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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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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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