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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. 

106 6 



DeelDeel II - De uitgangsposities 

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. 

107 7 



22 - Nederland 

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 Verwijzing 

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-

113 3 



22 - Nederland 

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. 
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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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