Dee toepassing van nationale wetgeving en nationale CAO's dient plaats te vinden met 
inachtnemingg van de jurisprudentie inzake het vrij verkeer van diensten. Als door die 
toepassingg een belemmering van het vrij verkeer optreedt, mag het nationale recht alleen 
toegepastt worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén daarvan is, dat de 
werknemerr geen gelijkwaardige bescherming geniet op basis van het recht of de CAO van 
hett land van herkomst. Het recht van het land van ontvangst geldt dus slechts voorwaar-
delijk.. Ten opzichte van de ene werknemer zal het zich wel kunnen doorzetten en ten 
opzichtee van de andere werknemer niet, afhankelijk van de situatie in het land van 
herkomst. . 

Strijdd met het vrij verkeer van diensten kon in het verleden worden voorkomen door 
dee nationale CAO's niet toe te passen op buitenlandse ondernemingen en hun gedetacheerde 
werknemers.. Deze oplossing is sinds kort geblokkeerd door de detacheringsrichtlijn. De 
richtlij nn verplicht immers het land van ontvangst ertoe ook de vanuit een ander land 
gedetacheerdee werknemers de bescherming te bieden van het nationale recht en wel inclusief 
dee verbindend verklaarde CAO'S. De detacheringsrichtlijn veroorzaakt dus een conflict van 
plichtenn en wel met name ten aanzien van de met het loon samenhangende bepalingen 
inn CAO'S. Voor de oplossing van dit conflict zal waarschijnlijk nog een aantal malen een 
beroepp moeten worden gedaan op het Hof van Justitie. Twee van deze met de toepassing 
vann CAO'S op grensoverschrijdende gevallen samenhangende problemen wil ik hier vast 
aangeven. . 

Eenn eerste wel al veelvuldig besproken, maar nog lang niet opgelost probleem betreft het 
niveauu waarop de gelijkwaardigheidstoetsing moet plaatsvinden. Nationale CAO's kunnen 
namelijkk zeer verschillend zijn vormgegeven maar toch globaal een gelijkwaardige bescher-
mingg bieden. Dit probleem kan worden geïllustreerd aan de hand van het zogenaamde 
'cafetaria-model',, een CAO-type dat in opkomst is in het interne CAO-recht. Het cafetaria-
modell  houdt in dat in een CAO bepaalde keuzemogelijkheden zijn opgenomen. De precieze 
samenstellingg van het pakket arbeidsvoorwaarden kan per werknemer verschillen, maar 
hett beschermingsniveau is voor alle mogelijke pakketten gelijkwaardig. Als een CAO volgens 
hett cafetaria-model moet worden vergeleken met een andere CAO is het niet mogelijk -
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off  in ieder geval niet zinvol - om alleen de hoogte van de eindejaarsuitkeringen te vergelij-
ken,, of het aantal betaalde vakantiedagen. Het gaat om het gehele pakket arbeidsvoorwaar-
denn waarin loon tot op zekere hoogte uitwisselbaar is tegen vrije tijd. 

Ookk voor de vergelijking tussen CAO's uit verschillende landen wordt een globale 
vergelijkingg voorgestaan. Uit onderzoek naar de bouw-CAO's in Nederland en België blijkt, 
datt deze CAO's verschillende vormen van bescherming bieden, maar uiteindelijk ieder in 
zijnn geheel genomen een vergelijkbaar beschermingsniveau garanderen. Dit was voor de 
socialee partners uit die landen voldoende om een systeem van wederzijdse erkenning op 
tee nemen in de nationale CAO's. Bij grensoverschrijdende werkzaamheden tussen deze twee 
landenn geldt in beginsel de CAO van het land van herkomst. Ook Advocaat-Generaal 
Damasoo Ruiz-Jarabo Colomer pleit in de conclusie bij het arrest Arblade van 23 november 
19999 voor een globale toetsing van het beschermingsniveau. Voor zover de toepassing 
vann de CAO van het land van ontvangst in het teken staat van het bestrijden van sociale 
dumping,, is een globale gelijkwaardigheid van de CAO's ook voldoende. 

Vergelijkingg van specifieke regelingen is dus niet te rechtvaardigen vanuit de bestrijding 
vann sociale dumping maar resulteert wel in een verhoging van de bescherming van de 
werknemer.. In een begunstigingsmodel, zoals opgenomen in art. 6 lid 1 EVO, wordt dan 
ookk in het algemeen uitgegaan van groepsgewijze vergelijking. De bescherming tegen 
inkomensverliess bij onwerkbaar weer uit het ene stelsel zou dan gecombineerd kunnen 
wordenn met de beloning voor trouw aan de sector uit het andere stelsel. Tot nu toe heeft 
hett Hof van Justitie zich over dit probleem alleen uitgelaten in het kader van het vrij 
verkeerr van diensten. Daarin zijn slechts die regelingen relevant die een belemmering 
vormenn van het vrij verkeer. Het gaat dan, naast bepalingen die administratieve verplichtin-
genn opleggen, vrijwel altijd om fondsenbepalingen. In gevallen waarin voor een fonds uit 
hett land van ontvangst een vergelijkbare regeling bestond in het land van herkomst, heeft 
hett Hof de toepassing van het recht van het land van ontvangst steeds geblokkeerd. In 
datt kader was van belang of de regelingen uit de twee betrokken landen eenzelfde object 
en/off  doel hadden. Het Hof lijk t dus voor de vraag of een regeling een verboden verdub-
belingg inhoudt, uit te gaan van groepsgewijze vergelijking. Dit wil echter niet zeggen, dat 
ookk bij de uitleg van de detacheringsrichtlijn een dergelijke groepsgewijze vergelijking 
plaatss moet vinden. Dit zou er namelijk toe leiden dat de door de Belgische en Nederlandse 
CAO-partijenn getroffen regeling voor grensoverschrijdende arbeid in de bouwnijverheid 
inn strijd komt met de detacheringsrichtlijn. Dit kan mijns inziens niet de bedoeling zijn. 

Eenn complicatie die in de literatuur nog geen aandacht heeft gekregen, wordt veroorzaakt 
doorr de verhouding tussen verbindend verklaarde bedrijfstak-CAO's en ondernemings-CAO's 
inn het interne CAO-recht. Zowel in Duitsland als in Nederland leidt binding aan een onder-
nemings-CAOO tot niet-toepassing van de verbindend verklaarde bedrijfstak-CAO, hetzij van 
rechtswege,, hetzij op basis van een vrijwel automatische verleende vrijstelling. Toetsing 
vann het beschermingsniveau van de ondernemings-CAO vindt niet plaats. Als ten aanzien 
vann buitenlandse ondernemings-CAO's wel gelijkwaardigheid wordt geëist, kan dit leiden 
tott bevoordeling van binnenlandse ondernemingen. Voor dit probleem zijn verschillende 
oplossingenn denkbaar. Er kan worden gesteld dat ook een buitenlandse onderneming 
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vrijstellingg moet krijgen als hij gebonden is aan een ondernemings-CAO en wel ongeacht 
dee inhoud van die CAO. Ook eisen met betrekking tot de partijen bij de CAO, zoals bijvoor-
beeldd de eis dat de CAO gesloten is door een erkende, onafhankelijke vakbond, mogen ten 
aanzienn van de buitenlandse onderneming niet strenger zijn dan ten aanzien van de eigen, 
nationalee ondernemingen. Bij een dergelijke 'erkenning' van buitenlandse ondernemings-
CAO'ss is echter niet gegarandeerd dat de gedetacheerde werknemers eenzelfde bescherming 
genietenn als de werknemers van het land van ontvangst. Een andere oplossing is, dat een 
buitenlandsee onderneming slechts het laagste beschermingsniveau hoeft te garanderen van 
dee in de bedrijfstak geldende bedrijfstak- en/of ondernemings-CAO's. Een derde oplossing 
zouu zijn om het nationale CAO-recht te veranderen en ook ondernemings-CAO gesloten 
doorr ondernemingen in het land van ontvangst aan een inhoudelijke toetsing te onderwerpen 
inn het kader van het verzoek om vrijstelling. Welke oplossing ook gekozen wordt, zowel 
dee binding aan de CAO zelf, als de sancties op schending van de CAO moeten gelijk zijn 
voorr binnenlandse én buitenlandse werkgevers: zie art. 3 lid 8 van de richtlijn. 

77 Eindoordeel 

Err is een groep arbeidsrechtelijke regels die voor zijn toepasselijkheid in interne gevallen 
aanknooptt bij de feitelijke werkplek. Deze regels hebben betrekking op de veiligheid, de 
werktijdenn en verwante onderwerpen. Binnen de Europese Gemeenschap heeft juist op 
dezee terreinen in belangrijke mate harmonisatie plaatsgevonden. Er bestaat dus op Europees 
niveauu overeenstemming over het minimumniveau van bescherming dat het recht de 
werknemerss op deze terreinen dient te garanderen. In internationale gevallen kan echter 
juistt ten aanzien van deze regels een handhavingslacune ontstaan: de rechter van de 
tijdelijkee werkplek kan geen bevoegdheid ten gronde ontlenen aan EEX en handhaving door 
buitenlandsee rechters stuit op problemen vanwege het voorrangsregel-karakter van dit type 
regels.. Een dergelijke lacune ondergraaft de doelstelling van de Europese minimumhar-
monisatie.. De detacheringsrichtlijn en de Nederlands implementatiewet bieden voor dit 
probleemm een oplossing. Beide bevatten hiertoe een aanvullende bevoegdheidsregeling. 
Interessanterr vanuit het oogpunt van het conflictenrecht is, dat de Nederlandse wet een 
voorschriftt bevat over de toepassing van buitenlandse voorrangsregels. Er is dus een verband 
tussenn vrij verkeer, Europese harmonisatie en de toepassing van nationale of buitenlandse 
voorrangsregels.. Dit verband verdient in de toekomst mijns inziens speciale aandacht. Op 
ditt punt vormt de detacheringsrichtlijn een waardevolle aanvulling van het bestaande IPR. 

Dezee positieve waardering geldt niet voor de gehele richtlijn. De detacheringsrichtlijn 
onderwerptt namelijk ook overeenkomstenrechtelijke aspecten van de arbeidsverhouding 
aann het recht van het land van tijdelijke tewerkstelling. Op dit punt heeft de richtlijn een 
duidelijkk anti-conflictenrechtelijk aspect. Hij ondergraaft de onderlinge afstemming van 
dee toepasselijkheid van rechtsstelsels door uit te gaan van territoriale gelding van (delen 
van)) het arbeidsrecht. Dit anti-conflictenrechtelijke aspect wordt met name bezwaarlijk 
alss ook CAO-regelingen van een dergelijke territoriale gelding worden voorzien. De richtlijn 

550 0 



Eindevaluatie Eindevaluatie 

verplichtt hiertoe in een aantal, in een bijlage bij de richtlijn vermelde sectoren. Daarnaast 
iss het op grond van de richtlijn toegestaan de territoriale gelding op nationaal niveau uit 
tee breiden tot andere onderwerpen en andere sectoren van het bedrijfsleven. Deze anti-
conflictenrechtelijkee tendens wordt weer ten dele ongedaan gemaakt door de rechtspraak 
vann het Hof van Justitie inzake het vrij verkeer van diensten. Daarnaast dragen ook de 
inn art. 4 van de richtlijn opgenomen bepalingen over openbaarheid en gegevensuitwisseling 
bijj  tot de vereenvoudiging van het grensoverschrijdende dienstenverkeer. 

Hoee uiteindeü'k de balans uitvalt, zal in belangrijke mate afhangen van de ontwikkelingen 
inn de komende jaren. Daarbij is niet alleen van belang welke uitleg het Hof van Justitie 
geeftt aan de detacheringsrichtlijn en het vrij verkeer van diensten maar moet met name 
gelett worden op de ontwikkelingen op het niveau van het nationale CAO-recht. De afspraak 
tussenn de Nederlandse en Belgische sociale partners heeft een positief effect op de coör-
dinatiee tussen nationale CAO's en verbetert de afstemming tussen CAO, arbeidsrecht en so-
ciaall  zekerheidsrecht in internationale gevallen. Als naar aanleiding van de detacherings-
richtlij nn dergelijke afspraken in aantal toenemen, is mijns inziens het uiteindelijke effect 
vann de richtlijn positief, zowel voor de werknemer als voor de internationale dienstverrich-
ter. . 
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11 Private International Law, Community Law and Labour  Law: Rationale Be-
hindd This Study 

Inn the European Union, the rules of private international law pertaining to contracts are 
sett out in treaties. The jurisdiction rules are recorded in the European Jurisdiction and 
Executionn Convention, the first version of which was adopted in 1968 (the "Brussels Con-
vention"),, whilst the conflict of laws is governed by the 1980 Convention on the Law 
Applicablee to Contractual Obligations (the "Rome Convention"). Both Conventions (now) 
includee special provisions for individual employment contracts. The jurisdiction rules of 
thee Brussels Convention are interpreted by the European Court of Justice, which has taken 
thee general rule of jurisdiction relating to contracts as a basis for establishing a special 
schemee to govern individual employment contracts. Since the coming into effect of the 
Sann Sebastian Convention, the special arrangement has been incorporated into Articles 
55 and 17 of the Brussels Convention. These new provisions may also be interpreted on 
aa uniform basis by the European Court of Justice. The Court weighs the various interests 
involvedd in the relevant jurisdiction rule and formulates the outcome of the weighing 
processs in decisions that apply throughout the Union. Given the combination of a common 
rulee and a central interpreting authority, one may expect, therefore, that the law in the 
fieldd of jurisdiction will be largely identical in all EU Member States. 

AA different situation exists in respect of the applicable law. Although there is a Convention 
withh uniform rules in this field, that Convention - which, incidentally, came into effect 
ass late as 1991 - may be interpreted exclusively by national courts. The European Court 
off  Justice does not yet have any jurisdiction over matters of this kind. In the present 
situation,, therefore, the fact that the Rome Convention has become effective does not in 
anyy way guarantee that its rules of conflict are applied uniformly in all the countries. And 
evenn if the Convention was interpreted uniformly, it still would not mean that the situation 
inn terms of the conflict of laws would be identical in all EU Member States. First of all, 
aa number of countries made a reservation to Article 7(1) of the Rome Convention, as a 
resultt of which Member States may give different effect to internationally mandatory rules 
nott belonging to the lex fori. Moreover, the Convention does not provide for a clear defini-
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tionn of the term 'mandatory rule'. The decision as to whether or not to treat a specific 
rulee as a mandatory rule has been largely left to the Member State which has adopted the 
relevantt rule. This discretionary power on the part of Member States may well interfere 
withh the unifying function of the Convention, particularly in those fields of law that operate 
onn the borderline between public and private law. Labour law is a field which is a pre-
eminentt example of this 'grey area'. It is into this little-explored field of law that the 
Directivee concerning the posting of workers in the framework of the provision of services 
hass now made its entry. 

Iff  one looks at the political background to the Posting Directive, it appears that the main 
motivee for adoption of the Directive was to combat social dumping. The phenomenon of 
sociall  dumping is one of the adverse side effects of European unification, resulting from 
aa combination of the free movement of capital and persons, on the one hand, and an in-
completee process of harmonisation and co-ordination of the national systems of social law, 
onn the other. The actual differences in overall employment conditions between the Member 
Statess lead to competition on that basis; and the imperfect co-ordination between the 
nationall  systems of labour may result in the creation of groups of employees who are not 
protectedd by any of the systems effectively. The purpose of the Posting Directive is to 
fightt these forms of social dumping by means of a special rule of conflict. The objectives 
off  the Posting Directive are explained in greater detail in the explanatory memorandum 
andd the recitals. The Posting Directive is designed to help advance the legal certainty of 
postedd individuals and must prevent the freedom to provide services within the European 
Unionn from going hand in hand with unfair competition and an erosion of the legal protec-
tionn of the individuals concerned. Furthermore, the Directive supplements the Rome Con-
ventionn where the application and enforcement of collective agreements in international 
casess are concerned. 

Ass the explanatory memorandum and the recitals expressly refer to the Rome Convention, 
thee objectives of the Posting Directive can be seen as implying criticism of the conflict 
off  laws in general and the provisions of the Rome Convention in particular. The Rome 
Conventionn is apparently unable to achieve or, perhaps, does not even pursue the objectives 
targetedd by the Posting Directive. It is this 'criticism' that forms the heart of the study 
describedd in this book. The following questions were formulated: What interests play a 
rolee in international labour law, and what is their significance to the conflict of laws? Does 
thee system introduced under the Rome Convention indeed lead to the gaps in the legal 
protectionn of posted individuals that the Commission has detected? If so, does the Posting 
Directivee provide an adequate remedy? And, finally, what is the role of collective agree-
mentss as a source of law for international employment contracts? To answer these questions, 
II  have studied the disciplines of labour law and the conflict of laws in France, Germany 
andd the Netherlands. The report on that study is set out in Section II of this book. A study 
intoo the backgrounds to the Posting Directive cannot be confined to the conflict of laws, 
however.. The Posting Directive is a piece of Community legislation, based on the provisions 
off  the EC Treaty on the freedom to provide services. This inevitably leads to the question 
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off  the relationship between the rules of conflict and the principles of free movement. This 
questionn is the focus of Section III. The insight gained in Sections II and III is then used 
inn Section IV, in which the Rome Convention is the subject of further scrutiny. The point 
off  departure for the analysis of the Rome Convention is Dutch legal practice, with special 
focuss being placed on the provisions which define the scope of collective agreements de-
claredd to be universally applicable in the Netherlands. This concluding Section consists 
off  summaries of the findings made in the previous Sections to the extent that they are 
relevantt to an evaluation of the Posting Directive. 

22 Systems of International Labour  Law 

Thee European conflict of laws as set out in the Rome Convention is based on the Savigny 
model,, which means that it is built on a system of multilateral rules of conflict. These 
conflictt rules determine which law applies to an international legal relationship or a specific 
aspectt of such a relationship. The rule of conflict defines a connecting factor for a specific 
legall  category: the individual employment contract in our case. Various interests may play 
aa role in choosing the points of connection and in formulating the predominant connecting 
factor.. For instance, great value may be attached to the principle of legal certainty and 
too honouring the legitimate expectations of the parties, but the prevailing emphasis may 
alsoo be on protecting the weaker contractual party. Furthermore, supra-individual interests 
mayy steer the rule of conflict in a specific direction. In the field of labour law, for instance, 
suchh an interest may be the regulation of the domestic business community or, as the case 
mayy be, the domestic labour market. The fact that a rule of conflict is primarily based 
onn the individual employment contract does not, in my opinion, preclude those formulating 
thee connecting factor from also, or predominantly, considering the collective interests 
involved. . 

Thee conflict of laws of a country depends, therefore, on how the various interests 
involvedd in international legal relations are weighed. The outcome of this weighing process 
mayy vary according to country. A distinction is often made between the systems based 
onn Roman Law, such as the French legal system, and the Germanic systems, such as Ger-
mann and Dutch law. In France, the conflict of laws traditionally gives a great deal of 
prominencee to protecting the national legal order. The distinction between the multilateral 
ruless of conflict and the unilateral scope rules is not very sharp. Moreover, the French 
conflictt of laws also includes immigration law. Germany and the Netherlands, on the other 
hand,, have a fairly open system of multilateral rules of conflict, with the interests of the 
partiess and decisional harmony (Entscheidungsharmonie) playing an important role. In 
Germanyy particularly, this system is supported by a severe, dogmatic separation between 
thee multilateral conflict rules governing private law and the unilateral scope rules governing 
publicc law. Immigration law constitutes a separate field of law in Germany. 

Thee countries compared in this study differ not only in terms of their private international 
laws,, but also in terms of their internal labour laws. Legislation plays a huge role in French 
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labourr law. Like the French conflict of laws, French labour law is also characterised by 
aa large degree of cohesion between the different aspects of labour law, all of which are 
comprisedd in one book: the Code du Travail. This Code includes rules on employment 
contractss and working conditions, as well as provisions of collective labour law. In addition, 
thee Code regulates specific aspects of work in the overseas territories and of immigration 
law.. German labour law, on the other hand, is characterised by fragmentation, the legislation 
beingg spread over a number of different statutes. A strict dogmatic separation is made 
betweenn the various arrangements, with the difference between private and public law play-
ingg an important role. German labour law as a whole is dominated by the central role given 
too individual and collective party autonomy. Finally, the Dutch system of labour law dis-
playss a legislative fragmentation and a distinction between private and public law, similar 
too the German system. There are a number of respects, however, in which the Netherlands 
cannott be compared to Germany at all. Indeed, unlike German law, Dutch law is not based 
onn ihe liberal principle of individual and collective autonomy. Although the rule of central 
wagee policy has long gone, the Dutch system is still corporatist in nature. This means that 
thee "social partners" (representatives of employer and employee organisations) still perform 
ann important function in regulating industrial relations. The individual autonomy of the 
partiess can not only be restricted in order to protect employees, but can also be set aside 
(ass was often done in the past) in order to steer the labour market for social-political 
purposes. . 

Ass a result of these differences in the fields of the conflict of laws and labour law, three 
differentt systems of international labour law existed in the respective countries before the 
comingg into force of the Rome Convention. 

Inn France, a clear parallel could be drawn between domestic labour law and the conflict 
off  laws. Labour law formed one whole, and belonged almost integrally to the field of public 
policy.. As a result, French law was considered to be applicable to all work performed in 
France.. This rule was bilateralised in the course of time and culminated in a closed rule 
off  conflict based on the territorial effect of labour law. In addition, employment contracts 
weree subjected to the conflict rule which applied to contracts in general, based on the 
autonomyy of the parties involved. These two principles were reconciled by means of a 
principlee derived from domestic labour law, namely that of the ordre public social or the 
hihi la plus favorable. These expressions refer to the fact that the mandatory nature of labour 
laww is almost never absolute, but merely prohibits deviations which are to the disadvantage 
off  the employees concerned. Transposed into the conflict of laws, this principle resulted 
inn a system based on the favour principle, offering maximum protection to employees. 

Inn Germany, too, there was a parallel between labour law and the conflict of laws. 
Thee German conflict of laws traditionally focused (to a far greater degree than that of the 
French)) on the private interests of those involved in an international legal relationship. 
Consequently,, the German system was much more open to the application of foreign law. 
Thiss attitude was supported to some extent by Germany's liberal, freedom-of-contract 
inspiredd interpretation of employment relations in its internal labour law. The (international) 
employmentt relationships were regarded primarily as agreements. Any restriction on the 
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autonomyy of the parties, whether at national or international level, had to be justified and 
wass not to go farther than was strictly necessary to achieve the intended purpose. This 
resultedd in a rule of conflict that was highly oriented towards the individual. A choice of 
laww by the parties was permitted, and the courts enjoyed wide discretion to depart from 
thee standard connecting factor in view of the personal characteristics of the parties and 
thee circumstances of the case. In both labour law and the conflict of laws, the protection 
off  collective interests was strictly separated from the regulation of individual employment 
agreements. . 

Finally,, in the Netherlands, the parallel between internal labour law and private inter-
nationall  law only existed to a limited extent. The Dutch conflict of laws focuses on indivi-
dualss and, as such, is highly similar to the German system. The conflict rule developed 
byy the Dutch courts for employment contracts was oriented towards the individual and 
leftt room for the autonomy of the parties (just as in Germany). Both systems generally 
appliedd a strict distinction between rules of conflict and internationally mandatory rules, 
albeitt that the distinction made between those two categories in the Netherlands was not 
exclusivelyy based on the distinction between private and public law. The categorisation 
off  the law into aspects with a strictly individual meaning and aspects with supra-individual 
significancee was also in line with the internal fragmentation of labour law. The similarity 
betweenn the Netherlands and Germany ends here, however. Dutch labour law was, and 
stilll  is, corporatist in nature, and German labour law iss not. This feature of domestic labour 
laww had no real practical significance for the rule of conflict, but it did play a role with 
regardd to the status of collective agreements, the pre-eminent corporatist instrument of 
legislation,, in terms of the conflict of laws. That status will be discussed later in a separate 
Section. . 

Althoughh there are clear differences between the basic assumptions of the three legal 
systemss compared, the conflict-of-laws systems which prevailed in the three countries prior 
too the coming into force of the Rome Convention were largely similar in terms of the 
connectingg factors that were considered to be of significance in international labour law. 
Inn addition to party autonomy, these factors were the habitual place of work, the actual 
placee of work, the place of business of the undertaking, the place of business of the legal-
entityy employer, the place where the contract was concluded and the origin or nationality 
off  the parties. The rule of conflict was primarily based on the locus laboris, a term that 
mayy refer to both the habitual place of work and the undertaking of which the employee 
concernedd forms part. The differences between the legal systems can be found in (1) the 
rolee given to party autonomy; (2) the open or closed nature of the rule of conflict; and 
(3)) the extent to which and the reason why the applicable law is set aside by the mandatory 
laww and rules of public policy of a different provenance. 

Thee Rome Convention has largely unified private international law in the field of 
employmentt contracts within the European Union. Differences of opinion about the role 
off  party autonomy are generally solved by the provisions of Article 6(1) of the Rome 
Convention.. The difficulties in applying these provisions is discussed in Section IV. The 
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interpretationn of Article 6(1) of the Rome Convention is not relevant, however, to the 
problemss of the Posting Directive. In the following paragraphs, therefore, I shall confine 
myselff  to discussing the objective rule of conflict and the doctrine of internationally 
mandatoryy rules. 

33 Articl e 6(2) of the Rome Convention 

3.11 Labour  Market and Non-discrimination 

Thee objective rule of conflict which applies to employment contracts is set out in Article 
6(2)) of the Rome Convention. This conflict rule primarily refers to the law of the country 
wheree the work is habitually performed. In the absence of such a habitual place of work, 
thee applicable law will be that of the country in which the place of business through which 
thee employee was engaged is situated. All of this holds true as long as there is no other 
countryy which is more closely connected to the contract. This means that the locus laboris 
hass a central place in the Rome Convention, albeit that the term is not defined in greater 
detail.. The connection to the employer and the open end of the conflict rule require a more 
detailedd explanation, too. As long as the Court of Justice does not decide these issues 
conclusively,, there will continue to be differences between the national systems of the 
conflictt of laws. The differences in the basic principles, as described in paragraph 2 of 
thiss Section, may again play a role in this respect. The freedom of the Member States is 
nott unlimited, however. Article 18 of the Rome Convention includes a specific provision 
aboutt the interpretation of the Convention. When interpreting the Convention, the national 
courtss must duly consider the international nature of the provisions and the desirability 
off  achieving uniformity in the manner in which those provisions are interpreted and applied. 
Inn doing so, the courts may consult other organisations abroad and at home. The inter-
pretationn of the objective rule of conflict is also influenced, however, by other fields of 
Communityy law, such as the jurisdiction rules and the free movement of workers. The 
Courtt of Justice does have jurisdiction in these two matters. 

Inn view of the Court of Justice's rulings concerning the Brussels Convention, the conclusion 
mayy be drawn that the locus laboris refers to the place where or from which the employee 
habituallyy carries out his work. As for employees who have a fixed place of work and 
sharee that place with other employees (a "fixed workplace"), this is the place of business 
off  the undertaking of which they form part. The Germans refer to the term Eingliederung 
inn their conflict of laws. With regard to employees who are not integrated in a place of 
business,, the Court of Justice interpreted the principle of locus laboris in the case of Rutten 
v.. Cross by referring to the centre of gravity of the work, the centre from which they 
operate.. The case law developed in connection with the Brussels Convention can also be 
takenn as a basis for interpreting the term "place of business" as used in Article 6(2)(b) 
off  the Rome Convention. The Brussels Convention and the Rome Convention do not, 
however,, run completely parallel. Decisions in the context of the Brussels Convention 
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cannott be used to clarify the issue of whether and when the established connecting factors 
mayy be set aside in favour of a closer connection with another country. Criteria to decide 
thiss issue may be derived from rulings concerning the freedom of movement within the 
Europeann Union. 

Employeess who, in the context of the freedom to provide services, carry out work in a 
specificc country for a short period of time will not generally enter the labour market of 
thatt country. The European Court of Justice decided as much in the Rush Portuguesa case. 
Employeess who have been transferred for an indeterminate period of time, or who have 
beenn hired by a new employer in a different state, do enter the labour market of the host 
Memberr State. This can be inferred from the case law on the free movement of workers 
withinn the Union and in the relationship with Turkey. These two types of worker mobility 
differr in terms of the intention of the parties as well as the duration of the posting. There 
aree a large number of international labour relationships for which Community law does 
nott offer any clear guideline. This may be caused by the fact that the place of performance 
off  the international employment contracts cannot be identified clearly, such as contracts 
inn the field of international transport. Furthermore, Community law creates its own 
ambiguities,, as the Court of Justice uses two different definitions of labour market. There 
aree a number of cases where the term refers to the place where the demand and supply 
off  work meet. This is the market where the employment contract is concluded. In other 
cases,, however, the emphasis is on the market where the employment contract is performed. 
Ass a result, there is a group of employees who have relevant contacts with more than one 
labourr market. This group includes temporary workers, but also workers who, though posted 
forr a limited period of time, fil l a more or less permanent position in the host country. 
Inn all those situations, the employment contract is concluded in the one labour market, 
whilstt performance takes place in the other. 

Thee rule of conflict described in Article 6(2) of the Rome Convention designates one legal 
systemm whose law will ultimately apply. This means that a choice must be made between 
thee various markets involved. The basic assumption to be borne in mind is that the 
arrangementt set out in the Rome Convention is aimed at deciding which law is to govern 
thee employment contract as a whole. A division between conclusion and termination, on 
thee one hand, and performance of the agreement, on the other hand, does not fit well into 
thee system of the Rome Convention. Both the Rome Convention and Community law appear 
too attach greater value, in principle, to the place of performance than the place of con-
clusion.. A choice for application of the law of the country of origin must, therefore, be 
welll  justified. In the conflict of laws, the justification can be found in the importance of 
safeguardingg the continuity of a legal relationship. Another element that may play a role 
iss that of the parties being familiar with the legal system of the country of origin and having 
basedd their expectations on that system. The country where the contract is performed may 
bee of subordinate significance in a number of cases, including the situation where workers 
aree posted abroad in the context of emergency relief in developing countries. In such a 
case,, posted workers should be protected against the application of "exotic" legal systems. 
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Thiss argument is particularly convincing when the law of the host country offers less pro-
tectionn than the law of the home country. On the other hand, there are also arguments which 
wouldd advocate legal integration in the host country. The labour market in the host country 
mayy become disrupted if there is a (large) group of workers who are subject to strongly 
deviatingg employment terms. Added to this is the fact that, if those employment terms 
aree less favourable than the terms governing domestic workers, the different treatment 
off  foreign workers is likely to be regarded as discriminatory. This latter argumentation 
addss elements of immigration law and equal protection of foreigners to the issue of legal 
integrationn of employees working under an international employment contract. This element 
alsoo has an impact in the field of the conflict of laws. 

Iff  a job in a certain country is open only to workers of a specific foreign nationality, the 
jobb has littl e or no connection with the local labour market. The clearest example is the 
positionn of diplomats. Their employment relationships are governed by the law of the 
countryy which they represent. In the German ruling concerning the Berlin-based pilots, 
thee justification for applying the law of common nationality was partly based on the fact 
thatt the (American) nationality of the employees constituted a requisite condition for 
conclusionn of the contract. In the European Union, however, the nationality of an employee 
iss almost never allowed to play a role in the conclusion of an employment contract, for 
thee principle of the free movement of workers opposes this. 

Inn terms of immigration law, mobility by European citizens within the European Union 
iss governed by principles which differ from those that apply to migrations involving non-EU 
countries.. If an employee must leave the host country upon termination of the employment 
relationship,, he or she wil l usually fall back on the labour market in the home country. 
Thiss strengthens the involvement of the home country in the employment contract. Such 
aa direct link between an employment relationship and the right to stay, however, no longer 
existss within Europe. Consequently, a number of the reasons for applying the law of 
commonn nationality have littl e or no relevance in terms of worker mobility within the 
Europeann Union. Hence, the main reasons for applying the law of the home country are 
thee employment relationship's continuity and a co-ordination of the legal fields which are 
materiall  to the employee's legal status. The corresponding fields of law are immigration 
law,, as well as social security law and tax law. 

Thiss leads to the following interpretation of Article 6(2) of the Rome Convention. If an 
employeee is transferred or posted to a company abroad, the law of the country of origin 
mayy continue to be the applicable law for a specific period of time, provided that a legal 
linkk continues to exist between the employee and the posting company. Short-term postings 
withinn the framework of the freedom to provide services are regarded as temporary for 
thee purposes of Article 6(2)(a) of the Rome Convention. Even if the posting is not within 
thee framework of the provision of services, however, one might argue that where the work 
iss to be performed for an intended term of no more than one or two years, effect may be 
givenn to Article 6(2)(a) of the Rome Convention. If the stay abroad lasts five years or 
more,, the employee wil l be deemed to have been integrated into the labour market of the 
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hostt Member State. An exception to this rule will only be acceptable in cases where the 
jobb concerned does not form part of the labour market in the host country as it is reserved 
forr employees of a certain nationality only. Postings for less than five years are still 
characterisedd by clear differences, in terms of legal position, between the migrant worker 
andd his or her co-workers. These differences occur in the fields, for instance, of social 
securityy law and international tax law. Whether a similar distinction must be made in terms 
off  the applicable labour law will depend on the circumstances of the case. Circumstances 
whichh are particularly important in this context are those that reinforce the connection with 
thee country of origin, such as expatriate facilities and duties of repatriation and reintegration. 
Nationalityy plays a role only in cases of postings to and by non-EU countries and in cases 
wheree discrimination is permitted under Community law. 

Multilateral,, neutral rules of conflict are based on the assumption that national legal systems 
aree interchangeable. In the field of labour law, this assumption is only tenable to a limited 
extent:: the actual protection level may vary strongly in different countries. The rule of 
commonn nationality was developed in the past to protect employees against the conse-
quencess of less developed labour law systems. The reverse situation occurs, however, when 
employeess move from a country with a low protection level to a country with a high level 
off  protection. In such situations, application of the law of the host country to the 
employmentt relationship involves a clear aspect of non-discrimination. This means that 
theree are disadvantages and risks attached to a multilateral rule of common nationality, 
arisingg from de facto distinctions in protection levels between the national labour law 
systems.. These disadvantages can generally be solved by the rules of immigration law. 
Immigrationn law can regulate the influx of foreign workers onto the national labour market. 
Inn addition, the issuance of a work permit may be made conditional upon the migrant wor-
kerr enjoying a level of legal protection comparable to the one in the country where he 
works.. This immigration element of international labour law has, however, been eliminated 
withinn the European Union. As a result, the way in which the legal position of migrant 
workerss is regulated has become increasingly dependent on the conflict of laws. This shift 
inn approach is felt most in countries where the two fields of law are strictly and dogmatic-
allyy separated, such as Germany and the Netherlands. 

3.22 Conclusion 

Thee Rome Convention operates on the principle of the locus laboris. This principle refers 
too the central place where or from which the employee works. In this view, the locus labo-
risris generally coincides with the labour market on which the employment contract is 
performed.. Neither the criterion of the locus laboris nor that of the labour market provide 
aa conclusive answer to the questions of how long, when and why the law of the home 
countryy may continue to be adhered to in the case of foreign postings. The EU Member 
Statess generally agree that the law applicable to employment contracts should not change 
iff  an employee is posted abroad for a short period of time. In such cases, the law applicable 
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too the employment contract is different to the law of the actual place of work. If it is none-
thelesss considered appropriate to have certain statutory arrangements under the law of the 
actuall  workplace apply to the legal relationship with the posted worker, one cannot invoke 
immigrationn law for this purpose or, at least, not within the European Union. Both national 
laww and the Posting Directive rely on the doctrine of internationally mandatory rules to 
resolvee this situation. 

44 Mandatory Rules 

4.11 Problems of Identificatio n 

Thee doctrine of mandatory rules is, in principle, a unilateral method of solving conflicts 
off  laws. This doctrine does not take the legal relationship as a basis, but instead starts from 
aa rule of law or a set of legal rules. The rule of law is then given a specific scope which 
reflectss the rationale behind the rule. Party autonomy plays no role whatsoever. This is 
inherentt in the nature of mandatory rules. They generally purport to protect interests which 
aree outside the individual legal relationship. In his preliminary advisory opinion of 1966, 
Koopmanss observed, however, that a distinction existed between labour law and other fields 
off  law in which mandatory rules played an important role, such as competition law and 
importt and export rules. Export restrictions and competition rules are always mandatory 
inn nature, but are not present in each and every legal system. The matters regulated in 
thee different national labour law systems are, for the most part, identical. The way in which 
thee arrangements have been given shape, however, show a great variety in both time and 
place.. The Netherlands as well as Germany and France have rules governing dismissals, 
butt only the Netherlands has a system whereby a public system of permits operates as 
aa key feature in the dismissal rules. All three countries have adopted rules on wages. There 
iss no statutory minimum wage scheme in Germany, however, whilst the Dutch Minimum 
Wagess Act is mandatory in nature. The decision whether or not to identify a rule of labour 
laww as a mandatory rule of law does not necessarily ensue from the nature of the subject-
matterr concerned. It rather depends on the value attached by the national legal system to 
thee relevant rule and, in addition, is inspired by the domestic variations in enforcement 
methods.. All in all, the scope and delineation of the group of mandatory rules varies from 
countryy to country. It is logical, therefore, that the European Commission has never based 
itss proposals in the fields of international labour law within the European Community on 
thee status which the rules of labour law have in the domestic laws of the Member States. 
Thee Commission instead looked at the subject-matter to be regulated, as it also did in the 
Postingg Directive. 
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4.22 Types of Mandatory Rules and Their  Scope 

Thee doctrine of mandatory rules is not aimed at harmonising the various legal systems 
involvedd in the legal relationship. Due to the unilateral nature of the scope rule, a legal 
issuee may have to be decided on the basis of more than one national legal system or, 
conversely,, wil l not be covered by any national rule. In the field of labour law, both forms 
off  disharmony may pose problems. If more than one rule applies to the same employment 
relationship,, employers may have to face double obligations. This may, in certain cases, 
constitutee a violation of the free movement of services within the European Union. On 
thee other hand, the lack of any legislation may seriously frustrate the legal protection due 
too the employees concerned. This, too, is an undesirable situation from a Community law 
perspective,, particularly with regard to issues which are subject to minimum harmonisation 
underr Community law. Harmonisation has been implemented in, among other things, the 
posting-relevantt fields of working conditions and working hours. From a Community law 
perspective,, therefore, it may be appropriate to harmonise the applicable law even in fields 
thatt are traditionally regarded as containing mandatory rules of law. In most fields, the 
Europeann Court of Justice chooses for application of the law of the country where the 
employer/servicee provider has its place of business. This is particularly the case with regard 
too arrangements relating to the employer's organisation, such as employee participation. 
Ass for the issues of safety at work, no working on Sundays and other "modalities of 
performance",, the actual country of work must be considered to be primarily responsible 
forr making arrangements. Finally, Community law does not preclude the host country from 
applyingg rules on minimum wages and public policy. On this point, Community law takes 
aa neutral stance in terms of the conflict of laws: the host country may impose its own rules 
onn work performed on its territory, but those rules do not seem to take precedence over 
thee corresponding rules of the home country. As far as public policy rules are concerned, 
thiss is in line with the fact that, in the context of the conflict of laws, too, each country 
iss responsible for safeguarding its own public policy. 

Ann analysis of the case law on the free movement of services leads to the conclusion that 
labourr law has various types of (mandatory) rules. The first type is linked to the workplace, 
thee second to the employer's place of business, but there is also a third category, including 
publicc policy and minimum wage rules, whose application is largely left to the discretion 
off  the Member States. A similar categorisation exists in domestic labour law and in - the 
literaturee on - private international law. The main example of a piece of legislation 
primarilyy aimed at (the regulation of) undertakings is the Dutch Works Councils Act. This 
Actt applies to all undertakings of a specific size in the Netherlands. A number of other 
piecess of legislation in the field of labour law specifically concern the regulation of the 
actuall  work and the workplace. Examples are the Dutch Working Conditions Act and 
Workingg Hours Act. Both the Works Councils Act and the Working Conditions Act can 
bee regarded as collective arrangements. They relate to the undertaking's organisation as 
suchh and/or the regulation of the actual workplace. They apply regardless of whether or 
nott an individual employment contract exists, and often relate to conditions that necessarily 
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applyy to everyone present. The special position of these rules in the conflict of laws cannot 
onlyy be explained on the basis of the doctrine of mandatory rules; it also entails some sort 
off  qualification, as the rules in question do not belong, or do not fully belong, to the domain 
off  the law on employment contracts. Theoretically speaking, the European co-ordination 
problemss relating to these special "choice-of-law categories" might be resolved by giving 
aa clear description of the relevant rules in a Directive and adopting separate multilateral 
ruless of conflict to apply to those rules. 

Theree is a group of internationally mandatory rules, however, which does relate to the 
contractuall  aspects of the employment relationship. The special status of this group may 
havee been induced by several reasons. Giving effect to mandatory rules is sometimes 
regardedd as a violation of the freedom of contract, which will be justifiable only if 
overridingg interests are involved. In terms of labour law, such an overriding interest will 
bee deemed to exist if the labour market of the regulating country is involved in the employ-
mentt relationship. As for the conflict of laws, the mandatory nature would then ensue from 
aa liberal principle. Of more relevance in the context of transnational postings are the rules 
whichh apply to all labour carried out within the territory. The most important examples 
inn Dutch law are the Minimum Wage Act and the General Equal Treatment Act. In both 
cases,, the desire to apply Dutch legislation would arise from the fact that the protection 
levell  offered by foreign labour law systems differs from that offered by Dutch law. As 
aa result, the application of foreign law may not only be contrary to the fundamental prin-
cipless of Dutch law, but may also lead to a disruption of competition on the Dutch market 
(sociall  dumping). Neither the safeguarding of Dutch public policy nor the protection against 
sociall  dumping is compelling enough to assume an unconditional application of Dutch 
law.. The introduction of a kind of "quality control" is sufficient for this purpose: if the 
foreignn law offers equivalent protection, there is no need to set aside the normal rule of 
conflict. . 

Thiss view is supported by the case law that has been developed on the freedom to 
providee services. Indeed, there is a major disadvantage attached to the application of the 
secondd type of rules to posted workers. Their fundamental rights and the determination 
off  their wages are also generally regulated by the relevant rules of the home country. The 
riskk of an accumulation of norms in this context is much more acute than is the case with 
provisionss on working hours and safety at work. An accumulation of this kind may con-
stitutee a breach of the free movement of services. This risk will arise particularly when 
nott only the statutory provisions of labour law apply, but there are also collective agree-
mentss in place. If application of the law of the host country forms an impediment to the 
freedomm to provide services, that law should make way for the law of the home country, 
providedd that said law offers equivalent protection. 
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55 The Status of Collective Agreements 

5.11 Collective Agreements and the Rome Convention 

Collectivee agreements are agreements concluded between employee organisations and one 
orr more employers in respect of such issues as the employment conditions of those who 
workk for the employers who are party to the collective agreement. Such agreements play 
ann important role in the setting of standards for employment in all of the EU Member States. 
Theirr legal status, however, can vary strongly between Member States. The Rome Con-
ventionn applies to contractual obligations, so that it only has relevance to collective agree-
mentss in so far as those agreements are to be regarded as contracts and/or as a legal source 
forr individual employment contracts. This book focuses particularly on the latter option. 

AA collective agreement operates as a legal source for individual employment contracts 
iff  the two following conditions are met: (1) the provisions of the collective agreement must 
havee a legal effect on the individual employment contract regardless of the will of the 
parties;; and (2) the parties to the individual employment contracts must be able to invoke 
thee collective agreement in court. Given these criteria, the Rome Convention has only 
limitedd relevance to the enforcement of collective agreements in cross-border situations. 
II  do not believe that this is due to a flaw in the Convention. As I understand it, this is 
ann inextricable result of the features of the - divergent - domestic laws governing collective 
agreements. . 

Thee collective agreement itself is regarded as an agreement in all of the three countries 
compared.. Furthermore, in all three countries, the collective agreement has a mandatory 
effectt on individual employment contracts. In France, this effect of collective agreements 
iss based on the institutional model, meaning that the provisions of a collective agreement 
applyy mandatorily to all employment contracts concluded with employers who are bound 
byy the collective agreement. The employees concerned need not necessarily be members 
off  the trade union which signed the collective agreement. Germany, on the other hand, 
requiress union membership: the horizontal provisions of the collective agreement apply 
onlyy to the relationship between an organised employer and an organised employee. The 
Netherlandss adheres to the same principle, but supplements it through the provisions of 
Articlee 14 of the Act on Collective Agreements. Pursuant to this Article 14, employers 
boundd by the collective agreement are, in principle, under an obligation to also apply the 
collectivee agreement to employment contracts with their unorganised employees. Un-
organisedd employees may not invoke any such obligation in court, however. The collective 
agreementt itself, therefore, does not unfold its mandatory effect in any of the countries 
inn such a manner as to cover all employees in the industry or profession for which the 
collectivee agreement has been concluded. In Germany and the Netherlands, in particular, 
itt serves as a legal source to a limited extent only. 

Alll  of this changes if a collective agreement is "declared universally applicable". This 
phenomenonn is known in France as well as the Netherlands and Germany. A declaration 
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off  universal applicability is a declaration, expressed by special (government) decision, that 
thee provisions of the collective agreement apply mandatorily to all relationships which 
falll  within the scope of the collective agreement. The mandatory effect of the collective 
agreementt hence extends to employees and employers who are not bound by the collective 
agreementt proper. The provisions declared universally binding have the status of binding 
ruless which may be invoked in individual employment disputes. In this sense, they constitute 
laww in the context of private international law. In the three countries compared, the organ-
isedd employers and employees cannot validly agree on the inclusion of terms in the indivi-
duall  employment contract which are in breach of the collective agreement. Consequently, 
provisionss of collective agreements which have been declared universally applicable are 
mandatorymandatory rules under the terms of the Rome Convention. Having said this, I should 
immediatelyy pose the question of whether collective agreements form part of the law 
applicablee to employment contracts or have an autonomous international scope. 

5.22 Collective Agreements: Part of the Applicable Law or  Mandatory Law? 

Inn domestic law, collective agreements form one of the major sources of the rights and 
obligationss for parties to individual employment contracts. In some countries, the creation 
off  labour law is even left primarily to the "social partners". It would, therefore, be logical 
inn the context of the conflict of laws to treat collective agreements as an integral part of 
thee law applicable to employment contracts. In that case, the provisions dealing with em-
ploymentt conditions are applicable as part of the lex causae. On the other hand, collective 
agreementss do not constitute universal law: they apply only within a specific industry, 
forr specific categories of workers and within a specific territory. In other words, collective 
agreementss always contain a specific set of rules as to their scope. In France and Germany, 
wheree collective agreements often have a regional effect, the scope rules must also define 
theirr territorial scope. It is logical, therefore, to have the applicability of collective 
agreementss in international cases depend on whether the individual employment contract 
fallss within the scope of the collective agreement. All in all, collective agreements are 
ann integral part of the labour law, on the one hand, and contain rules with a specific, limited 
scopee of application, on the other. The tension which inevitably exists between the two 
basicc assumptions explained above has been resolved differently in the countries compared. 

Underr French law, all collective agreements must include a provision on their territorial 
scope.. This was one of the reasons why the application of collective agreements was long 
consideredd to be limited to work carried out on French territory. In the course of time, 
however,, the position of collective agreements in the French conflict of laws changed. 
Thee assumption now seems to be that French collective agreements form part of French 
law.. A collective agreement can also have independent effect, if the employment relation-
shipp falls within the definition of the territorial scope of the collective agreement. No clear 
distinctionn is made between the collective agreements proper and the declaration that they 
aree universally applicable. This view of collective agreements in private international law 
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fitss in with the status of collective agreements in domestic law. France has adopted an 
institutionall  system for the law governing collective agreements. As a result, it is not the 
individuall  employment relationship, but the employer that holds a central position for the 
purposee of determining the binding effect of a collective agreement. The difference between 
thee collective agreement itself and the declaration of the agreement's universal application 
iss not so great as is the case in systems where only members are bound. To the extent 
thatt trade unions are treated as representatives of the employees, this fact seems to be 
foundedd on a political mandate rather than one arising from private law. This and a number 
off  other features of the French law governing collective agreements, discussed in Section 
II,, have given French collective agreements the characteristic of secondary legislation. In 
thiss light, it seems logical to treat collective agreements as part of the labour law in French 
privatee international law, too. The institutional system also has consequences for the criteria 
usedd in the scope rule of the collective agreement. The territorial scope of French collective 
agreementss generally depends on whether the employer has an independent labour unit 
withinn the relevant territory. 

Inn Germany, too, there is close link between the application of a German collective agree-
mentt and the applicability of German law to the employment contract. In addition, in 
Germany,, too, a territorial effect is given to the declaration of universal application. 
However,, the German law on collective agreements differs from the French law on a num-
berr of points which, in the end, lead to clearly different solutions in international cases. 
Collectivee agreements in German law are dominated by both collective and individual party 
autonomy.. Collective agreements are a means of balancing the disparity of power between 
employerss and employees. By enhancing the bargaining power of employees, they contribute 
too the (fair exercise of) party autonomy. They may not unnecessarily impede that autonomy. 
Onee of the results of this view is that, under German law, collective agreements cannot 
sett any maximum standards. This emphasis on the conclusion of collective agreements 
ass a way of exercising the fundamental freedom of contract is also found in the manner 
inn which parties to individual employment contracts are bound by collective agreements. 
Ordinaryy collective agreements merely bind the parties to the collective agreement, and 
theirr members. German law does not have a provision such as the one laid down in Article 
144 of the Dutch Act on Collective Agreements. As soon as outsiders are bound by the 
provisionss of a collective agreement, as wil l be the case when a collective agreement is 
declaredd universally applicable, the nature of that collective agreement undergoes a drastic 
changee under German law. The ensuing infringement of party autonomy wil l be allowed 
onlyy if there are overriding reasons for doing so. 

Thee conflict of laws governing collective agreements clearly underscores not only the 
factt that the law on collective agreements is highly oriented towards individuals, but also 
thee distinction between collective agreements proper and their being declared universally 
applicable.. Whilst domestic French law sees the location of the undertaking as a significant 
factorr for drawing the territorial line between collective agreements, German law focuses, 
inn principle, on the point of gravity of the individual employment relationship. This focus 
iss of particular importance to the delineation of the different regional collective agreements 
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inn Germany. Collective agreements themselves permit departures from the general principle 
andd the inclusion of specific rules for workers based abroad. The collective agreement 
forr the Goethe Instituten, for instance, repeatedly referred to in this book, illustrates as 
much.. Extraterritorial effect is not considered permissible, however, for collective agree-
mentss which have been declared universally applicable. Declaring a collective agreement 
universallyy applicable as an act of public law will only have effect on German territory. 
Inn other words, only if there is an objective connection to the Germany territory can the 
infringementt of the principle of party autonomy ensuing from the universal applicability 
off  a collective agreement be justifiable (depending on the circumstances of the case). 
Moreover,, prior to the coming into force of the Arbeitnehmer-Entsendegesetz, one of the 
requirementss generally set was that the individual employment contract was to be governed 
byy German law. Consequently, the applicability of Germany collective agreements with 
universall  application to international employment contracts was subject to a cumulative 
condition.. The Arbeitnehmer-Entsendegesetz and the Posting Directive have changed the 
Germann system in two ways. First, the employment contract need not be governed by Ger-
mann law anymore; second, the point of gravity of the work need no longer be in Germany, 
soo that short-term activities within the territory are sufficient for the collective agreement 
too be applicable. 

Underr the Dutch conflict of laws, finally, collective agreements have yet another status. 
Thee Dutch courts have held that the applicability of collective agreements with universal 
applicationn and the law applicable to individual employment contracts are totally different 
things.. Provisions of collective agreements declared universally applicable are treated as 
mandatoryy rules and, hence, form no part of the lex causae. This strict two-track nature 
off  the system is in keeping with the Dutch tradition in respect of mandatory rules. The 
decisionn to treat provisions of collective agreements as mandatory rules, in turn, fits in 
withh the Dutch law on collective agreements. The Netherlands still adheres to the corporatist 
modell  of labour law, in which the "social partners" play a central role. The feature of 
collectivee agreements as a contract entered into on behalf of the (organised) workers is 
subordinatee to the regulating element of the collective negotiations in the Netherlands. 
Thiss can be inferred from the fact that collective agreements may set maximum standards 
inn the Netherlands. The absence of a general hierarchy for collective agreements ensues 
fromm the primacy of collective negotiations at the level of the branch or industry.1 That 
thee "social partners" can also operate with relative independence from the government 
iss evident from the fact that industrial collective agreements are declared universally 
applicablee almost automatically in the Netherlands. There is no political review of whether 
thee universal application of a specific provision of the collective agreement is useful, 
becausee the system of universal application in itself is considered to be in the public 
interest. . 

Resolutionn of 1993 to declare the Collective Agreement for the Professional Haulage Industry 
universallyy applicable, DCA no. 7356 Bijv. Sun. 4 November 1991, no. 214. 
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Thee corporativism which still exists in the Netherlands also affects the position of 
collectivee agreements in Dutch private international law: provisions of collective agreements 
whichh have been declared universally applicable will apply to international employment 
contractss if that is in the interest of the collective negotiations as such. The weighing of 
thee interests involved is primarily a matter for the "social partners" themselves. Their dis-
cretionaryy powers in this respect are subject to a number of conditions, however, the main 
oness arising from the prohibition under Community law against any discrimination based 
onn nationality and against other impediments to the principles of free movement within 
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off  the Dutch Act on the Universal Application of Collective Agreements. The scope of 
aa collective agreement may not manifestly go beyond the purpose of declaring the agree-
mentt universally applicable. Moreover, the requirement of a "significant majority" as set 
outt in the Act also inhibits any expansion urges that might exist. In view of that require-
ment,, collective agreements can only be declared universally applicable if the collective 
agreementt itself already applies to a significant majority of the employees and employers 
fallingg within the scope of the agreement. 

5.33 The Internationa] Scope of Dutch Collective Agreements 

Neitherr the Dutch Act on Collective Agreements nor the Act on the Universal Application 
off  Collective Agreements contain any obligation to include a provision concerning territorial 
scopee in a collective agreement. An analysis of declarations of universal application in 
thee Netherlands has shown that a great number of collective agreements do not, in fact, 
containn any such provision. The collective agreements which do regulate their territorial 
orr international scope usually centre on undertakings based in the Netherlands. They apply 
too employment contracts of workers associated with the Dutch-based undertaking. A number 
off  collective agreements expressly confine their applicability to workers who have their 
basee in the Netherlands, whilst other collective agreements make their application condi-
tionall  upon the workers carrying out their work in and for the undertaking.2 To the extent 
thatt collective agreements make their applicability dependent on the question of whether 
thee employees have a fixed workplace, they use what is known in Germany as the Einglie-
derungderung criterion. Collective agreements with this type of scope wil l rarely apply to 
employmentt relationships under foreign law; on the other hand, there may be situations 
wheree an employee fails to meet the criteria for application of a collective agreement even 
thoughh he is working under Dutch law. 

22 Collective Agreement for the Body Works Industry, DCA no. 754 Bijv. Stcrt. 22 September 1992, 
no.. 183. Article 2(1): 'Employee' shall mean any person who performs paid work in the employ of 
ann employer. Article 2(2): This Agreement shall not apply to (...) (c) those who are not on the payroll 
off  the undertaking; (d) those who are on the payroll of the undertaking but who do not carry out any 
workk for the undertaking. 
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Whilstt connection to the employer's place of businesses seems to be the standard connecting 
factorr in the law governing collective agreements, there are a number of collective agree-
mentss which have their applicability depend on the place where the work is actually carried 
out.. The main industry which uses this connecting factor is the building industry in the 
broadestt sense of the word (including the dredging business). This is also the only industry 
wheree a short-term change in the actual place of work affects the applicability of the 
collectivee agreement. Dutch collective agreements in the construction industry as a whole 
applyy exclusively to work carried out in the Netherlands. Work outside the Netherlands, 
regardlesss of whether it is long-term or short-term work, falls outside the scope of the 
collectivee agreements. The advantage of this system is that separate agreements can be 
madee for the group of posted workers, tailored to the circumstances of their posting. This 
cann have positive results for the workers concerned, particularly if their negotiating position 
towardss the employer is good. If posting forms part of the employer's normal conduct 
off  business, however, there is little or no negotiating room. The disadvantages of the 
territoriall  restrictions will then outweigh the advantages. 

Thee disadvantages are two-pronged. First of all, strict territorial scope frustrates the 
continuityy of the employment relationship. This objection is a real one and has long been 
recognisedd with regard to arrangements such as early retirement schemes. The problem 
cannott be completely solved by giving effect to the conflict-of-laws term Ausstrahlung 
orr the labour-law term 'after-effect', particularly in situations where third parties are 
involved.. Secondly, the territorial restriction of collective agreements undermines the legal 
protectionn of posted workers. The latter risk may particularly manifest itself if the 
employeess also fall outside the scope of a similar collective agreement in the host country. 
AA regulatory gap will be the result. A gap of this kind used to exist when an employee 
inn the building industry was posted from the Netherlands to Germany. German collective 
agreementss confined their applicability to employment contracts concluded under German 
laww and, hence, did not apply to persons who worked in Germany on a temporary basis. 
Onn the other hand, the Dutch collective agreement was ineffective because the agreement 
itselff  had limited its scope. The reverse situation can also lead to regulatory gaps: between 
19711 and 1996, Dutch collective agreements only applied to those who were in the employ 
off  employers based outside the Netherlands if the employees were insured under the Dutch 
sociall  security legislation, which generally happened after the work had lasted for more 
thann one or two years. 

Thee gap described above can be closed by adjusting the scope of one of the two collective 
agreements,, that of the country of posting or the host country. In Section IV, I expressed 
myy preference for the first solution. There are several reasons for that choice. Firstly, it 
iss the only way to safeguard the continuity of the legal relationship. Secondly, there is 
aa close connection between the labour law and social security law systems, on the one 
hand,, and the system for collective agreements, on the other. It would be desirable, 
therefore,, to dovetail those three systems where possible in terms of their applicability. 
Sincee neither the applicable law governing employment contracts nor that governing the 
sociall  security schemes undergo any changes in the event of short-term postings, it would 
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bee useful to allow the rights and obligations arising from the collective agreement to 
continuee for that period of time too. The collective agreement for the building industry 
doess now offer this option to employees posted abroad, albeit on a voluntary basis only. 

Thee Posting Directive opts for a totally different solution and makes application of 
thee collective agreement existing in the host country mandatory. The reason for this 
preferencee is the difference in protection levels between the different European labour law 
systems.. Application of the collective agreement that is in place at the actual workplace 
protectss the host country against social dumping. As stated before with respect to mandatory 
ruless in general, 'application' of the collective agreement for that purpose need not neces-
sarilyy mean that the agreement must be actually applied. The fact that the employee is 
offeredd equivalent protection wil l be sufficient. Where there is indeed equivalence between 
thee various national systems, I believe that the co-ordination of the different labour law 
systemss should be restored. The 1998 collective agreement for the building industry does 
indeedd provide for such co-ordination - albeit in a limited number of cases. When collective 
agreementss are equivalent, the collective agreement of the home country can prevail on 
alll  wage-related issues. The safety provisions of the Dutch collective agreement, however, 
applyy to all work carried out in the Netherlands. 

66 The Posting Directive 

Byy promulgating the Posting Directive, the EC hoped to contribute to the fight against social 
dumpingg whilst not impeding the free movement of services. This means that the Posting 
Directivee comes into play at the point where national labour law, Community law and 
thee conflict of laws meet each other. This book studies the relevant interaction and charts 
thee fields of tension and the problems which exist in this area. The purpose of the Posting 
Directivee is to solve a number of the problems involved. Whether it has succeeded in fully 
doingg so is debatable. There are a number of points where the Posting Directive creates 
neww problems. In this final section of the book, I have taken stock of the situation as it 
iss now. 

6.11 Provisions 

Thee Posting Directive contains special rules of conflict and jurisdiction for a specific group 
off  workers who are active internationally. The Posting Directive concerns workers who 
aree in the employ of an undertaking established in a Member State and are posted to another 
Memberr State. Article 1 of the Directive appears to limit the scope of the Directive to 
workerr mobility in the framework of the provision of services within the European Com-
munityy and the EEA. Article 3(2), however, shows that the Directive also applies to the 
assemblyy and installation of goods where this is an integral part of a contract for the supply 
off  goods. This type of worker mobility would take place within the framework of the supply 
off  goods. The situations covered by the Posting Directive have in common that they all 
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involvee short-term work in one country on the basis of an employment contract governed 
byy the law of another country. In situations of that kind, the Directive provides that a large 
numberr of rules from the host country wil l be applicable. Enforcement of these rules is 
too be guaranteed by special jurisdiction rules and arrangements pertaining to the en-
forcementt by interest groups. 

Thee Posting Directive has been implemented into Dutch law by means of the Transnational 
Workk (Terms and Conditions of Employment) Act. Article 1 of this Act stipulates that 
aa number of the provisions set out in the Dutch Civil Code wil l apply to workers who 
aree temporarily posted to the Netherlands. Article 2 provides that workers posted by an 
undertakingg established in the Netherlands may, before the Dutch national courts, rely on 
thee rights derived from the implementation of the Posting Directive in other countries. 
Articless 3 and 4 contain amendments to the Act on the Universal Application of Collective 
Agreementss and the Code of Civil Procedure. The remaining Articles concern technicalities. 

6.22 The Posting Directive and the Conflict of Laws 

Ass stated above, the application of the mandatory rules doctrine to international labour 
laww involves specific problems. The fact that the dividing line between the mandatory rules 
andd the law that is subject to rules of conflict can vary per country causes a great deal 
off  uncertainty. Moreover, the differences between Member States may lead to either 
regulatoryy gaps or an accumulation of rules of law. Finally, specific enforcement problems 
existt in respect of the mandatory rules. The Posting Directive has an impact on all of these 
problems,, but that does not mean that they have actually been solved by the Directive. 

Att first sight, the Posting Directive appears to remove a number of ambiguities as to 
thee question of which rules of labour law are to be considered mandatory in nature. The 
domesticc rules on the matters listed in Article 3(1) of the Directive must be applied to 
alll  work covered by the Directive, regardless of the law which applies to the employment 
contractss of the workers concerned. The provisions in the Directive are consequently 
mandatoryy rules (in part at least). This does not automatically evoke a greater harmonisation 
off  the laws applicable to individual employment contracts. The Posting Directive provides 
forr a unilateral rule of conflict only: it demands application of the law of the host country 
withh regard to the subject-matters included in the Directive, but it does not preclude the 
homee country from also regulating these same subject-matter for the same group of workers. 
Thee Directive also keeps open the option for Member States to declare other parts of their 
labourr law to be also applicable to all work carried out on their territories.3 

Thee Directive therefore prevents regulatory gaps, but it also increases the chance of 
ann accumulation of legal rules. Such an accumulation does not benefit international legal 
transactionss and can even be in direct contravention of the freedom to provide services. 

33 Article 3(1) of the Directive, OH EC 1997 L 18/4. 
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Thee question as to which of the two applicable laws must make way in such situations 
willl  depend on the interpretation given by the Court of Justice to the principles involved 
inn the free movement of services. Of decisive importance in this context is whether a 
parallell  can be drawn with the Keck doctrine, which plays a role in the free movement 
off  goods, and what rules should fall under that doctrine. The Posting Directive does not 
makee this clear, as it makes no distinction between arrangements for which the host country 
iss primarily competent and arrangements which have been declared applicable for other 
reasons,, and on a conditional basis only. The Dutch implementation measures also fail 
too make that distinction. 

Thee Posting Directive partly relates to arrangements whose applicability in international 
casess already depended primarily on whether the actual place of work falls within the scope 
off  national law. The arrangements concern activities like maximum work periods and 
minimumm rest periods (Article 3(l)(a)), health, safety and hygiene at work (Article 3(1 )(e)), 
protectivee measures for pregnant women or women who have recently given birth, for 
childrenn and for young people (Article 3( l)(f)). In the Netherlands, these are matters which 
aree regulated in the legislation on working hours and working conditions. Pursuant to a 
separate,, potentially multilateral rule of conflict, these two pieces of legislation apply to 
alll  work carried out on Dutch territory. The implementation of the Posting Directive does 
nott change the status of the two laws under the Dutch conflict of laws. If any conflict 
arisess in the relevant fields between the law of the home country and that of the host 
country,, I believe that the law of the host country should prevail. 

Thee Posting Directive also covers a number of matters which relate to the contractual 
aspectss of the employment relationship. The matters concerned include wages, paid holidays 
andd - to a lesser extent - equal treatment. The Posting Directive has adopted a regime 
forr these matters which is the same as the regime for workplace-related matters. Exceptions 
too the rules regarding wages and holidays are allowed, however, where work covering 
lesss than a month is concerned, or for assembly and installation work not exceeding eight 
days.. I do not think that the applicability of these provisions can be explained by invoking 
aa regulatory gap, since the relevant provisions (may) also form part of the lex causae. It 
iss the fact that the various labour law systems are not interchangeable from an economic 
perspectivee which have given these provisions the status of internationally mandatory rules. 
Applicationn of the law of the actual workplace is more or less motivated by public policy 
factors. . 

Inn the Netherlands, the provisions on paid holidays are set out in the Dutch Civil Code 
andd form part of the lex causae. Under the Dutch conflict of laws, this generally precludes 
thosee provisions from being treated as mandatory rules. The same holds true for the German 
conflictt of laws. The BAG has repeatedly held, in so many words, that Articles 6 and 7 
off  the Rome Convention are mutually exclusive in terms of their application: an arrange-
mentt either belongs to the lex causae or is a mandatory rule. The Posting Directive hence 
breakss through the two-track nature of the Dutch and German conflict of laws where the 
contractuall  matters are concerned. The double role of the rules protecting the workers are, 
however,, akin to the old system of lois de police under the French (and Belgian) conflict 
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off  laws. Like the old French conflict of laws, the Posting Directive resolves situations where 
ruless from different legal systems apply simultaneously by using the "favourable treatment" 
principle. . 

Thee Posting Directive stipulates that a number of arrangements existing in the host country 
mustt be given effect towards posted workers. The mandatory application of rules on 
workingg hours and working conditions, in particular, prevents the workers concerned from 
havingg to face gaps in their legal protection. A gap of that kind will not only arise if none 
off  the legal systems has regulated the employment relationship, but also when it is 
impossiblee or difficult to enforce the law which has been declared applicable. Enforcement 
off  the rules covered by the Posting Directive is difficult because those rules are often 
mandatoryy in nature (in a conflict-oMaws sense). Enforcement of internationally mandatory 
ruless outside the Member State which adopted those rules is generally problematic. 

Underr the Savigny model of private international law, the application of foreign law 
iss generally justified by invoking the legitimate interests of the individuals involved in 
thee international legal relationship. The application of foreign mandatory rules, on the other 
hand,, is often regarded as an act of support, approving foreign policy objectives. Such 
applicationn is not regarded as a task for the civil courts. Article 7(1) of the Rome Con-
ventionn merely makes it possible, not obligatory, to apply foreign mandatory rules, but 
evenn that concession is not acceptable to some of the Member States. It appears from the 
studyy described in this book that the countries compared show relatively littl e reluctance 
ass regards taking the law of the host country into account with regard to the manner of 
performancee of the employment contract. Apart from Article 7(1) of the Rome Convention, 
Articlee 10(2) can also be used as a basis for doing so. The objections to applying these 
ruless are not as severe, therefore, as the objections to the application of foreign mandatory 
ruless in general. The Rome Convention does not, however, contain any obligation whatso-
everr to apply those rules. 

Thiss fact of the conflict of laws is particularly onerous as regards the mandatory rules 
off  the actual workplace. The court having jurisdiction over the temporary place of work 
iss not competent to hear labour disputes under the Brussels Convention. In order to 
safeguardd the effective enforcement of mandatory rules of the temporary workplace, it 
wass necessary to supplement the conflict of laws on this point, either with a rule conferring 
jurisdictionn on the court of the temporary workplace or with rules obliging the courts in 
otherr countries to acknowledge the claim for application of those mandatory rules. The 
Dutchh Act implementing the Directive contains both a jurisdiction rule and an explicit set 
off  rules relating to the recognition in the Netherlands of the rights which a worker posted 
byy a Dutch-based undertaking may derive from the implementation of the Posting Directive 
intoo the law of the host country. The text of the Posting Directive does not indicate clearly 
whetherr the Directive contains an obligation to recognise such foreign mandatory rules. 
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6.33 The Posting Directive and the Law Governing Collective Agreements 

Inn most countries, the actual terms and conditions of employment are largely determined 
byy the agreements made between employers and employees at the bargaining level. Both 
thee protection of posted workers and competition between undertakings established in dif-
ferentt countries are determined largely by the applicability of national collective agreements 
too international services. It is in this field that the legal and factual situations in the Member 
Statess are extremely divergent. The ensuing co-ordination problems have repeatedly given 
riserise to proceedings before the European Court of Justice. All of the proceedings, without 
exception,, have related to situations in which both countries involved in the provision of 
servicess regulated the cross-border employment relationship by means of legislation or 
collectivee agreements. Even when collective agreements exist, however, undesired gaps 
mayy affect the legal protection if none of the collective agreements concerned are applicable 
and/orr enforceable. 

Thee co-ordination of collective agreements is complicated by the huge differences between 
thee national legal systems in the field of collective agreements. As a result, there are many 
situationss in which the Rome Convention is not a relevant tool for the enforcement of obli-
gationss imposed by collective agreements. This book specifically focuses on the question 
off  whether collective agreements can be regarded as law under the terms of Article 6 or 
77 of the Rome Convention. This will be the case if the provisions of a collective agreement 
affectt the individual employment contracts regardless of the parties' intentions and if the 
employeee can rely on the collective agreement in court. In order for a provision of a col-
lectivee agreement to be applicable as an internationally mandatory rule, it must also form 
partt of the national mandatory rules of law. There are a great many contracts which are 
termedd collective agreements in Europe but which do not meet the relevant criteria. Some-
timess they are not legally binding at all, or only the parties and their members are bound. 
Inn other cases, only the parties to the collective agreement may claim compliance with 
thee collective agreement. And, again, in other situations, the collective agreement may 
constitutee directory law only. In none of these cases does the Rome Convention offer an 
instrumentt with which the collective agreement in the host country can be made to apply 
too the employment relationships of posted workers. 

Thiss problem has been resolved in part through the enforcement system created by 
thee Posting Directive. The Posting Directive refers to collective agreements which have 
beenn declared universally applicable and which govern the industries described in the Annex 
too the Directive. Article 3(8) defines the term 'collective agreements which have been 
declaredd universally applicable' and/or similar regulatory instruments. In view of the 
equality-of-- treatment principle, only instruments which are equally binding on domestic 
andd foreign undertakings will fall under the definition. The rules must also be mandatory 
inn nature, albeit that they need not be enforced by or on behalf of the individual workers 
orr be based on the law of contract. This opens the door to bringing publicly or collectively 
enforcedd rules under the umbrella of the Directive. This aspect of the Posting Directive 
iss not relevant to Dutch legal practice, however. What is relevant is the impact which the 
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Directivee has on the international scope of collective agreements which have been declared 
universallyy applicable, and the manner in which that scope is defined. 

Thee law governing collective agreements in the countries compared shows that the scope 
off  collective agreements is, in principle, defined by the parties to the agreement. They 
decidee not only which geographical area will be ruled by the collective agreement, but 
theyy also directly influence the question as to what must be located in the territory defined. 
AA declaration that the collective agreement will be universally applicable may limit, but 
neverr extend the scope of a collective agreement. If an extension is possible at all, it will 
bee based on an entirely different statutory arrangement. In the three countries compared, 
thee scope defined in the collective agreement will affect the application of the agreement 
inn international cases, but that influence is not exclusive in either France or Germany. Only 
inn the Netherlands is the question as to which law applies to the employment contract 
completelyy irrelevant to the application of the Dutch collective agreement. Provisions which 
havee been declared universally applicable are treated as mandatory rules in the Netherlands, 
andd the Posting Directive does not change this. 

Inn customary Dutch practice, the scope rule of collective agreements is largely left to the 
"sociall  partners". The Netherlands have developed the customary rule of also including 
aa scope rule for conflict-of-law purposes in collective agreements. Collective agreements 
inn the building and construction industry have traditionally adopted provisions which have 
meaningg only after the collective agreements are declared to be universally applicable. 
Inn the past, when drafting the scope rules, the "social partners" made their own weighing 
off  interests to decide whether it was appropriate to apply the collective agreement to posted 
workers.. The weighing process took place in the light of the interests underlying the system 
forr declaring collective agreements to be universally applicable. A weighing of this kind 
hass now been ruled out for the building and construction industry, as the Posting Directive 
hass defined the international aspect of the scope of the collective agreements in this industry 
byy way of a mandatory rule. All activities within the geographical area covered by a col-
lectivee agreement must fall within the scope of the collective agreement. Exceptions to 
thiss rule are allowed only in situations where the Directive expressly so permits and all 
off  this, of course, within the boundaries of primary EU legislation. 

Strictlyy speaking, the Posting Directive does not extend the scope of national collective 
agreements,, but the parties to the collective agreements have lost their say in determining 
thee connecting factors to be used in their scope rule. As a result, the collective agreement 
mayy become applicable in situations not intended by the parties. The question of whether 
suchh application is necessary with a view to the interests to be served by a declaration 
off  universal application has also become irrelevant. These two points constitute a clear 
breakk with customary practice in the field of collective agreements. The Transnational 
Workk (Terms and Conditions of Employment) Act, which is the law implementing the 
Postingg Directive in the Netherlands, therefore correctly includes the provision concerning 
thee territorial scope of collective agreements in the building and construction industry 
directlyy in the Act on the Universal Application of Collective Agreements. 
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Nationall  law and national collective agreements must be applied with due regard to the 
casee law developed in the field of the free movement of services. If application leads to 
ann impediment to the freedom to provide services, national law may be given effect only 
iff  a number of conditions have been met. One of these conditions is that the employee 
mustt be confronted with a situation where he does not enjoy equal protection under the 
laww or the collective agreement of the home country. Therefore, the law of the host country 
appliess conditionally. It may be enforceable with regard to the one employee and be 
unenforceablee towards the other, depending on the situation in the home country. 

Violationss of the free movement of services could be avoided in the past by not 
applyingg the national collective agreements to foreign undertakings and their posted workers. 
Thiss solution has been blocked by the Posting Directive, as it obliges the host country 
too offer posted workers from another country the protection which exists under its domestic 
law,, including the collective agreements which have been declared universally applicable. 
Thiss means that the Posting Directive causes a conflict of obligations, particularly with 
regardd to the wage-related provisions of collective agreements. I expect that the European 
Courtt of Justice will have too be addressed a number of times before this conflict is resolved. 
II  would like to refer to two of the problems that may arise from the application of collective 
agreementss in transnational cases. 

Thee first problem, much discussed but not yet resolved, concerns the level at which the 
revieww of equality must take place. National collective agreements appear in many shapes 
whilstt still offering similar protection. This problem can be illustrated by means of the 
so-calledd "cafeteria model", an emerging type of collective agreement in the national law 
governingg collective agreements. Under that model, the collective agreement provides for 
aa number of options: the composition of the package of employment conditions may vary 
perr employee, but the overall level of protection offered by the different packages is 
equivalent.. If a collective agreement under the cafeteria model is to be compared to another 
collectivee agreement, it will not suffice - or be useful - to simply compare the end-of-year 
bonusess or the number of paid holidays. The review must concern the entire package, in 
whichh wages can to a certain extent be exchanged for time off. 

AA review at this general level is also advocated when collective agreements from 
differentt countries are to be compared. A study of collective agreements in the building 
industriess of Belgium and the Netherlands has shown that the agreements concerned offer 
divergentt forms of protection, but that they offer comparable levels of protection if they 
aree looked at as a whole. This was sufficient reason for the employer and employee organis-
ationss of the two countries to include a system of mutual recognition in their national 
collectivee agreements. Where transnational work is concerned, the collective agreement 
whichh applies in principle is that of the home country. In his Opinion in the Arblade case 
(judgmentt of 23 November 1999), Advocate-General Damaso Ruiz-Jarabo Colomer also 
advocatedd a general review of the level of protection. In so far as the choice for application 
off  the host country's collective agreement is connected with the fight against social dump-
ing,, an overall equivalence of the collective agreements will suffice anyway. 
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AA comparison of specific rules cannot be justified, therefore, by referring to the fight 
againstt social dumping, but such a comparison will result on a higher level of protection 
forr the employees. In a model which puts the interests of the employees first, as is done 
inn Article 6(1) of the Rome Convention, the comparison generally made is one between 
groupss of provisions. The rules of one system protecting workers against loss of income 
inn extreme weather conditions might then be combined with the remuneration for loyalty 
too the industry as provided for by the other system. The Court of Justice has thus far 
addressedd this problem only in the context of the freedom to provide services, where the 
onlyy relevant rules are those which form a restriction on the free movement of services. 
Thee provisions concerned usually consist of administrative obligations and virtually always 
off  rules on funds. In cases in which the home country operates a scheme similar to the 
fundd of the host country, the Court of Justice has always blocked the application of the 
laww of the host country. The important factor has been whether the schemes applied by 
thee two countries involved had identical objects and/or aims. It seems, therefore, that the 
Courtt applies a comparison of groups in order to answer the question of whether a specific 
schemee provides for a prohibited duplication. This does not mean that such a comparison 
mustt also be made for purposes of interpreting the Posting Directive, as that would imply 
thatt the arrangement agreed between the Belgian and Dutch parties to the respective 
collectivee agreements as concerns transnational work in the building industry would be 
inn breach of the Posting Directive. I do not believe that this is the intention. 

Theree is a complication which has not yet been given any attention by legal authors. This 
complicationn is caused by the relationship in domestic laws between industrial collective 
agreementss which have been declared universally applicable and corporate collective 
agreements.. Both in Germany and in the Netherlands, parties bound by a corporate 
collectivee agreement are not bound by industrial collective agreements which have been 
declaredd universally applicable; this arises either by operation of law or by way of a 
virtuallyy automatic exemption. The level of protection guaranteed under corporate collective 
agreementss is not reviewed. If equality is required with regard to foreign corporate 
collectivee agreements, this might lead to a more favourable treatment for domestic under-
takings.. Several options are conceivable to resolve the problem. One might say that a 
foreignn company should also be granted the exemption if it is bound by a corporate col-
lectivee agreement, regardless of the contents of that agreement. Even requirements as to 
thee parties to the collective agreement, such as the requirement that the collective agreement 
mustt have been concluded by a recognised, independent trade union, may not be stricter 
forr foreign undertakings than for our own, national undertakings. A "recognition" of foreign 
corporatee collective agreements does not guarantee, however, that the posted workers will 
enjoyy the same protection as the employees in the host country. Another solution would 
bee for the foreign undertaking to guarantee only the lowest level of protection provided 
underr the industrial or corporate collective agreements that apply within the industry. A 
thirdd solution would be to change the domestic law on collective agreements and to subject 
corporatee collective agreements concluded by undertakings in the host country to a sub-
stantivee review as part of the exemption procedure. Whatever the final solution will be, 
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bothh the adherence to the collective agreement itself and the sanctions imposed on any 
violationn of the collective agreement must be identical for both domestic and foreign em-
ployerss (see Article 3(8) of the Directive). 

77 Final Conclusion 

Theree is a class of labour law rules which takes the actual workplace as a basis for its 
applicabilityy in internal situations. The rules in question relate to such aspects as safety, 
workingg hours and related matters. It is in these areas that a process of harmonisation has 
takenn place within the European Community. As a consequence, there is agreement at the 
Europeann level about the minimum level of protection which the law must guarantee the 
employeess in those areas. On the other hand, in international situations, a gap may arise 
ass regards enforcing these rules: the court having jurisdiction over the temporary place 
off  work cannot derive any competence in the principal action from the Brussels Convention, 
andd enforcement by foreign courts wil l involve problems because of the mandatory nature 
off  this type of rule. Gaps of this kind undermine the objective of the minimum European 
harmonisation.. The Posting Directive and the Dutch Act implementing that Directive offer 
aa solution to the problem. They contain a supplementary jurisdiction rule. From the per-
spectivee of the conflict of laws, the Dutch statutory provision about the application of 
foreignn mandatory rules appears to be much more interesting. There is a connection, there-
fore,, between the free movement principles, European harmonisation and the application 
off  domestic or foreign mandatory rules. I believe that this connection should merit special 
attentionn in the future. The Posting Directive provides a valuable addition to the existing 
conflictt of laws on this point. 

Thiss positive assessment does not apply to the entire Directive. The Posting Directive also 
subjectss contractual aspects of the employment relationship to the law of the country where 
thee temporary work is carried out and, hence, contains a clear anti-conflict-of-laws aspect. 
Thee Directive undermines the mutual co-ordination of the applicability of legal systems 
byy taking the territorial effect of (parts of) the labour law as a point of departure. This 
aspectt wil l be particularly problematic if the collective agreements also provide for such 
territoriall  scope. The Directive makes this obligatory for a number of industries listed in 
thee Annex. Moreover, it is permissible under the Directive to extend the territorial scope 
att the national level to other matters and other industrial sectors. This anti-conflict-of-laws 
tendencyy has been partly reversed by the case law developed by the Court of Justice in 
respectt of the freedom to provide services. In addition, the provision in Article 4 of the 
Directivee about public disclosure and the exchange of information also contributes to simpli-
fyingg the transnational provision of services. 

Howw the balance wil l tip depends primarily on the developments in the years to come. 
Nott only the Court of Justice's interpretation of the Posting Directive and the free move-
mentt of services are important in this respect, but attention wil l also have to be paid to 
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developmentss in the national law governing collective agreements. The agreement made 
betweenn the Dutch and Belgian employer and employee representatives has had a positive 
effectt on the co-ordination of national collective agreements and has improved the dove-
tailingg of the aspects of collective agreements, labour law and social security law in 
internationall  cases. If the number of such agreements increases as a result of the Posting 
Directive,, I believe that the ultimate effect of the Directive will be a positive one, both 
forr the employees and for the international providers of services. 
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INTERNATIONAAL L 
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•• AETR: Europese overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanning 
vann motorvoertuigen in het internationale vervoer over de wet, Genève 1 juli 1970 
Trb.. 1972, 97; laatstelijk gewijzigd bij Trb. 1994, 163. 

•• Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk, Rome 10 september 1970, Trb. 
1972,61. . 
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Haagg 5 oktober 1961 Trb. 1968, 101. 
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19959,, 20). 

•• EVRM: Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden,, Rome 4 november 1950. Trb. 1951, 154; Nederlandse tekst Trb 1990, 
156;; diverse malen gewijzigd; herziene vertaling Trb. 1990, 156. 

•• ILO Verdrag nr. 98: Verdrag betreffende de toepassing van de beginselen van het 
rechtt zich te organiseren en collectief te onderhandelen, Genève 1 juli 1949 Trb. 
1972,, 105 (Nederlandse tekst Trb. 1979, 79). 

•• ILO Verdrag nr. 94: Verdrag betreffende bepalingen ter regulering van arbeids
voorwaardenn (overheidscontracten), Genève 29 juni 1949 Stb. 1951, 541 (Neder
landsee tekst Trb. 1951, 31) UNTS deel 138 blz 208. 

OverigOverig materiaal 
 Besluit van de ACS-EEG Raad van ministers van 29 maart 1990 tot vaststelling en 

toepassingg van de algemene voorschriften, de algemene voorwaarden en de 
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procedurevoorschriftenn voor bemiddeling en arbitrage inzake uit de door de com-
missiee beheerde middelen van het Europees ontwikkelingsfonds gefinancieerde 
overeenkomstenn voor werken, leveringen en diensten PB EG 1990 L 382/1. 

•• Besluit van de Associatieraad EG/Turkije nr. 1/80 van 19 september 1980. 
-- ILO Recommendation no. 91 - Collective agreements recommendation 1951. 

COMMUNAUTAIR R 

•• Verdrag van Amsterdam 2 oktober 1997 PB EG 1997 C 340 Trb. 1998, 11. 
Gemeenschapshandvestt van sociale grondrechten van de werkenden, aangenomen 
doorr de staatshoofden en regeringsleiders van de Lid-Staten van de Europese 
gemeenschap,, in vergadering bijeen te Straatsburg op 8 en 9 december 1989, uit
gegevenn door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Bureau voor of
ficiëlee publikaties der EG - Luxemburg 1990. 

•• EVO: Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeen
komst,, Rome 19 juni 1980 PB EG 1980 L 266/1. 
Toelichtendd rapport bij het EVO opgesteld door Giuliano en Lagarde PB EG 1980 
CC 282. 

•• EEX: Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingenn in burgerlijk en handelszaken, Brussel 27 september 1968 Trb. 1969, 
1011 onder andere gewijzigd bij het Verdag van San Sebastian van 26 mei 1989 
Trb.Trb. 1989, 142. 
Toelichtendd rapport bij het Verdrag van San Sebastian opgesteld door Almeida 
Cruz,, Desantes Real en Jenard PB EG 1990 C 189. 
Voorontwerpp van een verdrag nopens de wetten die van toepassing zijn op verbin
tenissenn uit overeenkomst en op non-contractuele verbintenissen NVIR 1975, 129. 

Verordeningen Verordeningen 
 2001/83 van 2 juni 1983 tot wijziging en bijwerking van Verordening (EEG) nr. 

1408/711 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werk
nemerss en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeen
schapp verplaatsen en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de 
wijzee van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 PB EG 1983 L 230/6-
210. . 

•• 4055/86 van de Raad van 22 december 1986 houdende toepassing van het beginsel 
vann het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer tussen de Lid-Staten onder
lingg en tussen de Lid-Staten en derde landen. PB EG 1986 L 378/1. 
3820/855 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriftenn van sociale aard voor het wegvervoer. PB EG L 370/1. 

•• 1408/71: geconsolideerd bij Vo 2001/83. 
•• 1612/68: Verordening van de Raad van 15 oktober 1968 nr. 1612/68 PB EG 1968 

LL 257/2 gewijzigd bij o.a. Vo 312/76 PBEG 1976 L 39/2. 
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Richtlijnen Richtlijnen 
1999/63/EGG van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de 
organisatiee van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van 
rederss van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de bonden voor 
hett vervoerspersoneel in de Europese Unie (FST) PB EG 1999 L 167/33. 
98/59/EGG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wet-
gevingenn van de lidstaten inzake collectief ontslag PB EG 1998 L 225/16; vervan-
gingg van Richtlijn 75/129/EEG van de Raad van 17 februari 1975 betreffende de 
aanpassingg van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag PB EG 
19755 L 48/29 laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/56/EEG PB 1992 L 245/3. 

•• 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88: wijziging van Ri 77/187/EEG PB EG 1977 L 
61/26. . 

•• 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het 
CEEPP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid PB EG 1998 
LL 14/9. 

-- 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betref
fendee de detachering van werknemers met het oog op het verlenen van diensten PB 
EGG 1997 L 18/1. 

-- 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP 
enn het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof PB EG 1996 L 
145/4. . 

•• 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van 
ondernemerr van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal 
enn internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en 
anderee titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije ves
tigingg van bedoelde vervoerondernemers. PB EG 1996 L 124/1. 

•• 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de naleving, met betrekking 
tott de schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de 
onderr de jurisdictie van de Lid-Staten vallende wateren, van internationale normen 
opp het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en 
leef-- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) PB EG 1995 L 157/1. 

•• 94/45/EG van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese onder
nemingsraadd of van een procedure in ondernemingen of concerns met een com
munautairee dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers PB EG 
19944 L 254/64 met wijzigingen in PB EG 1998 L 10/22. 

•• 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren 
opp het werk PB EG 1994 L 216/12. 

•• 93/104/EG van de raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van 
dee organisatie van de arbeidstijd PB EG 1993 L 307/18. 

•• 93/96/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 inzake het verblijfsrecht voor studen
ten.. PB EG 1993 L 317/59. 
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93/38/EEGG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening,, vervoer en telecommunicatie PB EG 1993 L 199/84. 
93/37/EEGG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werkenn PB EG 1993 L 199/54. 
93/36/EEGG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen PB EG 
19933 L 199/1. 
93/13/EEGG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in con-
sumentenn overeenkomsten PB EG 1993 L 95/29. 
92/99 l/EEG van de Raad van 3 november 1992 betreffende minimumvoorschriften 
terr verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van 
werknemerss in de winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van 
boringenn (elfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/399 l/EEG). 
92/57/EEGG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften 
inzakee veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (achtste 
bijzonderee richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/39l/EEG). 
92/55 l/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel 
vann erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG PB 
EGG L 209/25. 
89/48/EEGG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel 
vann erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten 
minstee drie jaar worden afgesloten. 
92/50/EEGG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, PB EG 
19922 L 209/1. 
92/29/EEGG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften 
inzakee veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpver-
leningg aan boord van schepen PB EG 1992 L 113/19. 
91/533/EEGG van de raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 
werkgeverr de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeids-
overeenkomstt of -verhouding van toepassing zijn, PB EG 1991 L 288/32. 
90/619/EEG,, Tweede Richtlijn van de Raad van 8 november 1990 tot coördinatie 
vann de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe 
levensverzekeringsbedrijf,, tot vaststelling van de bepalingen ter bevordering van de 
daadwerkelijkee uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wij -
zigingg van Richtlijn 79/267/EEG PB EG 1990 L 330/50. 
90/365/EEGG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van 
werknemerss en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd. PB 
EGG 1990 L 180/28. 
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•• 90/364/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht PB 1990 
LL 180/26. 

•• 89/440/EEG van 18 juli 1989 tot wijziging van Richtlijn 71/305/EEG betreffende 
dee coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
dee uitvoering van werken PB EG 1989 L 210/1; vervangen door Ri 93/37/EEG. 

•• 89/391/EEG van de raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van 
maatregelenn ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid 
vann de werknemers op het werk, PB EG 1989 L 183/1. 

•• 88/357/EEG, Tweede Richtlijn van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van 
dee wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekerings
bedrijf,, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van 
bepalingenn ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrich
tenn van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/EEG PB 1988 L 
172/1. . 
77/187/EEGG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing 
vann de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het behoud van rechten van de 
werknemerss bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan 
PBB EG 1977 L 61/26. 

•• 75/129/EEG van de Raad van 17 februari 1975 betreffende de aanpassing van de 
wetgevingenn van de Lid-Staten inzake collectief ontslag PB EG 1975 L 48/29, 
gewijzigdd bij Ri 92/56/EG PB EG 1992 L 245/3; vervangen door Ri 98/59/EG. 

•• 71/305/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werkenn PB EG 1971 L 185/5, gewijzigd bij Ri 89/440/EEG; vervangen door Ri 
93/37/EEG. . 

Commissiedocumenten Commissiedocumenten 
(1999)) 220def. Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de 
bevoegdheidd en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijks
zakenn en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke 
kinderenn d3h2.4.3 - 247 

•• (1998)662def. 
(1998)) 143def. Mededeling van de Commissie van 11 maart 1998, De overheidsop
drachtenn in de Europese Unie. 
(1998)) 251def. Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden inzake de 
bemanningg van schepen die geregelde personenvervoers- en veerdiensten tussen de 
lidstatenn verrichten. 
(94)) 300def. Voorstel van de Commissie van 8 september 1994 voor een Richtlijn 
vann de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-
Statenn betreffende het behoud van rechten van de werknemers bij overgang van 
ondernemingen,, vestigingen of onderdelen daarvan. PB EG 1994 C 274/10. 
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(93)) 225def. Gewijzigd voorstel van de Commissie van 16 juni 1993 voor een 
richtlij nn van de Raad betreffende de detachering van werknemers met het oog op 
hett verlenen van diensten PB EG 1993 C 187/5. 

•• (91) 230def. Voorstel van de Commissie van 1 augustus 1991 voor een richtlijn 
vann de Raad betreffende de detachering van werknemers met het oog op het ver
lenenn van diensten. 
(89)) 568def. Mededeling van de Commissie van 5 december 1989 over haar actie
programmaa tot uitvoering van het gemeenschapshandvest van sociale grondrechten 
vann de werkenden. 

•• (89) 248def. Voorontwerp (door de Commissie ingediend op 30 mei 1989) van een 
gemeenschapshandvestt van sociale grondrechten. 

•• (89) 400def. Mededeling van de Commissie van 19 september 1989, Overheidsop
drachtenn - regionale en sociale aspecten. 
(75)) 653def. Gewijzigd voorstel van de Commissie voor een verordening (EEG) 
vann de raad met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen binnen de gemeenschap 
toee te passen conflictenrecht. 

Overige e 
Actieplann van de Raad en de commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag 
vann Amsterdam inzake de totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid 
enn rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd, tekst aangenomen door de 
Raadd (Justitie en Binnenlandse Zaken) van 3 december 1998 PB EG 1999 C 19/1. 

•• Schriftelijke vraag E-1643 van 29 mei 1998 (Bosch); antwoord namens de Com
missiee van 13 juli 1998 (Monti) PB EG 1999 C50/63 d3h3.2.2 - 270 

•• Resolutie van het Europese Parlement B4-0858/95. 
•• Memo van de Commissie 96/32 inzake de richtlijn betreffende de detachering van 

werknemerss met het oog op het verlenen van diensten. 
•• Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij verkeer van diensten 

overr de grenzen heen PB EG 1993 C 334/3. 
•• Resolutie van het Europese Parlement B 3-0215 en 0283/93 van 11 februari 1993 

overr de ontslagen en de "sociale dumping" in de multinationale ondernemingen. 
PBB EG 1993 C 72/117. 

•• Wetgevingsresolutie A3-0022/93 van 10 februari 1993 houdende advies van het 
Europeess parlement inzake het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van 
dee Raad betreffende de detachering van werknemers met het oog op het verlenen 
vann diensten met amendementen PB EG 1993 C 72/78. 

•• Besluit 92/97/EEG tot vaststelling en toepassing van de algemene voorschriften, de 
algemenee voorwaarden en de procedurevoorschriften voor bemiddeling en arbitrage 
inzakee uit de door de commissie beheerde middelen van het Europees ontwikke
lingsfondss gefinancierde overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten, van 
toepassingg in de associatie tussen de landen en gebieden overzee PB EG 1992 L 
40/1. . 
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Aanbevelingg van de Commissie nr. 85/1 Il/EEG van 15 januari 1985 PB EG 1985 
LL 44/42. 
Resolutiee houdende advies van het Europese Parlement van 18 januari 1973 inzake 
hett voorstel van de Commissie van de Europese gemeenschappen aan de raad voor 
eenn verordening (EEG) van de raad met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen 
binnenn de gemeenschap toe te passen conflictenrecht PB EG 1973 C4/14. 
Adviess van het Economisch en Sociaal Commitee van 30 november 1972 inzake 
eenn voorstel voor een verordening (EEG) van de raad met betrekking tot het op 
arbeidsverhoudingenn binnen de gemeenschap toe te passen conflictenrecht PB EG 
19722 C 142/5. 

Voorstell  van de Commissie van 23 maart 1972 voor een verordening (EEG) van 
dee raad met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen binnen de gemeenschap toe 
tee passen conflictenrecht PB EG 1972 C 49/26. Toelichting van de commissie, 
opgenomenn in RabelsZ 1973, 589. 

•• Advies van het Hof van Justitie EG over de GATS en TRIP accoorden, Advies 
nr.1/944 Jur 1994, 1-5290. 

NEDERLANDSS RECHT 

Wetgeving Wetgeving 
Wett arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid - Uitvoering van de Richtlijn 
96/71/EGG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 
decemberr 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog 
opp het verrichten van diensten (PbEG 1997, L 18), inwerkingtreding 24 december 
19999 Stb. 1999, 554. 
Arbeidsomstandighedenwett 1998 - Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen 
terr verbetering van de arbeidsomstandigheden Stb. 1999, 184. 
Wett flexibiliteit en zekerheid - Wet van 14 mei 1998, houdende wijziging van het 
Burgerlijkk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van 
enigee andere wetten Stb. 1998, 300. 

•• Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs van 14 mei 1998 Stb. 1998, 306. 
Wett van 14 februari 1998 tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en 
titell 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Stb. 1998, 107. 
Wett van 17 december 1997 houdende regels van internationaal privaatrecht met 
betrekkingg tot corporaties Stb. 1997, 699. 
Wett op de Europese ondernemingsraden - Wet van 23 januari tot uitvoering van 
Richtlijnn nr. 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994 
inzakee de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in 
ondernemingenn of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en 
raadplegingg van de werknemers Stb. 1997, 32, laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 
aprill 1999 Stb. 1999, 235. 

Wett uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 1 maart 1996 Stb. 1996, 
134. . 
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Arbeidstijdenwett - Wet van 23 november 1995 houdende bepalingen inzake de 
arbeids-- en rusttijden Stb. 1995, 598, laatstelijk gewijzigd bij wet van 3 april 1999 
Stb.. 1999, 253. 
Algemeenn wet gelijke behandeling - Wet van 2 maart 1994 houdende algemene 
regelss ter bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensover-
tuiging,, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homosexuele 
gerichtheidd of burgerlijke staat Stb. 1994, 230. 
Werkloosheidwett van 6 november 1986 Stb. 1986, 566 diverse malen gewijzigd, 
tekstplaatsingg Stb. 1999, 21. Art. 61, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1996, 134 en 
Stb.. 1998, 446) en art. 64, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1997, 96. 
Wett gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Wet van 1 maart 1980, 
houdendee aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de raad 
vann de Europese gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behan-
delingg van mannen en vrouwen, Stb 1980, 86 diverse malen gewijzigd, onder 
anderee bij wet van 6 april 1994 Stb. 1994, 269. 
Wett allocatie arbeidskrachten door intermediairs van 14 mei 1998 Stb. 1998, 306. 
Wett van 14 februari 1998 tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en 
titell  7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Stb. 1998, 107. 
Vaststellingswett Titel 7.10 BW Stb. 1996, 406. 
Wett terugdringing ziekteverzuim van 22 december 1993 Stb. 1993, 750. 
Wett van 18 maart 1993 houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht 
mett betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht Stb. 1993, 
1688 gewijzigd bij Stb. 1995, 71. 
Wett arbeid mijnbouw Noordzee - Wet van 2 november 1992 houdende bepalingen 
inzakee arbeid verricht in verband met de mijnbouw op de Noordzee Stb. 1992, 
592. . 
Wett conflictenrecht namen - Wet van 3 juli 1989 tot regeling van het conflicten-
rechtt inzake de geslachtsnaam en de voornaam, mede in verband met de bekrach-
tigingg van de overeenkomst van München van 5 september 1980 inzake het recht 
datt van toepassing is op de geslachtnamen en de voornamen (Trb. 1981, 72) Stb. 
1989,, 288, gewijzigd bij wet van 24 december 1998 Stb. 1999, 2. 
Invoeringswett stelselherziening sociale zekerheid Stb. 1986, 566. 
Arbeidsomstandighedenwett 1980 - Wet van 8 november 1980 houdende bepalin-
genn in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met 
dee arbeid Stb. 1980, 664. 
Wett van 24 maart 1976 houdende regelen inzake melding van collectief ontslag 
Stb.. 1976, 223, zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 november 1997 Stb. 
1997,, 510. 
Wett op de ondernemingsraden - Wet van 28 januari 1971 houdende nieuwe 
regelenn omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door 
middell  van ondernemingsraden Stb. 1971, 54 laatstelijk gewijzigd 18 maart 1999 
Stb.. 1999, 184. 
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•• Wet op de loonvorming 1970 Stb. 1970, 69, laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 
januarii 1999 Stb. 1999, 30. 

•• Overgangswet NBW Stb. 1969, 167, laatstelijk gewijzigd 26 maart 1997 Stb. 147 
enn 3 juli 1997 Stb. 287. 
Wett minimumloon en minimumvakantiebijslag van 27 november 1968 Stb. 1968, 
6577 laatstelijk gewijzigd bij wet van 14 november 1996 Stb. 1996, 562. 
Mijnwett continentaal plat Stb. 1965, 428. 
Wett IB 1964 - Wet op de inkomstenbelasting van 16 december 1964 Stb. 1964, 
512,, laatstelijk gewijzigd 16 september 1999 Stb. 1999, 406. 

•• Pensioen- en spaarfondsenwet van 15 mei 1962 Stb. 1962, 275 laatstelijk gewijzigd 
bijj wet van 10 juli 1995 Stb. 1995, 355. 

•• Luchtvaartwet - Wet van 15 januari 1958 houdende nieuwe regelen omtrent de 
luchtvaartt Stb. 1958, 47, laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 april 1999 Stb. 1999, 
235. . 
Wett van 17 maart 1949 betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioen
fondss Stb J 121, laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 juli 1995 Stb. 1995, 355. 

•• BBA - Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 Stb. 1945, F 214, diverse 
malenn gewijzigd waaronder bij wet van 14 december 1979 Stb 1979, 693 (intre
kkingg strafsancties); laatstelijk gewijzigd bij wet van 24 december 1998 Stb. 1998, 
741 1 

•• Wetboek van Koophandel 1938 tekstplaatsing Stb. 1989, 349, laatstelijk gewijzigd 
bijj wet van 28 januari 1999 Stb. 1999, 30. 

•• Wet AVV - Wet van 25 mei 1937 op het algemeen verbindend en het onverbin
dendd verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Stb. 1937, 
801,, laatstelijk gewijzigd bij wetten van 10 juli 1995 Stb. 1995, 335; 23 november 
19955 Stb. 1995, 598; 14 november 1996 Stb. 1996, 562 en 6 februari 1997 Stb. 
1997,, 63. 

•• Wet CAO - Wet van 24 december 1927 op de collectieve arbeidsovereenkomst 
Stb.. 1927, 415, laatstelijk gewijzigd bij wet van 17 april 1997 Stb 1997, 192. 

•• Wetboek van Strafvordering 15 januari 1921 Stb. 1921, 14 laatstelijk gewijzigd 19 
aprill 1999 Stb. 194. 

•• Schepenwet - Wet van den eersten juli 1909 Stb. 219 houdende bepalingen ter 
voorkomingg van scheepsrampen, tot het instellen van onderzoek omtrent voor
gekomenn scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van 
kapiteins,, stuurlieden of machinisten. Tekstplaatsing Stb. 1932, 86, laatstelijke 
gewijzigdd 6 november 1997 Stb. 511 en 558. d4h4.3.2 - 393 

•• Mijnwet 1903 - Wet van 27 april 1904 houdende nadere bepalingen betreffende de 
mijnontginningg Stb. 1904, 73, laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari 1999 Stb. 
1999,, 30. 

OngedateerdeOngedateerde wetgeving 
Grondwet,, tekstplaatsing Stb. 1996, 218, laatstelijk gewijzigd bij wet van 6 oktober 
19999 Stb. 1999, 454. 
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 Wet op de rechterlijke organisatie, tekstplaatsing Stb. 1999, 195. 
•• Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, laatstelijk gewijzigd bij wet van 1 juli 

19999 Stb. 1999, 285. 
•• Burgerlijk wetboek Boek 1: Wet van 28 mei 1969 Stb. 1969, 257 (art. 10-15: Wet 

vann 15 november 1989 Stb. 1989. 541); Boek 7 titel 10: Wet van 6 juni 1996 Stb. 
1996,, 406 gewijzigd bij wet van 14 mei 1998 (Wet flexibiliteit en zekerheid) Stb. 
1998,, 300; Boek 8: Wet van 22 maart 1991 Stb. 1991, 126. 

KaKa tnerstukken 
266 524 wetsvoorstel wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid. 

•• 23 646 wetsvoorstel arbeidstijdenwet. 
233 095 wetsvoorstel voor de aanvulling van titel 7.1 (koop en ruil) van het nieuwe 
BWW met bepalingen inzake koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en in
voeringg van titel 7.2 (aanneming van werk). 
233 532 nota algemeen verbindend verklaren van CAO's. 

•• 21 059 voorstel tot goedkeuring van het op 19 juni 1980 te Rome totstandgekomen 
Verdragg inzake het recht dat van toepassing si op verbintenissen uit overeenkomst 
(Trb.. 1980, 156) 

•• 21 240 nota sociale dimensie Europa 1992. 
199 376 notitie over het grondrecht van vrij arbeidskeuze (art. 19 lid 3 Grondwet). 
166 983 wetsvoorstel invoeringswet boeken 3-6 NBW (tweede gedeelte). 
099 574 wetsvoorstel wet minimumloon. 

Besluiten,Besluiten, staatsblad 
 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekering 1999 Stb. 

1998,, 746. 
•• Arbeidsomstandighedenbesluit - Besluit van 15 januari 1997 houdende regels in het 

belangg van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid 
Stb.. 1997, 60. 

•• Besluit van 4 december 1995 houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttij
denn Stb. 1995, 599. 

•• Arbeidsomstandighedenbesluit van 3 augustus 1994 Stb. 1994, 597. 
•• Besluit goederenvervoer over de weg van 27 april 1992 Stb. 1992, 197. 
•• Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekering 1990 

Stb.. 1989, 402 gewijzigd bij besluit van 27 april 1998 Stb. 307. 
•• KB 164 - Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekering 

19899 Stb. 1989, 164 gewijzigd bij besluit van 14 mei 1998 Stb. 309, vervangen 
doorr Besluit 1999. 

•• Mijnreglement continentaal plat Stb. 1967, 158. 
•• Schepenbesluit 5 augustus 1965 Stb. 1965, 367 laatstelijk gewijzigd 26 september 

19966 Stb. 518. 
•• Mijnreglement 1964 Stb. 1964, 538 d4h4.3.2 - 393 
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BesluitenBesluiten en mededelingen, staatscourant 
 Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 

decemberr 1998 betreffende Toetsingskader AVV Stcrt 1998, 240. 
•• Beleidsregels werktijdverkorting Stcrt 1998, 75. 
•• Notitite herijking beleid werktijdverkorting Stcrt 1998, 75. 
•• Wijziging organisatie en mandaatsbesluit SZW in verband met naamswijziging 

Stcrtt 1996, 126. 
•• Organisatie- en mandaatsbesluit Arbeidsinspectie 1996 Stcrt 1996, 128. 
•• Algemeen organisatie- en mandaatsbesluit SZW Stcrt 1994, 93. 
•• Organisatie- en mandaatsbesluit I-SZW Stcrt 1994, 93. 
•• Wijziging en intrekking van besluiten in verband met I-SZW Stcrt 1994, 93. 
•• Delegatiebesluit BBA 1993 Stcrt 1993, 11. 
•• Regeling ex art. 2 lid 3 van de Arbowet van 12 december 1991 Stcrt 1991, 248. 
•• Besluit van de Minister van Sociale Zaken van 21 november 1972 nr. 31 553 Stcrt 

1972,, 234. 
•• Besluit van de Minister van Sociale Zaken van 10 november 1952 nr. 04 362 Stcrt 

1952,, 220. 
•• Beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken, afdeeling Arbeid van 19 sep

temberr 1937 nr. 2657 Stcrt 1937, 176. 

Overige Overige 
 Overeenkomst tussen de Nederlandse en Belgische sociale partners van 29 septem

berr 1997. 
•• Brief van de Bouw- en Houtbond FNV van 30 september 1997. 

Voortgangsrapportagee sociale dimensie Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheidd 10 april 1996 IZ/IS1/96/1029 
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Registerr van 
verbindendverklaringen' ' 

BesluitenBesluiten tot verbindendverklaring, gerangschikt op DCA resp. I-SZW of Al nummer. 

92488 CAO voor het bankbedrijf AI nr. 9248 Bijv. Stcrt 13 augustus 1999 nr. 154 
->> 501, 506 

90966 CAO voor het motorvoertuigenbedrijf en tweewielerbedrijf 1998-1999 AI nr. 
90966 Bijv. Stcrt 4 november 1998 nr. 211 -> 50, 52 

90788 CAO voor de groenten- en fruitverwerkende industrie 1998-2000 AI nr. 9078 
Bijv .. Stcrt 29 september 1998 nr. 185 -^ 502 

90200 CAO voor het bankbedrijf 1998 AI nr. 9020 Bijv. Stcrt 15 juni 1998 nr. 109 
->55 5 

90066 CAO voor het bouwbedrijf, wijzigingsbesluit van 15 mei 1998 AI nr. 9006 Bijv. 
Stcrtt 15 mei 1998 nr. 91 —> 514 

90033 CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele 
kranenn AI nr. 9003 Bijv. Stcrt 8 mei 1998 -> 503 

89911 CAO voor het bouwbedrijf 1998 AI nr. 8991 Bijv. Stcrt 16 april 1998 nr. 72 
->509 ->509 

89900 CAO voor het bouwbedrijf; scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 1998 AI 
nr.. 8990 Bijv. Stcrt 16 april 1998 nr. 72 -> 509 

89777 CAO voor de reisbranche AI nr. 8977 Bijv. Stcrt 24 maart 1998 nr. 57 -> 505 
89744 CAO voor het baggerbedrijf AI nr. 8974 Bijv. Stcrt 27 maart 1998 nr. 57 -> 50, 

506,506, 508 
89611 CAO uitzendkrachten 1998 AI nr. 8961 Bijv. Stcrt 25 februari 1998 nr. 38 

->503 3 
89199 CAO voor het stukadoors- afbouw- en terrazzobedrijf 1997 AI nr. 8919 Bijv . 

Stcrtt 23 december 1997 nr. 247 -> 51, 52 
89011 CAO voor het verzekeringsbedrijf-buitendienst AI nr. 8901 Bijv. Stcrt 12 

decemberr 1997 nr. 240 -> 505 

•• De cijfers verwijzen naar paginanummers. Cursief duidt op vermelding in de voetnoten, 
niet-cursieff op vermelding in de tekst. 
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RegisterRegister van verbindendverklaringen 

88966 CAO voor het verzekeringsbedrijf-binnendienst AI nr. 8896 Bijv. Stcrt 12 

decemberr 1997 nr. 240 -> 505 
88933 Regeling voor de binnenscheepvaart AI nr. 8893 Bijv. Stcrt 8 december 1997 nr. 

236->> 51,503 
87999 CAO voor de openbare bibliotheken AI nr. 8799 Bijv. Stcrt 26 juni 1997 nr. 119 

- * 5 5 5 
87344 CAO voor de metaal- en elektrotechnische Industrie AI nr. 8734 Bijv. Stcrt 5 

maartt 1997 nr. 43 -> 506 
86444 CAO voor de particuliere beveiligingsorganisaties AI nr. 8644 Bijv. Stcrt 19 

novemberr 1996 —> 51 
85966 CAO openbaar vervoer AI nr. 8596 Bijv. Stcrt 27 september 1996 nr. 187 -> 503 
85733 CAO voor het bouwbedrijf UTA; scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 

1996-19977 I-SZW nr. 8573 Bijv. Stcrt 15 juli 1996 nr. 133 -^ 512 
85266 CAO voor het bouwbedrijf; scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 1996 l-

SZWW nr. 8526 Bijv. Stcrt 9 april 1996 nr. 69 -> 512 
84411 CAO dagbladjournalisten 1995-1996 I-SZW nr. 8441 Bijv. Stcrt 29 december 1995 

nr.. 252 -> 506 
84033 CAO havens Delfzijl en Eemshaven I-SZW nr. 8403 Bijv. Stcrt 22 november 1995 

nr.. 227 -> 507 
81200 CAO voor de vaste medewerkers van uitzendbureaus CAO 1994-95 I-SZW nr. 8120 

Bijv .. Stcrt. 20 oktober 1994 nr. 202 -> 503 
80422 CAO uitzendkrachten 1994 DCA nr. 8042 Bijv. Stcrt. 3 mei 1994 nr. 85 -> 503 
79155 CAO voor de ambulancehulpverlening 1994 DCA nr. 7915 Bijv . Stcrt 24 januari 

19944 nr. 16 -> 506 
78711 CAO voor het natuursteenbedrijf 1993-1994 DCA nr. 7871 Bijv. Stcrt. 15 

decemberr 1993 nr. 241 -> 508 
78688 CAO voor het openbaar vervoer DCA nr. 7868 Bijv. Stcrt 13 december 1993 nr. 

2399 -> 503 
78411 CAO voor de kokswaren-, gemaksvoeding- en snackindustrie 1993-1994 DCA nr. 

78411 Bijv. Stcrt. 3 november 1993 nr. 211 -» 504 
78311 CAO voor het taxibedrijf 1993-1994 DCA nr. 7831 Bijv. Stcrt. 14 oktober 1993 

nr.. 197 -> 506 
77322 CAO voor de bouwnijverheid 1993-1996 DCA nr. 7732 Bijv . Stcrt 9 maart 1993 

nr.. 47 -> 52 
77311 CAO voor werknemers in dienst van de aflaad-, ontvangst- en onafhankelijke 

scheepscontrolee bedrijven gevestigd in het havengebied Rotterdam DCA nr. 7731 
Bijv .. Stcrt 9 maart 1993 nr. 47 -> 507 

75799 CAO voor de groenten- en fruitverwerkende industrie 1992 DCA 7579 Bijv. Stcrt 
244 september 1992 nr. 185 -> 501-502 

75777 CAO voor de confectieindustrie 1993-1994 DCA nr. 7577 Bijv . Stcrt. 23 
septemberr 1992 nr. 184 -» 504 

75644 CAO voor het carrosseriebedrijf 1992-1994 DCA nr. 7564 Bijv. Stcrt 22 
septemberr 1992 nr. 183 -> 507, 504, 517 
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RegisterRegister van verbindendverklaringen 

75622 CAO voor de textielindustrie 1992-1993 DCA nr. 7562 Bijv. Stcrt. 14 september 
19922 nr. 177 -» 504 

75522 CAO voor mortel- en morteltransportondernemingen 1992-1994 DCA nr. 7552 
Bijv.. Stcrt. 2 september 1992 nr. 169 -> 508 

75299 CAO voor de groenten- en fruitverwerkende industrie 1992 DCA nr. 7579 Bijv. 
Stcrt.. 24 september 1992 nr. 185 -> 502 

75233 CAO voor varende werknemers van sleepdienstondernemingen DCA nr. 7523 
Bijv.. Stcrt 16 juli 1992 nr. 135 -> 53, 498, 507 

73566 CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele 
kranenn 1993 DCA nr. 7356 Bijv. Stcrt 4 november 1991 nr. 214 -> 55, 506 

75388 CAO voor bitumineuze dakbedekkingsbedrijven VUT 1991-92 DCA nr. 7538 Bijv. 
Strctt 27 maart 1991 nr. 61 -> 508 

73288 CAO voor het stukadoors- afbouw- en terrazzobedrijf 1991-1992 DCA nr. 7328 
Bijv.. Stcrt. 13 september 1991 nr. 178 -> 508, 510 

72699 CAO voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg DCA nr. 7269 Bijv. Stcrt. 10 
meii  1992 nr. 89 -> 504 

70577 Havens herstructureringsregeling 1990-1994 DCA nr. 7057 Bijv. Stcrt 30 juli 
19900 nr. 148 -> 507 
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Registerr van 
jurisprudentie' ' 

INTERNATIONALEE EN COMMUNAUTAIRE RECHTSPRAAK 

HofHof van Justitie van de Europese Gemeenschap(pen) 
33 juni 1964 zaak 6/64 Jur 1964, 1194 Costa / E.N.EL -> 287 
199 maart 1964 zaak 75/63 Jur 1964, 347 Unger v. Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en 
Ambachtenn —> 264 
133 februari 1969 zaak 14/68 Jur 1969, I Walt Wilhelm e.a. v. Bundeskartellamt -» 286 
155 oktober 1969 zaak 15/69 Jur 1969, 363 Württembergische Milchverwertung Südmilch v. 
Ugliolaa -» 283 
177 december 1970 zaak 35/70 Jur 1970, 1251 Manpower v. Caisse primaire d'assurance 
maladiee de Strasbourg —» 202 
211 februari 1973 zaak 6/72 Jur 1973, 215 Europemballage Corporation en Continental Can 
Companyy v. Commissie —> 272 
122 februari 1974 zaak 152/73 Jur 1974, 153 G.M. Siotgiu v. Deutsche Bundespost -> 275, 
279,, 283, 304 
44 april 1974 zaak 167/73 Jur 1974, 359 Commissie v. Frankrijk (Franse zeelieden) -> 252, 
255,255, 263, 280, 301 
300 apnl 1974 zaak 155/73 Jur 1974, 409 Sacchi -> 314 
211 juni 1974 zaak 2/74 Jur 1974, 631 Reyners v. België -*  319 
33 december 1974 zaak 33/74 Jur 1974, 1299 Van Binsbergen v. Bestuur van de 
Bedrijfsverenigingg voor de Metaalnijverheid -> 320, 321, 324 
122 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 Walrave en Koch v. Association Union 
Cyclistee Internationale e.a -> 260, 261, 266, 269, 271, 314, 317, 321, 322 
200 februari 1975 zaak 21/74 Jur 1975, 221 Airola -> 304 
266 november 1975 zaak 39/75 Jur 1975, 1547 Coenen v. Sociaal Economische Raad 
-*324 -*324 
66 oktober 1976 zaak 14/76 Jur 1976, 1497 De Bloos -» 434 

Dee cijfers verwijzen naar paginanummers. Cursief duidt op vermelding in de voetnoten, niet-
cursieff  op vermelding in de tekst. Uitgebreidere behandelingen zijn vet weergegeven. Voor de 
meestt gebruikte conflictenrechtelijke termen (partijautonomie, voorrangsregel en openbare orde) 
enn Europeesrechtelijke termen (discriminatie, vrij verkeer) wordt verwezen naar de inhouds-
opgave. . 

625 5 



RegisterRegister van jurisprudentie 

HofHof van Justitie van de Europese Gemeenschap(pen) (vervolg) 
144 oktober 1976 C 29/76 Jur. 1976, 1541 NJ 1982, 95 Lufttransport-Unternehmer GmbH 
Co.. KG v. Eurocontrol -» 77 

•• 31 maart 1977 zaak 87/76 Jur 1977, 687 Bozzone -» 271, 272 
133 juli 1977 zaak 61/77 Jur 1977, 1411 Commissie v. Ierland -> 282 
244 januari 1978 zaak 82/77 Jur 1978, 25 Van Tiggele -> 331 
166 februari 1978 zaak 88/77 Jur 1978, 473 Minister for Fisheries v. Schonenberg e.a 
-»» 284 
200 februari 1978 zaak 120/78 Jur 1979, 649 Re we v. Bundesmonopolverwaltung für Bran-
ntweinn ( Cassis de Dijon) —> 284 
222 november 1978 C 33/78 Jur 1978, 2183; NJ 1979, 595 Somafer SA v. Saar-Ferngas AG 
->> 17, 434 
288 november 1978 zaak 16/78 Jur 1978, 2293 Choquet -> 336 
188 januari 1979 gevoegde zaken 110 en 111/78 Jur 1979, 35 Ministère public e.a. v. Van 
Wesemaell / Follachio -> 255, 315, 321, 326, 338 
33 juli 1979 zaak 185/78 Jur 1979,2345 Strafzaak tegen Firma J van Dam en Zonen -» 286 
88 november 1979 zaak 15/79 Jur 1979, 3409 Groenveld -> 323 
188 maart 1980 zaak 52/79 Jur 1980, 833 Procureur du Roi v. Debauve -> 315 
166 oktober 1980 zaak 147/79 Jur 1980, 3005 René Hochstrass v. Hof van Justitie -> 280, 
304 4 
299 oktober 1980 zaak 22/80 Jur 1980, 3427 Boussac Saint-Frères v. Gerstenmeier -> 283 
155 januari 1981 zaak 1322/79 Jur 1981, 127 Vutera v. Commissie -> 278, 304 
55 februari 1981 zaak 53/80 Jur 1981, 409 Strafgeding tussen Officier van Justitie en 
Koninklijkee Kaasfabriek Eyssen —> 338 
188 maart 1981 zaak 139/80 Jur 1981, 819 Blanckaert -> 434 
144 juli 1981 zaak 155/80 Jur 1981, 1993 Oebel -> 283, 330 
177 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 Strafzaak tegen Alfred John Webb -» 278, 
284,284, 315, 321, 324, 326, 330, 331, 334, 336, 337, 342 
33 februari 1982 gevoegde zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 223 Seco v. EVI / Desquenne & 
Giratt -» 327, 329, 333, 335, 341, 342, 353 
100 februari 1982 zaak 76/81 Jur 1982, 417 Transporoute v. Ministère des travaux publics 
->> 324 
244 november 1982 zaak 249/81 Jur 1982, 4005 Commissie v. Ierland (Buy Irish) -> 331 
222 maart 1983, C 34/82 Jur. 1983, 987 - Peters v. Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging 
->> 17 
311 januari 1984 zaken 286/82 en 26/83 Jur 1984, 377 Luisi en Carbone v. Ministero dello 
Tesoroo -> 314, 316, 317 
122 juli 1984 zaak 107/83 Jur 1984, 2971 Ordre des Avocats au barreau de Paris v. Klopp 
->> 317 
122 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 Sari Prodest v. Caisse primaire d'assurance 
maladiee de Paris -> 266, 269, 271, 247, 277, 278, 297-298, 301, 450 
133 februari 1985 zaak 293/83 Jur 1985, 593 Gravier v. Ville de Liège. 315 
288 januari 1986 zaak 270/83 Jur 1986, 273 Commissie v. Frankrijk (Avoir fiscal-arrest) 
->> 280, 292 
33 juli 1986 zaak 66/85 Jur 1986, 2121 Lawne-Blum v. Land Baden-Württemberg -> 264 
233 oktober 1986 zaak 300/84 Jur 1986, 3097 Van Roosmalen v. Bestuur van de 
Bedrijfsverenigingg voor de Gezondheid —> 272 
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RegisterRegister van jurisprudentie 

HofHof van Justitie van de Europese Gemeenschap(pen) (vervolg) 
44 december 1986 zaken 205/84, 206/84, 220/83 en 252/83 Jur 1986, 3755 Commissie v. 
BRD,, Ierland, Frankrijk en Denemarken (Duitse verzekeringen) —> 317, 318, 319, 321, 
324,324, 334, 337 
66 oktober 1987 zaak 118/86 Jur 1987, 3883 Openbaar Ministerie v. Nertsvoederfabriek 
-»» 323 
99 december 1987 zaak 218.86 Jur 1987, 4905 Schotte v. Rothschild -> 434 
199 januari 1988 zaak 223/86 Jur 1988, 83 Pesca Valentia v. Minister for Fisheries and 
Forestryy -+ 271, 286 
77 juni 1988 zaak 20/85 Jur 1988, 2805 M. Roviello v. Landesversichcrungsanstalt 
Schwabenn -> 280 
211 juni 1988 zaak 39/86 Jur 1988, 3161 Sylvie Lair v. Universitat Hannover -» 257, 264 
211 juni 1988 zaak 197/86 Jur 1988, 3205 Steven Malcolm Brown v. Secretary of State for 
Scotlandd -» 264, 268 
77 juli 1988 gevoegde zaken 154 en 155/87 Jur 1988, 3897 Inasti v. Wolf e.a. / Dorchain en 
Sociétéé Almare —» 323 
200 september 1988 zaak 31/87 Jur 1988, 4635 Beentjes v. De Nederlandse staat -> 8, 327 
277 september 1988 gevoegde zaken 89, 104, 144, 116, 117 en 125-129/85 Jur 1988, 5193 
Ahlstrómm e.a. v. Commissie (Houtslijp-arrest) —> 232 
277 september 1988 zaak 263/86 Jur 1988, 5365 België v. Humbel -> 314 
277 september 1988 zaak 81/87 Jur 1988, 5483, The Queen v. Treasury and Commissioners 
off  Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust PLC —> 320, 323 
277 september 1988 C 189/87 Jur 1988. 5565; NJ 1990, 425 Kalfelis v. Bank Schroder 
-+17 -+17 
55 oktober 1988 zaak 196/87 Jur 1988, 6159 Steymann v. Staatssecretaris van Justitie 
-»» 268, 318 

 2 februari 1989 zaak 186/87 Jur 1989, 195 Cowan v. Trésor Public -> 256, 315 
277 september 1989 zaak 9/88 Jur 1989, 2989 Lopes da Veiga v. Staatssecretaris van Justitie 
->> 266, 269, 441 
233 november 1989 zaak 145/88 Jur 1989, 3851 Torfaen Borough Council v. B&Q PLC 
->> 331 
288 november 1989 zaak 379/87 Jur 1989, 3967 Groener v. Minister for Education and City 
off  Dublin Vocational Education Committee —> 333 
133 december 1989 C-49/89 Jur 1989, 4441 Corsica Femes France v. Direction Générale 
dess douanes francaises —> 252 
144 december 1989 zaak 3/87 Jur 1989, 4459 The Queen v. Ministry of Agriculture, 
Fisheriess and Food, ex parte Agegate —» 263, 267 
77 maart 1990 zaak 362/88 Jur 1990, 667 GB-INNO-BM v. Confederation du Commerce 
Luxembourgeoiss —> 314 
277 maart 1990 C-l 13/89 Jur 1990, 1-1417 Rush Portuguesa v. Office national d' im-
migrationn -> 160, 213, 262, 267, 277, 278, 301, 315, 326, 329, 332, 341, 342, 448 
88 mei 1990 zaakl75/88 Jur 1990, 1-1779 Biehl v. Administration des contributions -> 292 
233 mei 1990, C-169/89 Jur 1990, 1-2143 Gourmettene Van den Burg -» 333, 339 
144 november 1990 C-l05/89 Jur 1990, 1-4211 Buhan Haji v. INASTI -+272 
266 februari 1991 C-154/89, 180/89 en 198/89 Jur 1991, 1-659, 709 en 727 Commissie v. 
Frankrijk,, Italië en Griekenland —> 316, 318, 333 
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HofHof van Justitie van de Europese Gemeenschap(pen) (vervolg) 
233 apnl 1991 C-41/90 1991 Jur 1991, 1-1979 Höfner en Eiser v. Macrotron -> 315, 326, 
331 331 
11 mei 1991 C-340/89 Jur 1991, 1-2357 Vlassopoulou v. Ministerium für Justiz, Bundes-
undd Europaangelegenheiten Baden-Würtemberg —> 324, 336, 337, 345 
255 juli 1991 C-221/89 Jur 1991, 1-3905 The Queen v. Secretary of State for Transport, ex 
partee Factortame —» 319 
255 juli 1991 C-288/89 Jur 1991, 1-4007 Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda v. 
Commissariaatt voor de Media —> 324, 330, 331, 332 
255 juli 1991 C-345/89 Jur 1991, 1-4047 Strafzaak tegen Stoeckel -> 263 
255 juli 1991 C-353/89 Jur 1991, 1-4069 Commissie v. Nederland (Mediawet) -> 320, 321, 
324,324, 327, 330, 331 
255 juli 1991 C-76/90 Jur 1991, 1-4221 M. Sager v. Dennemeyer -» 318, 324, 330, 336 
44 oktober 1991 C-159/90 Jur 1991, 1-4685 Society for the protection of unborn children 
Irelandd Ltd. versus S. Grogan e.a —» 314, 315, 331 
77 november 1991 C-17/90 Jur 1991, 1-5253 Pinaud Wieger v. Bundesanstalt für den Güter-
fernverkehrr —> 252, 314 
288 januari 1992 C-204/90 Jur 1992, 1-249 Bachmann v. België -» 292 
288 januari 1992 C-332/90 Jur 1992, 1-341 Steen v. Deutsche Bundespost -» 262 
266 februari 1992 C-357/89 Jur 1992, 1-1027 Raulin v. Minister van Onderwijs en 
Wetenschappenn —> 264, 268 
77 mei 1992 C-251/90 Jur 1992, 1-2873 Strafzaak tegen Wood and Cowie (Procurator Fis-
cal)) -> 286 
99 juli 1992 C-2/90 Jur 1992, 1-4431 Commissie v. België (Waalse Afvalstoffen) -> 317, 
330 330 
100 november 1992 C-3/91 Jur 1992, 1-5529 Exportur v. LOR en Confiserie du Tech 
->> 251, 292, 293, 352 
177 maart 1993, C-72 en 73/91 Jur 1993, 1-887 Sloman Neptune -> 205 
311 maart 1993 C-19/92 Jur 1993, 1-1663 Kraus v. Land Baden-Württemberg -> 332 
11 juli 1993 C-20/92 Jur 1993, 1-3777 Hubbard v. Hamburger -> 258 
200 oktober 1993 gevoegde zaken C-92/92 en 326/92 Jur 1993, 1-5145, Phil Collins and 
Patriciaa lm- und Export v. Imtrat and EMI Electrola / Leif -> 255, 257, 286 
244 november 1993 gevoegde zaken C-267/91 en 268/91 Jur 1993, 1-6097 strafzaak tegen B. 
Keckk en D. Mithouard -> 329 
77 december 1993 C-109/92 Jur 1993, 1-16447 Wirth v. Landeshauptstadt Hannover -» 314, 
315 315 
244 maart 1994 C- 275/92 Jur 1994, 1-1039 H.M. Customs en Excise v. Schindler -> 317 
177 mei 1994 C-18/93 Jur 1994, 1-1783 Corsica Ferries Italia Sri v. Corpo dei piloti del 
portoo di Genova -> 252, 256, 314, 323, 324, 330 
22 juni 1994 C-401 en 402/92 Jur 1994, 1-2199 Strafzaak tegen tankstation 't Heuskse 
->> 340 
299 juni 1994 C-60/93 Jur 1994, 1-2991 Aldewereld v. Staatssecretaris van Financiën 
->> 266, 269, 272 
144 juli 1994 C-379/92 Jur 1994, 1-3453 Strafzaak tegen Peralta -> 323 
99 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 Vander Eist v. Office des Migrations Inter-
nationaless -» 329, 335, 341-343, 277, 326, 331, 332 
55 oktober 1994 C-23/93 Jur 1994, 1-4795 TV 10 v. Commissariaat voor de Media -> 320 
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HofHof van Justitie van de Europese Gemeenschap(pen) (vervolg) 
55 oktober 1994 C-55/93 Jur 1994, 1-4837 Strafzaak tegen Van Schaik -> 317, 320, 324 
55 oktober 1994 C-381/93 Jur 1994, 1-5145 Commissie v. Frankrijk -> 323 
144 februari 1995 C-279/93 Jur 1995, I- 225 Finanzamt Kötn-Altstadt v. Schumacker 
->> 292, 303 
100 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 Alpine Investments v. Minister van Financiën 
-»» 314, 315, 316, 320, 320, 322, 323, 325, 329, 331, 332, 334, 332, 334, 339-340 
66 juni 1995 C-434/93 Jur 1995, 1-1475 A. Bozkurt v. Staatssecretaris van Justitie -» 266, 
269,269, 451 
11 i augustus 1995 C-80/94 Jur 1995, ï-2493 Wielockx v. Inspecteur der directe belastingen 
-+292 -+292 
177 oktober 1995 C-450/93 Jur 1995, 1-3051 Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen -> 280 
266 oktober 1995 C-151/94 Jur 1995, 1-3685 Commissie v. Luxemburg -» 284, 292, 324 
144 november 1995 C-484/93 Jur 1995, 1-3955 Svensson and Gustavsson v. Ministre du 
Logementt et de 1'Urbanisme —> 292 
300 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 Gebhard v. Consiglio dell'Ordine degli Av-
vocatii  e Procuratori di Milano -> 314, 317, 318, 319. 332, 334 
155 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 Union royale beige des sociétés de football 
associationn e.a. v. Bosman e.a -> 260, 261, 262, 267, 320, 320, 322, 323, 324, 326, 328-329, 
330, 332, 334,330, 332, 334, 347 
11 februari 1996 C-177/94 Jur 1996, 1-161 Strafzaak tegen G. Perfïli -> 259, 286 

 28 maart 1996 C 272/94 Jur 1996, 1-1905 Strafzaak tegen M. Guiot -> 327, 329, 341, 343-
345 5 
300 april 1996 C-214/94 Jur 1996, I- 2253 I. Boukhalfa v. Bondsrepubliek Duitsland 
-»» 266, 269, 273-276, 299 
233 mei 1996 C-237/94 Jur 1996, 1-2617 O'Flynn v. Adjudication Officer -> 283, 284, 324, 
325 325 
277 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-3089 Asscher v. Staatssecretaris van Financiën -» 264, 
279,279, 284, 285, 292, 292, 302, 303, 320 
122 september 1996 C-278/94 Jur 1996, 1-4307 Commissie v. België -> 283, 324 
266 september 1996 C-43/95 Jur 1996, 1-4661 Data Delecta and Forsberg v. MSL Dynamics 
->> 258 

 9 januari 1997 C 383/95 Jur 1997, 1-57 Rutten (NL) v. Cross Medical Ltd (VK) -> 382, 
418,418, 420, 421, 422, 438 
200 maart 1997 C-323/95 Jur 1997, 1-1711 D.C. Hayes, J.K. Hayes v. Kronenberger -> 258 
155 mei 1997 C-250/95 Jur 1997, 1-2471 Fututa Participations en Singer v. Administration 
dess Contributions —> 292 
55 juni 1997 gevoegde zaken C-64/96 en 65/96 Jur 1997, 1-3171 Land Nordrhein-Westfalen 
v.. Uecker and Jacquet —> 262 
55 juni 1997 C-398/95 Jur 1997, 1-3091 Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai 
Taxidiotikonn Grafeion v. Ypourgos Ergasias —> 18, 264, 289, 289, 331-332 
177 juni 1997 C-70/95 Jur 1997, 1-3395 Sodemare e.a. v. Regione Lombardia -» 319, 323, 
337 337 
300 september 1997 C-36/96 Jur 1997, 1-5143 F. Günaydin e.a. v. Freistaat Bayern -> 268, 
269,269, 451 
300 september 1997 C-98/96 Jur 1997, 1-5179 Ertanir v. Land Hessen -> 268 
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HofHof van Justitie van de Europese Gemeenschap(pen) (vervolg) 
22 oktober 1997 C-122/96 Jur 1997, 1-5325 Saldanha en MTS Securities Corporation v. 
Hirosss Holding -> 256, 258, 262, 271 
22 december 1997 C-336/94 Jur 1997, 1-6761 E. Dafeki v. Landesversicherungsanstalt 
Württembergg -» 258, 259, 285 
177 december 1997 C-117/96 Jur 1997, 1-5017 Danmarks Aktive Handelsrejsende, 
optredendee voor C. Mosbaek v. L0nmodtagemes Garantifond —» 471 
155 januari 1998 C-15/96 Jur 1998, 1-47 Schöning-Kougebetopoulou v. Freie und Hansestadt 
Hamburgg -+261, 283, 284 
288 april 1998 C-120/95 Jur 1998, 1-1831 Decker v. Caisse de maladie des employés privés 
-+292 -+292 
288 april 1998 C-158/96 Jur 1998, I- 1931 Kohll v. Union des caisses de maladie -> 292 
77 mei 1998 C-350/96 Jur 1998, 1-2521 Clean Car Autoservice v. Landeshauptmann von 
Wienn -» 263, 284 
122 mei 1998 C-85/96 Jur 1998, 1-2691 Martinez Sala v. Freistaat Bayern -» 264, 271 
122 mei 1998 C-336/96 Jur 1998, 1-2793 Gilly v. Directeur des services fiscaux du Bas-
Rhin->> 279,290-291, 293 
22 juli 1998 gevoegde zaken C-225/95, 226/95 en 227/95 Jur 1998, 1-4239 Kapasakalis e.a. 
v.. Ellimko Dimossio / Skiathitis / Kougiakas —» 262 
266 januari 1999 C-18/95 Jur 1999, 1-345 Terhoeve -> 262, 281, 292, 323, 325 

 9 maart 1999 C-63/97 Jur 1999, 1-1459 Centros Ltd -> 320 
100 juni 1999 C-430/97 Johannes v. Johannes, nog niet gepubliceerd -» 251, 259, 290 
233 november 1999 gevoegde zaken C-369/96 et C-376/96 Ministère public v. Jean-Claude 
Arbladee en SARL Arblade et fils en Ministère public v. Bernard Leloup, Serge Leloup en 
SARLL Sofrage, nog niet gepubliceerd -» 320, 327, 335, 398 
166 december 1999 C- 198/98 G. Everson, T.J. Barass v. Secretary of State for Trade and 
Industry,, Bell Lines Ltd in liquidatie, nog niet gepubliceerd -> 471 

EuropeseEuropese Commissie voor de rechten van de mens 
122 december 1988 Appl.no. 12516/86 Decisions & Reports 1988, 119/122. Spaans v. 
Nederlandd -> 93 

NEDERLANDSEE RECHTSPRAAK 

HogeHoge Raad der Nederlanden 
22 april 1942 NJ 1942, 468 Jurgens v. Van Heesch. 72-73 
122 december 1948 NJ 1948, 608. "Solbandera" -> 86 
55 juni 1953 NJ 1953, 613 Melchers v. Nationale Handelsbank -» 111 

 7 juni 1957 NJ 1957, 527 -» 38, 39 
11 november 1957 NJ 1960, 173 -> 53 
166 maart 1962 NJ 1962, 222 -» 43 
33 mei 1966 NJ 1967, 3. "Alnati" -> 67, 80, 86, 111, 392, 453 
177 januari 1971 NJ 1971, 304 -» 114 
88 juni 1971 NJ 1971, 129 Mackay v. The American Express Company Inc. "Mackay I" 
->> 105 
233 juni 1972 NJ 1973, 36. "WAM-arrest" 
88 juni 1973 NJ 1973, 400 Mackay v. The American Express Company Inc. "Mackay II" 
-»» 105-109, 122, 415,419 

630 0 

http://Appl.no


RegisterRegister van jurisprudentie 

199 maart 1976 NJ 1976, 407 -> 36 
100 december 1976 NJ 1977, 275 Chelouche v. Van Leer -» 96 
122 januari 1979 NJ 1980, 526. "Sewrajsing" -» 80 
22 november 1979 NJ 1980, 227 -> 44 
188 januari 1980 /V7 1980-348 -» 47 
300 mei 1980 NJ 1980, 634 -» 302-303, 476, 477 
133 maart 1981 M/ 1981, 505 -> 4/ 
277 maart 1981 NJ 1981, 335. "Haagse Italianen" -> 411 
288 mei 1982 /W 1982, 544 -> 4/ 
299 oktober 1982 A7 1984, 694, fl/E 1985 nr. 24 p. 83-96, TWS I986; 252 nt Vlas: overige 
instanties:: HvJ EG 15 november 1983 zaak 288/82 NJ 1984, 695 nt Wichers Hoeth en 
Schultsz,, NIPR 1985, 168. Duijnstee q.q. v. Goderbauer. 
100 juni 1983 NJ 1984, 147 -» 36, 42, 44 
166 december 1983 NJ 1985, 311, S&S 1984, 25. "Saudi Independence" -> S9, 90, 91, 92, 
383,, 454, 488 
100 mei 1985 /V7 1986, 5 -> 9/ 
200 december 1985 NJ 1986, 438 nt de Waart, NIPR 1986, 331; overige instanties: Rb. Den 
Haagg 9 juli 1984 Prg. 1984, 2206; Ktr Den Haag 8 juni 1983 NIPR 1983, 364, Prg. 1983, 
2022.. Spaans (NL) v. Iran US Claims Tribunal (NL). Zie ook ECRM 12 december 1988 
D&RD&R 1988 -> 119. 
44 april 1986 NJ 1987, 678 nt Schultsz, NIPR 1986, 452; overige instanties: Rb. Amsterdam 
99 mei 1984; Ktr Amsterdam 14 januari 1983. Ragetlie (NL) v. De Surinaamse Luchtvaart 
Maatschappijj  BV (Suriname) -> 368, 372, 379, 431 
300 mei 1986 NJ 1986, 688 nt PAS. "NS-arrest" -> 91 
300 mei 1986 NIPR 1986, 458, NJ 1986, 702; overige instanties: Ktr Bergen op Zoom 9 
maartt 1983, Rb. Breda 24 januari en 5 juni 1984. Asrikh (NL) v. Islamitische Vereniging 
(NL)) -> 115 
200 juni 1986 NJ 1986, 811 -> 4/ 
300 januari 1987 NJ 1987, 936 -> J6, 44 
277 februari 1987 NIPR 1987, 416, RvdW 1987, 66; overige instanties: Rb. Zwolle 27 
februarii  1985; Ktr Harderwijk 31 maart 1983 en 2 december 1983. Tweehuysen (NL) v. 
Ludwigg Poppe GmbH & Co. (D). 
199 juni 1987 NJ 1987, 70 -» 47 
233 oktober 1987 NJ 1988, 842 nt Schultz, NIPR 1988, 150, SMA 1988, 331-337 nt Polak. 
Sorensenn (NL) v. Aramco Overseas Company (VS) -» 78, 90, 112-113, 298, 372, 373, 
374,374, 387, 447, 454, 475 
100 juni 1988 NJ 1988, 846 -> 47 
211 oktober 1988 ROR 1989, 18 -> 464 
288 oktober 1988 /W 1989, 765, A7/>/? 1989, 126; overige instanties: Hof Leeuwarden 5 
maartt 1986; Rb. Groningen 28 oktober 1983 NIPR 1986, 338. Solar Compagnia Naviero 
S.A.. (Panama) v. 1. Allaguthurai en 9 anderen 2. ITF (VK). "Harvest Trader" -> 368, 488 
77 apnl 1989 NJ 1990, 347. "Sabah-arrest" -> 411 
222 december 1989 NJ 1991, 70 nt De Waart, NIPR 1990, 321; overige instanties: Rb. Den 
Haagg 23 december 1987; Ktr Den Haag 2 april 1985, 9 juli 1985 en 18 maart 1986 NIPR 
1986,, 339. Van der Hulst (NL) v. Republiek der VS van Amerika 

631 1 



RegisterRegister van jurisprudentie 

HogeHoge Raad der Nederlanden (vervolg) 
188 januari 1991 NJ 1991, 296, NIPR 1991, 121, BJB 1991, 112-114 nt Hoffmans, Juridisch 
UpUp to Date 1991 nr. 4 p. 608 nt Hudig, NILR 1993, 250-256 nt Hudig; overige instanties: 
Rb.. Amsterdam 8 februari 1989; Ktr Amsterdam 29 augustus 1984 en 18 december 1985. 
Sanchezz Martinez (NL) v. Iberia Lineas de Espana SA (E) -> 112, 368, 372, 374, 388, 431 
244 mei 1991 NJ 1991, 706 -» 91 
133 december 1991 NJ 1993, 363. "NBBS-arrest" -» 282 
66 maart 1992 NJ 1992, 509 -» 18 
200 maart 1992 A7 1992, 495 nt Stein, NIPR 1992, 364, JAR 1992, 11, Migrantenrecht 
1992,, 95-98 nt Rodrigues; ovenge instanties: Ktr Rotterdam 13 juni 1984; Rb. Rotterdam 
277 juli 1990. Nedlloyd Rederijen BV (NL) v. Bras Monteiro (P) en 118 anderen (P, E, 
Kaap-Verdië,, Chili) -» 296, 367, 368, 369 
244 april 1992 JAR 1992, 14. Bouma v. KLM NV -» 369 
88 mei 1992 JAR 1992, 24. Van Summeren Internationaal Transport v. Ozkan -> 369 
255 september 1992, NJ 1992, 750, A4<> 1993, 207-215 nt De Boer. Société Nouvelle des 
Papeteriess de 1'Aa SA (Fr) v. BV Machinefabriek BOA (NL). "Balenpers" -> 176, 207, 
225,, 406-407, 418, 436 
22 april 1993 NJ 1993, 612, JAR 1993, 100, TWS 1993, 163 -» 47-45 
288 januari 1994 NJ 1994, 420 nt PAS, JAR 1994, 47, TWS 1994, 132 -> 47 
188 maart 1994 NJ 1994, 743, JAR 1994, 90. Aniceto v. Staat der Nederlanden -> 270 
155 april 1994 W 1994, 576 
300 december 1994 ROR 1995, 15, overige instanties: Ktr Utrecht 16 november 1993 ROR 
1994,, 74 ERRI/UIC -> 436, 464, 465 
66 januari 1995 NJ 1995, 549, JAR 1995, 34, TWS 1995, 75-76 nt Rood -> 47, 5/, 496 
244 maart 1995 A7 1996, 447; overige instanties: Hof Arnhem 8 april 1997 NIPR 1998, 
100;; Hof Leeuwarden 1 april 1992 en 15 september 1993; Rb. Groningen 30 november 
1990.. Jahn (NL en 17 anderen (Chili, Por en NL) v. Nask BV (NL) -> 368 
155 september 1995 NJ 1996, 234, TWS 1995, 312. Bennenbroek v. Scia Group NV -> 115 
277 oktober 1995 NJ 1996, 257 -» 496 
11 december 1995 NJ 1997, 716, NIPR 1996, 106; overige instanties: HR 13 februari 1998 
NIPRNIPR 1998, 213; Hof van Justitie EG 9 januari 1997 C 383/95 NJ 1997, 717, NIPR 1997, 
114;; Rb. Amsterdam 22 juni 1994 en Ktr Amsterdam 22 juni 1993 beide kenbaar uit NIPR 
1996,, 106. Rutten (NL) v. Cross Medical Ltd (VK) -» 382, 420, 469 
244 mei 1996 NJ 1996, 685, JAR 1996, 141, Prg. 1996, 4575, 7WS 1996, 8 -> 18 
88 november 1996 NJ 1997, 217. Sijthoff v. Ouwerkerk -» 18 
255 april 1997 NIPR 1997, 236; overige instanties: Hof Amsterdam 14 december 1995 NIPR 
1996,, 270; Rb. Amsterdam 3 november 1993 JAR 1993, 259 NIPR 1994, 300 S&S 1994, 
81.1.. Volume Shipping Ltd (Malta) 2. Thenamaris (Shipmanagement) Ine (Gr) v. Maala y 
Marronn e.a. (Filippijnen) —> 368, 372, 488 
288 november 1997 NJ 1999, 170, NIPR 1998, 92; overige instanties: Hof Amsterdam 6 
junii  1996; Rb. Amsterdam 30 mei 1990, -> 17 juli 1991 en 29 juni 1994 NIPR 1997, 242. 
Nieuww Rotterdam Schade NV (NL) v. Oudakker (NL) -» 44 
277 maart 1998 JAR 1998, 99. 1-2.3.4 34/37 
133 februari 1998 NIPR 1998, 213; overige instanties: Hof van Justitie EG 9 januari 1997 C 
383/955 NJ 1997, 717, NIPR 1997, 114; Hoge Raad 1 december 1995 NJ 1997, 716, NIPR 
1996,, 106; Rb. Amsterdam 22 juni 1994 en Ktr Amsterdam 22 juni 1993 beide kenbaar uit 
NIPRNIPR 1996, 106. Rutten (NL) v. Cross Medical Ltd (VK) -> 372, 382 

632 2 



RegisierRegisier van jurisprudentie 

Gerechtshoven Gerechtshoven 
Hoff  Den Bosch 30 oktober 1975 NJ 1976, 419 -> 90 
Hoff  Den Haag 20 mei 1983 NIPR 1984, 111, S&S 1983, 94; overige instanties: Hof Den Haag 
100 oktober 1989 NIPR 1990, 456 S&S 1990, 42; Rb. Rotterdam 7 februari 1986 NIPR 1986, 
309;; Rb. Rotterdam 18 december 1981 S&S 1982, 104. Niaz H.M. Khan (Pak) e.a. v. Thessaly 
Shippingg Inc. (Lib). "Pacifico" -*  490, 491 
Hoff  Den Haag 2 mei 1986 NIPR 1986, 454; overige instanties: Hof Den Haag 20 augustus 1987 
NIPRNIPR 1988, 147; overige instanties: Rb. Rotterdam 26 oktober 1984. Sörensen (DK) v. 1. Lif t 
Offf  Ine (Liberia) 2. ABN NV (NL) -» 368, 385, 442 
Hoff  Den Haag 20 augustus 1987 NIPR 1988, 147; overige instanties: Rb. Rotterdam 26 oktober 
1984,, Hof Den Haag 2 mei 1986 NIPR 1986, 454. Sörensen (DK) v. 1. Lif t Off Ine (Liberia) 
2.. ABN NV (NL) -> 368, 489 
Hoff  Amsterdam 20 augustus 1987 NIPR 1988, 146, Prg. 1987, 2713; overige instanties: 
Pres.. Rb. Alkmaar 27 februari 1987. Universal Services B.V. (NL) v. Dores Viegas e.a. 
(NL/P) ) 

•• Hof Den Haag 18 februari 1988 NJ 1989, 602, NIPR 1988, 406, NJB 1988, 636-637 com
mentaarr Reinhartz/Veraart. Republiek Zaire v. Duclaux (NL). Zie ook: Pres.Rb. Den Haag 
199 februari 1988 NIPR 1988, 407, KG 1988, 123. Staat der Nederlanden v. De Ranitz q.q. 
curatorr in het faillissement van de Republiek Zaire 
Hoff Amsterdam 2 maart 1989 NJ 1990, 333, NIPR 1989, 252, overige instanties: Pres. Rb. 
Amsterdamm 16 juni 1988. Data I/O Corp (Wash DC) v. Romano (NL) -» 448 
Hoff Amsterdam 25 mei 1989 NIPR 1989, 422; overige instanties: Rb. Amsterdam 18 
novemberr 1987. Sinitex NV (B) v. Willemse (NL) 
Hoff Den Haag 10 oktober 1989 NIPR 1990, 456 S&S 1990, 42; overige instanties: Rb. 
Rotterdamm 7 februari 1986 NIPR 1986, 309; Hof Den Haag 20 mei 1983 NIPR 1984, 111, 
S&SS&S 1983, 94; Rb. Rotterdam 18 december 1981 S&S 1982, 104. Niaz H.M. Khan (Pak) 
e.a.. v. Thessaly Shipping Inc. (Lib). "Pacifico" -* 368, 372, 489, 491 
Hoff Den Haag 18 januari 1990 NIPR 1991, 208; overige instanties: Hof Den Haag 14 
januarii 1988 (tussenarrest); Rb. Den Haag 19 september 1984 NJ 1990, 785, NIPR 1988, 
401.. Woninginrichting Hulshoff CV (NL) v. Weatherford-Lamb Ine (Texas) -> 475 
Hoff Den Bosch 16 juli 1990 NIPR 1991, 143; overige instanties: Hof Den Bosch 12 ok
toberr 1987 (incident); Rb. Maastricht 29 december 1988 en 19 juni 1986. Bez (NL) v. 1. 
Tomasii 2. Pozzobon 3. Nerobuto (NL) -» 372, 378, 380, 382, 495 
Hoff Den Bosch 14 augustus 1990 NIPR 1990, 502, KG 1990, 327; overige instanties: Pres. 
Rb.. Roermond 31 augustus 1989. De Rijk (Spanje) v. Wilmi Tours Venlo BV (NL). Zie 
ookk de samenhangende casus Hof Den Bosch 9 oktober 1990 —» 366, 372, 379, 385 
Hoff Den Bosch 9 oktober 1990 NIPR 1991, 144; overige instanties: Pres.Rb. Roermond 31 
augustuss 1989. Loesberg (Spanje) v. Wilmi Tours Venlo BV (NL). Zie ook de samenhan
gendee casus Hof Den Bosch 14 augustus 1990 -> 366, 372, 378, 385 
Hoff Amsterdam 25 april 1991 NIPR 1991, 457; overige instanties: Rb. Amsterdam 16 april 
19866 NIPR 1987, 129; Rb. Amsterdam 16 mei 1984 NIPR 1985, 176. "De Trappenberg" 
(NL)) v. Koninkrijk Marokko 
Hoff Den Haag 21 januari 1992 NIPR 1993, 114, KG 1992, 184. Overige instanties: 
Pres.Rb.. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 165, KG 1990, 361. Valkema (NL) v. 
Getruu Transports Sari (Lux) -> 368, 372, 382, 429, 432, 437, 446 
Hoff Amsterdam 12 november 1992 JAR 1993, 30. Deneffe v. Fokker Aircraft BV -> 369 

633 3 



RegisterRegister van jurisprudentie 

GerechtshovenGerechtshoven (vervolg) 
Hoff  Amsterdam 30 juni 1994 JAR 1994, 267; overige instanties: Rb. Amsterdam 25 maan 
19922 JAR 1992, 8. Vereniging van Freelance Cabinepersoneel v KLM NV —» 369 
Hoff  Den Haag 17 oktober 1995 NIPR 1996, 401; overige instanties: Rb. Rotterdam 4 sep-
temberr 1992. Jensen (Faroer) v. 1. Nederlandse Scheepshypotheekbank NV (NL) 2. 
Nationalee Nederlanden Scheepshypotheekbank NV (NL) 3. Internationale Nederlanden 
Bankk NV (NL) -> 368 
Hoff  Den Haag 19 december 1995 NIPR 1996, 402, KG 1996, 42; overige instanties: 
Pres.Rb.. Rotterdam 24 oktober 1995. PAOK (Gr) v. 1. Stichting Feijenoord (NL) 2. Haan 
(D)) -> 482 
Hoff  Amsterdam 1 februari 1996 NIPR 1997, 335 1. Macintosh 2. Fowler 3 Sterford Ltd 
(VK)) v. Lill y (NL) -> 383, 384 
Hoff  Amsterdam 7 november 1996 NIPR 1998, 121; ovenge instanties: Pres.Rb. Haarlem 
277 februari 1996. Patronato Acli (It) v. Santoni (NL) -> 17, 372, 375, 377, 380 
Hoff  Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998, 99; overige instanties: Pres.Rb. Amsterdam 
77 maan 1996. Saykali (Eng) v. Mattel Europa BV (NL) -> 424, 426, 427, 429, 438 
Hoff  Arnhem 8 april 1997 NIPR 1998, 100; overige instanties: HR 24 maart 1995 NJ 1996, 
447;; Hof Leeuwarden 1 april 1992 en 15 september 1993; Rb. Groningen 30 november 
1990.. Jahn (NL en 17 anderen (Chili, Por en NL) v. Nask BV (NL) -» 372, 388, 429 

Rechtbanken Rechtbanken 
•• Rb Amsterdam 7 mei 1957 NJ 1957, 646 -» 7/0 
•• Rb. Den Haag 21 juli 1966 SM A 1966, 680 -> 300 

Rb.. Maastricht 11 januari 1968 NJ 1969, 64 -> 90 
-- Rb Den Haag 18 mei 1972 NJ 1973, 259 -* 113 

Rbb Amsterdam 24 december 1975 AK 9758 -> 110 
Rb.. Haarlem 7 september 1976 AK 10.351 -> 90 
Rbb Amsterdam 14 december 1977 NJ 1978, 426. Krieger v. Calcomp -» 110 
Rb.. Middelburg 6 mei 1985 NIPR 1987, 122, S&S 1986, 111. Lemonis v. Naftikon 
Apomachikonn Tamion (GR) c.s. Zie ook: Rb. Middelburg 8 maart 1989 NIPR 1991, 170, 
S&SS&S 1990, 106 
Rb.. Middelburg 25 september 1985 NIPR 1986, 209, S&S 1986, 16; overige instanties: Rb. 
Middelburgg 16 november 1983. 1. Serrai Bulkships Ltd. (UK) 2. Thalatta Steamship Corp 
(GR)) v. Pahtatzoglou en 12 anderen (GR). "Serrai" -» 429 
Rb.. Zutphen 23 januari 1986 NIPR 1987, 126, Prg, 1986, 2563, ovenge instanties: Ktr 
Apeldoornn 12 december 1984. Wilhelm (NL) v. N.V. Owens-Coming SA (B) -» 418 
Rb.. Alkmaar 6 februari 1986 NIPR 1986, 308. Van Duuren (NL) v. Aimee N.V. (B) 
->> 366 
Rb.. Rotterdam 7 februari 1986 NIPR 1986, 309; overige instanties: Hof Den Haag 10 ok
toberr 1989 NIPR 1990, 456 S&S 1990, 42; Hof Den Haag 20 mei 1983 NIPR 1984, 111, 
S&SS&S 1983, 94; Rb. Rotterdam 18 december 1981 S&S 1982, 104. Niaz H.M. Khan (Pak) 
e.a.. v. Thessaly Shipping Inc. (Lib). "Pacifïco" —» 489, 491 
Rb.. Amsterdam 19 maart 1986 NIPR 1986, 447, Migrantenrecht 1986, 132-133 nt Fleuren; 
ovengee instanties: Ktr Amsterdam 14 november 1984 NIPR 1985, 307. El Hadrati (NL) v. 
Stichtingg "De Moskee" (NL) 
Rb.. Zwolle 3 september 1986 NJ 1989, 432, NIPR 1989, 445. Moggré (VS) v. Big 
Dutchmann International AG (ZW, kantoorhoudend in NL) -> 416, 329, 430-431, 446, 447 

634 4 



RegisterRegister van jurisprudentie 

Rb.. Rotterdam 16 januari 1987 NIPR 1987, 411, S&S 1987, 63. Yankey e.a. v. 1. Danaos 
Shippingg Co. 2. Newmarket Shipping Co Ltd. 3. Navanineteen Shipping Co. SA 4. Nava-
rinoo Shipping & Transport Co. Ltd. 5 ABN BV. "Tenacity" later "Fraternity" genaamd 
-**  368, 442, 489, 491 
Rb.. Maastricht 11 juni 1987 NIPR 1988, 344, Prg. 1987, 2785 nt Mannoury. Burgers 
(BRD)) v. Deltech BV (NL) -» 416, 426, 427, 429, 438 
Rb.. Alkmaar 10 maart 1988 NIPR 1989, 467; overige instanties: Rb. Alkmaar 18 septem-
berr 1986 en 20 augustus 1987 (tussen). Intergerco SA naar Panamees recht (Griek)/ 
Intergercoo Ltd (UK) v. Bergsma (NL) -> 366 
Rb.. Rotterdam 3 maart 1989 NIPR 1990, 308; overige instanties: Ktr Rotterdam 9 januari 
19866 en 12 november 1986. Wheeler (NL) v. Gesellschaft für Isolierungen mbH (BRD) 
->> 366, 370, 372, 374, 378, 417, 429, 495 
Rb.. Middelburg 8 maart 1989 NIPR 1991, 169. 1. Nederlandsche Scheepshypotheekbank 
NVV (NL) 2. Nationale Nederlanden Scheepshypotheekbank NV (NL) v. Noman Zakaria 
(Syrië)) -> 368 
Rb.. Middelburg 8 maart 1989 NIPR 1991, 170, S&S 1990, 106. Lemonis e.a. (Gr) v. 1. 
Nederlandschee Scheepshypotheekbank NV (NL) 2. Nationale Nederlanden Scheep-
shypotheekbankk NV (NL). Zie ook Rb. Middelburg 6 mei 1985 NIPR 1987, 122, S&S 
1986,, 111 -> 368 
Rb.. Amsterdam 29 november 1989 NIPR 1990, 292, overige instanties: Rb. Amsterdam 26 
novemberr 1986 en 26 november 1986 (tussen); Ktr Amsterdam 19 juli 1985. Van Rossen 
(NL)) v. Republiek Frankrijk meer in het bijzonder het Frans Nationaal Verkeersbureau. 
Rb.. Den Haag 16 mei 1990 NIPR 1991, 164, Prg. 1991, 3383; overige instanties: Ktr Den 
Haagg 4 april 1989 NIPR 1989, 308. Alao (NL) v. Republiek Kenia. 
Rb.. Leeu warden 7 februari 1991 SM A 1991, 241 nt M.M.Olbers -» 54 
Rb.. Amsterdam 6 maart 1991 NIPR 1991, 224. 1. Daarnhouwer (New York) BV (NL) 2. 
Daamhouwerr & Co's Handelsmaatschappij BV (NL) v. 1. Willekes (New Jersey) 2. Hol-
landd Coffee Inc. (New Jersey) 3. Willekes (NL) 4. De Boer -» 364 
Rbb Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 96; overige instanties: Rb. Alkmaar 30 maart 1989 
enn 21 juni 1990; Ktr Alkmaar 20 mei 1987 NJ 1993, 703 nt Schultsz, S&S 1991, 62. Post 
(NL)v.. Peralta (NY) -» 122, 361, 368, 419, 429, 430, 445, 446, 443 
Rb.. Roermond 25 juli 1991 NJ 1992, 738, NIPR 1993, 137; overige instanties: Rb. Roer-
mondd 7 maart 1991. Krings (D) v. HGP Motor Policies at Lloyd's of London (UK) ver-
tegenwoordigdd door BV Dienstencentrum Eindhoven hodn Anac Verzekeringen (NL) 
->416 6 

Rb.. Amsterdam 26 februari 1992 JAR 1992, 17. Transavia Airlines CV v. Van Toorenburg 
->> 369 
Rb.. Rotterdam 31 maart 1992 JAR 1992, 48. Van der Meer & Schoep Bakkerijen BV v. V 
->> J69 
Rb.. Amsterdam 27 mei 1992 JAR 1992, 32. M. v.VDO Nederland BV -> 369 
Rb.. Amsterdam 23 september 1992 NIPR 1993, 167; overige instanties: Ktr Amsterdam 12 
januann 1990 en 23 februari 1990. Sparling (NL) v. 1. Satchell 2. Dunne 3. Newman (allen 
UK).. Theatergroep Wall Street Crash -» 366, 419 
Rb.. Amsterdam 30 september 1992 JAR 1992, 98. Morren v. Litchfield Associates NL 
-»» 369 
Rb.. Zwolle 7 oktober 1992 JAR 1993, 7. Schoemaker v. Inproho BV -> 369 

635 5 



RegisterRegister van jurisprudentie 

RechtbankenRechtbanken (vervolg) 
Rb.. Zwolle 4 november 1992 JAR 1993, 10. Nederlandse Autobus Maatschappij BV v. 
Manderss —> 369 
Rb.. Den Haag 11 november 1992 NIPR 1993, 277, JAR 1992, 130; overige instanties: Ktr 
Denn Haag 20 juni 1990; Rb. Den Haag 11 december 1991. Hunt (NL) v. Datacom BV 
(NL)) -> 367, 372, 379, 385 
Rb.. Groningen 13 november 1992 NIPR 1993, 133. 1. Baran e.a. (Polen) v. 1. Coast Ocean 
Liness Schiffahrtkontor GmbH zonder bekend adres 2. Alnautic NV (B) 3. Viscount Ltd (St. 
Vincentt and the Grenadines) -> 368, 385, 429, 442 
Rb.. Zutphen 3 december 1992 NIPR 1993, 143; overige instanties: Ktr Groenlo 27 april 
19922 en 22 mei 1992. Maurix Management BV (NL) v. Beunk (NL) -> 417, 419, 426, 
427,427, 445, 447 
Rb.. Amsterdam 26 mei 1993 NIPR 1993, 443, JAR 1993, 147, Prg. 1993, 3900, NJ 1995, 
162;; overige instanties: Ktr Amsterdam 3 oktober 1991 NIPR 1992, 248, Prg. 1991, 3591, 
SMASMA 1992,193-194 nt Peters. Italiaanse Republiek v. Vedlin. Zie ook Pres.Rb. Amsterdam 
255 oktober 1990 NIPR 1991, 150 -> 7/4 
Rb.. Amsterdam 16juni 1993 JAR 1993, 152. Loonstein v. Saatchi & Saatchi Advertising 
BVV -> 369 
Rb.. Amsterdam 10 november 1993 NIPR 1994, 163; overige instanties: Ktr Hilversum 2 
septemberr 1992 NJ 1995, 165, NIPR 1993, 186, JAR 1992, 104, Trema Actueel 1995 nr. 4 
p.. 25 -> De Rijk (NL) v. APV pic (UK) -» 383 
Rb.. Amhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267. Bogman (NL) v. STF Nederland BV 
-»» 122, 361, 416, 426, 427, 438, 445 
Rb.. Amsterdam 19 januari 1994 JAR 1994, 59. Cannoo v. Wiener & Co BV -» 370 
Rb.. Zutphen 3 februari 1994 NIPR 1995, 389, JAR 1994, 211, Juridisch up to Date 1994 
nr.. 21 p. 2-3 nt Schaink, Prg. 1995, 4426; overige instanties: Ktr Groenlo 7 juni 1993 
NIPRNIPR 1994, 172, JAR 1993, 185. Chemproha Chemical Distributors BV (NL) v. Jagt (NL). 
Ziee ook Pres. Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992, 401, KG 1992, 274, Prg. 1992, 3728 
-*-*  426, 427, 447, 474, 475, 482 
Rb.. Rotterdam 15 apnl 1994 NJ 1995, 40, NIPR 1994, 436, JAR 1994, 103. Cook (B) v. 
Mountleighh International Plc (UK). 
Rb.. Amsterdam 25 juni 1994 JAR 1994, 148. Transavia Airlines CV v. Stek -» 369 
Rb.. Amsterdam 20 juli 1994 JAR 1994, 168 Kinsbergen (B) v. 1. M.S. Kinsbergen 2. 
Exclusivee Times BV —» 369 
Rb.. Amsterdam 31 augustus 1994 JAR 1994, 195. OR KLM v. KLM -> 369 
Rb.. Amsterdam 14 december 1994 NIPR 1995, 233. 1. Cisdiam SA (Z-Afrika) 2. Paskesz 
(Israel)) v. 1. S. Mizrahi (Israel) 2. R. Mizrahu (Israel) -» 369, 372, 374 
Rb.. Maastricht 9 februari 1995 NIPR 1995, 279. Teuteberg (NL) v. 1. De Stosch-Sarrasani; 
2.. Firma Sarrasani Variété und Zirkus GmbH (D) —> 366, 383 
Rb.. Den Haag 19 apnl 1995 besproken door Beukering-Rosmuller in: LA Struycken 1996, 
6-9;; overige instanties: Ktr Den Haag 11 augustus 1992 NIPR 1993, 285, JAR 1992, 135; 
Ktrr Den Haag 5 november 1991; Ktr Den Haag 19 maart 1991; Ktr Den Haag 1 maart 
19888 opgenomen in NIPR 1993, 285. Maynard (NL/SA) v. Shulton Ine (New Jersey, VS) 
->485 5 
Rb.. Den Haag 31 januari 1996 JAR 1996, 60 -> 49, 54 

636 6 



RegisterRegister van jurisprudentie 

RechtbankenRechtbanken (vervolg) 
Rb.. Rotterdam 15 februari 1996 NIPR 1996, 443. Walter e.a. (Polen) en Vasquez Lacsina 
e.a.. (Filippijnen) v. 1. Evalend Shipping Company SA (Gr); 2. Atlantic Bay Shipping Com-
panyy SA (Malta); 3 Elvictor Shipping Company (Gr) -» 368, 372, 489 
Rb.. Maastricht 7 maart 1996 NIPR 1996, 240; overige instanties: Ktr Maastricht 16 maart 
1994.. Vadotex BV (NL) v. Wittevrongel (B) -> 80, 88, 122, 366, 372, 392, 410, 412, 492 
Rb.. Middelburg 18 september 1996 NIPR 1997, 217; overige instanties: Ktr Temeuzen 26 
julii  1995. Van Tongeren (B) v. 1. BVBA Burmex Computers; 2. Burmex Computers Hulst 
BVV (NL) -> 17, 361, 364, 366, 419, 445, 447, 475, 482 
Rb.. Amsterdam 17 januari 1997 aangehaald door Olbers SMA 1998, 305. 
Rb.. Den Haag 4 februari 1998 NIPR 1998, 238, JAR 1998, 67. Arias (NL) v. Republiek 
Venezuelaa (NL). 

PresidentPresident van de Rechtbank 
Pres.Rb.. Arnhem 9 september 1985 NIPR 1986, 227, KG 1985, 297. Centrale van 
katholiekee militaire tehuizen (NL) v. X (BRD). 
Pres.Rb.. Breda 1 december 1986 NIPR 1987, 277, KG 1987, 31.1 Midi Engineering B.V. 
22 Matthijssen; 3. Bakker (NL) v. Schmutz Internationaal B.V. (NL) -> 364, 474 

 Pres.Rb. Rotterdam 15 december 1986 NIPR 1987, 279, KG 1987, 21, Prg. 1987, 2712. 
Vann Daalen en 123 anderen (NL) v. United States Lines Ine (US) —» 367, 475 
Pres.Rb.. Amsterdam 5 maart 1987 NIPR 1987, 266. Van den Broek (B) v. Esmil En-
gineeringg & Contracting B.V. (NL) -» 366, 372, 374 
Pres.Rb.. Amsterdam 29 april 1987 NIPR 1987, 424, KG 1987, 224. X (NL) v. 1. Comptoir 
Lyon-Allemandd Louyot SA (FR) 2. Drijfhout en Zoon Edelmetaalbedrijven BV (NL) 
->> 416, 426, 427 
Pres.Rb.. Rotterdam 5 augustus 1988 NIPR 1989, 440, S&S 1989, 67. 1. Napier Shipping 
Inee (Panama) 2. Heerma Marine Contractors SA (Zw) v. Costa en 150 andere 
scheepsliedenn (nat. Sp). "Balder" -> 368, 429, 474 
Pres.Rb.. Amsterdam 30 november 1989 NIPR 1989, 269, KG 1989, 88. Heineken Neder-
landss Beheer BV (NL) v. Commissaris (Arg) -> 364, 426, 475, 482 
Pres.Rb.. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 165, KG 1990, 361; overige instanties: Hof 
Denn Haag 21 januari 1992 NIPR 1993, 114, KG 1992, 184. Valkema (NL) v. Getru 
Transportss SARL (Lux) -*  368, 429, 432, 437 
Pres.Rb.. Amsterdam 25 oktober 1990 NIPR 1991, 150. Vedlin v. 1. 1'Istituto Italiano di 
Culturaa per i Paesi Bassi 2. Republiek Italië. Zie ook Rb. Amsterdam 26 mei 1993 NIPR 
1993,, 443 -> 114 
Pres.Rb.. Den Bosch 1 juni 1992 NIPR 1993, 135, KG 1992, 229. Bloemen (Spanje) v. 
Jonkerr Fris BV (NL) -> 372, 374, 383, 416, 426 
Pres.. Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992, 401, KG 1992, 274, Prg. 1992, 3728. Chem-
prohaa Chemical Distributors BV (NL) v. Jagt (NL). Zie ook Rb. Zutphen 3 februari 1994 
NIPRNIPR 1995, 389; Ktr Groenio 7 juni 1993 NIPR 1994, 172 -» 364, 417, 447, 474, 475, 482 
Pres.Rb.. Breda 17 mei 1993 NIPR 1993, 450, JAR 1993, 146. 1. Bulkchem BV (NL) 2. 
Maree Magnum Shipping Ltd (Antigua) v. Den Teuling e.a. (NL, Spanje, P) —» 368, 369, 
429,429, 432, 446 
Pres.Rb.. Arnhem 11 januari 1994 NIPR 1995, 235. G.M. Bennenbroek (NL) v. Scia group 
NVV (B). Zie ook HR 15 september 1995 NJ 1996, 234, Ktr Wageningen 5 oktober 1994 
Prg.Prg. 1994, 4201 NIPR 1995, 243 -> 115 

637 7 



RegisterRegister van jurisprudentie 

Pres.Rb.. Den Haag 5 oktober 1994 NIPR 1995, 237. A.C. Overvoorde (NL) v. Ewald 
Schoellerr & Co GmbH U. Cie KG (D). 
Pres.Rb.. Rotterdam 5 oktober 1995 NIPR 1996, 94, KG 1995, 407. Akimov e.a. (Rusland 
enn Sri Lanka) v. 1. Far Eastern Maritime Agency (Rusland) 2 Adriatix Tankers Shipping 
Companyy SA (Panama) 3 Heritage Trading SA (Panama) —> 361, 368 
Pres.Rb.. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996, 445, KG 1996, 190. 1. Matthiesen & Co (D) 
Wamholz,, Schmidt & Co (D) ; Allweather Chartering & Co (Cyprus) v. Ofati (Tuvalu) 
-»» 368, 409, 429, 430, 443, 474, 489 

•• Pres.Rb. Amsterdam 23 mei 1996 NIPR 1997, 215, JAR 1996, 145. Vanderdonck (NL) v. 
Brondgeestt van Hees Interdealerbroker BV (NL) -» 361, 364, 475, 482 
Pres.Rb.. Leeuwarden 28 april 1998 NIPR 1998, 301, KG 1998, 220. 1. Haro (Ecuador) 2. 
Cabreraa (Chili) v. 1. Tankton Marine Ltd (VK) 2. Albukari Shipping (Jemen) 3. Ebeling 
(BRD)) -» 368, 429, 443 
Pres.Rb.. Leeuwarden 4 december 1998 NIPR 1999, 157 -» 361, 368, 418, 419, 427, 429, 
430,430, 445, 446 

Kantonrechters Kantonrechters 
Ktrr Amsterdam 8 februari 1979 Prg. 1982, 1777. X v. Merrill Lynch NV -> 110 
Ktrr Eindhoven 12 november 1981 NJ 1982, 348. 
Ktrr Rotterdam 20 januarii 1982 Prg. 1982, 1771. Boichel v. Merrill Lynch NV -» 110 

•• Ktr Nijmegen 26 februari 1982 NJ 1983, 735 -> 477 
Ktrr Den Haag 10 januari 1985 NIPR 1988, 125; overige instanties: Ktr Den Haag 3 juni 
19833 en 29 juni 1984 (tussen). Van 't Hooft (NL) v. Republiek Frankrijk -> 372, 374 
Ktrr Den Haag 1 augustus 1985 NIPR 1987, 387. Krijgsman (NL) v. Republiek Turkije. Zie 
ookk Raad van State, Voorzitter van de Afdeling Rechtspraak 24 november 1986 NIPR 
1987,, 276 -» 114 
Ktrr Haarlem 28 november 1985 NIPR 1987, 246, Prg. 1986, 2590. Van den Engel (NL) v. 
Zass Airline of Egypt -> 366, 370, 372, 374, 378 
Ktrr Den Haag 4 maart 1986 NIPR 1987, 127 Prg. 1986, 2562. St. Vrijwillig Vervroegde 
Uittredingg Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven (NL) v. Velda Matrassen en Zetel fa
briekk PVBA (B) -> 123, 366, 372, 493, 518 
Ktrr Zutphen 12 augustus 1986 NIPR 1987, 452, NJ 1987, 402. Post (NL) v. 1. Guenther 
KGKG GmbH u.Co; 2. zijn beherend vennoot Gottfried Guenther u. Co. GmbH (BRD) -» 366 
Ktrr Den Haag 1 september 1986 en 3 maart 1986 NIPR 1987, 137. 1. Ambassade van Aus
traliëë 2. Commonwealth of Australia 3. Price, ambassadeur v. Das Dores Amonm (NL) 
-»» 114 
Ktrr Den Haag 31 augustus 1988 NIPR 1989, 446. Fasil (NL) v. Staat van Kuwait -» 114, 
372,372, 377, 402 
Ktrr Amsterdam 21 augustus 1989 NIPR 1990, 314, Prg. 1989, 3154. Ash (UK) v. 
Verenigdee HVA-Nederland BV (NL) -» 366, 372, 477 
Ktrr Amsterdam 27 november 1989 NJ 1991, 143, NIPR 1991, 183. Armco Merchandising 
SAA (B) v. Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Groothandel in Technische 
Produkten,, Huishoudelijke Artikelen en Metalen (NL) —> 366, 493, 517 
Ktrr Den Haag 24 januari 1990 -» NIPR 1990, 315. Ozorio (NL) v. Republiek Cuba -> 114 
Ktrr Utrecht 31 augustus 1991 JAR 1992, 92. De Rijk BV v. Bosch -» 369 
Ktrr Amsterdam 25 september 1991 Prg. 1992, 3619 -» 396, 405 
Ktrr Amsterdam 2 oktober 1991 NIPR 1993, 443 -> 114 

638 8 



RegisterRegister van jurisprudentie 

Ktrr Rotterdam 17 maart 1992 NIPR 1992, 459, Prg. 1992, 3723. Heme (NL) v. In-
dustromontazaa d.o.o. (Joegoslavië) —» 419, 445, 447 
Ktrr Den Haag 15 april 1992 en 6 mei 1992 NIPR 1992, 402. Carabba (NL) v. Republiek 
Cuba. . 
Ktrr Groenlo 27 april 1992 en 22 mei 1992 NIPR 1993, 143; overige instanties: Rb. Zut-
phenn 3 december 1992 NIPR 1993, 143. Maurix Management BV (NL) v. Beunk (NL) 
->> 417, 419, 426, 427, 429, 445, 447 
Ktrr Den Haag 11 augustus 1992 NIPR 1993, 285, JAR 1992, 135; overige instanties: Ktr 
Denn Haag 5 november 1991, 19 maart 1991 en 1 maart 1988 opgenomen in NIPR 1993, 
285;; Rb. Den Haag 19 april 1995 besproken door Beukering-Rosmuller in: LA Struycken 
1996,, 6-9. Maynard (NL/SA) v. Shulton Ine (New Jersey, VS) -> 425, 426, 427, 485 
Ktrr Den Haag 8 september 1992 Prg. 1992, 3744 -» 494, 520 
Ktrr Arnhem 14 september 1992 NIPR 1993, 146, JAR 1992, 93. Nicolasen (Indon) v. 1. 
Ili ss CV 2. llis/Ilaco BV 3. Ilis/GMI BV (NL) -> 372, 374, 382 
Ktrr Rotterdam 22 september 1992 JAR 1992, 94. Durten v. Maatschappij MS Waardrecht 
BVV -> 369 
Ktrr Rotterdam 15 december 1992 JAR 1993, 38. Noordzee Veerdiensten BV v. OR -> 369 
Ktrr Hilversum 18 december 1992 NIPR 1993, 286, Prg. 1993, 3822. Egas (NL) v. RTL 4 
SAA (Lux) -> 366, 431 
Ktrr Utrecht 24 december 1992 NIPR 1993, 287, JAR 1993, 25. Van Barneveld (NL) v. 1. 
Brüell  & Kjaer Industri A/S (DK) 2. Brüel & Kjaer Nederland BV (NL) -» 419, 425, 429, 
445,445, 446 
Ktrr Amsterdam 3 februari 1993 JAR 1993, 41. Cofex BV v. Oude Reimer -> 370 
Ktrr Rotterdam 8 februari 1993 JAR 1993, 54. Straatman v. Smit-Lloyd BV -» 369 
Ktrr Amsterdam 4 maart 1993 JAR 1993, 69. X. v. Fokker Aircraft BV -> 369 
Ktrr Sittard 7 mei 1993 JAR 1993, 198. Schoonewillen v. Leise Internationale Transporten 
~->369 ~->369 
Ktrr Groenlo 7 juni 1993 NIPR 1994, 172, JAR 1993, 185; overige instanties: Rb. Zutphen 
33 februari 1994 NIPR 1995, 389. Chemproha Chemical Distributors BV (NL) v. Jagt (NL). 
Ziee ook Pres. Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992, 401 -> 417, 447, 448, 475, 482 
Ktrr Delft 17 juni 1993 JAR 1993, 214. Paauwe v. Leo de Jong autodiensten BV -» 369 
Ktrr Schiedam 12 oktober 1993 NIPR 1994, 438, JAR 1994, 34. Djokic v. Bedrijf in eigen-
domm van de gemeenschap Montmontaza (Kroatië) —> 372, 388, 447 
Ktrr Utrecht 16 november 1993 ROR 1994, 74; overige instanties: HR 30 december 1994 
RORROR 1995, 15. ERRI/UIC. 
Ktrr Maastricht 16 maart 1994 NIPR 1996, 240; overige instanties: Rb. Maastricht 7 maart 
1996.. Vadotex BV (NL) v. Wittevrongel (B) -> 80, 88, 122, 366, 372, 392, 410, 492 
Ktrr Brielle 30 juni 1994 JAR 1994, 203. Sea-Land Service (USA kantoorhoudend in NL) v. 
Pfeijfferr -» 369 
Ktrr Eindhoven 23 september 1994 JAR 1994, 225. HVA International BV v. Bijlsma 
-»» 369 
Ktrr Wageningen 5 oktober 1994 NIPR 1995, 243, Prg. 1994, 4201. Bennenbroek (NL) v. 
Sciaa group NV (B). Zie ook HR 15 september 1995 NJ 1996, 234 en Pres.Rb. Arnhem 11 
januarii  1994 NIPR 1995, 235 -> 115 
Ktrr Heerenveen 13 oktober 1994 JAR 1994, 240. Do Rosario v. Rederij Madora BV -> 369 
Ktrr Haarlem 2 december 1994 NIPR 1995, 391, Prg. 1995, 4225. Mighout (NL) v. Internet 
Systemss BV (NL) -» 361, 366, 372, 382, 388, 395-396, 399 

639 9 



RegisierRegisier van jurisprudentie 

KantonrechtersKantonrechters (vervolg) 

Ktrr Amsterdam 14 december 1994 NIPR 1995, 528, JAR 1995, 11. Kerkgenootschap 
Nederlands-Israëlischee Hoofdsynagoge (NL) v. Vorst (Eng). 

Ktrr Amsterdam 5 januari 1996 NIPR 1996, 145. 1. Abood (NL) 2. Al Singh (VK) 3. Saigh 
(VK)) v. Kuwait Airways Corporation (NL) -» 368, 431 

Ktrr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986; overige instanties: Rb. Rotterdam 3 
maartt 1989 NIPR 1990, 308. Wheeler (NL) v. Gesellschaft für Isolierungen mbH (BRD) 
->> 366, 370, 372, 374, 378, 417, 429, 495 
Ktrr Rotterdam 18 november 1996 NIPR 1997, 270, JAR 1996, 241. X (NL) v. Y (Turkije) 
- **  372, 380, 381, 410,447 
Ktrr Haarlem 6 februari 1997 NIPR 1997, 231. Ohanjanyan (NL) v. Armenian Ai r Lines 
(Armenië)) -> 361, 368, 372, 388 

Ktrr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191. Ayoub v. Koninkrijk Marokko -> 364, 380, 
419,419, 445, 447 
Ktrr Utrecht 9 juni 1997 NIPR 1998, 139, JAR 1997, 159. Maubé v. Vicorp Internationa] 
Servicess Nederland BV althans Vicorp Europe Holding BV (NL) —* 416, 429 
Ktrr Amsterdam 10 juli 1997 NIPR 1997, 354, -> KG 1997, 263. Draper (NL) v. 1 TNT 
Ltdd (Aus) 2. TNT Logistics (Europe) (VK) 3. TNT Contract Logistics Management BV 
(NL)) -» 361, 405 
Ktrr Rotterdam 9 juni 1998 NIPR 1998, 307, JAR 1998, 146. Gebremeskele (NL) v. 
Ethiopiann Shipping Lines Share Company (E) -» 366, 368, 372, 374, 410, 447 
Ktrr Sittard 29 juli 1998 NIPR 1998, 308. Lewis (NL) v. Flightsafety International Ltd (NY) 
-»» 122, 361, 405, 407, 419, 420, 422, 445 
Ktrr Den Haag 6 oktober 1998 NIPR 1999, 73. Del Rosario (NL) v. Republiek Kenia 
->> 361, 372, 375, 380, 388, 396-397, 399, 419, 445 

Ktrr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162. Costa v. Verenigde Staten van Mexico 
->> 361, 372, 419, 445 

OverigeOverige instanties 
Centralee Raad van Beroep 27 juli 1978 RSV 1978, 338 -» 47 
Centralee Raad van Beroep 9 januari 1997 NIPR 1997, 355. D (NL) v. Bestuur van de 
bedrijfsverenigingg voor de Koopvaardij —> 368 

Raadd van State 20 december 1971 AB 1972, 95 -» 41 
Raadd van State, Afdeling Rechtspraak 30 oktober 1980 ROR 1971-1984, 16 (Esso Tankvaart 
BV)) -> 465 
Raadd van State, Afdeling Rechtspraak 25 juli 1989 ROR 1989, 21 -> 465, 466 

Raadd van State, Afdeling Rechtspraak 23 mei 1991 RV 1991, 88 en 89 -> 269 

Sociaal-economischee raad (dagelijks bestuur) 21 september 1990 ROR 1991, 1 —» 464 

Gerechtt in eerste aanleg van Aruba 14 maart 1986 1986 NIPR 1988, 165 (voorlopige voor-
ziening).. Garcia (Aruba) v. Venezuela. Zie ook Gerecht in eerste aanleg van Aruba 17 
septemberr 1987 NIPR 1987, 476 (bodemprocedure). 

Gerechtt in Eerste Aanleg van Aruba 13 juli 1990 NIPR 1991, 186. Tijdschrift voor Antil-
liaansliaans recht - Justicia 1990, 43-49 nt Ten Wolde. Aruba v. Aruba Refinery Rehabilitation 
Companyy NV (Aruba) -> 372, 374 

Commissiee gelijke behandeling 4 september 1996 oordeel 96-73 Oordelenbundel 1996, 73, 
NIPRNIPR 1997, 234. X (NL) v. Y (VS) -> 299, 368, 431, 479 

640 0 



RegisterRegister van jurisprudentie 

Commissiee gelijke behandeling 4 februari 1997 Oordeel 97-13 Oordelenbundel 1997, 60, 
NIPRNIPR 1997, 235 JAR 1997, 38. Federatie van Werknemers in de Zeevaart, verzoeker 
-»» 296, 368, 443, 479 
Commissiee gelijke behandeling 8 juli 1998 Oordeel 98-81 Oordelenbundel 1998, 308 
-»» 296, 479 
Arbitragecommissiee KNVB vonnis nr. 568 van 9 juli 1996 Tijdschrift voor Arbitrage 1997/ 
1,, 4. Kanu v. Ajax —> 296 

DUITSEE RECHTSPRAAK 

Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgericht 
•• 7 februari 1990 - 1 BvR 26/84 NJW 1990, 1469-1472 -> 181 

100 januari 1995 - 1 BvF 1/90 IPRax 1996, 115 en 83 nt. Tomuschat -» 205, 300 

BundesarbeitsgeBundesarbeitsge richt 
 4 mei 1977 - 4 AZR 10/76 (Berlin) BAGE 29, 139 NJW 1977, 2039-2040 (Yoegoslaven 

arrest)) -> 204, 2/7, 213, 241, 249 
•• 9 november 1977 - 5 AZR 132/76 AP nr. 13 zu IPR Arbeitsrecht, NJW 1978, 1124 (Radio 

Freiess Europa) —> 467, 208 
244 januari 1979 AP nr. 16 zu § 5 TVG Schaub 1992, 1551 -» 187 
188 februari 1988 - 2 AZR 59/87 IPRspr. 1988 nr. 51 -» 438 
144 juni 1989 Hueck-Nipperdey-Dietz 1992, 847 e.v -> 214 
244 augustus 1989-2 AZR 3/89 IPRax 1991, 407 en 382 nt. Magnus (Veerpont-arrest) 
->> 776, 205, 208, 442, 456 
111 september 1991 4 AZR 71/91 ten aanzien van TVG §§ 3 Abs. 1, 5 IPRax 1994 p. 44-46 
mett noot Junker p. 21-27; AP Nr. 29 zu IPR Arbeitsrecht en 4 AZR 71/91 IPRax 1994, 44 
(Goethe-Instituf)) -> 179, 204, 211, 286, 287, 299, 308 
299 oktober 1992 - 2 AZR 267/92, IPRax 1994, 123 (Piloten-arrest) -> /76, /S2, 203, 208, 
298,298, 395, 408, 411, 420, 444, 456, 469 
33 mei 1995 - 5 AZR 15/94 IPRax 1996, 416 en 405 nt. Mankowski -> 203-204, 442, 456 

LandeLande sarbeitsge richt 
 LAG Frankfurt 3 november 1992 - 4 Sa 1916/91 IPRspr. 1992 nr. 71 -> 438 

•• LAG Bremen 17 apnl 1996 - 2(3) Sa 328/94 RIW 1996, 1038 IPRspr. 1996 nr. 51 -» 438 

FRANSEE RECHTSPRAAK 

CourCour de Cassation 
255 mei 1948 Ancel/Lequette 1987, 128 (Lautour v. Veuve Guiraud) -> /2ó 
211 juni 1950 Ancel/Lequette 1987, 159 e.v. (Messageries Maritimes) -» 131 
66 juli 1959 Ancel/Lequette 1987, 250 (Fourrures Renel) -» 126 
Ch.Soc.. 9 december 1960 yCT 1961 II 12029 in Coursier 1993, 81-82 -> 144 
Ch.Soc.. 11 januari 1962, Droit Social 1962 nt. Savatier Lyon-Caen-Pélissier 1980 -> 162 
Ch.Soc.. 3 juni 1964, Droit Social 1964, 638 -> /6 / 
Ch.Soc.. 29 mei 1963 JD1 1964, 301 (Jacquin v. Verrerrie et christallene d'Arques) -> 163, 
171 1 
Ch.Soc.. 1 juli 1964 JDI 1965, 128 in Coursier 1993, 81-82 -» 144 
Ch.Soc.. 12 februari 1969 Lyon-Caen-Pelissier 1980, 133 -> /62 

641 1 



RegisterRegister van jurisprudentie 

Ch.Soc.. 5 maart 1969 Rev.Crit.dip 1970, 279-286 nt Batiffol (Zanarelh v. Soc. BSN) 

->> 152 
311 mei 1972 Rev.Crit. 1973 p. 683-691 nt. P. Lagarde (Soc. Expand Afnque Noire v. 
Thuillier)) -» 144, 145-146, 151, 152, 153 
Ch.Soc.. 14 november 1973 Droit Social 1974, 146 -> 161 
255 mei 1977 Rev.Crit. 1978 p.701 e.v. Soc.Sterling Foundry Specialities Ltd v. Montfort 
(Montfort)) -> 147, 152, 153, 169 
311 maart 1978 Rev.Crit. 1978 p.701 e.v. Soc. Royal Air Maroc v. consorts Bertin (Air 

Maroc)) -» 144, 147, 152, 153, 158, 169 
Ch.Soc.. 25 januari 1984 Rev.Crit. 1985, 327 (Soc. Tous Services de Personnel v. Lecterc) 
->> 159 
Ch.Soc.. 18 december 1984 Jur.soc. UIMM 1987, 294 Dalloz Code du Travail art. L 122-
14-88 aant 2 -» 157, 162, 425 
Ch.Soc.. 6 november 1985 Rev.Crit. 1986 p. 501-509 nt P. Lagarde (CFAO v. Gamier Che-

vnllé)) -> 156 
Ch.Mixtee 28 februari 1986 Rev.Crit. 1986, 501-509 nt Lagarde Droit Social 1986, 406 nt. 
A.. Lyon-Caen. JDI 1986, 702 (Affaire Air Afnque meerdere uitspraken waaronder 
Noireauxx c. Cie Ai r Afrique) -> 103, 144, 148-149, 156, 158, 432, 443, 466 
Ch.Soc.. 7 mei 1987 Rev.Crit.dip 1988, 78 nt. H. Gaudemet-Tallon (Wraber) -> 144, 156, 

158,158, 166 
Ch.Civ.. 16 juni 1987 Rev. Crit. 1988 p. 78 e.v.: nt. H. Gaudemet-Tallon (Ai r Afrique v. 
Sylvestre)) -> 144, 158 
Ch.Soc.. 18 jan 1989 Jur.soc. UIMM no. 89-514 p. 140 in: Couturier 1994, 403 -> 161 
Ch.Soc.. 4 april 1990 Droit Social 1991, 27 (Ponzo) -» 156 
Ch.Civ.. 5 november 1991 Rev.Crit. 1992, 315 (Soc. Masson et autres v. Lalanne Ber-
toudice)) -> 166-167, 241 
Ch.Soc.. 20 november 1991 Droit Social 1992, 84 (Librairie Gibert c. Couret et autres) 
-»» 161 
lee Ch.Civ., -> 25 mei 1992, Sekkiou c. Sté Oxy Metal industries France, JCP 92, éd G, 
IV ,, 2118 aangehaald in Coursier 1993, 72 -> 384 
Ch.Soc.. 30 juni 1993 Rev.Crit. 1994, 324-331 nt. M.A. Moreau (Robertson v. CEBTP) 
->> 157, 425 
Ch.Soc.. 25 oktober 1995 RJS 1995, 803 no. 1259 Dalloz Code du Travail art. 132-135 
->> 161 

CourCour d'appel 
Courr d'appel Paris 27 november 1986 Rev.Crit.dip 1988, 314 (Wuetig c. International 
Harvester)) -» 156, 157, 166, 167, 172, 425 
Courr d'appel de Pans (18e Ch.) 13 april 1995 Rev. Crit. 1996, 319-330 nt. E. Moreau 
(Bancoo Borgès et Irmao v. Da Cunha) —» 157 
Courr d'appel de Pans (21e Ch.) 7 juni 1996 Rev. Crit. 1997, 55-65 nt. M.A. Moreau 
(Boikovv v. 1). Black Sea and Baltic General Insurance Company 2. Ingosstrakh) —> 156 

Courr d'Appel de Pans 5 januari 1989 Rev.Crit.dip 1990, 702 -> 380 

ConseilConseil d'Etat 
222 maart 1973 (Avis) Droit Social 1973, 514 —> 133 
299 juni 1973 Rev.Crit. 1974 p. 344 e.v. nt. (Wagon-lits) -> 146-147, 152, 158-159, 466 

642 2 



Index x 

A A 
Accessoiree aanknoping 383, 409 
Algemenee voorwaarden 82-83, 374, 

375,, 378, 389 
Ambassadess en diplomaten 114-115, 

229,, 273, 296, 299, 305, 365, 532 
Ambtenaren,, zie overheid als werkgever 
Anticiperendee toepassing EVO 122, 

361,361, 388, 392, 406-407, 410, 412 
Arbeidsomstandighedenn 12, 24, 27-31, 

35,, 43, 57, 58, 78, 116, 119, 132, 143, 
159,159, 160, 180, 195, 207, 209, 215-
216,, 235-236, 242, 326, 328, 329, 
338,, 354-356, 364, 439, 458-460, 462-
463,, 514, 535, 544, 550 

Arbeidsinspectiee 30, 132, 135, 141, 
195,, 228, 236, 362, 500 

Arbeidsmarkt t 
•• deel uitmaken van de - 79, 111-

114,, 228, 267-276, 277-278, 283, 
301-302,, 303, 306, 307-308, 332, 
344,, 351, 423, 437, 444, 448-452, 
476,, 477, 485, 493-494, 506, 509, 
517-520,521,530-532 2 

•• reguleren van - 73, 118, 119, 122, 
132,132, 216, 234-235, 328, 331-332, 
342,, 353, 483, 499, 522 

•• situatie op de - 118, 120, 401 
Arbeidsongevallenn 31,237,564,400, 

409,, 460, 474 

Arbeidstijdenn 12, 18, 24, 27-30, 35, 43, 
57,, 116, 119, 128, 132, 134, 143, 159, 
160,, 180, 195, 196, 207, 209, 215-
216,, 235-236, 328, 329, 354-355, 390, 
394-395,, 439, 443, 458, 460-462, 463, 
486,, 495, 500, 521, 522, 535, 544, 
550 0 

Associatiee met Turkije 266, 267, 268, 
451 451 

Ausstrahlungg (rayonnement) 165, 193, 
196,, 202, 204, 207, 211, 234, 541 

B B 
BBA A 

•• Art. 2 24-25, 114-115, 365, 366 
•• Art. 6 j o9 16,24-26, 78,79, 81, 

106,, 110, 111-115, 122, 143, 364, 
405,, 455, 457, 471, 472, 475-476, 
483,, 484, 485, 475, 478-481, 484 

Bedrijfsovereenkomstenn 138, 139, 181, 
184,231,, 301 

Begunstiging g 
•• arbeidsrecht 56, 133-135, 161-162, 

181-182,, 185 
IPRR 66, 74-76, 122, 151-153, 154-
157,, 165, 168, 169-170, 192, 197, 
199,, 206, 214-215, 220-221, 222, 
223,, 225, 242, 278, 281, 302, 305, 
308,, 310-211, 351, 354, 356-357, 
393-404,, 545, 549 

643 3 



Index Index 

Belastingrechtt 290-292, 293, 303, 309, 
327,440,451-452,, 532 

Beschermingg van zwakkeren in het 
conflictenrechtt 67, 71-74, 78-79, 83, 
95,, 117, 129-131, 190, 206, 215, 220-
222,, 223, 225, 226, 390, 393, 454-
457,, 527 

Beslag g 
•• Als bevoegdheidsgrond 368 
•• Loon- 115, 128, 195, 475 
•• t.b.v. loonvordering 474-475 

Betriebsnormenn 38, 184, 231, 236, 239, 
394 4 

Bouwnijverheidd 1, 52, 160, 187, 204, 
210,211,, 213, 217, 234, 315,377, 
342,, 344-345, 353, 370, 398-399, 460, 
473,, 499, 500, 503, 508, 509-515, 
521-522,, 541-542, 547 

Buitenlandsee CAO's 205, 378, 391-392, 
514,, 521, 541, 550 

Buitenlandsee voorrangsregels 80, 86-88, 
96,, 130, 177-178, 196-198, 200, 208-
209,, 216, 236, 350, 453, 454, 457, 
462-463,, 473, 492-493, 545-546, 550 

C C 
CAOO als rechtsbron 21, 58, 119, 132, 

167-168,, 217, 221, 238-240, 244, 392-
393,, 395, 537 

CAO,, ondernemings- 34, 49, 54-56, 
133,133, 139, 184, 222, 231, 287, 382, 
472,, 500, 506, 516, 549-550 

Cautioo judicatum solvi 258 
Collectieff ontslag 25, 133, 367, 468, 

471,, 472 
Concerns s 

•• Algemeen 155, 232, 424-427, 429 
 Multinationale - 107-108, 155-156, 
230,, 231, 306, 367, 369, 381-382, 
416-417,, 424, 428-429, 430-432, 
434-437,, 436, 437, 438, 449, 464, 
466-467,, 500, 505-506 

•• Zie ook identificatie van de werk
gever r 

Concurrentiebedingg 199, 364, 400, 474, 
475,, 482-483 

Concurrentiee tussen werknemers 39, 
169,, 186-187, 234, 263, 306, 308, 
356,, 482, 414 

Concurrentiee tussen ondernemingen 41, 
142,142, 169, 187, 212-213, 217, 234, 
249,, 287, 301, 342-343, 344, 353, 
356,, 440-441, 443, 478, 483, 499-500, 
509,, 515, 519, 522, 526, 546 

Consumentenn 66, 68, 72, 73, 74, 75, 
78-79,, 81, 82-83, 130, 178, 256, 306, 
328,, 333, 339, 340, 350, 389, 393, 
399,399, 454 

Continentaall plat 271, 458, 460, 506 
Continuïteitt van de arbeidsverhouding 

47-48,, 109, 140, 159, 168, 189, 192, 
202,, 204, 206, 211, 229-231, 307-308, 
452,509,531,, 541 

Corporatismee 499, 528, 529, 540 

D D 
Delegatietheoriee CAO 57-58, 141, 150, 

184-186,, 243 
Dépegagee 385, 474 
Detacheringg 1, 7, 12, 160, 163, 165, 

166,, 168, 196, 202, 209, 217, 229, 
369-370,, 444, 448-449, 451-452, 462, 
506,, 510-511, 515, 516, 522, 545 

Discriminatie e 
•• algemeen 10, 12, 23, 57, 89, 95, 

116,, 159198, 199, 243, 478-480 
•• nationaliteit 189-190,205,450-451, 

520,, 532 
•• EG-recht zie deel II I  en inhoudsop

gave e 
Doorwerkingg van CAO's 

•• Incorporatie in de arbeidsovereen
komst?? 37-39,43, 141,217 

•• Ledenbinding 37-39, 140, 184,217, 
239,, 537-538 

644 4 



Index Index 

 Institutioneel stelsel 38-39, 140, 
168,, 184, 239, 537-538 

-- Zie ook art. 14 Wet CAO 
Dwingendd recht 

-- Semi-dwingend recht 26, 389-390 
-- Driekwart-dwingend recht 26-27, 

133-134,, 185,390-392 
•• In de zin van art. 6 lid 1 389-393 
•• Art. 6 of art. 7 EVO 81,391,454-

457,, 462, 484-486 

E E 
Een-actorr criterium 286-287, 325, 386 
Eingliederungg 188-189, 202, 231, 420, 

439,, 440, 517, 519, 521, 530, 541 
Eingriffsnormen,, zie voorrangsregel 
Entscheidungsharmoniee 95, 96, 131, 

174,, 177, 192, 222, 174, 192, 527 
Expatriatess 6, 108, 142, 230, 448, 532, 

450-451 1 

F F 
Faillissementt zie insolventie 
Favor-beginsell zie begunstiging 
Fondsenbepalingenn 36, 41, 45, 48, 44, 

139,139, 185,213, 327, 344,353, 357, 
509-510,, 513, 522, 549 

Forumkeuzee 144, 239, 274, 380, 383, 
384 4 

Functionelee aanknoping 66, 71-74, 79, 
81 1 

Fusiegedragsregelss (SER) 468 

G G 
Gastarbeidd 118, 189, 190, 191, 296, 

304,, 365, 379 
Geldingspretentie,, positieve en negatieve 

-- 82, 85, 87, 298-300, 310, 313, 351, 
453,, 486 

Gelijkheidstoetss (discriminatie) 281-
285,, 289, 291-293, 300-302, 309, 310, 
351,, 386 

Gelijkwaardigheidd van rechtsstelsels 
(uitwisselbaarheid)) 65, 190-191, 199-
200,, 230, 233-234, 297, 334, 336, 
343-345,, 349, 353, 356, 514, 521, 
533,, 545, 548-549 

Gemeenschapstrouww 198, 463 
Goethe-Institutenn 179, 204, 286, 287-

288,, 296, 299, 305-306, 211, 382, 386 
Grondrechtenn 10, 19-20, 90-93, 116, 

122,, 179, 181, 182, 185, 205, 233, 
237,, 347-348, 355, 478-483, 484 

Gruppenvergleichh zie vergelijkings
niveau u 

Günstigkeitsprinzip,, zie begunstiging 

H H 
Handelsvertegenwoordigerss 16, 26, 78, 

132,132, 138, 143-144, 147, 151, 192, 
438-439,518 8 

Handhavingg van arbeidsrecht 12, 21, 
30,, 31, 43-45, 58-59, 78, 135, 136, 
143,, 149, 159, 182, 185, 221, 242, 
244,, 463, 534, 543, 545-546, 550, 547 

Harmonisatiee 330, 338, 339, 349, 355 
Herkomstlandbeginsell 335-341, 352, 

354-355,, 357, 499 
Horizontalee werking 179, 260-261, 272-

273,, 303, 322 

I I 
Identificatiee van de werkgever 155, 

166,, 416, 424-428, 436, 439, 519 
ILOO 9-10, 105, 391 
Immuniteitt 15, 365 
Indicess voor de rechtsaanwijzing 127, 

175-176,203,215,376-384 4 
Insolventiee van de werkgever 24, 114, 

367,, 468, 471, 475 
Insolventie,, aansprakelijkheid bestuur

derss 83 
Internationaliteitsbegripp 61, 191, 264-

265,, 304, 315-316, 365-370 
ITFF 365, 488, 489, 490, 491 

645 5 



Index Index 

K K 
Karakteristiekee prestatie, leer van de 

70-71,, 127, 225 
Keek-doctrinee 325, 328-330, 337, 340, 

345,, 347, 352, 354-355, 357, 544 
Kwalificatiee 17-18, 64, 264, 331, 427-

428,, 473, 474-475, 484, 535 

Laa loi la plus favorable, zie begunstiging 
Loon n 

•• -begrip 242, 345, 354, 397 
•• -hoogte 1,42, 119, 137, 192,216, 

199,, 288, 296, 301, 343, 345, 356, 
364,, 400, 403, 

•• -voorschriften 22, 35, 43, 140, 
160,, 164, 182, 187, 217, 235, 244, 
354,, 400, 403, 534, 544 

•• Loondoorbetaling bij 
ziekte/zwangerschap/vakantiee 23, 
195,, 209, 474 

•• Minimumloon 6, 12, 22, 57, 133, 
182,, 197, 209-210, 235, 244, 329, 
333,, 341, 343, 353, 354, 355, 357, 
476-478,521 1 

Luchtvaart,, werknemers in de 147, 148-
149,, 158, 204, 229, 366, 368, 429, 
439,, 443-444, 459-460, 465-466, 469-
470,, 478 

M M 
Mandaatstheoriee CAO 57-58, 141, 150, 

184-186,, 243 
Medezeggenschapp 132, 135, 138, 146, 

148,, 149, 158-159, 180, 182, 207-208, 
215,, 233, 237, 243, 328, 364, 395, 
431,464-468,472,473,535 5 

Multinationals,, zie concerns 

N N 
Nationaliteitt als aanknopingspunt 69, 

108,, 111, 164,203-204, 206, 215, 

228,, 230, 233, 269, 273, 291, 294-
298,, 309, 376-377, 446-448, 450, 532 

Nawerkingg CAO's 45-48, 141, 186, 541 

O O 
Omgekeerdee discriminatie 262-263, 

280-281,305,, 311 
Onrechtmatigee daad 64, 75, 126, 128-

129,, 130,294,474 
Ontbindingg door de rechter 395-396, 

404-406 6 
Ontslag g 

•• Algemeen 16,24-26,90,110,130, 
182,, 192, 199, 235, 399-400, 402, 
403,, 409, 475, 534 

•• Art. L 122-14-8 CdT 156,230 
•• Opzegtermijnen 199, 391-392, 393, 

396-397,, 402 
•• Opzegverboden 25, 116, 195, 208, 

237,, 399-400, 404-406, 467-468, 
472 2 

•• Preventieve toetsing, zie ook BBA 
180,, 208, 467 

Openbaree aanbesteding 7-10, 327 
Overgangg van ondernemingen 382-383, 

408,, 456, 469-470, 472 
Overgangsrecht t 

•• EVO 406-413 
•• Algemeen 133, 145, 152 

Overheidd als werkgever 15, 28, 114, 
273-275,, 376, 392 

Overplaatsingg 108, 151, 155-156, 166, 
230,, 409, 416, 426, 428, 445, 448-
451,, 532 

Parteiwille,, zie rechtskeuze 
Partijautonomiee en CAO's 117,165, 

166,, 168, 240, 241, 242-244, 523 
Proportionaliteitt (evenredigheid) 332-

334 4 

646 6 



Index Index 

R R 
Receptietheoriee CAO 57-58, 141, 150, 

184-186,, 243 
Rechtskeuze: : 

•• Algemeen: zie inhoudsopgave 
•• Primair v. secondair 67, 154, 224, 

371,, 388-389 
•• Duaal stelsel 68, 121, 127, 175, 

222-223,, 371, 376 
•• Totstandkoming 372-375 
•• Impliciete - 152, 165, 166, 170, 

175-176,, 191, 227, 375, 376-386 
•• Processuele 372, 385 
•• Redelijkheidstoets 190, 223, 387 

Rechtssfeercriteriumm 477, 478, 479, 480 
Rechtszekerheidd 5, 13, 52, 67, 95, 96, 

109,, 189, 214, 219, 220, 226, 448, 
526,, 527 

Representativiteitt in het CAO-recht 32-
33,, 42, 52, 53, 136, 138, 140, 183, 
498 8 

5 5 
Samenloopp van CAO's 53-56, 161-162, 

168,210,214,491 1 
Socialee dumping 1-2, 8-9, 103, 209, 

213,, 216, 219, 263, 301, 308, 342-
343,, 353, 356, 478, 485, 509, 514, 
521-523,, 526, 536, 549 

Socialee zekerheid 
•• Algemeen 12-13, 58, 202, 213, 451, 

474,, 510, 514, 518, 521, 532, 542, 
259,, 290, 293 

•• CAO-regelingen 35, 132, 138-139, 
160,, 163-164, 166, 168,212-213, 
242,, 32 7, 451 

Stakingg 21, 90, 91, 132, 143, 148, 364, 
474 4 

Standaard-- of modelovereenkomst 375, 
379-380 0 

Standplaatss 106,107,108,111,419, 
422,501,506,507,517,, 540 

Statutairr directeuren en het BBA 114-
115 5 

Statutenwechsell 108-109, 214, 234, 
307,411,, 451 

T T 
Transport,, EG-recht 250, 314 
Transport,, werknemers in het - 11, 158, 

269,, 278, 366, 367-369, 439-444, 459-
460,, 461, 465-466, 503 

Tweesporigheidd in het IPR 79, 84, 88, 
130-131,, 178, 209-210, 216, 455-456, 
485,, 539, 545 

U U 
Uit-- en omvlaggen 204, 431-432, 445 
Uitvoeringsmodaliteitenn 70, 119, 128, 

176,, 209, 352, 354-355, 463 
Uitzendarbeidd 26, 28, 45, 49, 202, 277, 

326,, 328, 329, 336, 342, 353, 355, 
449,, 459, 465, 468, 518-519, 521, 531 

Uitzendingsregell 107-108, 191-192, 
200,, 202-204, 208, 230, 233, 296-298, 
310,, 356, 446-448, 449-451, 535 

V V 
Vakantiee 6, 7, 12, 23, 35, 43, 57, 119, 

209,, 213, 345, 397, 403, 511-512, 
513,544,, 545 

Veiligheidd en hygiëne, zie arbeid
somstandigheden n 

Verbindendverklaringg 40-43, 35, 46, 
50-51,, 52-58, 117, 142, 163-164, 168, 
186,, 210, 211-212, 217, 240-244, 457, 
475,, 487, 492-495, 499, 515, 519, 
523,, 537-547 

Verdragsautonomee interpretatie 17-18, 
264,, 390, 525 

Vergelijkingsniveauu bij begunstiging 
162,, 181, 345, 397-401, 548-549 

Verjaringg 403 
Verkregenn rechten 47-48, 162, 164, 

181,, 348, 408-409 

647 7 



Index Index 

Vervoer,, zie transport 
Verwachtingen,, gerechtvaardigde 127, 

189,, 227, 379, 412, 408, 527 
Vormvoorschriftenn 40, 43, 74-75, 99, 

126,, 190, 373-374, 379, 389-390 
Vreemdelingenrechtt 10, 63, 159, 213, 

234,, 249, 296, 309, 325-326, 348, 
351,, 356, 450-451, 527, 531-532, 533 

VUTT 36, 164, 493, 494, 509, 511, 513 

W W 
Wegtransport,, werknemers in het - 45, 

49,, 52, 368, 429, 443-444, 459-460, 
461,, 465-466 

Werktijdenn zie arbeidstijden 

Z Z 
Zeeschepen,, werknemers op - 16, 28, 

132,132, 158, 204-206, 229, 239, 269-270, 
299,, 364-365, 368, 418, 427, 439-443, 
459,, 460, 461, 465-466, 479, 488-491, 
503 3 

Zwaartepuntt van de arbeidsover-
eenkomstt 193,202,211,217,229, 
241-242,, 419, 420-421, 438, 533 

648 8 







Stellingenn behorende bij het proefschrift "Internationale mobiliteit 
vann werknemers; een onderzoek naar de interactie tussen 
arbeidsrecht,, EG-recht en IPR aan de hand van de 
detacheringsrichtlijn""  van A.A.H, van Hoek. 

1.. Maatregelen ter bestrijding van sociale dumping zijn gebaseerd 
opp twee vooronderstellingen, namelijk 1) de 
ongelijk(waardig)heidd van de nationale stelsels van arbeidsrecht 
enn 2) de onwenselijkheid van concurrentie gebaseerd op die 
ongelijkheid.. De eerste vooronderstelling is grotendeels feitelijk 
vann aard, de tweede is een waardeoordeel. 

2.. De CAO is in het IPR alleen relevant als rechtsbron voor de 
individuelee arbeidsovereenkomst als aan een tweetal voorwaarden 
iss voldaan: (1) de CAO-bepalingen moeten onafhankelijk van de 
will  van partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst invloed 
uitoefenenn op die arbeidsovereenkomst en (2) de partijen bij de 
individuelee arbeidsovereenkomst moeten zich daar ook in rechte op 
kunnenn beroepen. Als partijen bovendien niet bij individuele 
afspraakk van de CAO kunnen afwijken, gelden de CAO-bepalingen 
alss dwingend recht in de zin van het EVO. 

3.. De rechtskeuze in art. 6 lid 1 EVO moet worden beschouwd als 
eenn primaire rechtskeuze. 

4.. Als een rechtsaan wij zing door partijen ook impliciet kan 
plaatsvinden,, is de rechtskeuze niet aan enig vormvoorschrift 
gebonden.. De verwijzing in art. 3 EVO naar art. 9 EVO is dan 
ookk zinledig. 

5.. De jurisprudentie met betrekking tot het vrij verkeer binnen de 
Europesee Unie vertoont verwantschap met de voorrangsregelleer 
inn het IPR en dan met name met de behandeling van vreemde 
voorrangsregelss zoals die is voorzien in art. 7 lid 1 EVO. 



6.. De regeling in de detacheringsrichtlijn met betrekking tot de 
werktijdenn en arbeidsomstandigheden is te begrijpen als een 
invullingg van de Keek-doctrine voor het vrij verkeer van diensten. 

7.. De omschrijving van voorrangsregels als regels die een 
zwaarwegende,, boven-individueel belang dienen, suggereert een 
vormm van hiërarchie ten opzichte van het overige recht: de door 
voorrangsregelss gediende belangen zijn zwaarder en hoger. Het 
belangg van zelfstandige toepassing van de voorrangsregels wordt 
echterr niet afgewogen tegen de relevantie van de overige 
nationalee rechtsregels noch tegen het door de verwijzingsregel 
gediendee belang, maar tegen het belang van de Innere 
Entscheidungsharmonie. Entscheidungsharmonie. 

8.. De rechtspraktijk is meer gebaat bij een heldere, bij voorkeur 
geschrevenn werkingssfeerbepaling van het BBA dan bij 
afschaffingg van de status van voorrangsregel van het 
ontslagverbod. . 

9.. De mogelijkheid van art. 7: 685 BW om de arbeidsovereenkomst 
tee laten ontbinden door de rechter dient open te staan in alle 
gevallenn waarin Nederlandse ontslagverboden en -beperkingen 
vann toepassing zijn. 

10.. Het vrij verkeer van diensten heeft, meer dan het vrij verkeer van 
goederenn en/of personen, een conflictenrechtelijke component. 

11.. Het vrij verkeer binnen de EU en de WTO leidt tot een toename 
vann territoriale toepassing van nationale wetgeving. 

12.. Flow is verslavend. 



Ditt boek bevat een studie naar het toepasselijk recht op arbeids-
overeenkomstenn met een grensoverschrijdend karakter. Specia-
lee aandacht wordt besteed aan de rol van collectieve arbeids-
overeenkomstenn als bron van rechten en verplichtingen voor 
partijenn bij de individuele arbeidsovereenkomst. Het onderwerp 
wordtt niet alleen beschouwd als een probleem van internatio-
naall  privaatrecht, maar, tevens als een probleem van vrij ver-
keerr binnen de Europese Unie. De complexe interactie tussen de 
rechtsgebiedenn IPR, arbeidsrecht en EG-recht wordt inzichtelijk 
gemaaktt aan de hand van de regeling opgenomen in de 
Detacheringsrichtlijnn van 16 december 1996. Deze Europees-
rechtelijkee regeling bevat conflictregels met betrekking tot de 
arbeidsovereenkomstenn van werknemers die in het kader van 
hethet vrij verkeer van diensten naar een andere lidstaat worden 
gestuurdd voor het verrichten van arbeid. De richtlijnbepalingen 
vormenn een aanvulling op artikel 7 van het Europese verdrag 
inzakee het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomstt (het EVO). Naar aanleiding van deze richtlijn 
wordtt een aantal vragen geformuleerd over de conflictregels 
inzakee arbeidsovereenkomsten, de rol van CAO's daarbij en de 
verhoudingg tussen IPR en EG-recht. De op deze vragen geformu-
leerdee antwoorden dienen als basis voor de uitleg van artikel 6 
enn 7 EVO en voor een analyse van de werkingssfeer van Neder-
landsee voorrangsregels. 

AukjeAukje van Hoek is onderzoeker bij het Centrum 

voorvoor Rechtshandhaving en Europese Integratie 

vanvan de Universiteit Utrecht 
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