
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Internationale mobiliteit van werknemers: Een onderzoek naar de interactie
tussen arbeidsrecht, EG-recht, en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn

van Hoek, A.A.H.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Hoek, A. A. H. (2000). Internationale mobiliteit van werknemers: Een onderzoek naar de
interactie tussen arbeidsrecht, EG-recht, en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn. [,
Universiteit van Amsterdam]. SDU.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/internationale-mobiliteit-van-werknemers-een-onderzoek-naar-de-interactie-tussen-arbeidsrecht-egrecht-en-ipr-aan-de-hand-van-de-detacheringsrichtlijn(d9291893-e197-4ffb-b576-f932e7de9bc1).html


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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ƒƒ - Opzet en uitgangspunten 

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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DeelDeel II - De uitgangsposities 

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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