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Dee uitgangsposities - Frankrijk 

11 Internationaal privaatrecht 

1.11 Inleidin g 

Hett conflictenrecht in Frankrijk heeft zich in belangrijke mate ontwikkeld op basis van 
eenn klein aantal bepalingen in het Franse burgerlijke wetboek, de Code Civil (in het vervolg 
CC).. Gedurende lange tijd was art. 3 CC de belangrijkste geschreven iPR-bepaling van Frank-
rijk.11 Dit artikel bevat een drietal regels die qua inhoud overeenkomen met art. 6, 7 en 
88 van de Nederlandse Wet algemene bepalingen.2 Naar aanleiding hiervan werd het Franse 
verwijzingsrechtt ingedeeld in drie categorieën te weten het statut personnel, het statut réel 
enn de categorie van de rechtsfeiten en rechtshandelingen. De term 'statuut' heeft daarbij 
minn of meer de betekenis van verwijzingscategorie.3 In de loop der jaren zijn over de 
betekeniss van deze drie wetsbepalingen en hun onderlinge verhouding verschillende theorie-
ënn geformuleerd. Volgens een oude theorie, die die teruggaat op de leer van D'Argentré, 
moestt art. 3 lid 1 CC, dat handelt over de lois de police et de süreté, worden beschouwd 
alss basisregel.4 Op grond hiervan zouden de Franse wetten een territoriale gelding hebben 
tenzijj  het statut personnel of het statut réel van toepassing was. Deze sterk territoriale 
enn unilaterale opvatting is echter in de Franse rechtspraak en doctrine verlaten. 

Eenn meerzijdige invulling van art. 3 lid 1 CC werd gegeven door Batiffol. Deze rechts-
geleerde,, die als één van de grondleggers van het moderne Franse IPR kan worden be-
schouwd,, zag art. 3 lid 1 CC als de basis voor de gelding van de loi locale met betrekking 

11 Loussouarn/Bourel 1980, 23 en 1992, 16; Batiffol 1949, 291. 
22 Lid 1 behandelt de lois de police et de süreté; lid 2 de immeubles en lid 3 état état et capacité van natuur-

lijk ee personen. 
33 Loussouarn/Bourel 1980, 210 en 1992, 159; Batiffol (1949, 233) onderscheidt hiernaast nog de 

toepasselijkheidd van foraal recht op de procedure; Mayer (1987, 645 en 1994, 702) onderscheidt 
hiernaastt nog het droit patrimonial de la familie. De Franse indeling in (drie) statuten zou terug gaan 
opp de statutenleer van Bartolus, Baldus en de Post-Glossatoren: Ferid 1986, 42. 

44 Zie voor de invloed van D'Argentré: Mayer 1987, 40-41 resp. 1994, 50 en Loussouarn/Bourel 1980, 
100-101.. Zie voor de geschiedenis van het ontstaan van art. 3 CC: Batiffol 1949, 292 e.v. 
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tott rechtshandelingen en rechtsfeiten.5 Hij leidde uit het artikel drie meerzijdige verwij-
zingsregelss af.6 De eerste verwijzingsregel betrof de gelding van de loi locale voor rechts-
feitenn als onrechtmatige daden en ongerechtvaardigde verrijking en kwam overeen met 
dee lex loci delicti-regd in het Nederlandse IPR. De tweede regel betrof de vorm van 
rechtshandelingenn en was, evenals art. 10 van de Nederlandse wet algemene bepalingen, 
gebaseerdd op het adagium locus regit actum. Tenslotte vormde bij Batiffol art. 3 lid 1 CC 
ookk de basis voor de loi d'autonomie met betrekking tot de inhoud van rechtshandelingen. 

Datt ook de loi d'autonomie als een vorm van toepasselijkheid van de loi locale werd 
gezien,, wekt op het eerste gezicht verwondering. De term loi d'autonomie refereert immers 
aann de partijautonomie en lijk t daarmee een geheel ander soort rechtsverhoudingen op het 
oogg te hebben dan de 'wetten van politie en veiligheid' waarvan sprake is in art. 3 lid I 
CC.. In België, waar het verwijzingsrecht in sterke mate gebaseerd was op het gelijkluidende 
art.. 3 van de Belgische Code Civil , werd het verwijzingsrecht dan ook ingedeeld in vijf 
'statuten',, waarbij zowel de regel locus regit actum als de loi d'autonomie in een eigen 
statuutt werden ondergebracht.7 Dit heeft als voordeel dat mijns inziens de groep lois de 
policepolice in het Belgische IPR een grotere consistentie vertoont dan bij Batiffol. De door 
Batiffoll  gehanteerde indeling hangt echter samen met de invulling die hij geeft aan de 
rechtskeuzevrijheidd van partijen. In zijn optiek is ook de expliciete rechtskeuze slechts 
éénn van de lokaliserende elementen op basis waarvan uiteindelijk de rechter het toepasselijk 
rechtt bepaald.8 Van een werkelijk autonome bepaling van het toepasselijk recht door par-
tijenn is in de leer van Batiffol dan ook geen sprake. 

Batiffoll  heeft een grote invloed uitgeoefend op het Franse IPR. Hoewel inmiddels zijn 
leerr met betrekking tot de rechtskeuze is losgelaten, wordt de indeling van de verwij-
zingsregelss in drie hoofdgroepen door moderne schrijvers grotendeels gehandhaafd. Het 
onderscheidendd criterium wordt dan bijvoorbeeld gelegd in of de verwijzingsregel aanknoopt 
bijj  de persoon (art. 3 lid 3 CC), het goed in geding (art. 3 lid 2 CC) of de ontstaansbron 
vann de rechtsverhouding (art. 3 lid 1 CC).9 De loi d'autonomie werd in de rechtspraak 
vann voor de inwerkingtreding van het EVO echter niet gebaseerd op art. 3 lid 1 CC maar 
opp art. 1134 CC, welke bepaling betrekking heeft op de bindende kracht van overeenkom-
sten.100 De in het eerste lid van artikel 3 Code Civil gebezigde term lois de police kreeg 
eenn zelfstandige betekenis die los staat van de verwijzingsregel voor overeenkomsten. Dit 
begripp wordt hieronder nader uitgewerkt, maar niet nadat is ingegaan op de betekenis van 
dee loi d'autonomie. 

55 Zie voor de invloed van Batiffol: Loussouarn/Bourel 1980, 482 en Ancel/Lequette 1987, 73. 
66 Batiffol 1949, 303. 
77 Van Hecke/Lenaerts 1989, 139. 
88 Batiffol 1949, 303 en 572 en in: LA Maury 1960 Tome 1, 39-58; Van Hecke/Lenaerts 1989, 324. 
99 Loussouarn/Bourel 1980, 201 en 1992, 159; Batiffol 1949, 287-9. 
100 Een van de standaardarresten in het Franse IPR over de onrechtmatige daad (Lautour c. Veuve Guiraud 

Cass.. 25 mei 1948) begint met "Vu rarticle 3 du Code civil...". Het standaardarrest over de rechtskeuze 
(Fourruress Renel Cass. 6 juli 1959) daarentegen begint met "Vu rarticle 1134 du Code civil...": 
Ancel/Lequettee 1987, 128 resp 250. Art. 1134 lid 1 CC luidt: "Les conventions légalement formées 
tiennentt lieu de loi a ceux qui les ont faites." 
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1.22 De loi d'autonomie 

Hett op een overeenkomst toepasselijke recht wordt gevonden op basis van de loi d'auto-
nomie.nomie. De inhoud van deze regel is in de loop der jaren gewijzigd. Hierdoor heeft het 
begripp in het Franse IPR slechts bij benadering een vaste betekenis. Mede onder invloed 
vann de werken van Batiffol heeft in de doctrine een discussie gewoed over het zogenaamde 
subjectivismesubjectivisme versus het objectivisme.n In zijn extreme vorm laat het subjectivisme de 
aanwijzingg van het toepasselijk recht geheel over aan partijen. De verwijzing geschiedt 
dann aan de hand van de expliciete of uit indices afgeleide partijwil. Aan de andere zijde 
vann het spectrum staat het objectivisme van Batiffol die de aanwijzing van het toepasselijk 
rechtt voorbehoudt aan de rechter. Een eventuele rechtskeuze door partijen is binnen zijn 
opvattingg niet meer dan een van de lokaliserende elementen. 

Zowell  de strikt subjectieve methode als het objectivisme van Batiffol leiden ertoe dat 
dee subjectieve verwijzing en de objectieve verwijzing niet systematisch worden gescheiden. 
Inn verband hiermee wordt het oude Franse systeem wel monistisch genoemd. Dit in tegen-
stellingg tot het in het EVO gehanteerde dualistische systeem waarin de rechtskeuze door 
partijenn en de objectieve verwijzing duidelijk gescheiden treden van een aanknopingsladder 
vormen.. In de loop der jaren is er in de jurisprudentie een ontwikkeling opgetreden in de 
richtingrichting van een duidelijker scheiding tussen rechtskeuze enerzijds en objectieve lokalisering 
bijj  afwezigheid van een rechtskeuze anderzijds.12 Mayer noemt in 1987 het Franse systeem 
echterr nog steeds monistisch omdat volgens hem het toepasselijk recht nog steeds wordt 
gevondenn aan de hand van zowel subjectieve als objectieve maatstaven. Naarmate subjec-
tievee elementen als een rechtskeuze en de gerechtvaardigde verwachtingen van partijen 
minderr houvast bieden, wordt de rol van objectieve elementen groter. Dit resulteert eerder 
inn een glijdende schaal dan in een duidelijke tweedeling tussen rechtskeuze als eerste en 
objectievee verwijzing als tweede trap van een aanknopingsladder.13 Het resultaat is een 
openn verwijzingsregel waarin bijvoorbeeld ook de karakteristieke prestatie slechts dient 
alss een van de indices op basis waarvan de rechtsverhouding wordt gelokaliseerd.14 

Hett EVO heeft op dit punt derhalve tot een belangrijke wijziging van het Franse IPR 
geleid.. Dat de impliciete rechtskeuze als element van het Franse denken zich niet zomaar 
laatt uitschakelen, blijkt echter mijns inziens uit de aandacht die het onderwerp nog in 1993 
krijgtt in een boek over het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten van Ph. Coursier. 
Tegenoverr 33 bladzijden gewijd aan het objectief toepasselijk recht ex art. 6 lid 2 EVO 
staann maar liefst 42 bladzijden over de rechtskeuze. Daarvan gaan er 15 over indices waaruit 
all  dan niet een impliciete rechtskeuze zou mogen worden afgeleid.15 

ill  Batiffol in: LA Maury 1960, 39-58; Coursier 1993, 45-49. 
122 Loussouarn/Bourel 1980, 183 en 228-234; Rammeloo 1992, 42, 44 en 50-51; Ancel/Lequette 1987, 

2511 verwijst hiervoor naar het arrest Fourrures Renel van 6 juli 1959. 
133 Mayer 1987, 434; Rammeloo 1992, 42-44. Zie ook Loussouarn/Bourel 1992, 422. 
144 Rammeloo 1992, 48. 
155 Coursier 1993, 37-111. 
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Onderr het oude Franse IPR bepaalde dus de loi d'autonomie het op de overeenkomst 
toepasselijkee recht, oftewel, in de termen van Coursier, de lex contractus.16 Het domein 
vann de zo gevonden lex contractus was groot. Zowel de totstandkoming als de beëindiging 
enn de uitvoering van de overeenkomst vielen eronder. Er gold echter een uitzonderingsregel 
voorr sommige aspecten van de uitvoering, die modalités d'execution werden genoemd. 
Dee inhoud van dit laatste begrip is niet geheel helder. Hieronder valt het vaststellen van 
lokalee werk- en feestdagen, douanevoorschriften en dergelijke maar ook (derden)beslag 
enn andere handelingen voor zover deze de uitvoering van de overeenkomst verhinderen. 
Ookk de vraag wat als wettige betaalmiddel wordt beschouwd, is afhankelijk van het recht 
vann de plaats van uitvoering van de betreffende verbintenis, zijnde de plaats van betaling. 
Voorr de territoriale gelding van dit soort regels wordt aangehaakt bij diverse iPR-argumen-
taties.18 8 

Inn het EVO vallen dergelijke regels (deels) onder art. 10 lid 2. Daarin wordt bepaald 
datt ten aanzien van de wijze van nakoming rekening wordt gehouden met het recht van 
hett land waar de overeenkomst wordt nagekomen. In de Franse tekst wordt hier de term 
modalitésmodalités d'execution gebruikt. De belangrijkste afwijking van de loi d'autonomie wordt 
echterr gevormd door de lois de police. 

1.33 De lois de police/ lois d 'application immediate 

Hett leerstuk van de lois de police / lois d'application immediate heeft, naast alle andere 
problemenn die het met zich meebrengt, ook gezorgd voor terminologische verwarring. Naast 
dee aan art. 3 lid 1 CC ontleende term lois de police introduceerde Francescakis de term 
loislois d'application immediate. De rechtspraak intussen gebruikt (mede) de termen lois 
d'ordred'ordre public en lois d'application imperative.™ De meest gebruikte aanduidingen in 
dee literatuur zijn lois de police, welke term evenals lois d'ordre public refereert aan de 
functiee van de betreffende groep regels, en lois d'application immediate, welke term evenals 
dee term his d'application imperative met name verwijst naar de iPR-methode die ten 
aanzienn van dat soort regels gehanteerd wordt.20 

Hett leerstuk van de lois de police vindt zijn wettelijke basis in art. 3 lid 1 CC. Dit artikel 
diendee onder andere als basis voor de lex loci delicti regel ten aanzien van de onrechtmatige 
daad.. De onrechtmatige daad heeft vanouds een sterke band met het strafrecht. Zowel 
Frankrijkk als België kenden het systeem van voeging van de benadeelde partij in de 

166 Coursier 1993, 91. 

177 Mayer 1987, 448. 

188 Loussouarn/Bourel 1980, 491 noemt de lois de forme, lois pénales et administrative, lois de police 

enn lois d'application immediate. 

199 Coursier (1993, 191) en Mayer (1987, 78; 1994, 88) gebruiken hiernaast nog de aan het Italiaanse 

ontleendee term lois of régies d'application nécessaire. 

200 Ancel/LequetteT987, 404; Coursier 1993, 191 en 202. 
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strafzaak.211 In dat geval gold de regel dat de (strafrechter alleen zijn eigen recht mag 
toepassenn ook ten aanzien van de eis tot schadevergoeding. Deze strikte territorialiteit beïn-
vloeddee het verwijzingsrecht voor onrechtmatige daden in het algemeen. Zowel in België 
alss Frankrijk is de verwijzingsregel voor onrechtmatige daden echter op een gegeven 
momentt gebilateraliseerd. Wat (voorlopig) bleef waren het dwingende karakter van de ver-
wijzingsregel,, die dus geen ruimte bood voor de partijautonomie, en de keuze voor een 
territoriaall  bepaald aanknopingspunt namelijk de plaats van dee onrechtmatige daad.22 Beide 
aspectenn van de verwijzingsregel kunnen worden teruggevoerd op de basisnotie van de 
loislois de police namelijk dat deze op grond van hun karakter en doel betrekking hebben 
opp de (positieve) openbare orde. 

Alss wordt afgezien van de opinie van Batiffol dat art. 3 lid 1 CC tevens de loi d'auto-
nomienomie en de locus regit actum regels bevat, heeft art. 3 lid 1 CC altijd betrekking op regels 
diee conflictenrechtelijk dwingend zijn en een territoriaal aanknopingspunt hanteren. Ook 
dee Franse pendant van de Nederlandse voorrangsregel, de loi de police in strikte zin, 
vertoontt die eigenschap.23 Evenals in het Nederlandse systeem van voorrangsregels, kunnen 
dee lois de police betrekking hebben op zowel ordeningsrechtelijk regelingen die bovenin-
dividuelee belangen bewaken, als regelingen die de bescherming van zwakkeren beogen.24 

Zoalss is besproken in Deel I, wordt het leerstuk der voorrangsregels in Nederland eigenlijk 
niett gebruikt om conflictenrechtelijke bescherming te bieden aan zwakkere partijen. Op 
ditt punt verschilt de situatie in zowel België als Frankrijk duidelijk van die in Nederland. 
Inn Frankrijk en België werden daadwerkelijk privaatrechtelijke regels van arbeidsrecht 
alss lois de police beschouwd.25 

Art.. 3 lid 1 cc vormde dus de basis voor drie ongelijksoortige groepen van regels, te weten 
dee verwijzingsregel voor de onrechtmatige daad en aanverwante rechtsverhoudingen, de 
conflictregelss met betrekking tot semi-publiekrecht in enge zin en de conflictregels met 
betrekkingg tot minimumbescherming van zwakkeren. Het onderbrengen van deze drie 
groepenn onder dezelfde noemer, namelijk art. 3 lid 1 CC, roept de vraag op of al deze 
groepenn ook daadwerkelijk dezelfde conflictenrechtelijke behandeling krijgen.26 Twee 

211 Verg. art. 51 e.v. van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering. 
222 Rigaux/Fallon 1993, Mayer 1987, 410 en 1994, 443 e.v. 
233 Overigens ook in het Belgische IPR. Zie t.a.v Art. 7 EVO ook Coursier 1993, 205. 
244 Voor Frankrijk: Robin Droit Social 1994, 128; Mayer 1987,78 e.v. Voor België: Van Hecke/Lenaerts 

1989,, 183. 
255 Coursier 1993, 207. Dit geldt ook voor het Belgische IPR. Het Belgische Hof van Cassatie bepaalde 

inn het Vendo-arrest (Cass. 25 juni 1975 Pas 1975 I 1038, Dumortier 1981, 85 e.v.) dat alle dwin-
gendrechtelijkee bepalingen die de bescherming van de werknemer organiseren, behoren tot de wetten 
vann politie en veiligheid in de zin van art. 3 lid 1 CC. 

266 In de Franse literatuur wordt regelmatig de mening verkondigd dat het verwijzingsprocédé en de tech-
niekk der voorrangsregels niet wezenlijk verschillen. Het zou slechts een wijze van formuleren van 
dee conflictregel. In alle gevallen wordt immers gebruik gemaakt van een aanknopingsfactor, (zie 
bijvoorbeeldd Coursier 1993, 224). In Nederland is een dergelijk standpunt ongebruikelijk. Mijns inziens 
wordtt dat veroorzaakt door twee kenmerken van het Nederlandse resp. het Franse IPR. Het Nederlandse 
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puntenn van discussie komen daarbij naar voren. Allereerst rijst de vraag of de methode 
eenzijdigg van aard is of dat ook buitenlandse lois de police toegepast kunnen worden en 
zoo ja, of daarbij dezelfde dwingende territoriale aanknopingsregel kan worden gebruikt 
alss voor de forale regel. Als tweede komt de verhouding tussen de lois de police en de 
normalee verwijzingsregel aan de orde: kent het Franse systeem, net als het Nederlandse, 
eenn volledige tweesporigheid of kan een loi de police ook tot toepassing komen als onder-
deell  van de lex causae!21 

Zoalss gezegd is de regel met betrekking tot de onrechtmatige daad gebilateraliseerd. 
Ookk buitenlands recht is derhalve toepasbaar en wel op grond van dezelfde meerzijdige 
conflictregel.. De op art. 3 lid 1 CC gebaseerde lex loci delicti-regd vervangt alle andere 
mogelijkee aanknopingen, de loi de police is de lex causae ten aanzien van dit onderwerp. 
Tenn aanzien van de lois de police in strikte zin ligt dit anders. Francescakis, die algemeen 
alss 'herontdekker' van de lois de police wordt beschouwd, zag dit procédé als puur eenzij-
dig:: slechts forale lois de police konden zelfstandig toegepast worden.28 Dit standpunt 
lijk tt in de literatuur goeddeels verlaten te zijn: buitenlandse lois de police komen in beginsel 
voorr toepassing in aanmerking.29 De problemen die zich hier voordoen, zijn vergelijkbaar 
mett die van het Nederlandse systeem van voorrangsregels. 

Dee toepassing van lois de police (in strikte zin) kan het op de rechtsverhouding als 
geheell  toepasselijke recht doorkruisen. Of een loi de police tevens deel kan uitmaken van 
dee lex causae voor de rechtsverhouding als geheel is naar Frans recht onduidelijk. Een 
aantall  auteurs maakt hiervoor onderscheid naar het soort regel.30 Een regel die derogeert 
aann het normale privaatrecht op grond van een duidelijk ordeningsdoel is alleen van 
toepassingg als dat ordeningsdoel in het geding is, alleen op grond van zijn geldingspretentie 
dus.. Een regel daarentegen die tevens gebruikt wordt als normale regeling van private 
verhoudingenn kan ook toegepast worden als deel van de lex causae. De voorbeelden die 
gebruiktt worden ter illustratie van dat laatste zijn het consumentenrecht, het ontslagrecht 

IPRR hanteert als uitgangspunt dat de verwijzing betrekking heeft op de rechtsverhouding als geheel. 
Zowell  de Belgische als de Franse doctrine lijken daarin minder aanduidig: ook een rechtsvraag kan 
onderwerpp van een conflictregel zijn. Hiermee kruipen het object van de verwijzing en het object 
vann de voorrangsregel dichter tegen elkaar aan. Daarnaast lijkt ook de gemeenschappelijke bron van 
zowell  verwijzingsregels als voorrangsregels, art. 3 lid 1 CC, niet bij te dragen aan een strikte scheiding 
tussenn voorrangsregels en dwingende verwijzingsregels. 

277 Fallon {The Hague-Zagreb-Ghent Essays nr. 8 1991, 68-69) formuleert dit als een vraag van vervanging 
off  alternatief. Hij stek zich de vraag of de lois de police -aanknoping de normale verwijzing vervangt 
off  slechts aanvult. Ook deze wijze van formuleren hangt mijns inziens samen met het feit dat de 
categoriee van de lois de police in zowel België' als Frankrijk als een verwijzingscategorie wordt 
beschouwd.. . 

288 Francescakis 1958, 11-16, Rev.Cnt.dip 1966, 1-18, Encyclopedie Dalloz 1968/1979 no. 122 en 137 
enn Rev.Crit.dip 1974, 273-296. 

299 Ancel/Lequette 1987,410. Mayer 1987, 82;Loussouarn/Bourel 1980, 165 en 1992, 129. Morgenstern 
(1984,, 40) wijst erop dat ten aanzien van het arbeidsrecht het Franse (en Belgische) IPR de 
mogelijkheidd openhoudt buitenlandse lois de police toe te passen. In de praktijk is van deze 
mogelijkheidd echter volgens hem nooit gebruik gemaakt. Voor Frankrijk tevens Rodière 1987, 47. 

300 Ancel/Lequette 1987, 409-410; Mayer 1987, 81 en 1994, 91. 
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enn art. 221 Code Civil betreffende de autonomie bancaire de la femme mariêe?x Dit 
onderscheidd valt gedeeltelijk samen met dat tussen ordeningsrecht enerzijds en bescherming 
vann zwakkeren anderzijds. Regels die betrekking hebben op dat laatste, kunnen tevens 
deell  uit maken van de lex causae?1 De status van lois de police voor dit soort regels 
vormtt dan een alternatief voor de normale verwijzing en geen vervanging daarvan.33 Hoe 
ditt in de praktijk uitgewerkt is voor het arbeidsrecht, komt hieronder uitgebreid aan de 
orde. . 

LoisLois de police kenmerken zich dus door hun dwingende toepasselijkheid op grond van 
territorialee criteria. Deze nadruk op territoriale criteria hangt samen met een in het Franse 
rechtt aanwezig positief openbare orde-begrip. Een prominente rol van de (positieve) 
openbaree orde leidt in het algemeen tot een oriëntatie op territoriale criteria, waarbij het 
beschermenn van de eigen rechtsorde meer op de voorgrond staat dan het bevorderen van 
Entscheidungsharmonie.Entscheidungsharmonie.11**  Tegenover de ruime toepassing van het eigen recht staat in 
hett Franse IPR de grote aandacht voor de speciale behandeling van 'waarlijk internationale 
gevallen'.. De dwingende werking van het in de meeste gevallen toepasselijk geachte Franse 
rechtt wordt dan weer wat gerelativeerd op grond van de internationaliteit van de casus. 
Dezee aandacht komt onder andere naar voren in de discussies over het 'contrat sans loi' 
enn argumentaties ten aanzien van het al dan niet bestaan van een autonome internationale 
privaatrechtelijkee rechtsorde in de vorm van bijvoorbeeld de lex mercatoria?5 Ook in 
hett arbeidsrecht doet dit fenomeen zich voor.36 Binnen het arbeidsrecht is de acceptatie 
vann een min of meer autonome rechtsorde voor internationale gevallen - een lex laboris -
echterr veel minder groot. Dit hangt samen met het feit dat het Franse arbeidsrecht groten-
deelss als van openbare orde wordt beschouwd.37 

311 Mayer 1987, 81 resp. 1994, 93; Ancel/Lequette 1987, 410. 
322 Ook regels die derden beschermen, kunnen zowel deel uitmaken van de lex causae als een zelfstandige 

internationalee werkingssfeer hebben. Zie bijvoorbeeld art. 5 van de Nederlandse Wet conflictenrecht 
corporatiess Stb. 1997, 699. 

333 Voor Belgisch recht: Fallon The Hague-Zagreb-Ghent Essays nr. 8 1991, 68-69; voor Frans recht: 
Coursierr 1993, 251. 

344 Lousouarn/Bourel (1980,102) en Dumortier (1981,179) voor het arbeidsrecht in het algemeen. Blanc-
Jouvann (in: LA G. Lyon-Caen 1989,72-73) voor het toepasselijk recht op de gevolgen van en overgang 
vann ondernemingen op de individuele arbeidsovereenkomst in het bijzonder. 

355 Zie bijv. Mayer 1987, 428 e.v. en 1994, 465 e.v. Ancel/Lequette behandelt in het commentaar bij 
Messageriess Maritimes Cass. 21 juni 1950 het contrat sans loi (1987, 162-166) en de speciale positie 
vann internationale overeenkomsten (1987, 168-171). Drobnig (in: FS Kegel 1987, 111) noemt Frankrijk 
alss het land van de anationale arbitrage. Von Hoffman (in: FS Kegel 1987, 215) beschouwt Frankrijk 
alss kerngebied van de lex mercatoria-leei. 

366 Siblini-Vallat Rev.Crit.dip 1988, 653-673; Coursier 1993, 253 e.v.; Lyon-Caen 1991, XII I en 86-87. 
Lyon-Caenn (1991, 84) neemt overigens afstand van het bestaan van een lex laboris. 

377 Rodière (1987, 65-66) noemt het een van de twee axioma's van het IPR dat het toepasselijk recht 
niett even dwingend is voor internationale gevallen als voor interne gevallen (voorbeeld: clause d'or). 
Inn afwijking van dit axioma geldt volgens hem in het internationaal arbeidsrecht dat intern dwingend 
ookk internationaal dwingend is. 
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22 Arbeidsrecht 

2.11 Algemeen 

Inn tegenstelling tot Nederland en Duitsland kent Frankrijk een speciaal wetboek waarin 

vrijwell  al het arbeidsrecht is opgenomen, te weten de Code du Travail (in het vervolg 

afgekortt met CdT).38 Dit wetboek bevat zowel het individuele als het collectieve ar-

beidsrechtt en zowel privaatrechtelijk als bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gesanctioneerde 

regelgeving.. De code bestaat uit drie delen voor respectievelijk wetgeving (voorafgegaan 

doorr de letter L van tois), décrets en Conseil d'Etat (aangeduid met de R van reglement) 

enn gewone décrets (aangeduid met een D).39 Het Franse arbeidsrecht wordt sterk bepaald 

doorr wetgeving.40 De rol van zowel de individuele als de collectieve arbeidsovereenkomst 

alss rechtsbronnen voor de individuele arbeidsverhouding is daardoor lange tijd onderbelicht 

gebleven.411 Wel spelen CAO's vanouds een belangrijke rol in de sociale zekerheid.42 

388 De Code du Travail is bij wet van 2 januari 1973 geheel herzien (Gatumel 1991,341; Blanpain-Despax 

1987,, 37 par. 27; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 35). Er bestaan aparte regelingen voor de landbouw, 

(Code(Code rural), de scheepvaart (Code du travail maritime) en de Territoires d'outre-mer (Lyon-

Caen/Pélissierr 1988, 35). Een regeling met betrekking tot werkzaamheden in de Départements d'Outre-

MerMer is opgenomen in Boek 8 van de CdT. Boek 7 CdT bevat speciale bepalingen voor bijzondere 

groepenn werknemers. Naast het statut des Voyageurs-Représentants et Placiers (handelsreizigers) 

geeftt Boek 7 bijvoorbeeld enkele aanvullende regels voor zeelieden (art. L 742-1 CdT: "L e contrat 

d'engagementt ainsi que les conditions de travail des marins a bord des navires sont regis par des 

loiss particulières). Ook bevat de (preambule van de) grondwet bepalingen met betrekking tot het 

arbeidsrechtt (Lyon-Caen/Pélissier 1988, 31). 

399 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 35; Blanpain-Despax 1987, 37 (par. 27); Galumel (1991, 342) geeft een 

volledigg overzicht van de indeling van de Code du Travail. Boek 1 regelt de overeenkomsten (conven-

tions)tions) met betrekking tot arbeid op zowel individueel als collectief niveau; Boek 2 bevat de Réglemen-

tationtation du travail en regelt de arbeidsomstandigheden, werktijden en verlof en dergelijke; Boek 3 bevat 

regelingenn betreffende de arbeidsmarkt (placement et emploi); Boek 4 betreft collectief arbeidsrecht 

inn de zin van vertegenwoordiging en vakbeweging;; Boek 5 regelt arbeidsconflicten op zowel in-

dividueell  als collectief niveau en bevat onder andere het stakingsrecht; Boek 6 bevat onder andere 

dee bevoegdheden van de arbeidsinspectie. Zie voor een nadere toelichting op het fenomeen décrets 

(all  of niet en Conseil d'Etat): Prakke-Kortmann 1993, 213-215; Guiüien/Vincent 1988, 151-152 en 

391. . 

400 Zogeheten heteronomie in plaats van autonomie. A. Lyon-Caen in: LA G. Lyon-Caen 1989, 2; Ray 

in:: LA G. Lyon-Caen 1989, 21; Blanpain-Despax 1987, 37 (par. 27) en 1987, 249 (par. 556). Javillier 

(in:: LA G. Lyon-Caen 1989, 194) lijk t dit in zekere zin te bestrijden: "En France, le droit du travail 

traduiraitt 1'étemel triomphe de 1'hétéronomie sur 1'autonomie. ... Le propos est sans doute excessif. 

Carr le droit du travail est aussi, pour une grande part, le produit de 1'autonomie normative des 

partenairess sociaux." 

411 Voor de tweede wereldoorlog deed in Frankrijk een theorie opgang die de arbeidsovereenkomst 

beschouwdd als acte-condition. Deze theorie, waarin het overeenkomstenrechtelijk karakter van de 

arbeidsverhoudingg naar de achtergrond verdwijnt, verhield zich slecht met de rechtskeuze in het IPR. 

Naa de tweede wereldoorlog is deze theorie echter verlaten, waarmee ook de keuzevrijheid in het IPR 

weerr zijn intrede deed. Lyon-Caen Droit social international et europeen 3e ed. 1974, 90, 5e ed. 

1980,, 103 en 6e ed. 1985, 70; Rodière 1987, 17-18. 
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Hett Franse arbeidsrecht is voornamelijk dwingend van aard; aanvullend recht komt 

weinigg voor.43 Dit dwingende recht is op diverse punten voorzien van strafsancties.44 

Zoo staan er strafsancties op het niet volgen van de voorgeschreven procedure voor collectief 

ontslag,, het ontduiken van minimumloon-bepalingen en het hinderen van vakbondsac-

tiviteitenn en collectief overleg door de werkgever.45 De vele strafbepalingen en het dwin-

gendee karakter maken dat het Franse arbeidsrecht in de Franse rechtspraak en literatuur 

beschouwdd wordt als deel van de ordre publico Van regels van openbare orde mag niet 

afgewekenn worden bij contract of lagere regelgeving. Ook kent het recht van openbare 

ordee een eigen regime binnen het overgangsrecht en het internationaal privaatrecht.47 Het 

arbeidsrechtt neemt evenwel binnen het recht van openbare orde een eigen positie in. De 

absolutee werking van het arbeidsrecht richt zich namelijk (vrijwel) geheel op de verbetering 

vann de positie van de werknemer.48 Afwijkingen van dwingend recht zijn dan ook in het 

algemeenn toegestaan als en voor zover die afwijkingen gunstiger zijn voor de werknemer. 

Ditt verschijnsel wordt aangeduid met het begrip ordre public sociale 

Hett in Nederland bekende verschijnsel dat afwijking ten nadele van de werknemer 

mogelijkk is bij CAO - met andere woorden het fenomeen driekwart dwingend recht - was 

422 Jacobs 1986, 289 en 298; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 894 en Lyon-Caen in: Collin 1980, 261. 
433 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 56. 
444 Blanpain-Despax 1987,39 par. 35. Elk van de Boeken van de Code is voorzien van een titel Penalties. 
455 Zie t.a.v. collectief ontslag: Blanpain-Despax 1987, 131 par. 267 nt. 3. Zie t.a.v. minimumloon: Lyon-

Caen/Pélissierr 1988, 558. De algemene term voor de strafbare frustratie van het collectief arbeidsrecht 
iss délit d'entrave (Lyon-Caen/Pélissier 1988, 39 en 717-720). Dit delict speelde een rol in een van 
dee vier uitspraken in de zaak Air Afrique (zie hieronder). Een voorbeeld van strafrechtelijke handhaving 
vann collectief arbeidsrecht betreft het verplichte CAO-overleg op ondernemings-niveau: Lyon-
Caen/Pélissierr 1988, 963. Ook algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen kunnen onder 
omstandighedenn strafrechtelijk gesanctioneerd zijn. Zie voor afwijkingen van driekwart-dwingend 
strafrechtelijkk gesanctioneerd recht in het algemeen: art. L 153-1 CdT. 

466 Zie bijv. Blanpain-Despax 1987, 39 par. 35. 
477 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 36 en 38. 
488 Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 224; Blanpain-Despax 1987, 38-39 par. 32. Bij de 

onderlingee afstemming van rechtsbronnen in het arbeidsrecht is niet zozeer sprake van een strikte 
hiërarchie,, maar van een afstemming richting amelioration du sort du salarié (Lyon-Caen/Pélissier 
1988,, 57). Chalaron spreekt (met andere auteurs) van een openbare orde a sens unique (in: LA G. 
Lyon-Caenn 1989, 244). Couturier (1994, 452) prefereert de term application de la disposition la plus 
favorable.favorable. Deze eenzijdigheid van het arbeidsrecht wordt door verschillende schrijvers verschillend 
gewaardeerd.. Lyon-Caen verwijt de rechterlijke macht behoudendheid. In de tijd van sociale vooruit-
gangg leidt dat tot een remmende werking van de rechtspraak, in tijden van regressie is dit juist gunstig 
voorr de werknemer. De werkgevers daarentegen zagen volgens een onderzoek verricht in de periode 
1976-19788 ook toen de rechter als sterk bevooroordeeld ten gunste van de werknemer (Aliprantis 
ZeitschriftZeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 224). 

499 Art. L 132-4 CdT voor de verhouding wet-CAO en art. L 132-13 CdT voor de verhouding tussen 
verschillendee CAO's. De verhouding tussen bedrijfstak-CAO's en (inter)professionele akkoorden aan 
dee ene kant en ondernemings-CAO's aan de andere kant wordt geregeld in art. L 132-23 en 24 CdT. 
Couturierr (1996, 54-55) citeert in dit verband de Conseil d'État advies van 22 maart 1973 (Droit 
SocialSocial 1973, 514). Idem Tricot Droit Social 1992, 363. 
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inn Frankrijk lange tijd onbekend en is nog steeds ongebruikelijk. Een belangrijke uitbreiding 

vann driekwart dwingend recht heeft plaatsgevonden bij wet van 13 november 1982. Deze 

wett voerde de verplichte collectieve onderhandeling op bedrijfsniveau in en maakte het 

tegelijkertijdd mogelijk om ten aanzien van de werktijden en de lonen te derogeren aan 

hogeree dwingende regelingen.50 De daarmee gerealiseerde doorbreking van de ordre public 

socialsocial werd door een aantal auteurs als een diepgaande verandering in het systeem van 

hett Franse arbeidsrecht ervaren. Er werd zelfs gesproken van een crisis in het Franse 

arbeidsrecht.51 1 

Dee ordre public social wordt namelijk door verschillende schrijvers niet beperkt tot 

dee verhouding tussen wet en CAO, maar als een van de leidende beginselen van het Franse 

arbeidsrechtt gezien.52 Bij pluraliteit van rechtsbronnen zou dan altijd de voor de 

werknemerr meest gunstige regeling - la loi la plus favorable - toegepast moeten worden.53 

Onderr druk van de oplopende werkloosheid is het economisch denken echter in het arbeids-

rechtt gaan overheersen.54 Ook in Frankrijk klinkt de roep om flexibilisering en individu-

alisering.555 Daarnaast is het automatisme verdwenen waarbij elke verandering van de 

arbeidsvoorwaardenn een verbetering inhield. In de doctrine brengen deze ontwikkelingen 

500 Despax in: LA G. Lyon-Caen 1989, 279. Afwijkin g van de wettelijke regeling bij CAO is mogelijke 
mett betrekking tot de werktijden. Ook is toegestaan in het kader van de nivellering in een onder-
nemings-CAOO voor de hogere loonschalen lagere salarissen vast te stelten dan de salarissen die voor 
diee loonschalen zijn opgenomen in de bedrijfstak-CAO. Een van de in de literatuur aangegeven effecten 
vann deze regeling is dat nu de werkgevers de vragende partij rijn geworden bij de CAO-onderhandelin-
gen.. Zie Despax in: LA G. Lyon-Caen 1989, 268 en Javillier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 209. De 
wett van 1982 was voorafgegaan door een ordonnance van 16 januari 1982 m.b.t. de werktijden. 
Coursierr (1993, 21 en 216) noemt deze ordonnance als beginpunt van een ordre public dérogatoire. 
Ziee ook het overzicht gegeven door Tricot (Droit Social 1992, 364). Bij ordonnance van september 
19677 was het overigens al mogelijk bij CAO af te wijken van de werktijdenregeling in de décrets 
vann 1936. 

511 Zie Couturier 1996, 55-56 en 1994, 502; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 38, 461, 912, en m.n. 916 en 
958;; Blanpain-Despax 1987,274 (par. 612); Javillier in: LA G. Lyon-Caen 1989,210; Coursier 1993, 
216. . 

522 Het is "...1'une des idees les mieux enracinées dans Ie patrimoine doctrinal de la discipline.": Chalaron 
in:: LA G. Lyon-Caen 1989, 244 met literatuurverwijzingen. Zie verder: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 
37;; Blanpain-Despax 1987, 38 (par. 32) en 39 (par. 35); Rodière 1987, 23-25, 51, 79, 83, 89, 104; 
Gatumell  1991, 345; Jacobs 1986, 335, 337 en 341. Couturier (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 231) 
beschrijftt het tot voor kort gangbare beeld van het Franse arbeidsrecht als volgt: "Naguère, elle [= 
laa doctrine en droit du travail] offrait a voir 1'image d'un droit du travail essentiellement protecteur 
dess salaries et porté par un mouvement de constante progression; elie paraissait admettre un principe 
generall  d'interpretation selon lequel c'était toujours la solution la plus favorable aux salaries qui devait 
prévaloir." " 

533 Contra deze ruime uitleg: Langlois in; LA Sinay 1994, 23-24. 
544 Couturier in: LA Lyon-Caen 1989, 237 spreekt van een économisme triomphant. Zie ook Ray in: 

LAA G. Lyon-Caen 1989, 18 en Edelman Recueil Dalloz 1992, 1-9. Deze laatste beschrijft de ach-
tergrondenn en mogelijke gevolgen van een arrest waarin het Cour de Paris een collectieve arbeidsover-
eenkomstt in strijd achttte met het mededingingsrecht. 

555 Zie Couturier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 236-237 en Javillier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 207. 
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eenn verschuiving teweeg van de klassenstrijd als leidend beginsel naar de culte de l'entre-

priseprise als spil van het arbeidsrecht.56 De ordre public social boet daarbij aan betekenis 

in. . 

Hett Franse materiële arbeidsrecht toont zich aan de buitenstaander in belangrijke mate 
alss een eenheid. Deze eenheid ontstaat mede omdat (vrijwel) alle regelgeving met betrekking 
tott arbeid in Frankrijk opgenomen is in één wetboek. Met betrekking tot het formele 
arbeidsrechtt is die eenheid er niet. Om te beginnen speelt bij de handhaving van het arbeids-
rechtt het strafrecht een relatief grote rol. Naleving van het arbeidsrecht wordt gecontroleerd 
doorr de arbeidsinspectie. Deze kan maatregelen nemen die ter toetsing kunnen worden 
voorgelegdd aan administratieve rechtscolleges. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van 
civielrechtelijkee handhaving. Ook ten aanzien van deze vorm van handhaving is de bevoegd-
heidd is echter verspreid over verschillende instanties.57 Geschillen over de uitleg van CAO's 
wordenn gebracht voor een andere instantie dan geschillen met betrekking tot de individuele 
arbeidsovereenkomst.588 Voor deze laatste bestaan eigen rechtsprekende instanties, te weten 
dee Conseils de Prud'hommes. Dit zijn paritair samengestelde organen die bij meerderheid 
beslissen.. Alleen als de stemmen staken, raakt een professionele jurist in de beslissing 
betrokken:: dan wordt namelijk een rechter uit het Tribunal d'Instance toegevoegd aan het 
panel.599 Rechtsmiddelen tegen de beslissing van de Conseil de Prud'hommes worden 
ingesteldd bij aparte kamers van de Cours d'Appel en de Cour de Cassation (de Chambres 
Sociales).Sociales).60 60 

2.22 Vakbeweging en CAO-recht 

Dee vakbeweging is in Frankrijk georganiseerd op ideologische basis. De belangrijkste 
vakcentraless (confederations) zijn de communistische CGT, de socialistische CFDT en de 

566 Savatier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 188; Javillier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 206; Couturier 1994, 
277 en in: LA G. Lyon-Caen 1989, 238-239; Edelman Recueil Dalluz 1992, 3. De onderneming is 
duss in Frankrijk als centrale factor geaccepteerd dan in Duitsland, waar zowel de medezeggenschap 
alss het denken over de onderneming al voor de oorlog een belangrijke ontwikkeling doormaakte (zie 
o.a.. Simon-Dépitre Rev.Crit.dip 1958, 298; Jacobs 1986, 106). In 1980 spreekt Lyon-Caen zich uit 
tegenn het entreprise-ècvktn. De entreprise is volgens hem geen gemeenschap met een gedeeld belang: 
inn het kapitalistische produktiesysteem dient de onderneming het belang van de werkgever, de 
werknemerss blijven buiten de onderneming staan. Zie Lyon-Caen/Tilhet-Pretnar 1980,228. Dit verzet 
tegenn de communauté d'entreprise wordt door Couturier (1994, 23-24) als constante factor gezien 
vann de Franse vakbeweging. 

577 Couturier 1996, 56-63; Blanpain-Despax 1987, 146 par. 298 e.v. 
588 Conflicten over CAO's komen voor het Tribunal de Grande Instance; conflicten over het instellen 

vann een ondernemingsraad worden bij weer een ander orgaan ingesteld namelijk het Tribunal 
d'Instance. d'Instance. 

599 Art. L 515-3 CdT. 
600 Beroep staat alleen open bij rechtszaken met een bepaald minimum-belang; verg. de Nederlandse 

regelingg van rechtspraak door de kantonrechter. Art. R 517-3 e.v. CdT. 
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neutralee CGT-FO. Hiernaast bestaan nog de kleine christelijke CFTC en categoriale bonden 

zoalss die voor kaderpersoneel (CFE-CGC).61 De vij f genoemde vakcentrales zijn alle 

'erkendee vakbonden'. Dit houdt onder meer in dat zij , en de bij hen aangesloten vakbonden, 

geachtt worden representatief te zijn in het kader van de CAO-onderhandelingen en dat ze 

hett recht hebben binnen de bedrijven vakbondsactiviteiten te ontplooien.62 De communis-

tischee CGT is verreweg de grootste vakcentrale.63 Intern zijn de centrales in het algemeen 

georganiseerdd naar bedrijfstak.64 

Dee Franse vakbeweging kent een sterke anarcho-syndicalist ische traditie.65 De meeste 

vakorganisatiess staan nog steeds kritisch tegenover staat en politiek en beschouwen zich 

zelff  - in ieder geval mede - als onafhankelijke strijdorganisaties.66 Dit uit zich onder 

anderee in een weifelende houding ten aanzien van samenwerking met de overheid - de 

611 Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 211; Jacobs 1986, 75 e.v.; Blanpain-Despax 1987, 
1700 par. 351. 

622 Art. L 132-2; Tricot Droit Social 1992, 361. Andere, kleinere bonden zullen desgevraagd hun represen-
tativiteitt moeten aantonen aan de hand van de criteria van art. L 133-2 CdT. Zie Aliprantis Zeitschrift 
fürfür Rechtssoziologie 1980, 211; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 691 en 1980, 273; Koning 1987, 135; 
Gatumell  1991,255. Couturier 1994,320-329 en 294: "les syndicats représentatif jouissent légalement 
d'unn monopole pour la conclusion des conventions et accords collectifs." 

633 Lyon-Caen/Pélissier 1988,655 e.v.; Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 211; Jacobs 1986, 
358. . 

644 De oudste vorm van organisatie is de plaatselijke samenwerking in de vorm van Bourses de Travail, 
dezee komt echter in mindere mate voor. Verder komen ook in Frankrijk de categorale bonden op. 
Couturierr 1994, 304; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 651 e.v. Zie ook Lyon-Caen/Tilhet-Pretnar 1980, 
2677 e.v.; Blanpain-Despax 1987, 169 par. 346 en Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 
211.. Ook aan werkgeverszijde bestaan naast elkaar organisatievormen gebaseerd op bedrijfsactiviteit 
enn regionale verbanden (bijv. de Chambre patronale du Bas-Rhin): Aliprantis Zeitschrift für 
RechtssoziologieRechtssoziologie 1980, 210. 

655 Wiardi Beekman geeft de volgende omschrijving van het begrip syndicalisme: "Onder syndicalisme 
verstaatt men die strooming in de anti-kapitalistische arbeidersbeweging, die de volle nadruk legt op 
dee vakbeweging. Voor de gewone vakactie binnen het kapitalisme verwerpt het syndicalisme centrali-
satie,, hooge contributies en het verbinden van verzekeringsfondsen aan de vakvereniging; het begeeft 
zichh zoo min mogelijk in blijvend of incidenteel contact met de werkgevers; het voert de vakstrijd 
mett zoo scherp mogelijke middelen, grijpt iedere gelegenheid aan om een staking uit te roepen, en 
zooo mogelijk deze door solidariteitsstakingen over andere bedrijven uit te breiden." Volgens hem 
iss het syndicalisme in zijn volkomen vorm een typisch Franse beweging. (Wiardi Beekman 1931, 
111 resp. 7). Couturier (1994, 296-297) beschouwt het anarcho-syndicalisme en het revolutionair-
socialismee als de twee oudste stromingen binnen de Franse vakbeweging. 

666 Blanpain-Despax 1987, 170 par. 351. De onafhankelijkheid van de vakbeweging ten opzichte van 
dee politieke partijen werd vastgelegd in het Charte d'Amiens van 1906: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 
653.. Wel bestaan er sterke (personele) banden tussen de CGT en de communistische partij: Blanpain-
Despaxx 1987, 171 par. 353. Verg. Lyon-Caen/Pélissier 1988, 657: "la société franchise ne repose 
pass sur un consensus. Une longue tradition historique s'y oppose." Zie ook Aliprantis Zeitschrift für 
RechtssoziologieRechtssoziologie 1980, 211. Wel kent de socialistische bond al vrij lang een uitgewerkte strategie 
mett betrekking tot het gebruik van het recht ter verbetering van de positie van de werknemer. Men 
namee de in het Franse recht rijkelijke aanwezige mogelijkheid van strafrechtelijke handhaving van 
hett arbeidsrecht schijnt hierbij de aandacht te hebben: Aliprantis Zeitschrift für Rechtssoziologie 1980, 
213;; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 41]. 
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zogenaamdee concertation - en bedenkingen tegen de juridisch gebondenheid aan CAO's.67 

CAO-onderhandelingenn vonden in het verleden dikwijl s plaats naar aanleiding van een reeds 
uitgebrokenn arbeidsconflict.68 Bovendien was het niet uitzonderlijk dat een bond die had 
deelgenomenn aan de CAO-onderhandelingen het bereikte resultaat uiteindelijk toch niet 
(mede)) ondertekende. Deze houding kwam met name voor bij de meer extreme bonden 
vann communistische en socialistische huize. De CAO werd dan gesloten met een van de 
gematigdee bonden.69 

Frankrijkk heeft in verhouding tot zijn Europese buren een zeer lage organisatiegraad.70 

Gatumell  stelt deze op minder dan 10%.71 Ook is het percentage werknemers dat onder 
eenn CAO valt beduidend lager dan in Nederland.72 De vakbonden, die financieel volledig 
afhankelijkk zijn van contributies van leden, zijn in het algemeen weinig kapitaalkrachtig.73 

Dee zwakte van de vakbeweging zou tot uiting komen in het feit dat de reëel betaalde Ionen 
inn Frankrijk beduidend hoger zijn dan de lonen vastgesteld in bedrijfstak-CAO's.74 Het 
naoorlogsee arbeidsrecht staat daarom mede in het teken van de versterking van de positie 
vann de vakbeweging.75 Centrale aandacht gaat hierbij uit naar de positie van de vak-
bewegingg in de bedrijven. 

Naarr aanleiding van de sociale onrust in 1968 werd de positie van de vakbonden binnen 
dee bedrijven versterkt, onder andere door het instellen van een systeem van vakbondsver-
tegenwoordigingg in het bedrijf.76 De vakbeweging had toen al belangrijke invloed op de 

677 Volgens Lyon-Caen/Pélissier 1988, 650, 659 en 672 tast concertation de onafhankelijkheid van de 
bondenn aan. Bezwaren tegen de juridische verbindendheid van CAO richten zich met name tegen 
dee vredesplicht: zie Jacobs 1986, 47 en 203. Op deze laatste vindplaats noemt Jacobs G. Lyon-Caen 
alss voorbeeld van een Franse linkse jurist die bezwaar maakte tegen de vredesplicht. 

688 Ray (in: L.A. G. Lyon-Caen 1989, 27) spreekt over negotiations a chaud als Franse norm tegenover 
dee westerse norm van négociations afroid. Verg. Lyon-Caen in: Collin 1980, 261. Tegenwoordig 
iss een deel van de CAO-onderhandelingen wettelijk voorgeschreven. 

699 Jacobs 1986, 360. 
700 Couturier 1994, 299-300. 
711 Gatumel 1991, 14. Blanpain 1991, 161 par. 333: 20-25% and falling; Lyon-Caen/Pélissier 1988,660 

steltt de organisatiegraad nog op kleiner dan 30%. 
722 In Nederland viel begin jaren '80 ca. 80% van de werknemers onder een collectieve regeling. In 

Frankrijkk was dit slechts 40%: Jacobs 1986, 356 nt. 31. Anders: Gatumel 1991, 350 die stelt dat de 
meestee werknemers onder een of andere collectieve regeling vallen. 

733 Jacobs 1986, 76; Gatumel 1991, 280 en 442: het is verboden lidmaatschapsbijdragen in te houden 
opp het loon. 

744 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 564 noemt een verschil van 30% voor de laagste CAO-schaal. Zie ook 
Lyon-Caenn in: Collin 1980, 261. 

755 Rodière 1987, 55. Dit in tegenstelling tot bijv. Duitsland waar de aandacht gericht is op de equality 
ofof arms. 

766 In het zgn. Protocol van Grenelle werd een afspraak gemaakt over vakbondsactiviteiten binnen de 
bedrijven;; de wet van 27 december 1968 voerde de délégués syndicaux en de sections syndicates 
d'entreprised'entreprise in. Zie Lyon-Caen/Pélissier 1988, 16, 713 e.v. en 724; Jacobs 1986, 82 en Gatumel 1991, 
II . . 
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samenstellingg voor de inspraakorganen in het bedrijf (comités d'entreprise).71 In 1982 
iss vervolgens een verplichting ingevoerd om jaarlijks binnen het bedrijf te onderhandelen 
overr de reëel betaalde lonen en de organisatie van de werktijden. Deze onderhandelingen 
wordenn gevoerd door de vakbondsvertegenwoordiger binnen het bedrijf.78 Ze hebben 
daarmeee een min of meer intern karakter.79 Hiermee heeft het Franse recht in de contro-
versee tussen bedrijfsovereenkomsten met de ondernemingsraad (verg. Betriebsvereinbarun-
gengen in Duitsland) en CAO's gekozen voor een aangepast CAO-model.80 

Hett Nederlandse begrip 'CAO' kent in Frankrijk twee vertalingen te weten convention 
collectivecollective en accord collectif. Het begrip convention collective is gereserveerd voor min 
off  meer volledige regelingen van de arbeidsvoorwaarden. Afspraken op een of meer 
deelterreinenn worden gesloten in de vorm van accords collectifs}x Het hoogste, meest 
algemenee niveau wordt gevormd door de conventions of accords collectifs nationaux 
(inter)professionnels.(inter)professionnels. Dit zijn nationale collectieve afspraken die zich uitstrekken over meer 
dann één bedrijfstak. Ze betreffen meestal niet de directe arbeidsvoorwaarden, maar bevatten 
regelingenn met betrekking tot werkgelegenheid, sociale zekerheid en onderlinge verzekerin-
gen.. Voorbeelden van dergelijke accords collectifs zijn de werkloosheidsregeling ASSEDIC, 
dee pensioenregeling voor kaderpersoneel en de CAO voor Voyageurs - Représentants -

1111 Het comité d'entreprise wordt voorgezeten door de werkgever. Het bestaat verder uit een aantal 
vakbondsafgevaardigdenn (zonder stemrecht) en een aantal gekozen leden. In eerste instantie mogen 
alleenn representatieve vakbonden kandidaten voor de verkiezingen aanwijzen. Andere kandidaten komen 
pass aan bod als de vakbondskandidaten onvoldoende stemmen hebben behaald. Koning 1987, 134; 
Lyon-Caen/Pélissierr 1988, 748 en 819. Het ondernemingsraadsysteem is in Frankrijk ingevoerd in 
1946:: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 15 en 712. Naast het comité d'entreprise kunnen de werknemers 
ookk vertegenwoordigd worden door délégués du personnel. Deze werknemersvertegenwoordigers 
spelenn een belangrijke rol in bedrijf die te klein zijn om een verplichte ondernemingsraad te hebben. 

788 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 955. 
799 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 955; Gatumel 1991, 328. 
800 Zie Lyon-Caen/Pélissier 1988, 899 en 900. Volgens Javatier (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 187-188) 

enn Despax (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 276-278}  is hiermee de strijd tussen ondernemingsraad en 
vakbewegingg nog niet in het voordeel van de vakbeweging beslist. De strenge wettelijke structuur 
vann de ondernemings-CAO is mede oorzaak van een toename van bedrijfsovereenkomsten buiten 
dee CAO-wetgeving om, de zgn. accords atypiques. Deze worden bijvoorbeeld gesloten met de délégué 
du personneldu personnel of het comité d'entreprise en hebben een status vergelijkbaar met usages d'entreprise: 
Tricott Droit Social 1992, 361. Door een toename van niet-vakbondsleden in de vertegenwoordigende 
organenn wordt de invloed van de vakbeweging verder ondergraven. Volgens Gatumel (1991, 14) kregen 
inn 1989 de onafhankelijke lijsten voor de OR-verkiezingen voor het eerst meer stemmen dan de 
vakbondskandidaten.. Zie ook Couturier 1994, 500-501. 

811 Art. L 132-1 CdT; Tricot Droit Social 1992, 361; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 894; Gatumel 1991, 
325;; Couturier 1994, 445. 
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Placiers*Placiers*22 Een gedeelte van deze CAO's valt overigens (mede) onder het sociale zeker-

heidsrecht;; ze zijn geregeld in de Code de la Sécurité SocialeP 

Professionelee en/of interprofessionele akkoorden kunnen ook gesloten worden op 

regionaall  en plaatselijk niveau. Frequenter zijn echter de bedrijfstak-CAO's die wat hun 

geografischee reikwijdte betreft, kunnen uiteenlopen van nationaal tot plaatselijk.84 Onder-

nemings-CAO'ss kwamen lange tijd nauwelijks voor en dan met name in de grote staatsin-

dustrieënn als Renault. In vergelijking met de jaren vijftig , toen de eerste ondernemings-

CAO'ss tot ontwikkeling kwamen, is echter de houding van zowel de overheid als de sociale 

partnerss ten opzichte van ondememings-CAO's drastisch veranderd.85 Bij wet van 13 

novemberr 1982 zijn collectieve onderhandelingen op bedrijfsniveau zelfs verplicht gesteld. 

Sindss deze wetswijziging vallen de accords professionnels en interprofessionnels onder 

hetzelfdee wettelijke regime als de bedrijfstak-CAO.86 De ondernemings-CAO daarentegen 

kentt een eigen juridisch regime.87 

All ee CAO's moeten worden gedeponeerd bij zowel de direction départementale du 

travailtravail als de griffi e van de Conseil des Prud'hommes van de plaats van sluiting van de 

overeenkomst.. Op deze verplichting staat geen nietigheidssanctie. Behoudens andersluidende 

bepalingg treedt een CAO echter pas in werking na deponering.88 

822 Lyon-Caen/Pélissier 1988,971-2. Deze term omvat bepaalde soorten handelsreizigers en vertegenwoor-
digerss die op basis van de wet als werknemer worden beschouwd. 

833 Art. 731-1 e.v. Zie ook Dupeyroux 1988, 897 e.v. Het betreft de regelingen van werkloosheidsver-
zekeringg en retraite. Dergelijke CAO's bevatten rechten en verplichten van werkgevers en werknemers 
tenn opzichte van fondsen. Ze kennen een eigen regime van verbindendverklaring. De Code de la 
Sécuritéé Social bevat verder o.a. regelingen met betrekking tot het beheer van de fondsen (vergelijk 
inn Nederland de bedrijfspensioenfondsen). 

844 Art. L 132-11: "Le champ de application territorial des conventions de branches et des accords 
professionnelss et interprofessionnels peut être national, regional ou local." Zie ook: Lyon-Caen/Pélissier 
1980,, 137. De bedrijfstak-CAO is nog steeds de standaard. Nationale interprofessionele akkoorden 
overr een specifiek onderwerp en ondernemings-CAO's zijn echter ten opzichte van de bedrijfstak-CAO 
duidelijkk in opkomst: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 47 en 904. 

855 Sinds het grote 'flexibiliseringsdebat' is de aandacht voor het onderhandelen op bedrijfsniveau sterk 
toegenomenn (Despax in: LA G. Lyon-Caen 1989, 267). Deze onderhandelingen kunnen overigens 
dee vorm aannemen van de verplichte, sterk gereguleerde onderhandelingen over een bedrijfs-CAO, 
maarr ook leiden tot informele akkoorden die buiten het CAO-regime vallen. 

866 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 974. 
877 Een van de verschillen betreft de inhoud van de CAO. De bedrijfstak-CAO wordt geacht een charte 

professionnelprofessionnel te zijn die alle aspecten van de arbeidsverhouding dekt, de verplichte bedrijfsonderhan-
delingenn betreffen slechts een aantal onderwerpen: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 911 resp. 958. Ook 
verschillenn de twee soorten CAO's ten aanzien van het effect van afgebroken CAO-onderhandelingen. 
Voorr de bedrijfstak-CAO geldt het laatste werkgeversaanbod als minimum voor de uiteindelijk door 
dee werkgever vastgestelde arbeidsvoorwaarden; voor de ondernemings-CAO geldt het laatste 
werkgeversaanbodd juist als maximum: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 906 resp. 961. Bijzondere regimes 
geldenn overigens ook voor verkiezingsprotocollen voor de ondernemingsraden en werkloosheidsvoor-
zieningenn die in Frankrijk ook de vorm van een CAO kunnen aannemen: Couturier 1994, 446. 

888 Art. L 132-10; Couturier 1994, 450. 
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Hett CAO-recht in Frankrijk vertoont een aantal kenmerken die het duidelijk onderscheiden 
vann zowel het Nederlandse als het hieronder te bespreken Duitse CAO-recht. Tezamen geven 
dezee kenmerken de Franse CAO eerder het karakter van lagere wetgeving dan van een 
collectieff  contract. Om te beginnen hebben Franse CAO's veelal een onbeperkte looptijd. 
Opp bepaalde punten, zoals functiewaardering en lonen, vinden binnen het systeem van 
dee nog steeds geldende CAO regelmatig heronderhandelingen plaats.89 Hierdoor krijgen 
dee CAO's een semi-permanent karakter.90 

Tenn tweede kent Frankrijk het zogenaamde institutionele stelsel. Dit houdt in dat de 
CAOO dwingend van toepassing is op alle individuele arbeidsovereenkomsten die gesloten 
zijnn met een aan de CAO gebonden werkgever.91 Ook als de werknemer geen lid is van 
eenn CAO-sluitende partij, wordt hij dus in het Franse systeem gebonden door de in de CAO 
opgenomenn bepalingen. Verschillende auteurs benadrukken dat dit systeem gevolgen heeft 
voorr de positie van de vakbonden. Tricot verwoordt dit als volgt: "i l faut souligner que 
'laa partie salariée' n'est pas placée sous Ie régime du mandat de droit privé, mais sous 
celuii  de la representation du droit public".92 In verband hiermee kunnen in Frankrijk alleen 
representatievee vakbonden een CAO sluiten.93 De representatieve vakbond geldt als 
gelegitimeerdee vertegenwoordiger van de beroepsgroep als zodanig en niet slechts van 
dee individuele leden. Ook de leden van een vakbond die weigert de CAO te ondertekenen, 
wordenn gebonden aan de CAO.94 

899 Bij aanwezigheid van een bedrijfstak-CAO zijn de CAO-sluitende partijen op deze punten tot heronder-
handelingenn verplicht en wel één maal per jaar over de lonen en één maal per vijf jaar over de 
classificatie:: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 905; Koning 1987, 134-5. Gatumel (1991, 332) beschrijft 
eenn getrapt systeem waarin sprake is van een kader-CAO met onbepaalde duur, die met name obliga-
toiree bepalingen bevat, en éénjarige onder-CAO's waarin de eigenlijke arbeidsvoorwaarden zijn 
opgenomen. . 

900 De op een convention collective de sécurité social gebaseerde werkloosheidsregeling is in zijn huidige 
vormm gebaseerd op een collectieve overeenkomst uit 1984, de VRP-regeling dateert uit 1975 en de 
pensioenregelingg voor kaderpersoneel zelfs al uit 1947; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 972; Blanpain-
Despaxx 1987, 49 par. 57 en 53 par. 66. Lyon-Caen (1988,923) stelt dat als veritable charte profession-
nellenelle de CAO stabiliteit en continuïteit moet kunnen garanderen en dus in beginsel een onbeperkte 
looptijdd heeft. Ook Rodière (1987, 2) gaat uit van généralité en permanence van de in CAO's 
opgenomenn 'regelgeving'. 

911 Het zogenaamde institutionele stelsel: zie Koning 1987, 135; Blanpain-Despax 1987, 247 par. 554; 
Lyon-Caen/Pélissierr 1988,922. De wettelijke basis hiervoor ligt in art. L 135-2: "Lorsqu'un employeur 
estt lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail ces clauses s'appliquent 
auxx contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorable." 

922 Tricot Droit Social 1992, 362. 
933 Art. L 132-2 CdT. 
944 Couturier 1994, 320-321; Savatier in: LA G. Lyon-Caen, 1989, 180. Aliprantis (Zeitsthriftfür Rechts-

soziologiesoziologie 1980, 212) spreekt van het onderscheid tussen de vakbond als Berufsorgan en de vakbond 
alss Mitgliederorganisation. In het eerste geval vertegenwoordigt de vakbond de belangen van de be-
roepsgroepp als zodanig, in het tweede geval behartigt de vakbond slechts de belangen van zijn leden. 
Dee positie van de vakbond als Berufsorgan blijkt bijv. uit het hanteren van het institutionele model 
tenn aanzien van de CAO, de medewerking van de vakbeweging aan de benoeming van leken-rechters 
inn de rechtsprekende instanties en het ius standi van de vakbeweging ter verdediging van de belangen 
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Eenn derde punt waarop Franse CAO's zich eerder gedragen als wet dan als overeen-
komst,, betreft de doorwerking van de CAO in de individuele arbeidsovereenkomst. De 
horizontalee CAO-bepalingen worden namelijk niet automatisch opgenomen in de individuele 
arbeidsovereenkomstt maar gelden als een soort bedrij fsrecht.95 Na afloop van de CAO 
herlevenn de oude bepalingen van de individuele arbeidsovereenkomst weer, voor zover 
eenn vorm van nawerking niet wettelijk is vastgelegd of bereikt wordt via het leerstuk van 
dee verkregen rechten.96 Tenslotte wordt de naleving van alle CAO's, dus ook de niet alge-
meenn verbindend verklaarde, gecontroleerd door de arbeidsinspectie.97 

Dee status van CAO's als een vorm van lagere regelgeving wordt niet op alle punten 
bevestigdd door de positie van de CAO in de juridische procedure. Over aspecten als de 
methodee voor uitleg van CAO's, ambtshalve toepassing, toetsing in cassatie en dergelijke 
bestaatt in Frankrijk onenigheid. Een op punten tegenstrijdige jurisprudentie draagt hieraan 
bij.. G. Lyon-Caen beschouwt de CAO in zijn normatieve aspecten als reglement.98 Overi-
genss verzet met name G. Lyon-Caen zich tegen de theorie die de normstellende bevoegdheid 
vann CAO-partijen ziet als een afgeleide van de normstellende bevoegdheid van de staat 
(dee zogenaamde delegatietheorie). De normstellende bevoegdheid van CAO-partijen is 
volgenss hem namelijk een originaire, op de staat bevochten verworvenheid.99 Dit neemt 

vann de beroepsgroep als zodanig, los van het belang van een individueel lid. Tenslotte kan de vak-
bewegingg o.o. gezien worden als vertegenwoordiger van het algemeen belang (Zie Lyon-Caen/Pélissier 
1988,, 650. Contra: Ray in: LA G. Lyon-Caen 1989, 29). 

955 Couturier 1994, 467; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 896 en Rodière 1987, 86-87 en 103. CAO-bepalingen 
zijnn overigens niet geheel gelijk te stellen met wettelijke bepalingen; de literatuur spreekt van provisoire 
receptie:: Tricot Droit Social 1992, 362; Jacobs 1986, 211 en Blanpain-Despax 1987, 248 par. 555. 

966 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 933-934 en 938-940 en Lyon-Caen/Pélissier 1980, 127-131; Blanpain-Despax 
1987,, 248 par. 555. Na opzegging werkt een CAO nog één jaar door, ook ten aanzien van nieuwe 
werknemers.. Lyon-Caen/Pélissier 1988,924,926 en 968. Het feit dat de CAO-bepalingen niet worden 
opgenomenn in de individuele arbeidsovereenkomst heeft ook consequenties bij de overgang van 
ondernemingen.. In dat geval gaat namelijk dat de individuele arbeidsovereenkomst wel over op de 
verkrijgerr van de onderneming, maar de gebondenheid aan de CAO zou meestal vervallen als niet 
expliciett anders was bepaald in de wet. Lyon-Caen/Pélissier 1988, 966; Rodière 1987,97; Luttmer-Kat 
SociaalSociaal Recht 1997, 285. 

977 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 946-947. Overigens geldt dat een CAO-regeling die op toegestane wijze 
afwijktt van een strafrechtelijk gesanctioneerde regeling vervolgens ook onder het strafrechtelijke 
sanctiesysteemm valt (bijv. wat betreft de uitbreiding van de bevoegdheden van de OR). Voor het loon 
geldtt dat de in algemeen verbindend verklaarde CAO voorgeschreven loonhoogtes strafrechtelijk 
wordenn versterkt; lonen in gewone CAO's echter niet. Zie ook Jacobs 1986, 234 noot 8 en 9. 

988 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 896 en Lyon-Caen/Pélissier 1980, 131-2. Bij Jacobs 1986, 233 wordteen 
onderscheidd gemaakt tussen gewone CAO-bepalingen en algemeen verbindend verklaarde bepalingen. 
Blanpain-Despaxx stelt dat rechter in het algemeen de nadruk leggen op het overeenkomst-aspect van 
dee CAO (1987, 245 par. 550). Couturier (1994, 457) ziet daarentegen de normatieve bepalingen in 
sterkee mate als rechtsnorm met derhalve ambtshalve toepassing en cassatie bij verkeerde uitleg. 

999 Zie voor een uitgebreide bespreking van de delegatietheorie en de originaire theorie: Jacobs 1986, 
236-240. . 
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echterr niet weg dat het Franse CAO-recht, om met Jacobs te spreken, 'publiekrechtelijke 

trekjes'' heeft.100 De CAO maakt deel uit van de ordre public social. 

Inn beginsel kent Frankrijk een systeem van algemeen verbindendverklaring, oftewel ex-

tension^tension^0101 Verbindendverklaring is echter slechts mogelijk voor CAO's die tot stand geko-

menn zijn via een speciale procedure, meestal in het kader van een Commission Mixte. In 

eenn Commission Mixte vergaderen representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties 

onderr leiding van (een vertegenwoordiger van) de Minister van Arbeid. Het initiatief voor 

hett bijeenroepen van een Commission Mixte is afkomstig van de Minister.102 Een in het 

kaderr van een Commission Mixte tot stand gekomen CAO dient de belangrijkste aspecten 

vann de arbeidsverhouding (desnoods indirect) te regelen om voor algemeen verbindend-

verklaringg in aanmerking te komen.103 De algemeen verbindendverklaring zelf is vervol-

genss geen automatisme: de verantwoordelijke minister kan om redenen van sociaal-econo-

mischee politiek verbindendverklaring van de gehele CAO of delen daarvan weigeren.104 

Vann de nationale CAO's was in 1982 iets minder dan de helft algemeen verbindend ver-

klaard;; op regionaal en plaatselijk niveau ligt het percentage algemeen verbindend verklarin-

genn nog beduidend lager.105 

1000 Een deei van de elementen van het CAO-recht die de CAO 'publiekrechtelijke trekjes' geven, worden 
doorr Jacobs opgesomd (1986, 233-234). Welke daarvan in het Franse recht voorkomen blijk t uit het 
bijj  deze pagina's horende notenapparaat. Zie ook Lyon-Caen/Pélissier 1980, 128. 

1011 De regeling is diverse malen gewijzigd, waarbij de eisen voor verbindendverklaring een aantal malen 
zijnn versoepeld. Couturier (1994, 488) en de tekstuitgave van de Code du Travail van Datloz uit 1996 
noemenn als laatste wijziging Loi no. 82-957 van 13 november 1982. 

1022 Blanpain-Despax 1987,265-266 par. 595;Gatumel 1991, 328; Koning 1987, 135. Lyon-Caen/Tilhet-
Pretnarr 1980, 331 en Lyon-Caen/Pélissier 1988, 898 en 975-977. Een voor verbindendverklaring in 
aanmerkingg komende CAO kan ook gesloten worden in een paritaire commissie. Deze bestaat slechts 
uitt werkgevers en werknemers. Meestal echter is het initiatief afkomstig van de Minister van Arbeid 
enn zit deze de vergadering ook voor: de commission mixte: art. L 133-1 CdT. In beide gevallen geldt 
alss voorwaarde dat alle representatieve vakbonden worden uitgenodigd voor de onderhandelingen. 

1033 Art. L 133-5 CdT bevat een lijst van onderwerpen waarover in ieder een bepaling moet zijn op-
genomen.. Zie Blanpain-Despax 1987,266-267 par. 599; Lyon-Caen/Pélissier 1988, 898 en 979; Jacobs 
1986,, 229. Een van de verplichte onderwerpen betreft de rechtspositie van Franse expatriates (L 133-5, 
12ee categorie onder d CdT)! Voor de accords professionals en interprofessionnels gelden deze 
inhoudelijkee eisen niet: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 979. 

1044 Blanpain-Despax (1987,269) beschouwt verbindendverklaring min of meer als een gebonden beslissing. 
Lyon-Caen/Pélissierr 1988, 980 daarentegen stelt dat weigering ten aanzien van de gehele CAO of 
delenn daarvan nogal eens voorkomt. Bescherming van kleine ondernemingen kan daarvoor een reden 
zijn.. Jacobs 1986, 319; Gatumel 1991, 335. In ieder geval lijk t er op basis van art. L 133-8 CdT een 
plichtt te bestaan de procedure lot algemeen verbindendverklaring in gang te zetten als daarom verzocht 
wordtt door een van de betrokken organisaties. Als doelen van de algemeen verbindendverklaring 
noemtt Lyon-Caen/Pélissier 1988,975 égaliser la concurrence en het beschermen van de werknemers 
vann kleine(re) bedrijven. 

1055 Bron: Ministerie van Arbeid (Travail Information 1983-3), geciteerd in Blanpain-Despax 1987, 275 
par.. 617. Zie ook Jacobs 1986, 227. 
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Hett territoriale en personele bereik van de CAO wordt door de extension niet gewij-
zigd.1066 Dit is anders bij een tweede vorm van uitbreiding van de gelding van de CAO 
tee weten het élargissement. Bij élargissement wordt de CAO van toepassing verklaard op 
eenn gebied dat, of bedrijfstak die, niet onder het normale bereik van de CAO valt. Dit is 
slechtss mogelijk als het onmogelijk blijkt voor dat gebied of die bedrijfstak een (nieuwe) 
CAOO tot stand te brengen. 107 

Dee vakbeweging heeft in Frankrijk eigen handhavingsrechten ten aanzien van zogenaamde 
collectievee belangen. Op basis van art. L 411-11 CdT kan een vakbond in rechte opkomen 
voorr collectieve belangen van de door de bond vertegenwoordigde (beroeps)groep. Het 
begripp 'collectieve belangen' bestrijkt naast het belang van een goed functionerend systeem 
vann collectief arbeidsrecht ook diverse belangen met betrekking tot de veiligheid en hygiëne 
opp het werk en de regulering van de werktijden. Daarnaast hebben alle door een CAO 
gebondenn partijen - zowel de CAO-partijen zelf als hun leden - het recht de andere gebon-
denn partijen in rechte aan te spreken op naleving en/of schadevergoeding. Tenslotte kunnen 
dee vakbonden handhaving van CAO-bepalingen afdwingen namens de in hun recht aangetaste 
leden.. Op grond van art. L 135-4 CdT hebben ze hiervoor geen bijzonder mandaat nodig. 
Eenn dergelijke systeem van wettelijke mandaat ten aanzien van de handhaving van in-
dividuelee rechten bestaat tevens voor diverse regelingen waarbij gevreesd werd dat de 
getroffenn werknemers zelf niet in een positie verkeren waarin ze hun eigen rechten kunnen 
handhaven.. Het gaat dan met name om irreguliere arbeid.108 Overigens is het in Frankrijk 
toegestaann handhaving van een CAO af te dwingen door middel van stakingen.109 

33 Internationaal Arbeidsrecht 

3.11 Inleidin g 

Inn Nederland is het internationale arbeidsrecht sterk beïnvloed door een eigenaardigheid 
vann het Nederlandse recht, namelijk het ontslagverbod van art. 6 BBA. Ook de ontwikkeling 
vann het Franse internationale arbeidsrecht is beïnvloed door voor dat recht typische ken-
merken.. Een daarvan betrof het zogenaamde Statuut van de Voyageurs - Représentants -
PlaciersPlaciers (de VRP'S). VRP's zijn een soort handelsagenten waarvoor in de Code du Travail 
eenn speciale regeling is opgenomen. Een belangrijk verschil met het recht van de meeste 
anderee landen was, dat het Franse recht een indemnité de clientèle toekende aan de agent 
bijj  beëindiging van de overeenkomst. Hierdoor werd de rechtspraak veelvuldig geconfron-
teerdd met ontslagzaken betreffende internationaal actieve VRP'S waarin deze een beroep 

1066 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 982; Gatumet, 334. 
1077 Art .L 133-12;Couturier 1994,489; Blanpain-Despax 1987,272;Lyon-Caen/Pélissier 1988,985-986; 

Gatumell  1991, 335. 
1088 Couturier 1994 329-333 en 461-462. 
1099 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 999 en 1000. 
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dedenn op de bescherming van het Franse recht. Toepassen van Frans recht was dan steeds 
inn het belang van de werknemer.110 Met name de Chambre Sociale van de Cour de Cas-
sationsation was geneigd aan dit belang gehoor te geven zodra er een relevante band met 
Frankrijkk aanwezig was."1 Dit leidde in de praktijk tot een duidelijke homeward trend. 

Eenzelfdee trend deed zich voor bij een andere categorie werknemers die van belang 
iss geweest voor de ontwikkeling van het Franse conflictenrecht in arbeidszaken, te weten 
dee naar de koloniën uitgezonden werknemers. Veel Franse jurisprudentie op het gebied 
vann het internationale arbeidsrecht, waaronder de standaardarresten van de Cour de Cas-
sationsation inzake Thuillier v. Expand Afrique Noire, Air Maroc en Air Afrique, vindt haar 
oorsprongg in de verhouding tussen Frankrijk en zijn (ex-)koloniën.112 Het sprak in de 
rechtspraakk vanzelf om Franse werknemers overzee de bescherming van het Franse recht 
tee bieden. Aan de andere kant werd het Franse arbeidsrecht zelf beschouwd als recht van 
openbaree orde. Met name via de uitspraken van de Chambre Sociale werkte deze ordre 
publicpublic social door in het IPR.113 De Chambre Civile daarentegen leek uit te gaan van een 
meerr op het algemene IPR gebaseerde, liberalere opvatting. Dit heeft met name effect gehad 
opp het terrein van het bevoegdheidsrecht."4 De belangrijke arresten in de zaak Air Afri -
que,, die in zekere zin een breuk inhouden met de oudere jurisprudentie van de Chambre 
Sociale,Sociale, zijn gewezen door een Chambre Mixte samengesteld uit (rechters van) de eerste 
civielee kamer, de Chambre Sociale en de Chambre Criminelle. De ontwikkeling van het 
dekolonisatieprocess en de daarbij optredende 'afrikanisering' van de betrokken arbeidsver-
houdingenn geven een politieke kleur aan een aantal uitspraken. Met name de Air Afrique -
zaakk heeft duidelijk politieke connotaties.115 

noo Lyon-Caen 1980, 108 en 1991, 34; Coursier 1993, 80. 
li ll  Vergelijk CdC (Ch.Soc.) 9 december 1960 JCP 1961.11.12029 (Frans recht van toepassing bij arbeid 

inn Frankrijk op grond van openbare orde-karakter) versus CdC (Ch.Soc.) 1 juli 1964 JDI 1965, 128 
(Franss recht van toepassing op grond van loi d'autonomie ondanks het feit dat de arbeid werd 
uitgevoerdd in Duitsland) aangehaald bij Coursier 1993, 81-82. 

1122 Cass. 31 mei 1972 Rev.Crit.dip 1973, 683 e.v. (Thuillier); Cass. 31 maart 1978 Rev.Crit.dip 1978 
(Ai rr Maroc), 701 e.v.; Cass. 28 februari 1986 Droit Social 1986,410 e.v. (Air Afrique). Gerard Lyon-
Caenn (1991, 68 nt. 3) ziet het koloniale recht dan ook als de oorsprong van het internationale ar-
beidsrecht.. Zie ook Rodière 1987, 124-125. 

1133 Rodière 1987, 21 en 41; Batiffol noot bij Zanarelli (Cass. 5 maart 1969) Rev.Crit.dip 1970, 282. 
1144 Rodière 1987, 67-68 en 72. Het Franse recht kent een verbod om bij individuele overeenkomst af 

tee wijken van de wettelijke bevoegdheidsregeling van de arbeidsrechtbanken (te vergelijken met de 
Nederlandsee bepalingen van art. 98a Rv oud en art. 100 Rv nieuw). De Chambre Social paste deze 
bepalingg ook toe om, ondanks een forumkeuze voor een buitenlandse rechter, bevoegdheid aan te 
kunnenn nemen ten gunste van een Franse werknemer die in het buitenland voor een buitenlands bedrijf 
werkt.. De bevoegdheid werd dan gebaseerd op de exorbitante bevoegdheidsgrondslag van art. 14 
Codee Civil . Ook nadat de Chambre Sociale (onder druk van de Chambre Civil) dit standpunt had 
latenn varen, bleven er verschillen tussen de twee kamers met betrekking tot de reikwijdte van het 
forumkeuzeverbod.. Zie de arresten Soc. des travaux d'outre-mer c. Wraber Chambre Social 7 mei 
19877 en Air Afrique c. Sylvestre Ie Chambre Civil 16 juni 1987 nt. Gaudemet-Tallon Rev.Crit.dip 
1988,, 78 e.v. 

1155 Gaudemet-Tallon Droit Social 1986, 409; Rodière Droit Social 1986, 711 en 714. 
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Hett internationale arbeidsrecht in Frankrijk steunt in belangrijke mate op een klein aantal 
uitsprakenn namelijk het arrest Thuillier van 31 mei 1972, de uitspraak van de Conseil d'Etat 
inn de zaak Wagon-lits van 29 juni 1973, de arresten Montfort van 25 mei 1977 en Air 
Marocc van 31 maart 1978 en de arresten van 28 februari 1986 in de zaak Air Afrique. 
Aangezienn de ontwikkeling van het arbeidsrecht in de literatuur en de jurisprudentie in 
belangrijkee mate berust op de interpretatie van deze uitspraken, lijk t het mij nuttig de inhoud 
vann deze geschillen en de belangrijkste overwegingen in de arresten kort weer te geven. 
Daarnaa zullen de ontwikkelingen in de doctrine worden weergegeven aan de hand van 
eenn aantal werken van G. Lyon-Caen uit verschillende periodes. De invloed van de standaar-
duitsprakenn en hun interpretatie zullen daarin duidelijk naar voren komen. De basisbegrippen 
vann het aldus in kaart gebrachte Franse internationale arbeidsrecht worden vervolgens aan 
eenn nader onderzoek onderworpen. Nadat in een aparte paragraaf aandacht is besteed aan 
conflictenrechtt voor CAO's volgt een waardering van het gevondene. 

3.22 De standaardarresten 

3.2.11 Thuillier 116 

Hett eerste arrest betreft de procedure tussen Soc. Expand Afrique Noire en Mil e Thuillier 
enn is van 31 mei 1972. Het arrest is gewezen door de Chambre Sociale van de Cour de 
Cassation.Cassation. De casuspositie in deze zaak was als volgt: mejuffrouw Thuillier wordt in 
Frankrijkk aangenomen door de Franse onderneming Expand Afrique Noire voor werkzaam-
hedenn in een filiaal in Dakar. Haar contract, gedateerd op 15 juni 1960, verwijst expliciet 
naarr de wettelijke regelingen en de collectieve arbeidsovereenkomst voor de territoires 
d'outre-merd'outre-mer (in casu de convention collective federale de l'Afrique occidentale francaise 
vann 1956). In 1965 wordt zij ontslagen. Inmiddels is de politieke en juridische situatie 
inn Dakar drastisch gewijzigd. Senegal is onafhankelijk geworden en heeft sinds 15 juni 
19611 een eigen Code du travail. Het Senegalese filiaal is omgevormd tot een dochteronder-
nemingg naar Senegalees recht. 

Dee procedure draait om de vraag of de rechtmatigheid van het ontslag beoordeeld dient 
tee worden naar het Franse recht met betrekking tot de territoires d'outre-mer of naar het 
rechtt van Senegal. Dat de Code du Travail van Senegal overgangsrechtelijk gezien directe 
werkingg heeft en daarmee ingrijpt in ten tijde van de inwerkingtreding reeds bestaande 
arbeidsverhoudingen,, staat niet ter discussie. De cruciale passage uit het arrest luidt 
letterlijk: : 

"quee la Cour d'appel a observe sans contradiction que si la loi sénégalaise, intervenue 
postérieurementt le 15 juin 1961 et instituant un Code du travail au Senegal, était applicable 

1166 Soc. Expand Afrique Noire c.Dlle Thuillier CdC(Ch.Soc) 31 mei 1972 Rev. Crit.dip 1973,683-691 
nt.. Lagarde. 
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dee plein droit en ce qui concemait ses dispositions, relevant de 1'ordre public local, relatives 
aa 1'organisation ou a la réglementation administrative du travail, et plus favorable aux travailleurs, 
parr contre cette loi ne pouvait modifier au détriment de demoiselle Thuillier les garanties 
essentielless du contrat relatives notamment a la durée et la portee de 1'engagement régies par 
laa loi fran^aise en vigueur au lieu et a 1'époque de la conclusion du contrat, et qui était la loi 
dee ce contrat;" 

3.2.22 Wagons-Lits1' 7 

Dee uitspraak in de zaak Wagons-Lits uit 1973 is in verscheidene opzichten een buiten-
beentje:: het betreft een uitspraak in een administratieve procedure bij de Conseil d'Etat 
diee uitsluitend betrekking heeft op het recht van medezeggenschap. De Compagnie inter-
nationalee des wagons-lits was een rechtspersoon naar Belgisch recht met zijn statutaire 
zetell  in Brussel.118 In Frankrijk bevonden zich meerdere groepen werknemers, werkzaam 
vanuitt belangrijke knooppunten in het spoorwegennet. Voor deze werknemers waren comités 
d'établissementd'établissement ingesteld. Verder kende de organisatie een centraal comité dat de zgn. 
oeuvresoeuvres sociales beheerde. Het Franse medezeggenschapsrecht werd dus al gedeeltelijk 
toegepast.. Er ontstond echter een conflict met de vakbeweging over het instellen van een 
comitécomité central d'entreprise. De controle op en informatie over het sociale en economische 
beleidd van de onderneming als geheel was daarbij het centrale conflictpunt.119 Letterlijke 
toepassingg van de betreffende wet (ordonnance) was niet mogelijk, aangezien deze onder 
anderee voorschreef dat het comité central d'entreprise bijeenkomt in de plaats waar de 
ondernemingg zijn zetel heeft. Was daarom de hele ordonnance niet van toepassing? De 
mijnss inziens belangrijkste overweging van de uitspraak is: 

"quee Ie législateur a ainsi entendu assurer a tout travailleur employé dans les conditions ci-dessus 
indiquéess 1'exercice des droits reconnus par ladite ordonnance dont les dispositions doivent être 
appliquéess par toute personne physique ou morale exergant en France les responsabilités de 
i'employeur;; qu'il lui appartient... d'instituer la participation d'un tel comité a ses activités 
d'employeurr en France dans toute la mesure du possible;.." 

1177 Syndical general du personnel de la Compagnie des Wagons-Lits. Conseil d'Etat, Assemblee 29 juni 
19733 Rev.Crit.dip 1974, 344 e.v. (tekst van het vonnis en conclusie van de commissaire du gouver-
nement)nement) en 273-296 (nt. Francescakis). 

1188 De feitelijke leiding van de onderneming vond echter plaats vanuit Frankrijk: Francescakis Rev.Crit.dip 
1974,, 281. 

1199 De comités d'établissement hebben slechts beperkte bevoegdheden op dat terrein. 
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Inn de uitspraak wordt de medezeggenschap dus geplaatst in het teken van de rechten van 
dee (individuele) werknemer.120 Elke werkgever die in Frankrijk werkgevers verantwoor-
delijkhedenn uitoefent, is gehouden de medezeggenschapsregels te respecteren.121 

3.2.33 Montfor t en Ai r  Maroc122 

Dezee twee uitspraken uit respectievelijk 1977 en 1978 worden vaak behandeld als twee 
kantenn van een en dezelfde regel van conflictenrecht, niet in het minst omdat ze als zodanig 
besprokenn zijn door A. Lyon-Caen in zijn gezaghebbende noot bij de arresten in de Revue 
CritiqueCritique de droit international privé.m De Montfort-zaak betrof een Belg die in Frankrijk 
agentagent exclusif de vente was voor een Engelse onderneming. De juridische strijd ging dan 
ookk over de toepasselijkheid van het Statut des VRP op de beëindiging van de dienstbetrek-
king.. De cruciale, in verschillende commentaren aangehaalde passage van dit arrest luidt: 

"Maiss attendu que les juges du fond ont constaté que Montfort était domicilie è Lille, que Ie 
lieuu d'exécution du contrat avait été pendant vingt-six ans la France, qu'il s'ensuivait que les 
dispositionss d'ordre public protectrices des travaüleurs de la loi francaise étaient applicables,...". 

Ai rr Maroc betrof wederom een door dekolonialisatie internationaal geworden arbeidsver-
houding,, ditmaal van een in Frankrijk gestationeerde piloot. De laatste formele werkgever 
wass Royal Air Maroc. Het oorspronkelijke contract dateerde uit 1952, het aangevochten 
ontslagg vond plaats in 1971. Air Maroc beriep zich op toepasselijkheid van het Marokkaanse 
recht,, de Cour d'Appel paste Frans recht toe. De uitspraak van de Cour de Cassation houdt 
dee toepasselijkheid van het Franse recht in stand met de volgende overweging: 

"Attendu,, d'autre part, que la Société Royal Air Maroc ayant soutenu que la loi applicable aux 
rapportss entre les parties devait être déterminée en fonction de critères de rattachement dont 
Iee principal était Ie lieu d'exécution du travail, la cour d'appel a relevé que Ie travail était 
effectuéé hors de tout établissement en vertu d'une convention qui était intervenue a Paris et 
aa laquelle les parties n'avaient pas entendu déroger; que répondant ainsi aux conclusions dont 
ilss étaient saisis et interprétant la commune intention des parties de se référer a la loi francaise, 
cee qui était licite dans la mesure oü elle était plus avantageuse pour Ie salarié que la loi 
marocaine,, même si celle-ci avait été normalement applicable, les juges du fond en faisant 
applicationn de la loi francaise ont légalement justifié leur decision." 

1200 De conclusie van de commissaire du gouvernement mme Questiaux ondersteunt deze keuze. Een 
alternatievee opvatting beschouwt het medezeggenschapsrecht als deel van het 'statuut van de onder-
neming'.. Rodière 1987, 30-31 ziet in dit arrest (samen met een aantal arresten over stakingen in het 
IPR)) het begin van een 'revolutie': er wordt afscheid genomen van de loi du contrat ten gunste van 
dee loi du travailleur, 

1211 Coursier 1993, 134 en 229. 
1222 CdC (Ch.Soc.) 25 mei 1977 Soc. Sterling Foundry Specialities Ltd. c. Montfort en CdC (Ch.Soc.) 

311 maart 1978 Rev.Crit. 1978, 701 Soc. Royal Ai r Maroc c. consorts Bertin. 
1233 Rev.Crit.dip 1978, 701-709. Zie ook Coursier 1993, 85-86. 
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3 .2 .44 A i r  A f r i que 1 24 

Dee zaak Air Afrique omvat een groot aantal procedures voor lagere en hogere rechters 
waarinn zowel het arbeidsovereenkomstenrecht als het collectief arbeidsrecht in internationale 
arbeidsverhoudingenn aan de orde komen. Er is in de loop der jaren geprocedeerd over de 
bevoegdheidd ten aanzien van en het toepasselijk recht op de individuele arbeidsover-
eenkomst,, het stakingsrecht, de medezeggenschap en het recht van de vakbeweging om 
namenss zijn leden te procederen. Tevens speelde de erkenning van een buitenlands vonnis 
eenn rol in de affaire. De veelheid aan juridische vragen die tot de absolute competentie 
vann verschillende juridische instanties behoren, vormt de verklaring voor het feit dat in 
dee hier te bespreken uitspraken van de Cour de Cassation een Chambre Mixte werd 
samengesteldd bestaande uit (leden van) de eerste civil kamer,125 de Chambre Sociale™ 
enn de Chambre Criminelle.1 

Dee casus hadden gemeen dat ze alle één en dezelfde werkgever betroffen, namelijk 
dee Compagnie Air Afrique. Air Afrique was een luchtvaartmaatschappij die bij inter-
nationalee overeenkomst van 28 maart 1961 was opgericht door een tiental Afrikaanse landen 
gezamenlijk.. Een bijzonderheid van deze luchtvaartmaatschappij was, dat de rechtspersoon 
geachtt werd de nationaliteit van elk der betrokken landen te hebben en ook tien formele 
zetelss had. De administratieve zetel bevond zich echter in Abidjan, Ivoorkust. Dit land 
diendee ook als land van inschrijving van de vliegtuigen nu inschrijving in tien landen 
tegelijkk niet mogelijk is. In 1963 opende Air Afrique een filiaal in Parijs, waar uiteindelijk 
ca.. 300 man grondpersoneel in dienst was. Voor het vliegend personeel, verdeeld in 
technischh personeel en cabinepersoneel, hanteerde de maatschappij drie bases te weten 
Parijs,, Dakar en Abidjan. Ongeveer 140 piloten en boordwerktuigkundigen hadden Parijs 
alss basis. Het in Parijs gestationeerde personeel viel integraal onder een collectieve regeling, 
hadd zijn eigen sociale fondsen en kende een medezeggenschapsregime naar Frans recht. 
Kortom,, het vliegend personeel werd in alle opzichten behandeld als werknemer naar Frans 
recht. . 

Inn 1979 echter besloot het comité van ministers dat verantwoordelijk was voor het 
beleidd ten aanzien van Air Afrique tot 'afrikanisering' van de basis te Parijs. Er zou 
voortaann uitsluitend Afrikaans personeel worden aangenomen en het beschikbaarstellen 
vann opleidingen moest worden beperkt tot Afrikaans personeel. In 1980 werden vervolgens 
allee Franse stewards en stewardessen ontslagen. De maatregelen waren mede gericht op 

1244 CdC (Ch. Mixte) 28 februari 1986. Achtergrondinformatie ontleend aan Gaudemet-Tallon Droit Social 
1986,, 406 e.v. en A. Lyon-Caen JDI 1986, 702 e.v. 

1255 Deze is bevoegd ten aanzien van de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen, maar 
iss tevens betrokken bij een aantal bevoegdheidsincidenten; zie: Ai r Afrique c. Sylvestre et autres 16 
junii  1987 Rev.Crit. 1988, 80. 

1266 Deze is bevoegd ten aanzien van de meeste vragen van arbeidsrecht. 
1277 Bevoegd ten aanzien van met strafsancties versterkte bepalingen en i.e. met name in verband met 

hett délit d'entrave (dwarsbomen van het collectieve arbeidsrecht i.e. het medezeggenschapsrecht). 
Ziee voor de achtergrond van het samenstellen van een gemengde kamer in het onderhavige geschil: 
Rodièree Droit Social 1986, 710. 
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hett terugdringen van de invloed van de Franse vakbeweging. Dit beleid van de werkgever 
leiddee tot een grootschalig conflict waarin verschillende procedures plaatsvonden. Vier 
daarvann werden in 1986 gezamenlijk behandeld door een Chambre mixte. De punten in 
geschill  waren het aanwijzen van een vakbondsgedelegeerde door de piloten verbonden 
aann het Parijse filiaal (no. 164), de verkiezing van een boordwerktuigkundige in het comité 
d'entreprised'entreprise (no. 165), de toelating van een Franse piloot tot de opleiding tot gezagvoerder 
(no.. 166) en het verstrekken van informatie over het economisch en sociaal beleid van de 
ondernemingg aan het comité d'entreprise (no. 167). Deze laatste procedure betrof het 
strafrechtelijkk gesanctioneerde délitd'entrave en verklaart de bemoeienis van de strafkamer 
mett de procedure. In cassatie speelden ten aanzien van geschil no. 166 twee vragen waarvan 
err één betrekking heeft op het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst met de piloot. 
Dee ander betreft de bevoegdheid van de Franse vakbeweging om in rechte op te treden 
(no.. 166). Deze laatste vraag leidde in het arrest tot een vaststelling van de status van de 
collectievee regeling ten aanzien van de piloten. 

Hett is niet overdreven te zeggen dat Air Afrique over de hele linie als overwinnaar uit 
dee strijd kwam. Weliswaar was het Franse medezeggenschapsrecht als loi de police van 
toepassingg op het filiaal in Frankrijk, maar het vliegend personeel werd niet geacht deel 
uitt te maken van het personeelsbestand van het Franse filiaal. De op dit personeel toepas-
selijkee collectieve regeling was geen CAO naar Frans recht en derhalve had de Franse 
vakbewegingg geen zelfstandig belang bij handhaving. De piloten werden geacht hun 
werkzaamhedenn volledig aan boord van de vliegtuigen te vervullen en derhalve werkzaam 
tee zijn in Ivoorkust (!). Daarom was ook het recht van dat land van toepassing op hun 
arbeidsovereenkomst. . 

3.33 Interpretati e van de ontwikkelingen 

3.3.11 Gérard Lyon-Caen 

Inn het denken van Gérard Lyon-Caen over het arbeidsrecht speelt de klassenstrijd een 
belangrijkee rol.128 Hij wordt in de literatuur aangeduid met termen als 'links' en 
'révolutionnaire'.*'révolutionnaire'.*2929 De vakbeweging is in zijn optiek primair een strijdorganisatie. Hij 
iss dan ook tegen al te nauwe samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Concertation 
enn andere vormen van bipartite en tripartite overleg vormen al gauw een bedreiging voor 

1288 Het arbeidsrecht is in zijn optiek 'une série d'avantages conquis par la classe ouvrière sur Ie patronat 
ett sur l'Etat en consequence de sa lutte économique ou politique, avantages souvent perdus et regagnés 
quii  contribuent a améliorer sa condition sans jamais parvenir a la transformer radicalement.' {Manuel 
dede Droit du Travail Dalloz editie 1955, geciteerd door Couturier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 232). 

1299 Jacobs 1986, o.a. 203; Couturier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 222, Couturier noemt G. Lyon-Caen 
'unn de ceux qui dominent Ie champs doctrinal' (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 224). 
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dee onafhankelijkheid en daarmee de strijdbaarheid van de vakbond.130 Een van de grote 
verworvenhedenn van de vakbeweging is het fenomeen 'CAO' dat de basis biedt voor de 
regelgevendee bevoegdheid van de sociale partners. Deze bevoegdheid is volgens Lyon-Caen 
niett afgeleid van die van de overheid of de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst, 
maarr moet worden beschouwd als een autonoom, bevochten recht.131 Het eigen karakter 
vann het arbeidsrecht wordt volgens Lyon-Caen vaak onvoldoende onderkend door de 
beroepsrechters,, die immers zijn opgeleid in het burgerlijke recht. Dit leidde in de tijd 
vann een snelle stijging van het beschermingsniveau in het arbeidsrecht tot een remmend 
effectt van de rechtspraak.132 In een tijd van flexibilisering en relatieve achteruitgang 
werktt de behoudendheid van de rechterlijke macht echter juist ten gunste van de werk-
nemer. . 

Hett arbeidsrecht is als resultante van de klassenstrijd gevoelig voor veranderingen in 
dee machtspositie van de partijen.134 Dat verslechterde economische omstandigheden en 
mett name massale werkloosheid tot vermindering van de bescherming van de werknemer 
leiden,, is dus volgens Lyon-Caen niet onlogisch. Hiermee is wel de sens unique die het 
Fransee arbeidsrecht ideologisch kenmerkte, doorbroken. Deze sens unique, dat wil zeggen 
eenn gerichtheid op constante verbetering van het lot van de werkende klasse, is lang 
bepalendd geweest voor het Franse arbeidsrecht en het werk van Lyon-Caen.135 De ordre 
publicpublic social en de hiermee grotendeels geïdentificeerde regel van de disposition la plus 
favorablefavorable vorm(d)en volgens Lyon-Caen de beginselen van zowel het interne als het 
internationalee arbeidsrecht.136 Hoe deze ordre public social zich in de loop der jaren 
inn het internationale arbeidsrecht gemanifesteerd heeft, blijkt duidelijk uit de verschillende 
editiess van zijn Droit social international et europeen. 

Inn de derde druk van Droit social international et europeen uit 1974 ziet Lyon-Caen in 
dee jurisprudentie nog een bevestiging van de partij autonomie.137 Het arrest Thuillier wordt 

1300 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 650, 659 en 672; Lyon-Caen Droit Social 1986, 742-744. Jacobs 1986, 
2033 noemt G. Lyon-Caen als een van de linkse juristen die in de jaren '70 tegen de bindende kracht 
vann CAO waren. 

1311 Lyon-Caen/Pélissier 1980, 119-120. De theorie die de regelgevende macht van de sociale partners 
willenn afleiden van die van de overheid staat bekend als delegatietheorie. Het ontlenen van bevoegdheid 
aann de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst loopt via de mandaatstheorie. Zie: Jacobs 1986, 
236; ; 

1322 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 41. 
1333 Lyon-Caen in: Collin 1980, 263 en 269. In het arbeidsrecht geldt volgens Lyon-Caen bij uitstek het 

adagiumm 'stilstand is achteruitgang'. Het ongewijzigd blijven van de wetgeving bij een veranderende 
arbeidsmarktt resulteert in verlies van bescherming. Voorbeeld: gelijkblijvende ontslagregels in 
combinatiee met een vlucht in tijdelijke contracten, nul-uren contracten en uitzendwerk maken ontslag-
beschermingg illusoir voor een steeds grotere groep werknemers. 

1344 Lyon-Caen in; Collin 1980, 259. 
1355 Zie o.a. Couturier in: LA G. Lyon-Caen 1989, 231 en Lyon-Caen Droit Social 1973, 89-101. 
1366 Zie voor kritiek op deze gelijkstelling van ordre public en de regel van het gunstigste recht, Chalaron 

in:: LA G. Lyon-Caen 1989, 243 e.v. 
1377 Lyon-Caen 1974, 90-92. 
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opp twee punten als afwijkend beschouwd namelijk waar in het arrest de rechtskeuze geacht 
wordtt betrekking te hebben op het recht zoals dat gold ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomstt en waar het gekozen recht geldt omdat dit gunstiger is voor de werknemer. 
Eenn algemene/avor-regel wordt niet aangenomen.138 Ook ziet hij nog geen rol voor de 
ordreordre public social als grondslag voor de dwingende territoriale toepassing van Frans recht. 
Eenn uitspraak uit 1960 waarin de Cour de Cassation Frans recht van toepassing acht op 
eenn overeenkomst tussen twee Joegoslaven met betrekking tot vertegenwoordiging in 
Frankrijk,, wordt sterk bekritiseerd. De vraag is volgens Lyon-Caen immers niet wat de 
territorialee gelding van het statut des VRP's is, maar wat het toepasselijk recht is op de 
individuelee arbeidsovereenkomst.139 Het gebruik van de openbare orde in dezen noemt 
hijj  verwarrend. De partijautonomie wordt slechts beperkt door de negatieve openbare orde 
enn lois territoriales ou d'application immediate. In het arrest Thuillier leest hij een juist 
gemotiveerdee beperking van de loi d'autonomie door regels met territoriale gelding.140 

Inn de vijfde druk van Droit social international et europeen uit 1980 heeft het hoofdstuk 
'toepasselijkk recht' een duidelijke verandering ondergaan. Het arrest Thuillier heeft inmid-
delss geleid tot een discussie in de literatuur over de in dat arrest gehanteerde scheiding 
tussenn de réglementation administrative en de obligatoire aspecten van de arbeidsverhou-
ding.1411 Bovendien zijn is een aantal nieuwe arresten gewezen waaronder die in de zaken 
Ai rr Maroc en Montfort. Naar aanleiding van deze arresten heeft Antoine Lyon-Caen een 
noott geschreven die grote invloed zou krijgen op de uitleg van de twee arresten en daarmee 
opp de verdere ontwikkeling van het internationale arbeidsrecht.142 Antoine Lyon-Caen 
iss met ingang van deze editie mede-auteur van Droit social. Zijn visie op de rechtspraak 
iss dan ook duidelijk terug te vinden in de weergave van het geldende recht. 

Dee hoofdlijn van het Franse conflictenrecht is, volgens de auteurs van deze editie, een 
combinatiee van de loi d'autonomie en de loi du lieu d'execution.143 De term loi du lieu 
d'exécutiond'exécution verwijst naar het recht van het land waar de werknemer zijn verplichtingen 
uitt de arbeidsovereenkomst vervult en is daarmee min of meer uitwisselbaar met de in 
Nederlandd gangbare term lex loci laboris. De loi du lieu d'exécution is op grond van de 
openbaree orde zoals die geldt in het sociale recht, dwingend van toepassing op arbeidsver-
houdingenn die een stabiele werkplek kennen. Dit betreft zowel gevallen met één vaste 
werkplekk als gevallen waarin internationale overplaatsing een permanent karakter heeft.144 

Inn de overige gevallen kan de loi du lieu d'exécution nog wel een beperkte rol spelen 
namelijkk voor zover deze als lois d'application immediate of lois de police et de süreté 

1388 Lyon-Caen 1974, 92. 
1399 Lyon-Caen 1974, 95-96. 
1400 Lyon-Caen 1974, 97-98. 
1411 Pingel Droit Social 1986, 134; Batiffol Rev.Crit.dip 1976, 338; Lagarde Rev.Crit.dip 1973, 688-689; 

Lyon-Caen/Pélissierr 1980, 300-303. 
1422 Lagarde in: LA G. Lyon-Caen 1989, 87; Coursier 1993, 87 
1433 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 104 en 113. 
1444 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 105, 106 en 112-3. 
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moetenn worden beschouwd.145 Hiervoor wordt gerefereerd aan het arrest Wagons-Lits. 
Bijj  de bespreking van de réglementation administrative du travail wordt het arrest Thuillier 
niett genoemd. Dit laatste arrest wordt met name geplaatst in het teken van de geldigheid 
vann een rechtskeuze voor een gunstiger recht, terwijl het een paar pagina's eerder wordt 
aangehaaldd in het kader van het overgangsrecht.146 

Dee partij autonomie speelt met name een rol voor zover die de mogelijkheid biedt tot 
eenn solution plus favorable.™1 Een afwijking van het 'normaal toepasselijke recht' ten 
gunstee van de werknemer kan een gevolg zijn van de contractsvrijheid op materieelrechtelijk 
niveau,, een expliciete rechtskeuze of een uit indices afgeleide impliciete rechtskeuze.148 

Opp blz. 111 wordt de suggestie gewekt dat het zoeken naar een impliciete rechtskeuze 
tenn gunste van de werknemer tot de plicht van de rechter behoort, met name als de arbeid 
wordtt verricht buiten Frankrijk. Op deze wijze creëren de auteurs een dubbel regime be-
staandee uit de lex loci laboris als het in beginsel toepasselijke recht, aangevuld met de 
autonomieautonomie de la volonté in ruime zin. Ter onderbouwing van dit regime leunen ze in deze 
editiee zwaar op het arrest Air Maroc en de bijbehorende noot van A. Lyon-Caen. 

Hett lijk t gepast om hier reeds het commentaar aan te halen van Lagarde in de aan 
G.. Lyon-Caen opgedragen Mélanges uit 1989: "Le plus extraordinaire est que 1'analyse 
d'Antoinee Lyon-Caen [van de arresten Montfort en Air Maroc, AH] fut présentée de facon 
sii  séduisante que chacun se laissa prendre a sa force de conviction, y compris la Cour 
dee cassation, et qu'elle finit par devenir le droit positif. L'interpretation d'un seul devint 
opinionn commune et celle-ci fit le droit."149 Dat ook Gérard Lyon-Caen zich in de analyse 
vann A. Lyon-Caen kon vinden, blijkt uit de eveneens in 1980 uitgekomen editie van Les 
grandgrand arrets de droit du travail die verzorgd wordt de G. Lyon-Caen en J. Pélissier. Hierin 
wordtt geconstateerd dat het hanteren van de loi la plus favorable in het IPR goed aansluit 
bijj  de in het interne arbeidsrecht geldende principes. De loi d'autonomie en de loi du lieu 
d'exécutiond'exécution worden in dit laatste werk als geheel gelijkwaardig beschouwd.150 

Inn de zesde druk van Droit social international et europeen uit 1985 kent het hoofdstuk 
overr het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst wederom een nieuwe opzet. Het 
eigenn karakter van het IPR voor arbeidsovereenkomsten staat nu voorop.151 Hiermee is 

1455 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 104 en 107. 
U66 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 111 resp. 106. 
1477 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 110 e.v. Verrassend genoeg wordt hierbij - zelfs als eerste - een arrest 

aangehaaldd waarin uit de aanwezigheid in de overeenkomst van twee naar Frans recht nietige bepalin-
genn wordt afgeleid dat de partijen zich hebben willen onttrekken aan Frans recht. Het betrof de 
overeenkomstt tussen een Italiaanse vertegenwoordiger in Italië en een Frans bedrijf. De naar Frans 
rechtt nietige bepalingen waren een forumkeuze ten gunste van de Italiaanse rechter en een bepaling 
waarinn de agent bij voorbaat afstand deed van zijn goodwill-vergoeding. Zeker dat laatste was niet 
bepaaldd gunstiger voor de werknemer. Voor dit arrest-Zanarelli, zie Rev.Crit. 1970, 281. 

1488 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1980, 105. 
1499 LA G.Lyon-Caen 1989, 87. 
1500 Lyon-Caen/Pélissier 1980, 302. 
1511 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 71. 
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dee arbeidsovereenkomst een aparte verwijzingscategorie geworden, los van die voor 
overeenkomstenn in het algemeen. De dubbele aanknoping waarbij de lot du lieu d'exécution 
geldtt naast de loi d'autonomie, wordt nadrukkelijker dan in de vorige editie gezien als 
eenn vertaling van de ordre public social uit het interne recht naar het IPR.152 Het arrest 
Thuillierr wordt inmiddels als basis van deze leer beschouwd.'53 In deze editie wordt 
voorr het eerst ook het EVO behandeld.154 Dat dit verdrag de partij autonomie beperkt tot 
explicietee rechtskeuze wordt niet als een afwijking van het tot dan toe geldende recht 
beschouwd.. Volgens de auteurs is het open einde van art. 6 lid 2 EVO namelijk verwant 
mett de Franse invulling van het begrip 'partijautonomie'.155 

Inn 1991 beschrijft G. Lyon-Caen in zijn boek Les relations de travail Internationales de 
zegetochtt van de loi la plus favorable in het internationale arbeidsrecht.156 In het arrest 
Thuillierr ziet hij een eerste poging om de dwingende toepasselijkheid van de lex loci laboris 
tee verzoenen met de partijautonomie.157 Het in dat arrest gemaakte, volgens de schrijver 
kunstmatige,, onderscheid tussen réglementation du travail en droits contractuels verdwijnt 
inn de loop der tijd naar de achtergrond. Wat overblijft, is een combinatieregel waarbij zowel 
dee loi du lieu d'exécution als de loi d'autonomie van toepassing zijn. Op basis van de 
uitsprakenn Montfort en Air Maroc wordt geconstateerd dat aanknoping aan de plaats van 
uitvoeringg van de overeenkomst de regel is. Afwijkingen van de loi du lieu d'exécution 
tenn gunste van de partijautonomie dienen te worden gemotiveerd.158 Een dergelijke 
aanknopingg aan de partijautonomie is slechts toegestaan voor zover dit verbetering brengt 
voorr de werknemer.159 Deze regel vloeit volgens G. Lyon-Caen direct voort uit de 
rechtsbronnentheoriee binnen het arbeidsrecht en zou in Europa algemeen erkend zijn.160 

Voorr de vraag hoe de vergelijking tussen de verschillende voor toepassing in aanmerking 
komendee regels moet plaatsvinden, kan worden aangesloten bij het interne arbeidsrecht. 

Inn het werk van G. Lyon-Caen is derhalve een duidelijke ontwikkeling te constateren in 
dee richting van een zelfstandige aanknoping voor arbeidsverhoudingen. Hierboven is de 
ontwikkelingg binnen zijn werken over het internationale arbeidsrecht weergegeven; zijn 
handboekenn over het interne arbeidsrecht bieden hetzelfde beeld. Het basisbegrip in het 

1522 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 72. 
1533 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 72-74. 
1544 Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 79-82. 
1555 "On est tres prés alors du choix autonome des parties." Lyon-Caen/Lyon-Caen 1985, 81. Bij de 

behandelingg van de rechtskeuze wordt slechts gesproken over een choix expres. Volgens art. 3 van 
hett EVO is echter ook een voldoende duidelijke impliciete rechtskeuze mogelijk. 

1566 Lyon-Caen 1991, 23: "elle (1'idée de ïa loi plus favorable) était appelée ici a un bnllant avenir...." 
1577 Lyon-Caen 1991, 23. 
1588 Lyon-Caen 1991, 28. 
1599 Lyon-Caen 1991, 26. 
1600 Lyon-Caen 1991, 23-24. 
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Fransee arbeidsrecht, zowel intern als internationaal, is de ordre public social. '61 Dit begrip 
verklaartt zowel de dwingende toepasselijkheid van de loi du lieu d'exécution als de 
mogelijkheidd gunstiger regelingen voor de werknemer te treffen. Beide aspecten zullen 
hieronderr kort worden uitgewerkt. 

3.3.22 Favor in het Franse conflictenrecht 

Inn de ontwikkeling van het Franse conflictenrecht met betrekking tot internationale arbeids-
overeenkomstenn speelt het leerstuk van de loi la plus favorable een grote rol. Dit leerstuk 
kann gezien worden als een uitwerking van de ordre public social in het interne recht en 
hangtt nauw samen met de rechtsbronnenleer in het (Franse) arbeidsrecht.16' Het ar-
beidsrechtt kent verschillende rechtsbronnen, waartussen in beginsel een hiërarchie bestaat. 
Dezee hiërarchie speelt echter alleen een rol als een regeling normen bevat die absoluut 
dwingendd zijn. In dat geval mogen lagere regelingen niet afwijken van deze normen. 
Meestall  echter is het arbeidsrecht niet absoluut dwingend, maar formuleert het slechts een 
dwingendee minimumnorm ten gunste van de werknemer. Van dit soort eenzijdig dwingend 
arbeidsrechtt mag worden afgeweken voor zover de afwijkende regeling gunstiger is voor 
dee werknemer. Dit verschijnsel staat bekend onder de naam ordre public social. Binnen 
dee ordre public social speelt de hiërarchie echter geen rol van betekenis: in alle gevallen 
geldtt de gunstigste regeling, la loi la plus favorable.^ 

Ditt leerstuk is in Frankrijk overgezet naar het IPR. Deze omzetting houdt in dat een 
arbeidsverhoudingg in beginsel beheerst wordt door de loi du lieu d'exécution, maar dat 
naderee regelingen de bescherming van de werknemer kunnen vergroten. Deze nadere rege-
lingenn kunnen in internationale gevallen bestaan uit specifieke bepalingen in de individuele 
arbeidsovereenkomst,, uit een gunstiger collectieve regeling of uit een rechtskeuze voor 
eenn gunstiger recht. Binnen het systeem van de ordre public social maakt dit geen prin-
cipieell  verschil.164 Dit betekent mijns inziens overigens niet dat de rechtskeuze slechts 
eenn secundair karakter heeft. Het gekozen recht wordt veeleer ingeschoven in het systeem 
vann rechtsbronnen in het arbeidsrecht en behoudt dan ook zijn dwingendheid met betrekking 
tott de daarin opgenomen minimumnormen. 

Hett Franse IPR wordt als een belangrijke inspiratiebron gezien voor art. 6 lid 1 EVO. 
Volgenss Mankowski was het in het EVO opgenomen favor-systeem voordien alleen bekend 

1611 Lyon-Caen 1991, 26: "Le Droit positif francais se caractérise ainsi par ce que Ie Droit italien appdie 
Iee 'maximum de protection', et qui n'esl pas autre chose que ce qu'en Droit interne on appelle parfois 
'l'ordree public social'." 

1622 Coursier 1993, 87. 
1633 Zie voor de discussie op dit punt de noten bij par. 3.4.1 van dit hoofdstuk. 
1644 De hiërarchie tussen het gekozen recht en het objectief toepasselijk recht speelt alleen als een van 

dee twee rechtsstelsels regels bevat die absoluut dwingend zijn. Zie hierover Lagarde in: LA Lyon-Caen 
1989,, 93-96. 
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inn Frankrijk en niet in de overige lidstaten.165 Bij de bestudering van de problemen rond 
dee door art. 6 lid 1 EVO voorgeschreven gunstigheidsvergelijking zal dan ook naar alle 
waarschijnlijkheidd voornamelijk inspiratie moeten worden gezocht in het Franse recht. Mijns 
inzienss wijkt het oude Franse recht echter in twee opzichten af van de regeling van art. 
66 EVO. Onder het Franse systeem, zoals dat in 1991 wordt beschreven door G. Lyon-Caen, 
wordtt de overeenkomst in beginsel beheerst door het recht van de plaats van uitvoering 
vann die overeenkomst; het gekozen recht kan hierop slechts verbeteringen aanbrengen.166 

Onderr het EVO daarentegen moet volgens de meeste auteurs het gekozen recht beschouwd 
wordenn als de lex causae; het objectief toepasselijk recht is slechts van toepassing voor 
zoverr dit een betere bescherming biedt aan de werknemer. De twee systemen wijzen dus 
verschillendee rechtsstelstel aan als de lex causae.161 Daarnaast verschillen de systemen 
mett betrekking tot het recht dat naast het gekozen recht van toepassing is. Onder het Franse 
IPRR kan de rechtskeuze niet derogeren aan de loi du lieu d'execution, terwijl het EVO het 
objectiefobjectief toepasselijk recht als vergelijkingsmateriaal gebruikt. 

Dee speciale positie van het recht van de plaats van uitvoering van de overeenkomst, 
diee berust op het openbare orde-karakter van de verwijzingsregel in het Franse IPR, is terug 
tee vinden in het voorontwerp voor een Europees verdrag uit 1972. Art. 2 van dit 
voorontwerpp bepaalde dat "bij arbeidsverhoudingen de keuze van partijen geen inbreuk 
[kan]]  maken op de dwingende bepalingen ter bescherming van de arbeider, welke van kracht 
zijnn in het land waar deze zijn arbeid gewoonlijk verricht."168 In de uiteindelijke versie 
vann het EVO is deze focus op de lex loci laboris echter verdwenen om met de detacherings-
richtlij nn weer - ten dele - terug te keren in het Europese IPR. 

Dee loi la plus favorable kan gezien worden als een uitdrukking van een algemeen streven 
naarr maximale werknemersbescherming door favor-technieken toe te passen. Een dergelijk 
strevenn is ook terug te vinden in het Franse recht ten aanzien van de identificatie van de 
werkgeverr in concernverhoudingen. Overplaatsing binnen een concern gaat vaak gepaard 
mett een verandering van formele werkgever. Dit gegeven is in het Franse recht, zowel 
internn als internationaal, niet doorslaggevend bij het bepalen van het werkgeverschap. Als 
err een band van ondergeschiktheid met de oorspronkelijke werkgever aanwezig blijft , kan 
dee rechter ook deze laatste als werkgever beschouwen. In dat soort gevallen is er dus sprake 
vann twee ondernemingen die beide werkgeversverantwoordelijkheden vervullen, de een 
tenn aanzien van de dagelijkse gang van zaken en de salarisbetaling, de ander ten aanzien 

1655 Mankowski IPRax 1994, 89; Rodière noemt naast Frankrijk ook Italië: Droit Social 1986, 119. 
1666 Zie echter Foyer JDl 1993, 613 en Lagarde in: LA Lyon-Caen 1989, 93-96. 
1677 Lagarde (in: LA Lyon-Caen 1989, 95) houdt het er tenslotte op dat het EVO de notie van een lex 

causaecausae voor arbeidsovereenkomsten geheel heeft losgelaten. 
1688 Voorontwerp van een verdrag nopens de wetten die van toepassing zijn op verbintenissen uit 

overeenkomstt en op niet-contractuele verbintenissen. Tekst ontleend aan preadvies NVIR 1971 nr. 
71,, 129. 
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vann carrièreplanning, pensioen en dergelijke. In dat geval zijn ook beide ondernemingen 
aann te spreken op hun werkgeversverantwoordelijkheden.169 

Opp deze twee verhoudingen kunnen vervolgens twee verschillende rechtssystemen van 
toepassingg zijn zodat onder omstandigheden het ontslag van een concernwerknemer moet 
voldoenn aan een dubbele toets.170 Deze dubbele bescherming is uitgewerkt in art. L 122-
14-88 CdT dat handelt over werknemers van een internationaal concern die worden over-
geplaatstt naar een buitenlands filiaal. Dit artikel bepaalt dat de beëindiging van de arbeids-
overeenkomstt door het buitenlandse filiaal niet automatisch leidt tot beëindiging van de 
arbeidsverhoudingg met het concern. Het moederbedrijf moet de werknemer herplaatsen 
off  anders ontslag verlenen onder toepassing van het Franse recht. Ook in concernverhoudin-
genn worden dus meerdere rechten naast elkaar van toepassing geacht, ditmaal via de omweg 
vann het dubbele werkgeverschap. 

Kann de loi la plus favorable in theorie ingezet worden bij verschillende vraagpunten van 
internationaall  arbeidsrecht, in de praktijk heeft het leerstuk echter slechts een beperkte 
betekenis.. Deze betekenis is volgens sommige auteurs in de periode voor de inwerking-
tredingg van het EVO duidelijk afgenomen.171 Wat de verwijzingsregel zelf betreft, is dit 
mett name een gevolg van een restrictievere invulling van de loi d'autonomie. Deze zou 
nogg slechts een rol kunnen spelen als daadwerkelijk een rechtskeuze door partijen valt 
aann te wijzen. Lagarde wijst hiervoor op twee arresten uit 1985 en 1986 waarin geen enkele 
pogingg wordt gewaagd een impliciete rechtskeuze ten gunste van Frans recht af te leiden 
uitt de omstandigheden van het geval.172 In deze arresten wordt zonder meer de voor 
dee werknemer ongunstigere lex loci laboris toegepast. De vroeger duidelijk aanwezige 
tendenss om Franse werknemers te beschermen door Frans recht van toepassing te achten 
opp hun arbeidsovereenkomst is hiermee volgens hem in feite verdwenen.173 

Ditt beeld wordt bevestigd door latere rechtspraak zoals de arresten Ponzo uit 1990 
enn Wraber uit 1987.174 Ook de betekenis van art. L 122-14-8 CdT is inmiddels sterk 
gereduceerdd door een restrictieve interpretatie van de toepasbaarheid van dit artikel op 
internationalee gevallen. Gold de regeling aanvankelijk als voorrangsregel ten opzichte van 
Fransee multinationals, in 1993 besliste de Cour de Cassation dat voor toepassing van de 

1699 A. Lyon-Caen noot bij Cd 'App de Paris (21e Ch.) 27 november 1986 (Wuetig c. International 

Harvester)) Rev.Crit.dip 1988, 314 e.v. , 327; Moreau noot bij Cd 'App de Paris (21e Ch.) 7 juni 1996 

(Boikovv c. 1. Black Sea and Baltic General Insurance Company 2. Ingosstrakh) Rev.Crit.dip 1997, 

555 e.v. , 60; Coursier 1993, 25-27; Rodiere 1987, 150-154. 

1700 Lyon-Caen 1991, 41. 

1711 Sinay-Cytermann in: LA Sinay 1994, 317; Lagarde in: LA G. Lyon-Caen 1989, 88-92; Pocar RdC 

19888 tome 188, 387. 

1722 Lagarde, noot bij CdC (Ch.Soc.) 6 januari 1985 (CFAO c. Garnier Chèvreville) en CdC (Ch.Mixte) 

288 februari 1986 (Ai r Afrique c. Noireaux) Rev.Crit dip 1986, 501. 

1733 Lagarde Rev.Crit.dip 1986, 506 en Rev.Crit.dip 1991, 320. Zie ook Gaudemet-Tallon Rev.Crit.dip 

1988,, 84. 

1744 CdC (Ch.Soc.) 4 april 1990 Droit Social 1991, 22 (Ponzo); CdC (Ch.Soc.) 7 mei 1987 Rev.Crit.dip 

1988,, 78 (Wraber). Sinay-Cytermann in: LA Sinay 1994, 317-318. 
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bepalingg tevens noodzakelijk is dat de arbeidsverhouding wordt beheerst door Frans 
recht.1755 Aangezien het artikel per definitie uitsluitend betrekking heeft op in het buiten-
landd werkzame personen, komt deze uitspraak erop neer dat art. L 122-14-8 CdT slechts 
vann toepassing is als de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst (expliciet of 
impliciet)) een rechtskeuze hebben uitgebracht voor Frans recht. 

3.3.33 La Ueu d'exécution 

Zoalss gezegd heeft de ordre public social als basis van het Franse arbeidsrecht een 
belangrijkee invloed uitgeoefend op het Franse conflictenrecht met betrekking tot arbeidsover-
eenkomsten.. Deze belangrijke rol van de openbare orde leidde tot een territoriale werking 
vann het arbeidsrecht. Het territorialiteitsbegrip werd op zijn beurt meestal ingevuld als 
verwijzendd naar de plaats waar de werknemer zijn verplichtingen uit de arbeidsovereen-
komstt vervult. Het gehele arbeidsrecht was daarmee in beginsel onderworpen aan een ge-
slotenn verwijzingsregel op basis van de Ueu d'exécution. Deze tamelijk starre verwijzings-
regell  heeft op een aantal punten tot kritiek geleid. Deze kritiek richt zich zowel op de 
territorialiteitt als zodanig als op de invulling daarvan aan de hand van de lieu d'exécution. 

Omdatt de gesloten verwijzingsregel betrekking heeft op het arbeidsrecht als geheel, wordt 
geenn systematisch onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten arbeidsrechtelijke 
regelingen.. Het in het arrest Thuillier gemaakte onderscheid tussen réglementation ad-
ministratifministratif en obligatoire aspecten (garanties essentielies du contrat) werd nadien terug-
genomenn door de rechtspraak en door Lyon-Caen verworpen.176 Niet elke regeling richt 
zichh echter op de werkplek. Koopmans ziet de onderneming als centraal aanknopingspunt 
voorr het arbeidsrecht in het algemeen en het CAO-recht in het bijzonder. Ten aanzien van 
hett BBA dient de arbeidsmarkt als referentie. Ook in het Franse arbeidsrecht doen dit soort 
verschillenn zich voor.177 Dat een verschil in doelstelling van de diverse regelingen kan 
leidenn tot een verschil in internationale werkingssfeer, blijf t echter in Frankrijk - in ieder 
gevall  in de literatuur - vrijwel onzichtbaar door de sterke nadruk op territorialiteit in de 
zinn van aanknoping aan de Ueu d'exécution. 

1755 CdC (Ch.Soc.) 30 juni 1993 Rev.Crit. 1994, 324-331 (Robertson c. CEBTP). Daarnaast moet de 
werknemerr voor de uitzending in Frankrijk werkzaam geweest zijn voor het bedrijf. Zie: Tekstuitgave 
Dallozart.LL 122-14-8 CdT aant. 2 met verwijzing naar CdC (Ch.Soc.) 18december Ï9S4 Jurispr.soc. 
UIMMUIMM  1987.294; Cd'App Paris 27 november 1986 Rev.Crit.dip 1988, 314 (Wuetig c. International 
Harvester). . 

1766 Om overigens in 1996 omarmd te worden door Moreau in haar noot bij Cour d'appel de Paris (18e 
Ch.)) 13 april 1995 (Banco Borgès et Irmao c. Da Cunha), Rev. Crit.dip 1996, 329. 

1777 Zie bijvoorbeeld Lyon-Caen/Pélissier 1988, 38: de regels van arbeidsrecht worden daar beschouwd 
alss ' iois de police et de süreté (art 3 C.Civ.), régissant toutes les entreprises situées sur Ie lerritoire 
francaisfrancais dans leur rapport avec leur personnel". 
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Dee centrale plaats voor het recht van de lieu d'execution dwingt tot een nadere omschrijving 
vann dit begrip. Dan blijkt dat het niet in alle omstandigheden samenvalt met het recht van 
dee feitelijke werkplek. De lieu d'execution zou betrekking hebben op de plaats waar de 
hoofdverplichtinghoofdverplichting van de werknemer, in zijn hoedanigheid van werknemer, wordt uit-
gevoerd.. Voor een piloot is dan uitsluitend het werk verricht aan boord van het vliegtuig 
relevantt terwijl een architect in loondienst zijn hoofdverplichting nakomt achter de tekentafel 
enn niet op de bouwplaats. Dat er feitelijk op verschillende plaatsen wordt gewerkt, is dus 
niett relevant voor het bepalen van de lieu d'execution zolang de hoofdverplichting van 
dee werknemer maar valt te lokaliseren. Het in art. 6 EVO opgenomen criterium van de 
gewoonlijkegewoonlijke werkplek krijgt pas betekenis als de plaats van uitvoering in voornoemde zin 
wordtt verplaatst naar het buitenland.178 

Dee plaats van uitvoering van de overeenkomst is dus eerder een juridische constructie 
dann een feitelijk gegeven. Dit blijkt duidelijk uit de jurisprudentie inzake gevallen waarin 
aanknopingg aan de feitelijke werkplek onmogelijk of niet zinvol is. Het standaardvoorbeeld 
hiervoorr is de arbeidsovereenkomst van vliegend of varend personeel werkzaam in het 
internationalee transport. Voor dat type arbeidsovereenkomst leidt de fixatie op het recht 
vann de werkplek volgens Gamillscheg nogal eens tot het hanteren van pure ficties. In het 
Fransee IPR is dit ook duidelijk terug te vinden: in het arrest Air Afrique v. Noireaux werd 
hett recht van de lieu d'execution toegepast op het vliegende personeel waarbij het vervoer-
middell  gold als 'territoir' van het land van registratie.179 De in Frankrijk gestationeerde 
pilotenn werden aldus geacht hun arbeid te verrichten in Ivoorkust. De gelijkstelling van 
dee vlag van een vliegtuig met nationaal territoir is echter niet volledig. In andere arresten 
zoalss die inzake Ai r Maroc en Air Afrique c. Sylvestre, wordt geconstateerd dat hors de 
touttout établissement werd gewerkt.180 Het land van registratie wordt vervolgens beschouwd 
alss lieu d'emploi en niet als lieu d'execution.191 De in Air Afrique gehanteerde fictie 
sluitt overigens aan bij de situatie ten aanzien van zeeschepen. De Franse Code du Travail 
MaritimeMaritime is van toepassing op arbeid verricht op schepen onder Franse vlag. Dit wordt 
vaakk gezien als een toepassing van de lex loci laboris waarbij dus Franse schepen voor 
hett arbeidsrecht als Frans territoir beschouwd worden.182 

Hoewell  op verschillende onderdelen van het arbeidsrecht de territoriale werking van de 
wetgevingg terugkeert, blijkt dat ook in Frankrijk niet alle regelingen exact dezelfde 
werkingssfeerr hebben. In het arrest Wagon-lits werd de verplichting tot het instellen van 
eenn medezeggenschapsorgaan naar Frans recht afhankelijk gemaakt van het uitoefenen 

1788 Coursier 1993, 100-101. CdC (Ch.Civ.) Ie Ch. 16 juni 1987 Rev.Crit.dip 1988, 78 2' esp. nt. 
Gaudemet-Tallon. . 

1799 Verg. Moreau Rev.Crit.dip 1997, 64. 
1800 CdC (Ch.Soc) 31 maart 1978 Rev.Crit.dip 1978, 704 (Ai r Maroc); CdC (Ch.Civ) 16 juni 1987 

Rev.Crit.dipRev.Crit.dip 1988, 80 (Ai r Afrique c. Sylvestre). 
1811 Zie ook Coursier 1993, 108-109. 
1822 Loi du 13 decembre 1926 portant Code de Travail Maritime art. 5; Coursier 1993, 107; Chaumette 

DroitDroit  Social 1995, 997 e.v. 
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vann werkgeversverantwoordelijkheden in Frankrijk. Dit criterium is nauw verwant met 
maarr niet identiek aan dat van dee gewoonlijke werkplek van de individuele werknemers.183 

A.. Lyon-Caen acht het voor het Franse CAO-recht van doorslaggevend belang of een werk-
nemerr deel uitmaakt van de onderneming van de door de CAO gebonden werkgever.184 

Ookk in dat geval staat de (territoriale) werking ten opzichte van de werkgever dus centraal. 
Dee feitelijke werkplek speelt echter een hoofdrol in Hoofdstuk I van Boek lil Titel 

IVV van de Code du Travail dat regels bevat betreffende buitenlandse werknemers. In de 
daarinn opgenomen bepalingen wordt aan alle in Frankrijke werkzame werknemers een aantal 
rechtenn gegarandeerd, ongeacht de duur van de werkzaamheden en ongeacht de legale of 
illegalee status van de arbeid.185 Boek in Titel iv staat sterk in het teken van het vreem-
delingenrechtt en het tegengaan van discriminatie maar versterkt dus tevens de territoriale 
geldingg van het Franse arbeidsrecht. Deze territorialiteit garandeert maximaal respect voor 
dee lokaal geldende regels van arbeidsrecht maar heeft onder andere als nadeel dat daardoor 
dee continuïteit van de arbeidsverhouding in gevaar komt. Met name de in het volgende 
hoofdstukk te bespreken Duitse auteur F. Gamillscheg heeft zich om die reden afgezet tegen 
hett (oude) Franse IPR. 

Hoewell  de invulling van de lieu d'execution dus nog enige variatie vertoonde, was de 
aanknopingg in Frankrijk onder het oude recht tamelijk rigide. Uitzendingen naar het 
buitenland,, of ze nu van korte of lange duur zijn, leidden tot wijziging van het toepasselijke 
recht.1866 Daarentegen werden alle werkzaamheden binnen Frankrijk beheerst door Frans 
recht.. De territorialiteit van het Frans arbeidsrecht wijkt echter voor andersluidende inter-
nationalee afspraken.187 Het EG-verdrag en de daarop gebaseerde secundaire regelingen 
waaronderr Vo 1408/71, bevatten dergelijke andersluidende internationale afspraken.188 

Frankrijkk heeft zich door uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappenn gedwongen gezien de werkingssfeer van sommige bepalingen uit de Code du 

1833 Het arrest Wagon-lits (Conseil d'État 29 juni 1979 Rev.Crit.dip 1974,344 e.v.) was voor Francescakis 
aanleidingg om te pleiten voor het afschaffen van de ordre public social als basis voor het internationale 
arbeidsrechtt en het omhelzen van het procédé van de voorrangsregels (regies d*application immediate). 
Anderss dan de ordre public, baseert dat laatste procédé de werkingssfeer van een bepaling immers 
expliciett op het doel van die bepaling. 

1844 A. Lyon-Caen Rev.Crit.dip 1988, 328-329. 
1855 Art. L 341-6-1 bepaalt dat ook illegaal in Frankrijk werkzame personen de bescherming genieten 

vann de bepalingen van Boek II van de Code du Travail. Boek II bevat de réglementation du travail 
enn heeft globaal de inhoud van onze Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet. Ook heeft een 
dergelijkee werknemer recht op het geldende loon en een ontslagvergoeding gebaseerd op Frans recht. 
Art .. L 341-6-2 en 341-6-3 bevatten bevoegdheden voor vakbonden en belangengroeperingen op het 
terreinn van het bestrijden van discriminatie met betrekking tot de handhaving van de regels betreffende 
buitenlandsee werknemers. Art. 341-5 CdT bevat sinds 1993 een met de detacheringsnchtli jn ver-
gelijkbaree regeling. 

1866 Verg. voor een kortdurende uitzending naar het buitenland, i.e. Luxemburg CdC (Ch.Soc.) 25 januari 
19844 Rev.Crit.dip 1985, 328-329. 

1877 Robin Droit Social 1994, 133. 
1888 Zie voor de bijzondere positie van het EG-recht ook art. L 341-1 CdT. 
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TravailTravail aan te passen aan de eisen van het vrij verkeer van diensten.189 Maar ook het 
EVOO brengt volgens Rodière op dit punt een belangrijke wijziging aan in het Franse inter-
nationalee arbeidsrecht.190 Het EVO stemt immers voor het toepasselijk recht af op het 
landd waar de arbeid gewoonlijk verricht wordt en negeert expliciet kortdurende detache-
ringen.. Daarmee doorbreekt het verdrag de territorialiteit van het Franse arbeidsrecht tenzij 
dee arbeidsrechtelijke regelingen kunnen worden gebracht onder de werking van art. 7 (of 
eventueell  art. 10) EVO. 

Naarr aanleiding van een uitspraak van het Hof van Justitie EG heeft het ministerie van 
arbeidd een circulaire doen uitgaan over de toepasselijkheid van een aantal arbeidsrechtelijke 
regelingenn op in Frankrijk gedetacheerde werknemers. Deze circulaire is in 1993 vervangen 
doorr een wettelijke regeling. Art. L 341-5 CdT bevat sinds die tijd een sterk aan de detache-
ringsrichtlijnn verwante bepaling. Dit artikel verklaart expliciet dat - zelfs - op tijdelijke 
werkzaamhedenn verricht in het kader van de internationale dienstverrichting een aantal 
inn het artikel opgesomde bepalingen van Frans sociaal- en arbeidsrecht van toepassing 
zijn.1911 Het betreft bepalingen met betrekking tot de (aanvullende) sociale zekerheid, 
hett loon, de werktijden en de arbeidsomstandigheden. Art. 341-5 CdT gaat zelfs verder 
dann de detacheringsrichtlijn nu het artikel tevens betrekking heeft op de toepasselijkheid 
vann Franse CAO's in andere sectoren dan de bouwnijverheid en op regelingen met betrekking 
tott aanvullende sociale zekerheid.192 Inwerkingtreding van het EVO betekent dus bepaald 
niett het einde van de territoriale gelding van het Franse recht. Wel verschuift het accent 
vann de bepaling van het toepasselijk recht op de overeenkomst als geheel op basis van 
territorialee criteria naar het vaststellen van minimumbescherming op een aantal specifiek 
terreinen.. Deze verschuiving gaat deels aan de inwerkingtreding van het EVO vooraf en 
hangtt samen met de eisen van het vrij verkeer binnen de Europese Unie. 

3.44 Conflictenrecht voor CAO's 

3.4.11 Inter n 

Elkee CAO dient op grond van art. L 132-5 CdT zelf zijn economische en territoriale wer-
kingssfeerr aan te geven.193 Voor de vraag of een onderneming (entreprise) onder de econo-
mischee werkingssfeer van een CAO valt, is alleen de in het bedrijf daadwerkelijk uit-

1899 Zie t.a.v de toepasselijkheid van art. L 341-6 en 341-7 CdT en de bepalingen m.b.t. het Office des 
Migrationss Internationales: HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1417 (Rush Portuguesa) en 
deell  II I van dit boek. 

1900 Rodière Droit Social 1986, 126. 
1911 Loi no. 93-1313 van 20 december 1993 art. 36: Chaumette Droit Social 1995, 1002. 
1922 Zie over deze bepaling Rodin Droit Social 1994, 127-135. 
1933 Art. L 132 CdT eerste volzin: "Les conventions et accords colleclifs de travail déterminent leur champ 

d'applicationn territorial et professionnel." jo. art. L 132-11: "L e champ de application territorial des 
conventionss de branches et des accords professionnels et interprofessionnels peut être national, regional 
ouu local." Zie ook Couturier 1994, 463 
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geoefendee activiteit relevant.194 Bij een gemengd bedrijf geldt dat een bedrijf per werkeen-
heidd {établissement) slechts onderworpen kan zijn aan één CAO.195 Als de werkzaamheden 
vann het bedrijf onder meer dan één CAO vallen, geldt de CAO die betrekking heeft op de 
hoofdbezigheid.1966 Slechts als de verschillende activiteiten in duidelijk te onderscheiden 
werkeenhedenn worden uitgeoefend, kan voor elke activiteit ook een eigen CAO van toepas-
singg zijn. Binnen dit systeem is dus in feite het établissement oftewel de autonome werkeen-
heidd het aangrijpingspunt voor sociaal-economische werkingssfeer van de CAO.197 

Hetzelfdee criterium lijk t bepalend voor de territoriale werkingssfeer.198 In beginsel 
iss een CAO territoriaal van toepassing op ondernemingen (enfreprises) wier werkeü'ke zetel 
(siège(siège social) gelegen is binnen het werkingsgebied van de CAO.199 Een CAO is echter 
niett van toepassing op buiten de territoriale werkingssfeer van de CAO gelegen établis-
sementssements autonomes van binnen het territoir gevestigde ondernemingen.200 Omgekeerd 
iss een CAO slechts van toepassing op de binnen de werkingssfeer van de CAO gelegen 
établissementsétablissements van ondernemingen met hun zetel buiten het territoir, als deze établissements 
ookk daadwerkelijk autonome werkeenheden zijn.201 Een kort durende werkzaamheid 
binnenn het territoriale bereik van een CAO valt dan ook in het algemeen niet onder die 
CAO.. Daarvoor is immers nodig dat de aanwezigheid binnen het territoir een zekere mate 
vann permanentie heeft.202 

Vann de regels met betrekking tot de werkingssfeer van CAO's gaat derhalve een zekere 
afstemmingg tussen CAO's onderling uit. Deze afstemming betreft voornamelijk samenloop 
tussenn CAO's op hetzelfde niveau. Samenloop tussen CAO's op verschillende niveaus wordt 
beoordeeldd aan de hand van de regel van de disposition la plus favorable. Dit vaak als 
onderdeell  van de ordre public social beschouwde beginsel brengt een ver doorgevoerde 
hiërarchiee tot stand waarbij de algemene CAO voorgaat boven de meer specifieke, tenzij 

1944 CdC (Ch.Soc) 14 november 1973 Droit Social 1974, 146; CdC (Ch.Soc) 3 juni 1964, Droit Social 
1964,, 638; Lyon-Caen/Pélissier 1980, 14M42. 

1955 Lyon-Caen/Pélissier 1988, 929-930; Gatumel 1991, 353-4. 
1966 Tenzij de bezigheden in duidelijk te onderscheiden vestigingen worden verricht. Jacobs 1986, 346; 

Lyon-Caen/Pélissierr 1988, 929-930; Gatumel 1991, 353-354. Anders: Blanpain-Despax 1987, 263 
par.. 589-590. 

1977 Couturier 1994, 464; Lyon-Caen/Pélissier 1980, 143. Zie ook de jurisprudentie vermeld bij art. L 
132-55 in Dalloz CdT 1996, 228. Dat deze gelding zo sterk gekoppeld is aan het bedrijf en niet aan 
dee arbeidsovereenkomst hangt mijns inziens samen met het feit dat binding van de werkgever in 
Frankrijkk voldoende is om binding aan de CAO te bewerkstelligen. 

1988 Lyon-Caen/Pélissier 1980, 137. 
1999 Couturier 1994, 463 verwijst naar CdC (Ch.Soc.) 18 jan 1989 Jur. UIMM no. 89-514 blz. 140. 
2000 CdC {Ch. Soc.) 20 november 1991 Droit Social 1992, 84; Dalloz CdT art. 132-135. 
2011 CdC (Ch. Soc.) 25 oktober 1995 RJS 1995, 803 no. 1259 geciteerd in: Dalloz CdT an, 132-135. 
2022 Gatumel 1991, 350; Rodière 1987, 135-136. 
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dee specifieke regeling gunstiger is voor de werknemer.203 De facto komt deze regel er echter 

opp neer dat alle regels die op grond van hun professionele en territoriale bereik een 

specifiekee arbeidsverhouding bestrijken ook en wel tegelijkertijd op die arbeidsverhouding 

vann toepassing zijn. De regel die het gunstigst is voor de werknemer, bepaalt uiteindelijk 

dee rechtspositie van de werknemer.204 De vergelijking geschiedt per groep van regels 

diee hetzelfde onderwerp bestrijken (Ie même objet ou la même cause).205 In principe vindt 

geenn stapeling (cumul) van voordelen plaats.206 In de verhouding tussen CAO's onderling 

dientt de bepaling van de gunstigste regeling betrekking tot hebben op het geheel van 

werknemerss en niet op een individuele werknemer.207 Het is een strijdpunt of dit ook 

geldtt voor de gunstigheidsvergelijking tussen individuele en collectieve arbeidsovereenkom-

sten.2088 De keuze wordt gemaakt door de rechter op grond van objectieve criteria. Tricot 

verklaartt dit laatste uit de algemene gelding van CAO-bepalingen die kenmerkend is voor 

hett Franse CAO-recht. De uiteindelijk toe te passen 'rechtsregel' mag niet afhangen "de 

1'humeur,, voir de Terreur de tel ou tel salarié".209 

2033 Art. L 132-13 CdT regelt de verhouding tussen CAO's met een verschillende territoriale en/of 
professionelee reikwijdte. Deze regel zou volgens sommige auteurs ook van toepassing zijn op de 
verhoudingg tussen professionele en interprofessionele akkoorden op gelijk niveau. Zie bijv. Lyon-
Caen/Pélissierr 1988, 929. Art. L 135-2 bevat de plus favorable-regel voor de verhouding tussen de 
CAOO en de individuele arbeidsovereenkomst: Lyon-Caen/Pélissier 1988, 932; Jacobs 1986, 247; 
Gatumel,, 353. Het beginsel van de disposition favorable geldt overigens niet voor het probleem van 
dee opvolging van CAO's in de tijd. Hierbij geldt namelijk dat de nieuwe CAO directe werking heeft, 
ookk als hij ongunstiger is dan de oude CAO. Verschillende schrijvers wijzen er op dat de directe 
werking-regell  is ontstaan in een tijd dat een nieuwe CAO haast per definitie gunstiger was dan de 
oudee CAO. Als deze situatie feitelijk verandert, zou de juridische regel hierbij moeten worden 
aangepast.. In de tussentijd moet het leerstuk van de verkregen rechten uitkomst bieden. Zie: Jacobs 
1986,, 348; Lyon-Caen/Pélissier 1988,933 e.v. Zie voor een bestrijding van de gelijkstelling van ordre 
publicpublic social en la disposition la plus favorable Chalaron in: LA G. Lyon-Caen 1989, 243 e.v. Deze 
laatstee beschouwt art. L 135-2 CdT (een van de regelingen voor de concours des normes) als een 
duidelijkk van de ordre public social te onderscheiden regel. Voor CAO's, die volgens hem niet in 
eenn onderlinge hiërarchische verhouding staan, biedt de ordre public social geen oplossing, maar 
dee ptusfavorable-rcge\ wel (blz. 250). Het effect van de plusfavorable-regel is echter ook bij Chalaron 
datt regels met een meer specifiek bereik alleen van toepassing zijn als ze gunstiger zijn voor de 
werknemerr dan de meer algemene regels. 

2044 Couturier 1994, 452-453. 
2055 Lyon-Caen/Pélissier 1980, !33: CdC (Ch.Soc.) 12 februari 1969. 
2066 Tricot (Droit Social 1992, 363) citeert "en cas de concours de conventions collectives, les avantages 

ayantt Ie même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, Ie plus 
favorablee d'entre eux pouvant seul être accordé." 

2077 CdC (Ch.Soc.) 11 januari 1962, Droit Social 1962 nt. Savatier. Lyon-Caen/Pélissier 1980, 134; Tricot 

DroitDroit  Social 1992, 363. 
2088 Couturier 1994, 466, Dalloz CdT art. 135-2: CdC (Ch.Soc.) 25 januari 1984 Bull.Civ. V no 33. 
2099 Tricot Droit Social 1992, 363. 

162 2 



DeelDeel II - De uitgangsposities 

3.4.22 Internationaal 

Inn 1964 publiceert G. Lyon-Caen een artikel over de CAO in het IPR in het Journal de Droit 
International™International™ Op basis van onderzoek van CAO's en algemeen verbindend verklaring 
constateertt hij dat de territoriale werkingssfeer van CAO's meestal expliciet is opgenomen 
inn een van de eerste bepalingen van de CAO.211 De op dat moment beschikbare kleine 
hoeveelheidd rechtspraak houdt zich met name bezig met uitleg van dergelijke geschreven 
werkingssfeerbepalingen.. Standaardarrest op dit gebied is het - op dat moment zeer re-
centee - arrest Jacquin v. Verrerie et Cristallerie d'Arques van 29 mei 1963.2I2 In dat 
arrestt doet een in Italië woonachtige en werkzame ex-werknemer van een Frans bedrijf 
eenn beroep op een Franse CAO. Volgens de Cour de Cassation regelt de(ze) CAO echter 
slechtss arbeidsverhoudingen "sur Ie territoire métropolitain". De werkingssfeer van CAO's 
iss derhalve territoriaal beperkt. Deze territoriale beperking wordt vervolgens geacht betrek-
kingg te hebben op de feitelijke werkplek: de Franse CAO is slechts van toepassing op 
werkzaamhedenn in Frankrijk.213 

Dee nadelen van een dergelijke territoriale beperking moeten vervolgens weer worden 
geneutraliseerdd ten behoeve van Franse werknemers die worden uitgezonden door in 
Frankrijkk gevestigde werkgevers. Hiervoor zijn volgens Lyon-Caen diverse technieken 
beschikbaarr die ook in het interne arbeidsrecht worden gehanteerd, zoals het leerstuk van 
dee verkregen rechten {conservation des avantages acquis) en een variant op de loi la plus 
favorable-reg&lfavorable-reg&l op grond waarvan de werknemer er door de detachering niet op achteruit 
magg gaan.214 Deze technieken worden dus gebruikt om te voorkomen dat een werknemer 
bijj  kortdurende detachering buiten Frankrijk de rechten verliest die hij ontleent aan de 
Fransee CAO.215 Met name ten aanzien van CAO's op het terrein van de sociale zekerheid 
kann daarnaast het nadeel van de territoriale beperking worden opgeheven door vrijwillig e 
uitbreidingg van de werkingssfeer. Een CAO kan op verzoek van de werkgever van toepassing 
wordenn verklaard op uitgezonden en overgeplaatste werknemers van Franse - en in beperkte 
matee zelfs buitenlandse - ondernemingen.216 

2100 Lyon-Caen JDl 1964, 247-264. 
2111 Lyon-Caen JDl L964, 247-248. 
2122 Chambre Civile, section sociale JDl 1964, 301-302. 
2133 Hoewel Lyon-Caen wel lijk t te zien dat het meest gebruikte criterium voor toepassing van de CAO 

gelegenn is in de vestigingsplaats van de werkgever, gaat hij in zijn betoog uit van een territoriaal 
beperktee werking gebaseerd op de locus labons. 

2144 Lyon-Caen JDl 1964, 255. 
2155 In Nederland worden CAO-bepalingen geïncorporeerd in de individuele arbeidsverhouding. Bij 

uitzendingg zonder expliciete herziening van de arbeidsvoorwaarden kunnen de horizontale CAO-
bepalingenn gewoon mee worden genomen als deel van de arbeidsovereenkomst. Het effect hiervan 
iss vergelijkbaar met de door Lyon-Caen voorgestelde constructies. 

2166 Lyon-Caen JDl 1964, 256-257. Hij noemt hier de CAO's m.b.t. prévoyance van kaderpersoneel uit 
19477 en die voor gewone salaries uit 1961. 

163 3 



33 - Frankrijk 

Lyon-Caenn maakt overigens een onderscheid tussen de vraag of een in het buitenland 
uitgevoerdee arbeidsovereenkomst (nog) onder de Franse CAO valt en de vraag naar de 
toepasselijkee CAO op internationale arbeidsovereenkomsten die in Frankrijk uitgevoerd 
worden.2177 Voor zover in Frankrijk een algemeen verbindend verklaarde CAO van toepas-
singg is, vindt hij dat alle arbeid verricht in Frankrijk onder die CAO moet vallen. Anders 
zouu volgens hem het in het Franse internationale arbeidsrecht geldende territorialiteitsprin-
cipee zijn kracht verliezen.218 Territoriale werking dus bij werkzaamheden in Frankrijk, 
mett een vorm van uitstraling van de CAO bij werkzaamheden buiten Frankrijk. Er ontstaat 
opp deze wijze een parallel tussen de territorialiteit van de CAO en de territorialiteit van 
hett arbeidsrecht in het algemeen. 

Inn het artikel uit 1964 constateert Lyon-Caen echter dat het begrip 'territoriale werking' 
geenn welomschreven betekenis heeft. Het kan wijzen op aanknoping aan zowel de werkplek 
alss de vestigingsplaats van de werkgever als de plaats van totstandkoming van de overeen-
komst.2199 In de sociale zekerheid kan zelfs de nationaliteit van de werknemer aanleiding 
zijnn voor toepassing van de Franse CAO (zij het op vrijwillig e basis). Zinniger is zijns 
inzienss dan ook een onderscheid naar soorten bepalingen. Aan de ene kant staan de CAO-
bepatingenn met betrekking tot de réglementation de travail die, net als het vergelijkbare 
arbeidsrecht,, territoriale werking hebben. Aan de andere kant de bepalingen die een opbouw 
vann individuele rechten met zich meebrengen, zoals die inzake vervroegde uittreding. Deze 
laatstee hebben veeleer een personele werking. Daar tussenin staan de bepalingen omtrent 
dee beloning die volgens Lyon-Caen een gemengd territoriaal/personeel karakter hebben.220 

Inn dat geval is de personele werking - wederom - gebaseerd op de noties van verkregen 
rechtenn en la loi la plus favorable.221 

Inn diverse edities van Droit social international et europeen handhaaft Lyon-Caen dit 
pleidooii  voor een onderscheid tussen clauses réelles en clauses personnelles?11 In de 
editiee van 1985 wordt onderscheiden tussen "clauses organisant la collectivité de travail" 
enn "clauses prévoyant des garanties, susceptibles d'individualisation".223 De jurisprudentie 
lijk tt echter voorlopig vast te houden aan territoriale werking voor de gehele CAO, behoudens 
andersluidendee bepalingen in de CAO zelf. 

Eenn uitgebreide bespreking van de positie van CAO's in het IPR komt voor bij P. Rodière 
inn zijn boek "La convention collective de travail en droit international" uit 1987. Het werk 
vann Rodière sluit aan bij dat van G. Lyon-Caen.224 Het wekt dan ook geen verbazing 

2177 Lyon-Caen JDl 1964, 254. 
2188 Lyon-Caen JDl 1964, 258. Op dezelfde pagina echter lijken twee belangrijke uitzonderingen gemaakt 

tee worden nl. werknemers in dienst van bedrijven zonder vaste inrichting o.i.d. in Frankrijk en in 
hett buitenland geworven werknemers. 

2199 Lyon-Caen JDl 1964, 257 en 258. 
2200 Lyon-Caen JDl 1964, 257 en 259. 
2211 Lyon-Caen JDl 1964, 260. 
2222 Zie 1974, 100-101 (identiek aan 1980,116). 
2233 Lyon-Caen 1985, 85. 
2244 Lagarde (in: LA G. Lyon-Caen 1989, 84) beschouwt hen bijvoorbeeld als verwante auteurs. 

164 4 



DeelDeel II - De uitgangsposities 

datt de oplossing voor de positie van CAO's in het IPR volgens hem gezocht moet worden 
inn de ordre public social. In de eerste hoofdstukken van dit werk beschrijft Rodière de 
ontwikkelingg van de ordre public social als leidend beginsel in het internationale ar-
beidsrecht.. Bij Rodière mondt dit uit in een vrij strikte aanknoping aan de werkplek, met 
slechtss een uitzondering voor een duidelijk aanwezige rechtskeuze ten gunste van de 
werknemer.2255 Het uitgangspunt ten aanzien van CAO's was echter volgens Rodière anders 
dann ten aanzien van het wettelijke arbeidsrecht. Bij Lyon-Caen bleek al, dat de schaarse 
jurisprudentiee uitging van een territoriaal beperkte werking van CAO's. Dit werd in de hand 
gewerktt door Art. L 132-5 van de Code du Travail, dat verplicht tot het omschrijven van 
dee territoriale werkingssfeer van de CAO in de CAO zelf.226 De meeste CAO's bevatten 
dann ook een geschreven scope rule die aangeeft of de CAO geldt voor het Europese grond-
gebied,, of tevens voor de DOM-TOM's of juist slechts één of meer departementen bestrijkt. 
Dee literatuur, waaronder het artikel van G. Lyon-Caen uit 1964, stond dan ook met name 
inn het teken van het opheffen van de nadelen van diee strikte beperking tot arbeid verricht 
binnenn het territoir. 

Volgenss Rodière biedt ook hier de ordre public social de oplossing. CAO's, als deel 
vann het arbeidsrecht, kennen volgens hem een territoriale toepassing op basis van de ordre 
public.public. Andere wetgevingen of CAO-regelingen mogen daar van afwijken ten gunste van 
dee werknemer.227 Extraterritoriale toepassing van CAO's kan een gevolg zijn van zowel 
dee collectieve als de individuele partijautonomie. De individuele partij autonomie kan blijken 
uitt het feit dat in de individuele arbeidsovereenkomst een keuze is gemaakt voor de CAO 
zelf,, of voor het recht waarvan de CAO deel uitmaakt.228 Ook de impliciete partijwil speelt 
eenn rol. Deze vormt namelijk de verklaring voor het feit dat bij tijdelijke detachering buiten 
dee territoriale werkingssfeer de CAO toch van toepassing blijft . Er vindt dus een soort 
rayonnemenïrayonnemenï oftewel Ausstrahlung plaats.229 De collectieve partijwil komt volgens Rodière 
tott uiting in de scope rule van de CAO. 

Inn de CAO-praktijk wordt het belangrijkste alternatief voor aanknoping aan de plaats 
vann uitvoering gevormd door de aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever, 
eventueell  in combinatie met de plaats van totstandkoming van de overeenkomst. Zo komt 
dee zetel voor in de scope rule van de CAO voor journalisten en (waarschijnlijk) in die voor 
VRP's.. Een combinatie van de zetel met de plaats van totstandkoming komt voor in de 
ConventionConvention collective de retraite de prévoyance de cadres en in de CAO voor de rubber-
industrie.. Deze werkingssfeerbepalingen worden door Rodière niet beschouwd als autonome 
scopee rules maar als een vorm van 'rechtskeuze' die geen afbreuk kan doen aan de objec-

2255 Zie bijv. Rodière 1987, 41 waar hij zich keert tegen de manipulatie van de partijwil in de rechtspraak 
enn Rodière 1987, 36 waar hij pleit voor strikte territoriale toepasselijkheid van het arbeidsrecht (ook 
tijdelijkk in Frankrijk werkende werknemers vallen dwingend onder het Franse recht). 

2266 Rodière 1987, 127. 
2277 Rodière 1987, 140-141. 
2288 Rodière 1987, 142 e.v. 
2299 Zie ook Coursier 1993, 267. 
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tievee werkingssfeer van de CAO.230 Het voordeel van deze benadering is, dat daarmee 
eenn parallel ontstaat tussen arbeidsrecht en CAO. Beide zijn immers territoriaal van toepas-
singg op basis van de ordre public, maar laten afwijkingen op grond van de partijautonomie 
toee voor zover deze gunstig zijn voor de werknemer. 

Dee door Rodière aangebrachte parallel tussen de conflictregels voor de CAO en die voor 
hett wettelijk arbeidsrecht komt ook naar voren in Lyon-Caen's Les relations de travail 
internationalesinternationales uit 1991. In dat boek wordt de bespreking van de CAO opgesplitst. De 
collectievee regelingen met een sociaal verzekeringskarakter, zoals die inzake verzekering 
tegenn werkloosheid en die inzake pensioen, worden behandeld als onderdeel van het 
internationalee sociale zekerheidsrecht. In het hoofdstuk over het toepasselijk recht op de 
arbeidsovereenkomstt wordt slechts de convention collective du travail behandeld.231 Uit-
gangspuntt is nu, dat de jurisprudentie geen onderscheid maakt tussen toepasselijk recht 
enn toepasselijke CAO; de CAO is een integraal onderdeel van het {objectief) toepasselijke 
recht.. Wanneer een van de partijen haar claim uitsluitend op een Franse CAO baseert, wordt 
daarentegenn een territoriale beperking in de CAO aanwezig geacht, behoudens tegengestelde 
bepalingg in de CAO zelf.232 

Dezee territoriale beperking kan op twee manieren worden doorbroken. Enerzijds kan 
eenn CAO door de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst op vrijwillig e basis van 
toepassingg worden verklaard. Een dergelijke CAO-keuze is volgens Lyon-Caen een serieuze 
indicatiee voor een rechtskeuze voor Frans recht. Anderzijds bevatten sommige CAO's bepa-
lingenn die hun werking expliciet uitstrekken over gedetacheerde of overgeplaatste werk-
nemers.. In dat geval zijn de CAO-bepalingen van toepassing op alle werknemers die behoren 
tott een aan de CAO gebonden onderneming. Dit soort bepalingen onderstrepen volgens 
Lyon-Caenn het belang van identificatie van de werkgever in internationale arbeidsverhoudin-
gen.2333 Als een Franse CAO van toepassing is op een arbeidsverhouding naar buitenlands 
recht,, geldt het principe van de disposition la plus favorable.27,4 

Err zijn verschillende Franse arresten aan te wijzen waarin zowel Franse als buitenlandse 
CAO'ss als deel van de lex causae worden beschouwd.235 De CAO behoort tot het statut 
légallégal du travailleurP6 In 1991 wees de Cour de Cassation een mijns inziens vergaand 
arrestt waarin Franse CAO's expliciet als deel van het Franse arbeidsrecht worden beschouwd. 

2300 Rodière 1987, 136 en 140-141. 
2311 Lyon-Caen 1991,49. 
2322 Lyon-Caen 1991, 50. 
2333 Het is overigens opvallend dat in dit kader geen melding wordt gemaakt van de zaak Ai r Afrique. 

Hierinn speelde immers een belangrijke rol of de franse piloten wel of niet behoorden tot de franse 
vestiging. . 

2344 Voor het geheel zie Lyon-Caen 1991, 49-52. 
2355 Zie voor een buitenlandse CAO als deel van de lex causae: CdC (Ch.Soc) 7 mei 1987 Rev.Crit. dip 

1988,, 78 nt Gaudemet-Talion (Wraber); Sinay-Cytermann in: LA Sinay 1994, 318. 
2366 Ten aanzien van een Franse CAO, zie Cour d'Appel de Paris 27 november 1986 Rev.Crit.dip 1988, 

3200 (Wuetig c International Harvester). 
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Hett arrest had grotendeels betrekking op de positie van buitenlands recht in de procedure 
enn is gewezen door de eerste civiele kamer.237 In dit arrest wordt de in de literatuur 
waargenomenn samenhang tussen wettelijk en conventioneel arbeidsrecht bevestigd. Voor 
eenn territoriale beperking van de werking van de CAO is volgens de Cour de Cassation 
slechtss plaats als de CAO zelf hier nadrukkelijk in voorziet. Coursier, die in beginsel de 
oplossingg van de Cour de Cassation onderschrijft, vraagt zich af hoe deze uitspraak zich 
verhoudtt tot de verplichting om in elke CAO een omschrijving van de territoriale werkings-
sfeerr op te nemen: zijn daarmee niet alle CAO's expliciet of impliciet territoriaal beperkt? 

Hett opvallende is dat de onderhavige CAO inderdaad een expliciete werkingssfeer-
bepalingg kende. De CAO was op grond van art. 1 van toepassing op "les rapports entre 
maisonss d'édition qui ont leur siège en France métropolitaine et les salaries..." Derhalve 
bleekk volgens de Cour de Cassation uit niets dat deze CAO niet van toepassing zou zijn 
opp een buiten Frankrijk uitgevoerde arbeidsovereenkomst. Dit is ongetwijfeld correct, de 
territorialee werkingssfeer van de CAO was immers gekoppeld aan de vestigingsplaats van 
dee werkgever en niet aan de feitelijke of gewoonlijke werkplek. Maar daarmee was de 
CAOO nog niet van toepassing op de onderhavige overeenkomst. De casus betrof namelijk 
eenn in de vs gestationeerde executive president van een dochteronderneming gevestigd 
tee New York. Deze sprak de in Frankrijk gevestigde moederonderneming van het Ameri-
kaansee bedrijf en een eveneens in Frankrijk gevestigde zusteronderneming aan wegens 
ongerechtvaardigdd ontslag. Een valide argument tegen toepassing van de CAO was dan 
ookk mijns inziens dat de onderhavige werknemer geen deel uitmaakte van de onderneming 
inn Frankrijk.238 De procedure liep echter anders. In beginsel verklaarde de rechter 
Amerikaanss recht van toepassing op de arbeidsovereenkomst. Dat vervolgens toch Frans 
rechtt werd toegepast, heeft te maken met de positie van buitenlands recht in de procedure. 
Omdatt geen der partijen voldoende bewijs had aangedragen over de inhoud van het Ameri-
kaansee recht, werd uiteindelijk alsnog Frans recht toegepast op het geschil. 

3.4.33 Waardering CAO-conflicten 

Hett Franse CAO-recht geeft de sociale partners de mogelijkheid juridisch bindende afspraken 
tee maken met betrekking tot zowel individuele als collectieve arbeidsverhoudingen. 
Handhavingg van de CAO geschiedt mede doordat individuele werknemers in rechte een 
beroepp kunnen doen op de normatieve CAO-bepalingen die - als een soort bedrijfsrecht -
hunn individuele arbeidsovereenkomst beheersen. Deze status maakt de Franse CAO-bepalin-

2377 CdC (Ie civ.) 5 november 1991 Rev.Crit.dip 1992, 315: 'Tapplicaüon [au contrat de travail] du droit 
francaiss emporte celle des conventions collectives qui en font partie." Zie ook Couturier 1994, 457. 

2388 Verg. A. Lyon-Caen Rev.Crit.dip 1988, 328-329. 
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genn geschikt als object van het IPR.239 Daarbij is er geen wezenlijk onderscheid tussen 
dee CAO zelf en de verbindendverklaring daarvan. Dit hangt samen met het in Frankrijk 
geldendee institutionele stelsel waardoor ook toepasselijkheid van de CAO zelf niet strikt 
beperktt is tot CAO-partijen en hun leden. 

Tenn aanzien van de CAO in het IPR worden redeneringen ontleend aan het interne 
arbeidsrecht.. Opvallend is echter dat daarbij wel een beroep wordt gedaan op de ordre 
publicpublic social, die in het interne recht de oplossing biedt voor verticale CAO-conflicten, 
maarr niet of nauwelijks op de regels die betrekking hebben op conflicten tussen CAO's 
vann hetzelfde niveau. In het interne recht speelt namelijk de vestiging van de onderneming 
enn zijn zelfstandige etablissementen een centrale rol bij afbakening van de territoriale 
werkingssfeerr van CAO'S. Bij kortdurende verplaatsingen en mobiele arbeid blijf t daardoor 
dee CAO van het uitzendende bedrijf van toepassing. Volgens Rodière kan in interne CAO-
conflictenn ook de voorkeur worden gegeven aan continuïteit omdat de Franse CAO's 
onderlingg uitwisselbaar zouden zijn.240 In het IPR daarentegen geldt deze uitwisselbaarheid 
niet.. Daar zou dan ook sprake zijn van een dwingende territoriale toepassing aangevuld 
mett de collectieve en individuele partijautonomie. 

Inn de internationaal-privaatrechtelijke jurisprudentie is in de loop der tijd een verschuiving 
opgetredenn van territoriale toepassing van CAO's naar toepassing als deel van het toepas-
selijkk recht. In dezelfde tijd is echter in het conflictenrecht voor het wettelijke arbeidsrecht 
eenn verschuiving opgetreden waarbij territoriale toepassing van het gehele arbeidsrecht 
dee hoofdregel werd. Het is dan ook niet onlogisch dat voor beide uiteindelijk dezelfde 
conflictregell  wordt gehanteerd. Er bestaat echter een spanningsveld tussen de autonomie 
vann de sociale partners ten aanzien van de werkingssfeer van de CAO aan de ene kant en 
dee algemene gelding van het arbeidsrecht inclusief de CAO aan de andere kant. Rodière 
lostt deze spanning op door aan de autonomie van sociale partners dezelfde betekenis toe 
tee kennen als die van de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. Ook ten aanzien 
vann de collectieve partijautonomie kan dan de ordre public social de oplossing bieden. 
Hett isde vraag of deze oplossing in overeenstemming is met de jurisprudentie. In het arrest 
vann 1991 lijk t een beperking van de werkingssfeer in de CAO zelfde individuele werknemer 
well  degelijk te kunnen beroven van de door de CAO geboden bescherming. 

Dee door Lyon-Caen voorgestelde onderverdeling in verschillende soorten CAO-bepalin-
genn lijk t geen navolging te hebben gekregen. Hierbij past echter een caveat: de discussie 
lijk tt zich te beperken tot conventions collectives du travail. Regelingen met een sociaal 
zekerheidskarakterr vallen onder een ander regime. 

2399 Verg. Cour d'appel de Paris 27 november 1986, Rev.Crii. 1988, 320: "Fapplication de la convention 
collectivee s'impose a 1'employeur et crce au profit des salaries des droit auxquels ils ne peuvent 
renoncer.. Par eet effect impératif, la convention collective participe du statut legal du travailleur et 
nonn du domaine contractuel." 

2400 Rodière 1987, 135-136. 
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44 Waardering 

Inn het Franse IPR ten aanzien van arbeidsovereenkomsten heeft de openbare orde altijd 
eenn grote rol gespeeld.241 Ook in de periode waarin de doctrine ervan uitging dat de 
verwijzingsmethodee voor overeenkomsten in het algemeen ook toepasbaar was op inter-
nationalee arbeidsovereenkomsten, werden er vonnissen gewezen die het Franse recht 
dwingendd van toepassing achtten op alle arbeid verricht in Frankrijk. Deze territoriale 
toepassingg werd verklaard vanuit het belang van het arbeidsrecht voor de sociale en 
economischee ordening. Daarbij speelde een zekere mate van protectionisme een rol. De 
territorialiteitt van het Franse recht moest voorkomen dat Franse bedrijven en werknemers 
concurrentiee ondervonden van buitenlandse bedrijven met lagere loonkosten respectievelijk 
buitenlandsee werknemers die een lager beschermingsniveau accepteren.242 

Naastt deze territoriale opvatting over de gelding van het arbeidsrecht, gebaseerd op 
dee openbare orde, werd echter in de jurisprudentie ook gevolg toegekend aan de partij-
autonomie.. Franse werknemers die hun werkzaamheden verrichtten in het buitenland of 
inn de koloniën, werden beschermd naar de maatstaven van het eigen, Franse recht via een 
ruimee interpretatie van de loi d'autonomie. De jurisprudentie en doctrine verzoenden deze 
tweee gegevens door het formuleren van een gecombineerde verwijzingsregel gebaseerd 
opp begunstiging. De rechtvaardiging hiervoor werd gevonden in het leerstuk van de ordre 
publicpublic social. De gecombineerde toepassing van de loi d'autonomie en de loi du lieu 
d'executiond'execution werd in 1973 verkondigd door de toenmalige president van de Chambre Sociale 
vann de Cour de Cassation Jean Laroque, in een vergadering van het Comité franqais de 
droitdroit international privé.243 A. Lyon-Caen beschreef dit systeem vervolgens in zijn noot 
bijj  de arresten Montfort en Air Maroc. In de daarop volgende jaren maakte de gecom-
bineerdee verwijzingsregel een ware zegetocht: in de jaren '80 baseerden vele auteurs zich 
erop.244 4 

Mett deze ontwikkeling werd het IPR ten aanzien van arbeidsverhoudingen (opnieuw) 
losgemaaktt van het IPR met betrekking tot overeenkomsten in het algemeen.245 Arbeids-
rechtelijkee begrippen als verkregen rechten en ordre public social konden daarmee een 
belangrijkee rol spelen in de ontwikkeling van het verwijzingsrecht. Het feit dat voor arbeids-
geschillenn een aparte kamer van de Cour de Cassation bevoegd is, heeft hiertoe ongetwijfeld 

2411 Zie voor het conflictenrecht onder het EVO nog Coursier 1993, 215-218 
2422 Robin Droit Social 1994, 127 en zie ook Deel III . 
2433 Travaux du Cté fr.de dip 1971-1973, 165. Coursier 1993, 84-85. In de kiem is een tweeledig toepas-

singscriteriumm al aanwezig in de noot van Baüffol bij het arrest Zanarelli (Rev.Crit.dip 1970, 281-286 
enn m.n. 282). 

2444 Zie bijvoorbeeld Rodière 1987, 23-24 en 51-52; idem Droit Social 1986, 709-714; Gaudemet-Tallon 
DroitDroit  Social 1986, 406-409 en Rev.Crit.dip 1988, 84-85; A. Lyon-Caen JDI 1986, 707-711. Ook in 
dee boeken over het IPR in het algemeen komt hetzelfde beeld naar voren: Mayer 1987, 446; Lous-
souarnn 1980, 438. 

2455 Rodière (1986, 118-119) ziet een duidelijke toename van het particularisme van de verwijzingsregel 
voorr arbeidsovereenkomsten. Met name in Frankrijk en Italië zou de interne ordre public social worden 
geprojecteerdd op het IPR. 
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bijgedragen.. Het internationale arbeidsrecht van voor het EVO lijk t echter op twee gedachten 
tee hinken. Enerzijds speelt de favor-gedachte nog een rol. Dit blijkt uit de principiële 
bereidheidd om meer dan één rechtsstelsel van toepassing te achten op dezelfde rechtsvraag. 
Anderzijdss heeft de openbare orde-gedachte geleid tot een gesloten verwijzingsregel op 
basiss van de feitelijke werkplek. De rechtskeuze wordt nog wel erkend maar heeft een 
ondergeschiktt karakter gekregen; een impliciete rechtskeuze wordt niet snel meer aan-
genomen. . 

Dee in de literatuur geuite kritiek op dit systeem is tweeërlei. Volgens sommigen zou 
hett Franse arbeidsrecht gebaat zijn bij een nauwer bij gewone overeenkomsten aansluitende 
verwijzingg die gecorrigeerd wordt via regies d'application immediate. Die laatste zouden 
hunn werkingssfeer nauwkeurig kunnen afstemmen op hun doelstelling, zonder dat daarvoor 
eenn beroep hoeft te worden gedaan op de openbare orde. De voorstanders van dit systeem 
beschouwenn de ordre public als een te globaal begrip dat leidt tot een sterk territoriale 
werkingg van het arbeidsrecht en tot overbedeling van het Franse recht.246 Volgens andere 
schrijverss daarentegen heeft de hantering van de ordre public geleid tot een gesloten 
verwijzingsregell  die onrecht doet aan de beschermingsgedachte. Bij arbeidsovereenkomsten 
diee aanknopingspunten hebben in meer dan één rechtsorde zou volgens hen vaker het voor 
dee werknemer gunstigste recht moeten worden toegepast.247 

Mett de inwerkingtreding van het EVO is in heel Europa een favor- systeem geïntroduceerd 
datt sterke verwantschap vertoont met dat van het oude Franse IPR. Dwingende werknemer-
beschermendee bepalingen kunnen op grond van art. 6 EVO zowel van toepassing zijn op 
basiss van objectieve geografische verbondenheid met de casus, als deel uitmaken van het 
gekozenn recht. Als rechtskeuze en objectief toepasselijk recht uiteenlopen ontstaat dus ook 
onderr het EVO een dubbel regime. De uiteindelijke keuze tussen de beide toepasselijke 
rechtsstelselss wordt onder het EVO, evenals onder het oude Franse recht, gebaseerd op de 
loiloi  la plus favorable. Het Franse recht kan dan ook dienen als inspiratiebron voor uitleg 
vann art. 6 lid 1 EVO. 

Dee objectieve verwijzingsregel van art. 6 lid 2 2 EVO wijkt echter af van de oude Franse 
conflictregell  op basis van de ordre public. De conflictregel in Frankrijk was een gesloten, 
enkelvoudigee verwijzingsregel gebaseerd op de lieu d'execution. Deze term had een niet 
geheell  eenduidige betekenis. Ten aanzien van sommige delen van het arbeidsrecht leek 
mett name het centrum van de werkzaamheden en/of de ligging van de onderneming van 
belang.. Ten aanzien van een groot aantal onderwerpen was echter sprake van strikte 
territorialiteitt van het Franse arbeidsrecht in die zin dat ook kortdurende werkzaamheden 
inn Frankrijk werden beheerst door Frans recht. Op dit punt bracht de inwerkingtreding 
vann het EVO dan ook een duidelijke wijziging teweeg in het Franse IPR. 

Hett EVO bevat voor arbeidsovereenkomsten een half-open conflictregel met twee, op 
hett eerste gezicht gelijkwaardige, aanknopingspunten te weten de werkplek en de vestiging 

2466 Zie met name Francescakis 1974. 

2477 Pocar fo/Ct.188, 344 e.v.; Lagarde in: LA G. Lyon-Caen 1989, 88; Sinay-Cytermann in: LA Sinay 

1994,, 317. 
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vann de werkgever. Bij kortdurende uitzending blijf t onder art. 6 lid 2 EVO het toepasselijk 
rechtt constant. Strikte toepassing van het recht van de feitelijke werkplek is dan ook onder 
hett EVO slechts mogelijk als de betreffende bepalingen onder kunnen worden gebracht 
bijj  art. 7 en/of art. 10 EVO. De Franse wetgever lijk t een dergelijke territoriale toepassing 
nadrukkelijkk te ambiëren, waar hij in art. L 341-5 CdT een gedeelte van het Franse recht 
vann toepassing verklaart op tijdelijk naar Frankrijk gedetacheerde werknemers. Ook onder 
hett EVO wordt daarbij geen strikte scheiding aangebracht tussen verwijzing aan de ene 
kantt en het leerstuk der voorrangsregels aan de andere kant. 

Dee ontwikkeling van de positie van CAO's in het Franse IPR vertoont zowel parallellen 
alss verschillen met die van het wettelijke arbeidsrecht. Frankrijk kent het institutionele 
stelsell  met betrekking tot de bindende kracht van CAO's, In dit stelsel moet mijns inziens 
ookk de niet algemeen verbindend verklaarde CAO worden beschouwd als een vorm van 
wetgeving.. Het lijk t naar Frans recht inderdaad weinig verschil te maken of de toepas-
selijkheidd van de CAO zelf in het geding is of die van verbindend verklaarde bepalingen 
daaruit.. De CAO is onderdeel van de ordre public social en heeft dan ook een territoriale 
toepassing. . 

Opp basis van het arrest Verrerie et Cristallerie d'Arques werd aangenomen dat deze 
territorialee toepassing van de CAO ook, en misschien wel met name, een beperking inhield. 
CAO'ss hadden volgens dit arrest immers slechts betrekking op arbeidsverhoudingen binnen 
hett Franse territoir. De literatuur verzette zich hiertegen en probeerde met op het interne 
arbeidsrechtt gebaseerde argumenten de nadelen van deze territoriale beperking op te heffen. 
Tenslottee bracht ook hier de ordre public social uitkomst. 

Naarmatee de verwij zingsregel sterker gebaseerd werd op de ordre public social en 
dee verwijzingsregel voor het gehele arbeidsrecht daarmee territorialer van karakter werd, 
kropenn de conflictregel voor het arbeidsrecht en die voor de CAO meer naar elkaar toe. 
Pogingenn om een differentiatie aan te brengen tussen de verschillende soorten CAO-bepalin-
genn leken evenmin te slagen als vergelijkbare pogingen ten aanzien van het arbeidsrecht 
inn het algemeen, tenminste voor zover het de conventions collectives de travail betreft. 

CAO'ss maken in de latere literatuur en jurisprudentie simpelweg deel uit van het 
toepasselijkee recht. Dit gaat zelfs zo ver dat een Franse CAO toegepast kan worden als 
subsidiairr toepasselijk recht, als de inhoud van het eigenlijk toepasselijke recht niet door 
partijenn is gesteld en bewezen en de Franse rechter daarom terugvalt op het Franse recht. 

Err blijf t echter een zekere spanning bestaan tussen het systeem van het CAO-recht en 
hett IPR. In beginsel is toepassing van een Franse CAO namelijk gebaseerd op het feit dat 
eenn bepaalde autonome werkeenheid zowel onder de economische als onder de territoriale 
werkingssfeerr van de CAO valt. De binding van de werkgever staat voorop, vervolgens 
iss slechts relevant of de werknemer deel uitmaakt van de gebonden onderneming. Als deze 
regell  van intern CAO-recht wordt doorgetrokken naar het IPR, kan betwijfeld worden of 
ookk tijdelijk in Frankrijk werkzame personen die niet worden opgenomen in een in Frankrijk 
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tee lokaliseren établissement, wel onder een Franse CAO kunnen vallen.248 Dit resultaat 
strooktt echter niet met de toepassing - onder het oude recht - van vrijwel het gehele Frans 
arbeidsrechtt op vrijwel alle werkzaamheden verricht binnen Frankrijk. Inmiddels is elke 
twijfell  over de bedoeling van de Franse wetgever op dit punt weggenomen door de Franse 
pendantt van de detacheringsrichtlijn te weten Art. L 341-5 CdT. Deze bepaling verklaart 
nadrukkelijkk dat Franse CAO's ook van toepassing zijn op in Frankrijk actieve buitenlandse 
ondernemingenn "non-établies en France". 

2488 Verg. nt A. Lyon-Caen bij Cour d'appel de Paris 27 november 1986, Rev.Crit.dip 1988, 328. 
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