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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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II - De detacheringsrichtlijn 

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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DeelDeel I - Begripsbepaling 

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. 
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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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11 - De detacheringsrichtlijn 

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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DeelDeel I - Begripsbepaling 

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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