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Dee uitgangsposities - Duitsland 

11 Internationaal privaatrecht 

1.11 Inleiding 

Hett Duitse verwijzingsrecht berust (grotendeels) op de regels opgenomen in het Einfüh-
rungsgesetzrungsgesetz turn Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB).1 Tot de wetswijziging van 1986 
waarbijj  de bepalingen van het EVO werden overgenomen in het EGBGB, bevatte deze wet-
gevingg echter geen regeling voor overeenkomsten. De ontwikkeling op dit gebied vond 
geheell  plaats in de literatuur en jurisprudentie waarbij de invloed van de leer van Von 
Savignyy duidelijk merkbaar was.2 Bij de verwijzing speelde het zoeken naar de 'internatio-
naal-privaatrechtelijkee gerechtigheid' een grote rol. Dit begrip dankt zijn betekenis in het 
Duitsee IPR aan Gerhard Kegel.3 Voortbouwend op het werk van Ph. Heek4 ontwikkelde hij 
hett begrip 'internationaal privaatrechtelijke gerechtigheid' als zelfstandig begrip naast de 
doorr het materiële recht nagestreefde 'materieelrechtelijke rechtvaardigheid'.5 

Hett bereiken van iPR-gerechtigheid is volgens Kegel het doel van het IPR. De belangen 
diee het IPR dient, laten zich nader indelen in Parteünteressen, Verkehrsinter'essen en Ord~ 
nungsinteressen.nungsinteressen. Deze begrippen hebben een specifieke, op zijn theorie gebaseerde bete-
kenis.. De Parteünteressen verwijzen met name naar het belang van individuen om een 
rechtt toegepast te zien waarmee ze bekend zijn of waarmee ze zich verbonden weten. De 
VerkehrVerkehr sinter essen verplichten tot het vereenvoudigen van het internationale rechtsverkeer. 
Eenvoudd van de te hanteren regels, rechtszekerheid en favor validitatis vormen elementen 
hiervan.. Ook de Ordnungsinteressen tenslotte verwijzen niet naar een statelijk belang, maar 

11 Bij invoering van het EVO in 1986 is het Duitse recht ingrijpend veranderd. De oude tekst wordt 
aangeduidd als aF (alte Fassung), de op het EVO berustende tekst als nF (neue Fassung). 

22 Rammeloo 1992, 25 ev. en 123; Junker 1992, 47 e.v. 
33 Kegel in: FS Lewald 1953, 270; Kronke RabelsZ 1981, 302; Flessner 1990, 47, 55 en 80; Musielak/ 

Schrurigg in: FS Kegel 1987, 10. 
44 Voor Heek als grondlegger van de Interessenjurisprudenz: zie Kegel in: FS Lewald 1953, 262; Lüderitz 

in:: FS Kegel 1977, 33; Flessner 1990, 22. Heek op zijn beurt bouwde voort op het late werk van 
Jheringg (Kop 1992, 60) 

55 Zie laatstelijk Kegel 1995, 106 e.v. 
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naarr particuliere belangen.6Het begrip heeft twee hoofdaspecten, te weten dat van de innere 
EntscheidungsharmonieEntscheidungsharmonie en dat van de aussere Entscheidungsharmonie.1 Het eerste aspect 
betreftt het belang van het toepassen van een consistent geheel van regels. In het algemeen 
vereistt dit belang het toepassen van een en hetzelfde rechtsstelsel op het geheel van 
rechtsvragen.88 Het tweede aspect duidt op het streven de beslissing omtrent het toe te 
passenn recht zoveel mogelijk onafhankelijk te doen zijn van het land waar die beslissing 
genomenn wordt. In deze laatste betekenis wordt de term Entscheidungsharmonie ook in 
hett Nederlandse IPR gebruikt. 

All  deze door Kegel onderscheiden conflictenrechtehjke belangen dienen afgewogen 
tee worden bij het formuleren van een alzijdige verwijzingsregel die het raumlich ofortlich 
bestebeste Recht moet aanwijzen.9 De IPR-belangen kunnen vervolgens weer opzij gezet worden 
doorr de eisen van materieelrechtelijke gerechtigheid en/of de zogenaamde Machtsinteressen 
vann de staat.10 Deze laatste twee belangen beïnvloeden bij Kegel echter niet de verwijzing 
maarr werken door in het IPR in de vorm van de openbare orde-exceptie en de bijzondere 
regelss van openbare orde (Eingriffsnormen). Privaatrecht wordt door Kegel namelijk niet 
gezienn als een instrument van ordening en sturing van de sociale orde, maar als bürgerliches 
Freiraum.Freiraum.uu Daarom ontbreekt er een belang van de staat bij toepassing van zijn eigen 
privaatrecht.. Het staatsbelang uit zich slechts in het publiekrecht. Waar het publiekrecht, 
inn uitzonderlijke situaties, ingrijpt in de private rechtsverhoudingen moet de openbare orde 
off  het leerstuk der voorrangsregels uitkomst bieden.12 De scheiding tussen privaatrecht 
enn publiekrecht is dus cruciaal voor zijn iPR-systeem. Ook in dit opzicht staat Kegel in 
dee traditie van de Savigniaanse methode. 

Inn Duitsland is veel, en gedeeltelijk ook zeer fundamentele, kritiek gekomen op de Savig-
niaansee methode en de uitwerking daarvan door Kegel.13 Net als in Nederland, is er in 
dee jaren '70 een beweging ontstaan die de waardenvrijheid van het Savigniaanse systeem 
aanvochtt en aansluiting zocht bij de Amerikaanse governmental interest analysis. Kegel 
iss gedurende deze hele periode echter niet wezenlijk van mening veranderd. De opvattingen 
vann Kegel sluiten aan bij die van andere auteurs die de Savigniaanse traditie aanhangen, 
zoalss Von Bar en Ferid voor wat betreft het algemene IPR en Gamillscheg, Junker en 

66 Baum (1985, 218) noemt - naast Kegel - Raape, Sturm, Beitzke, Neuhaus en Wolff als schrijvers 
diee de Privatperson als centrale belanghebbende in het IPR zien. 

77 Kegel in: FS Lewald 1953, 274-276 en 1995, 109-112. Wengler omschreef deze belangen ais respec-
tievelijkk het streven naar materiële harmonie en het streven naar een Konfliktsmimmum (aangehaald 
doorr Lüderitz in: FS Kegel 1977, 34 en Kegel in: FS Lewald 1953, 262-263). 

88 Nauw hiermee samenhangend is het belang van toepassing van een reëel bestaand recht. Kegel in: 
FSS Lewald 1953, 286. 

99 Kegel 1995, 106 en in: FS Lewald 1953, 270. 
100 Kegel in: FS Lewald 1953, 278-279. 
111 Verg. Firsching 1987, 20-22. 
122 Kegel 1995, 106 resp. 118. 
133 Zie: het beroemde artikel van Zweigert RabelsZ 1973, 435-452; Joerges 1971. Voor een aanval op 

dee door Kegel onderscheiden IPR-belangen, zie: Flessner 1990. 
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Schnitzlerr ten aanzien van het internationale arbeidsrecht.14 Ook de rechtspraak met betrek-
kingg tot het IPR legde het accent bij de verwijzing op de private belangen, waarbij voor 
contractenn de partijbelangen voorop stonden.15 Er werd in het algemeen een scherp onder-
scheidd gemaakt tussen privaatrecht en publiekrecht.16 Terwijl voor het privaatrecht de 
methodee van alzijdige verwijzing werd gehanteerd, werd toepasselijkheid van het publiek-
rechtt bepaald door eenzijdige afbakeningsregels.17 Deze twee aspecten: een sterk op par-
tijenn gerichte verwijzing en de, mede hierdoor noodzakelijke, scherpe scheiding tussen 
privaat-- en publiekrecht werkten ook door in het internationale arbeidsrecht.18 

1.22 Verwijzing bij overeenkomsten 

Dee verwijzing voor overeenkomsten stond in Duitsland vóór invoering van het EVO in het 
tekenn van de partijwil. Expliciete, impliciete en veronderstelde partijwil vormden sinds 
1910199 de aanknopingsladder, in sommige gevallen aangevuld met de lex loci executionis 
alss restaanknoping.20 Aanvankelijk werd ook de veronderstelde partijwil sterk subjectief 
ingevuld,, wat onder andere tot uiting komt in de term mutmassliche Parteiwille (ve-
rmoedelijkee partijwil). Na de tweede wereldoorlog verschoof de aanknoping in de richting 
vann een meer objectieve vaststelling van het zwaartepunt van de rechtsverhouding. Dit 
werdd aangeduid als de hypothetische Parte iwille.21 Hierbij was van een scherp onderscheid 
tussenn impliciete en veronderstelde partijwil nog steeds geen sprake: wat als aanwijzing 
voorr een impliciete rechtskeuze werd beschouwd, verscheen meestal ook in de lijst van 
IndizienIndizien voor de hypothetische partijwil.22 Op dit punt vertoont het oude Duitse conflicten-
rechtt derhalve grote overeenkomsten met het Franse recht zoals dat is beschreven in 
hoofdstukk 3. 

144 Zie bijv. Von Bar 1987-1, 199 en 435-437; Junker 1992, 7, 39, 49, 68-69, 72-75, 283 en Schnitzler 
1974,, 43, 48 en 57. Gamillschegs opvattingen zijn te vinden in zowel Internationales arbeitsrecht 
uitt 1959 als zijn bijdrage aan FS Kissel uit 1994 en alles wat daartussen verschenen is. 

155 Kegel 1995, 477. 
166 Zie voor het huidige IPR bijv. Von Bar 1987-1, 128, 224, 434 en 437. De scheiding tussen publiek-

enn privaatrecht en de daarmee samenhangende gerichtheid van het IPR op de belangen van privé -
personenn komt in het werk van Von Bar steeds terug. 

177 Junker 1992, 36, 122, 288-289; Strikwerda 1978, 10. 
188 Kronke 1980, 4-5; Birk RabelsZ 1982, 387. 
199 Rammeloo 1992, 26. 
200 Rammeloo 1992, 27; Ferid 1990, 213; Kegel IPR 1995, 494. Junker noemt de aanknoping aan de 

locuslocus laboris als de arbeidsrechtelijke variant van zowel de karakteristieke prestatie-regel als de locus 
executionis-tegelexecutionis-tegel (1992, 59-61 en 180). Volgens hem is aanknoping aan de locus laboris niet zozeer 
eenn restaanknoping maar is in het Duitse internationale arbeidsrecht de hypothetische partijwil door 
dee rechtspraak vorgeschaltet in verband met problemen bij de toepassing van de locus laboris-
aanknopingg (1992, 59). 

211 Junker 1992, 59-60. 
222 Rammeloo 1992, 28 en 123, Ferid 1975, 148 voor het oude tegenover 1986, 226 jo. 218 voor het 

nieuwee recht; idem Reithmann-Martiny 1972, 19-20 t.o. 1988, 110. 
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Ookk in Duitsland zou derhalve de verwijzingsregel voor overeenkomsten door de 
inwerkingtredingg van het EVO gewijzigd moeten zijn. In de literatuur wordt dit ook bena-
drukt.. De onder het oude recht gehanteerde indices worden dan onderverdeeld in indices 
voorr een impliciete rechtskeuze versus indices ten aanzien van het nauwst betrokken 
recht.233 Aan de andere kant biedt de verwijzing voor overeenkomsten nog relatief veel 
ruimtee voor de Indizien-methode omdat de in art. 4 EVO opgenomen vermoedens volgens 
dee Duitse literatuur en jurisprudentie makkelijker weerlegbaar zijn dan verwacht zou worden 
opp grond van het Nederlandse Balenpers-arrest.24 Ook ten aanzien van arbeidsovereen-
komstenn lijk t er een grote mate van continuïteit tussen het oude en het nieuwe verwijzings-
rechtt te bestaan. De onder het oude recht gebruikte indices spelen dus ook onder het EVO 
eenn grote rol bij de aanwijzing van de lex causae.25 

Dee lex causae bestreek ook in Duitsland zowel de totstandkoming als de uitvoering 
enn de ontbinding van de overeenkomst. Er bestond geen wel omschreven uitzondering voor 
dee toepasselijkheid van lokale voorschriften op de wijze van uitvoering van een overeen-
komst. . 

1.33 Eingriffsnormen en openbare orde 

Dee belangrijkste beperkingen op de partijautonomie waren onder het oude Duitse IPR geba-
seerdd op art. 30 EGBGB (aF). De tekst van dit artikel luidde: "Die Anwendung eines 
auslandischenn Gesetzes ist ausgeschlossen wenn die Anwendung gegen die guten Sitten 
oderr gegen den Zweck eines deutschen Gesetzes verstossen würde." Deze bepaling werd 
beschouwdd als de Duitse openbare orde-bepaling. Het artikel vormde echter ook de basis 
voorr toepassing van 'bijzondere openbare orde-bepalingen' oftewel Duitse wetgeving met 
specialee toepassingsclaims.26 Bij invoering van het nieuwe EGBGB zijn deze twee functies 
vann elkaar gescheiden en is de zogenaamde Sonderanknüpfung uit de openbare orde-
bepalingg gelicht.27 

233 Ferid 1986, 217; Rekhmann-Martiny 1988, 110. Ferid 1986, 217 wijst erop dat de Duitse tekst van 

art.. 3 lid 1 EVO iets meer ruimte lijk t te bieden voor hel aannemen van een impliciete rechtskeuze 

dann de Franse. 

244 Kegel 1995, 489; Volgens Junker (1992, 196) geeft art. 4 EVO een principe, een vermoeden en een 

tegenvermoeden. . 

255 Junker 1992, 190-191 met citaat Birk RdA 1989, 304: "Di e hypothetische Parteiwille feiert durch 

diee Hintertür fröhliche Umsiande." BAG 24.8.1989 - 2 AZR 3/89, IPRax 1991, 407 en BAG 

29.10.19922 - 2 AZR 267/92, IPRax 1994, 123. 

266 Zie Kegel 1995, 116-122 en 374-378 voor de ontwikkeling van publiekrechtelijke Kollisionsnormen 

uitt de openbare orde-bepaling van art. 30 EGBGB aF. Idem Ferid 1975, 60 e.v. 

277 Rekhmann-Martiny 1988, 279. 
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SonderanknüpfungSonderanknüpfung is een term die wordt toegeschreven aan W. Wengler en K. Zwei-
gert.288 In respectievelijk 1941 en 1942 publiceerden zij artikelen waarin kritiek werd 
uitgeoefendd op de op dat moment gangbare lex causae-leer ten aanzien van de behandeling 
vann buitenlandse publiekrechtelijke regels. Deze leer houdt in dat buitenlandse publiek-
rechtelijkee maatregelen toegepast kunnen worden als ze deel uitmaken van het door de 
verwijzingsregell  aangewezen toepasselijke recht op de rechtsverhouding, de lex causae.29 

Alss de verwijzingsregel echter verwees naar buitenlands recht werd in de toenmalige 
rechtspraakk vervolgens veelvuldig een beroep op de openbare orde gedaan om de toepassing 
vann het buitenlandse publiekrecht alsnog te weigeren.30 Wengler en Zweigert bepleitten 
inn reactie daarop een aparte behandeling van het (semi-)publiekrecht, de Sonderanknüpfung. 
Wenglerr wilde het buitenlandse publiekrecht toegepast zien als dat een genügend enge 
BeziehungBeziehung tot de casus had. Zweigert daarentegen ging uit van de door de (buitenlandse) 
wetgeverr aan de regel toegekende werkingssfeer, die gecorrigeerd kon worden voor zover 
dee toepassingsclaim in strijd was met wat hij 'internationaal-typische' belangen noemde.31 

Beidenn waren dus voorstander van het toepassen van buitenlandse regels van (semi-)pu-
bliekrecht,, maar dan wel op grond van een aan het publiekrechtelijke karakter aangepaste 
conflictenrechtelijkk procédé. Hun standpunt vond in de rechtspraak echter weinig navolging. 
Buitenlandss publiekrecht werd en wordt in beginsel niet toegepast als recht.32 Wel kan 
dee publiekrechtelijke 'ingreep' als feit in de overwegingen van de rechtbank worden 
betrokken.333 Een buitenlandse verbodsnorm kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot een 
feitelijkee verhindering van de nakoming van de overeenkomst en daardoor leiden tot over-
macht.. Deze benadering wordt wel de Datum-Theorie genoemd.34 De afkeer van toepassing 
vann vreemd publiekrecht heeft zich ook doorgezet bij ratificatie van het EVO: Duitsland 
heeftt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van art. 7 lid 1 EVO, dat betrekking heeft op 

288 Wengler (ZVerglRWiss 1941, 169 e.v.) en Zweigert {RabelsZ 1942, 283 e.v.) worden beschouwd als 
grondleggerss van de theorie van de Sonderanknüpfung die op zijn beurt door sommige Duitse auteurs 
gezienn wordt als basis voor art. 7 EVO. Zie o.a. Von Bar 1987,234 nt 222 en Strikwerda 1978, 84-92. 
Zweigertt noemt in zijn artikel van 1942 Wengler als degene die de Sonderanknüpfung voor het eerst 
uitgebreidd heeft onderzocht (RabelsZ 1942, 288 nt. 1). 

299 Zie voor een uitgebreide bespreking van de lex causae-leer Strikwerda 1978, 34 e.v. 
300 De aanduiding van de ordre public als "der noch unerkannte und der noch unfertige Teil des 

internationalenn Privatrechts" wordt toegeschreven aan Franz Kahn (1898): zie Zweigert RabelsZ 1942, 
2877 nt. 2. 

311 Hantering van de scope rule van de regel zelf staat bij Zweigert in het teken van de Entscheidungshar-
monie.monie. Dit zou ook met betrekking tot de Sonderanknüpfung het primaire doel van het IPR zijn. Het 
IPRR moet echter ook rekening houden met de belangen van de forumstaat. Deze dienen dan wel 'inter-
nationaal'' ingevuld te worden. De openbare orde dient tenslotte als veiligheidsklep. Zweigert RabelsZ 
1942,, 288 en 291. 

322 Kropholler 1997, 444-451; Drobnig in: FS Neumayer 1985, 159 e.v.; Zimmer IPRax 1993, 65-69 
mett literatuurverwijzingen; Ehricke IPRax 1994, 385. 

333 Publiekrechte regelingen die (direct of indirect) ingrijpen in de privaatrechtelijke verhoudingen worden 
EingriffsnormenEingriffsnormen genoemd, 

344 Reithmann-Martiny 1988, 346. Zimmer IPRax 1993 68; Junker 1992, 299. 
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dee toepassing van buitenlandse voorrangsregels.35 Forale (semi-)publiekrechtelijke voor-
schriftenn worden wel, en sinds de herziening van het IPR in 1986 zelfs uitdrukkelijk, onder-
worpenn aan een speciaal conflictenrechtelijk procédé.36 

Hett Duitse procédé ten aanzien van (semi-)publiekrechtelijke regels kent twee aspecten. 
Enerzijdss kan een regel van Duits (semi-)publiekrecht zich doorzetten ongeacht het overi-
genss toepasselijke recht. Anderzijds leidt toepasselijkheid van Duits recht op grond van 
dee verwijzingsregel niet automatisch tot toepasselijkheid van de Duitse dwingende (semi-) 
publiekrechtelijkee regels. Daarmee is de toepassing van de internationaal dwingende forale 
regelss geheel losgemaakt van de verwijzing.37 Het procédé komt in dat opzicht overeen 
mett de Nederlandse leer van de voorrangsregels. 

Inn navolging van Zweigert en Wengler wordt voor het zojuist beschreven procédé de 
termm Sonderanknüpfung gebruikt. Deze term is echter niet uitwisselbaar met het Nederlandse 
begripp voorrangsregel.38 Sonderanknüpfung duidt op een bijzondere manier van aanknopen 
enn wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de speciale verwijzingsregels voor consumenten-
enn arbeidsovereenkomsten zoals die zijn neergelegd in het EVO.39 Al deze bijzondere 
aanknopingenn hebben met elkaar gemeen, dat ze een doorkruising betekenen van de op 
dee partijwil gebaseerde verwijzing.40 De publiekrechtelijke regels die op grond van 
SonderanknüpfungSonderanknüpfung het verwijzingsresultaat kunnen doorkruisen, worden wel Eingriffsnormen 
genoemd.411 Voor zover forale Eingriffsnormen betrekkingen hebben op overeenkomsten, 
vindenn ze hun regeling in art. 34 EGBGB, de pendant van art. 7 lid 1 EVO. Een regeling 
voorr buitenlandse voorrangsregels kent het EGBGB niet.42 De openbare orde-bepaling is 
inn de nieuwe regeling opgenomen in art. 6 EGBGB en bestrijkt slechts de negatieve openbare 

355 Volgens Junker (1992, 304) en Reithman-Martiny (1988, 341) had dit voorbehoud overigens meer 
tee maken met de onduidelijke formulering van het artikel dan met het achterliggende idee: dit laatste 
zouu namelijk overeenstemmen met de stand van de Duitse discussie hierover. Reithman-Martiny (1988, 
344)) stelt dat "Neuerdings ... die Gerichte wohl mehr [neigen] zu einer starkeren anwendung von 
fremdenn handelspolitischen Vorschriften. Haufïg wird auf den Erfüllungsort abgestellt." 

366 Reithmann-Martiny 1988, 280. 
377 Reithmann-Martiny 1988, 281-284. 
388 Nog afgezien van het feit dat de term Sonderanknüpfung verwijst naar het conflictenrechtelijke 

mechanismee terwijl 'voorrangsregel' verwijst naar een eigenschap van de (materieelrechtelijke) 
rechtsregel. . 

399 Reithmann-Martiny 1988, 345. 
400 Het zijn beide zogenaamde dwingendrechtelijke conflictregels. Zie ook Ehricke (IPRax 1994, 384) 

diee stelt dat Sonderanknüpfung van Eingriffsnormen in het Oostenrijkse IPR zou zijn te baseren op 
§§ 1 IPRG waarin de grondslag van de nauwste verbondenheid is opgenomen. Grundmann IPRax 1992, 
2:: "... den Bereichen [..] in denen die fragüchen Sachnormen auch gegen eine anderslautende 
Rechtswahll  zur Anwendung kommen, d.h. in den Bereichen der Sonderanknüpfung." 

411 Eingriffnormen is de algemene term en kan ook gebruikt worden buiten de context van het 
vermogensrecht:: Münc/iA'omm-Sonnenberger 1990, 18 e.v.; Ehricke IPRax !994, 384. Volgens 
Reithman-Martinyy 1988, 339 zijn Eingriffsnormen overigens slechts na totstandkoming van de 
overeenkomstt uitgevaardigde overheidsmaatregelen. Zij brengen dus een temporele beperking aan. 

422 MünchKomm-Martmy 1990, 1752 e.v. 
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orde.433 Deze is te vergelijken met de openbare orde in het Nederlandse IPR: hij dient als 
veiligheidsklepp en wordt tegenwoordig (zeker buiten het personen- en familierecht) zeer 
zeldenn toegepast.44 

22 Arbeidsrecht 

2.11 Algemeen 

Duitslandd is een federale staat met, sinds de hereniging van de BRD en de DDR in 1990, 
166 Lander.45 Zowel de Federatie als de Lander hebben wetgevende bevoegdheid op het 
terreinn van het arbeidsrecht. Het meeste wettelijke arbeidsrecht komt op federaal niveau 
tott stand, maar de regelingen inzake verlof en vrije dagen zijn grotendeels afkomstig van 
dee Lander.46 Het huidige Duitse arbeidsrecht is grotendeels na-oorlogs, waarbij de basis 
wordtt gevormd door de grondwet van 1949. Meer dan in Nederland werken de grondwets-
bepalingenn door in de discussie over en de rechtspraak ten aanzien van het arbeidsrecht.47 

DitDit  wordt in de hand gewerkt doordat in Duitsland ook wetgeving in formele zin getoetst 
kann worden aan de grondwet. Daarnaast wordt in Duitsland al langere tijd aangenomen 
datt de grondrechten kunnen doorwerken in de horizontale verhouding tussen werkgever 
enn werknemer.48 De grondwet bevat verschillende bepalingen die relevant zijn voor het 
arbeidsrecht.. Naast het hieronder te bespreken Günstigkeitsprinzip worden bijvoorbeeld 
ookk de vakverenigingsvrijheid en de gelijkheid tussen man en vrouw in het arbeidsleven 
directt ontleend aan de grondwet.49 

Dee wettelijke regeling van de arbeidsverhouding is in Duitsland, evenals in Nederland, 
verspreidd over een veelheid van wetten.50 Deze kunnen worden onderscheiden in pri-

433 MünchKomm-SonnenbergeT 1990, 312 e.v. en m.n. 316. 
444 MünchKomm-Sonnenberger 1990, 318. Reithmann-Martiny (1988,276-7) stelt dat openbare orde-correc-

tiess in de USA en Duitsland weinig voorkomen en in Frankrijk veel. Daarmee wordt echter in 
belangrijkee mate gedoeld op een positief gebruik van de openbare orde. 

455 Jacobs 1993, 16; Blanpain-Weiss 1994, 13 par. 3 jo. 15 par. 10. 
466 Jacobs 1993, 16; Blanpain-Weiss 1994, par. 10 versus blz. 75 par. 179 (feestdagen) en blz. 177 par. 

1877 (educatief verlof)-
477 Jacobs 1993, 16 en 24; Daubler 1994, 108; Kronke 1980, 201-202; Kissel in: 40 Jahre Soziahtaat 

BRDBRD 1989, 467-468. 
488 Jacobs 1993, 24. Zie voor de discussie in Nederland met betrekking tot horizontale werking van 

grondrechtenn in het algemeen en binnen de arbeidsverhouding in het bijzonder: Verhulp 1996,11 -70. 
499 Schaub 1992, 9; Hanau 1974, 39-44 en 26; Holland 1975, 10. Zie voor de IPR-betekenis van het 

Duitsee gelijke-behandelingsgebod: Junker IPRax 1994, 21 e.v. naar aanleiding van BAG 11.9.1991 
APAP Nr. 29 zu IPR Arbeitsrecht. 

500 Schaub (1992, 18) gebruikt het woord 'zersplittert'. Jacobs (1993, 22) wijst op de overeenkomst met 
Nederlandd ("enorm verbrokkeld - net als het Nederlandse, soms zelfs nog erger") en het grote verschil 
meii  Frankrijk op dit punt. De internetsite van het Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
vermeldtt op 15 oktober 1999 de volgende wetten als voorbeelden van geldende wetgeving op het 
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vaatrechtelijkee en publiekrechtelijke regelingen.51 Daarnaast is het gebruikelijk een onder-
scheidd te maken tussen individueel en collectief arbeidsrecht. In het collectief arbeidsrecht 
speeltt het medezeggenschapsrecht een grote rol.52 De invloed van werknemers op het 
beleidd van de onderneming wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel van de Duitse 
socialee orde.53 Duitsland kent een in vergelijking met Nederland oud systeem van Betriebs-
raterate en een uitgebreid systeem van werknemersinvloed op de samenstelling van de organen 
vann de werkgever-rechtspersoon.54 Met name de bemoeienis van de Betriebsrat met indivi-
duelee arbeidsverhoudingen is in dit kader interessant: zowel het aangaan als het beëindigen 
vann arbeidsovereenkomsten is onderworpen aan inspraak van de Betriebsrat.55 Elk voorgeno-
menn ontslag dient te worden gemeld op straffe van nietigheid.56 In bedrijven die een 
ondernemingsraadd hebben, is dus sprake van een preventieve ontslagtoets. Het huidige 
medezeggenschapsrecht,, en dus ook de ontslagtoetsing, heeft een privaatrechtelijk karakter. 

Hett individuele arbeidsrecht wordt ingedeeld in privaatrecht en publiekrecht. Het publiek-
rechtelijkee arbeidsrecht onderscheidt zich van het overige, privaatrechtelijke, arbeidsrecht 
doordatt het van overheidswege gehandhaafd wordt. Dit gedeelte van het arbeidsrecht, dat 
inn de literatuur het Arbeiterschutzrecht genoemd wordt, omvat de regulering van de ar-
beidstijd,, veiligheidsvoorschriften, jeugdarbeid, bescherming van zwangere vrouwen en 
invalidenn etc.57 De belangrijkste wijze waarop de publiekrechtelijke verplichtingen van 
dee werkgever doorwerken in de arbeidsovereenkomst is via de invulling van de Fürsorge-

terreinn van het arbeidsrecht: BUrgerliches Gesetzbuch, Kündigungsschutzgesetz, Bundesurlaubsgesetz, 

Mutterschutzgesetz,, Entgekfortzahlungsgesetz, Nachweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Tarif-

vertragsgesetz,, Betriebsverfassungsgesetz, SprecherausschuBgesetz. 

511 Een aantal schrijvers, waaronder Schaub (1992, 21-22), bestrijdt het nut van deze onderscheiding. 

Relevanterr is volgens hen een verdeling in individueel arbeidsrecht en collectief arbeidsrecht. 

522 Jacobs 1993, 22. 
533 Junker 1992, 334; Jacobs 1993, 22; Blanpain-Wciss 1994, 23 par. 34; Kissel (1989, 471) spreekt van 

"Urgesteinn unseres Sozialstaates". 

544 De Betriebsrat is vergelijkbaar met onze ondernemingsraad. De eerste Duitse regeling was publiek-

rechtelijkk van aard en dateerde uit 1920 (Jacobs 1993, 22). De huidige, privaatrechtelijk opgezette, 

regelingg in het Betriebsverfassungsgesetz is na-oorlogs en herzien bij wet van 1972 (Junker 1992, 

367-368).. De vertegenwoordiging van werknemers in de organen van de rechtspersoon is vergelijkbaar 

mett onze structuurregeling. 

555 De nietigheid van het ontslag is expliciet opgenomen in art. 102 Abs 1 derde volzin van het 

Betriebsverfassungsgesetz.Betriebsverfassungsgesetz. Onder de oude wet was de nietigheid als sanctie gebaseerd op rechtspraak. 

Fitting-Auffahrt-Kaiserr 1977, 1069. 

566 Jacobs 1993, 113 e.v. 

577 De veiligheid op de werkplek is geregeld in het Arbeitsschutzgesetz van 7 augustus 1996 (BGBl. I, 

S.. 1246, laatstelijk gewijzigd bij wet van 19 december 1998 BGBl. I, S. 3843). De werktijdenregulering 

iss opgenomen in het Arbeitszeitgesetz van 6 juni 1994 (BGBl. I, S. 1170 laatstelijk gewijzigd bij wet 

vann 9 juni 1998 BGBl. I, S. 1242). Deze twee wetten zijn sterk beïnvloed door de Europese regelingen 

overr deze onderwerpen. Zie voor een overzicht van de in 1993 geldende wetgeving Jacobs 1993, 

311 e.v. Voor de speciale bescherming van jongeren en vrouwen, zie: het Jugendarbeitsschutzgesetz 

enn het Mutterschutzgesetz. 
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pflichtpflicht van de werkgever.58 De Fürsorgepflicht is een open norm, vergelijkbaar met de 
Nederlandsee norm van goed werkgeverschap in art. 7:611 BW.59 

Eenn gedeelte van het arbeidsrecht wordt dus afgescheiden op basis van zijn collectieve 
karakter,, een ander gedeelte wordt als aparte categorie beschouwd op grond van de publiek-
rechtelijkee handhaving van de daarin opgenomen normen. Wat overblijft is het privaatrech-
telijkee individuele arbeidsrecht. Dit gedeelte van het recht richt zich op de arbeidsver-
houdingg als zodanig: de verhouding tussen individuele werkgever en individuele werknemer. 
Dezee arbeidsverhouding wordt vervolgens vooral gezien als contractuele verhouding.60 

Ditt uitgangspunt heeft in Duitsland een grondwettelijke basis.61 De arbeidsovereenkomst 
bevindtt zich in beginsel in het van overheidsinvloed gevrijwaarde bürgerliches Freiraum. 
Notiess uit het overeenkomstenrecht zoals de partijautonomie werken dan ook door in het 
arbeidsrecht.622 De werknemer dient echter wel beschermd te worden tegen het machtsover-
wichtt van de werkgever. Deze beschermingsplicht wordt afgeleid uit het sociale rechtsstaat-
beginsell  dat eveneens is opgenomen in de Duitse grondwet.63 

Dee bescherming van de werknemer kan gerealiseerd worden door middel van collectieve 
belangenbehartigingg of door regels van dwingend recht. Omdat de collectieve belangenbe-
hartigingg en het dwingende recht slechts de bescherming van de werknemer mogen dienen, 
magg een lagere regeling vrijwel altijd afwijken van een hogere als dit gunstig is voor de 
werknemer.. Dit beginsel van het interne Duitse arbeidsrecht, aangeduid met de term Gün-
stigkeüsprinzip,stigkeüsprinzip, wordt als grondwettelijk gewaarborgd beschouwd.64 De beoordeling van 
dee vraag welke regeling gunstiger is, vindt plaats door een vergelijking op individueel 
niveauu als er sprake is van een verschil in bescherming tussen een toepasselijke CAO ener-
zijdss en lagere regelingen zoals de individuele arbeidsovereenkomst anderzijds.65 Bij 
samenloopp van regelingen op bedrijfsniveau daarentegen vindt deze vergelijking plaats 
tenn aanzien van het collectief van werknemers.66 

588 Het oude Jugendarbeitsschutzgesetz bevatte hiertoe een expliciete bepaling. MünchArbR /-Richardi 
1992,, 52. 

599 De Fürsorgepflicht is ontleend aan par. 611 jo 242 BGB. Deze laatste bepaling bevat de regel over 
TreuTreu und Glauben met betrekking tot de nakoming van verbintenissen. Jacobs 1993, 89. 

600 Het individuele arbeidsrecht omvat contractenrecht en dwingendrechtelijke werknemersbescherming 
oftewell  Arbeitsvertragsrecht en Arbeiterschutzrecht: Jacobs 1993, 23; Blanpain-Weiss 1994, 22 par. 
32. . 

611 Zie bijv. MünchArbR /-Richardi 1992, 67 en Kittner in: FS Kissel 1994, 497-498; Jacobs 1993, 39; 
Blanpain-Weisss 1994, 47 par. 94. Hierin verschilt de situatie in Duitsland duidelijk van die in Neder-
land. . 

622 Zie o.a. MünchArbR /-Richardi 1992, 62; Jacobs 1993, 23. 
633 BVerfG 7 februari 1990 - 1 BvR 26/84 NJW 1990, 1470; Kittner in: FS Kassei 1994, 497-499. 
644 Schaub 1992, 1491: de grondwettelijke verankering van het Günsügkeitsprinzip is weliswaar omstreden 

maarr geldt nog steeds als heersende leer. Zie over de grondwettelijke spanning tussen contractsvnjheid 
enn Sozialstaat-gedachte: Kittner in: FS Kissel 1994, 497-499. 

655 Andere bronnen van arbeidsrecht die van een lager niveau zijn dan de CAO, zijn bedrijfsafspraken 
enn bednjfsgewoontes: Jacobs 1993, 25-26. 

666 Het gaat dan om de vervanging van een betriebliche Übung door een Betriebsvereinbarung. Jacobs 
1993,, 26. 
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Hett Günstigkeitsprinzip werkt in Duitsland alleen bij botsing tussen regels van verschil-
lendee niveaus; tussen CAO's onderling is het principe niet werkzaam.67 Het werkt voor-
namelijkk door in de privaatrechtelijk vormgegeven delen van het arbeidsrecht maar kan 
ookk ten aanzien van publiekrechtelijke regelingen een rol spelen. De beoordelingsmarge 
tenn aanzien van wat als gunstiger mag worden beschouwd is in het publiekrecht echter 
gering.. Zo kan het verlengen van de arbeidstijd bij individuele afspraak nooit als gunstiger 
wordenn beschouwd, ongeacht de hiervoor geboden compensaties.68 

Hett Duitse arbeidsrecht heeft mijns inziens ten opzichte van het arbeidsrecht van Frankrijk 
enn Nederland de volgende onderscheidende kenmerken: een sterke invloed van grondrechten 
opp doctrine en jurisprudentie, een grondwettelijk gewaarborgde plaats van de Privat-
autonomie,autonomie, een op deze autonomie gebaseerde samenloopregel in de vorm van het Günstig-
keitsprinzipkeitsprinzip en een centrale rol voor medezeggenschap in de onderneming. Als de verdeling 
vann arbeidsrechtelijke regelingen over de categorieën 'privaatrecht' en 'publiekrecht' in 
Duitslandd wordt vergeleken met die van de andere twee onderzochte landen, valt het vol-
gendee op. Er bestaat, anders dan in Nederland, geen algemene publiekrechtelijke ontslagre-
geling.699 De wettelijke regeling van het ontslag is privaatrechtelijk van aard, tenzij de 
ontslagenn werknemer behoort tot een specifieke, beschermde groep werknemers zoals zwan-
gerenn en invaliden.70 In tegenstelling tot Frankrijk en Nederland, kent men in Duitsland 
geenn wettelijk minimumloon.71 Ook vindt er geen publiekrechtelijke controle op de loon-
hoogtess plaats.72 

Inn vergelijking met Frankrijk valt tenslotte op, dat het arbeidsrecht is opgenomen in 
afzonderlijkee wetten. Meestal worden deze wetten in hun totaliteit beoordeeld op hun 
privaatrechtelijkee of publiekrechtelijke karakter.73 De handhaving van het arbeidsrecht 
vindtt in belangrijke mate plaats via speciale arbeidsrechtbanken waarin naast juristen ook 
werknemers-- en werkgeversvertegenwoordigers zitting hebben. Deze arbeidsrechtbanken 
zijnn bevoegd ten aanzien van zowel het individuele als het collectieve arbeidsrecht. Het 
hoogstee rechterlijke orgaan binnen deze structuur is het Bundesarbeitsgehcht. Uitspraken 
vann dit gerecht kunnen alleen nog getoetst worden door het Bundesverfassungsgericht dat 
oordeeltt over schending van de grondwet.74 

677 Schnitzler 1974, 15 e.v.; Junker 1992, 97-98; Schaub 1992, 1526-1532. 
688 Volgens Schaub (1992, 1532) ligt dit anders ten aanzien van de werktijden in CAO's. Als de werktijden 

inn de CAO gebaseerd zijn op de beschermmgsgedachte, is het niet toegestaan bij individuele arbeid-
sovereenkomstt langere werktijden af te spreken. De andersluidenden individuele afspraak is nietig. 
Iss (verkorting van) de werktijd daarentegen ingegeven door sociaal-economische overwegingen dan 
iss de in eerste instantie maatgevende individuele afspraak geldig. 

699 Jacobs 1993, 20. 
700 Jacobs 1993, 125. 
711 Jacobs 1993, 71. 
722 MünchArbR /-Ricardi 1992, 51. 
733 Verg t.a.v. par. 613 a BGB: BAG 29 oktober 1992 - 2 AZR 267/92 IPRax 1994, 129 (Piloten-arrest). 
744 Zie voor het systeem van arbeidsrechtbanken in Duitsland Jacobs 1993, 138-139; Blanpain-Weiss 

1994,, 107-108 par. 265-275; Zöllner 1983, 496-499. 
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2.22 CAO-recht 

Hett Duitse recht met betrekking tot CAO's en vakbondsvrijheid is na-oorlogs en wordt 
gekenmerktt door de dominante rol die wordt toebedeeld aan de Koalitionsfreiheit in Art. 
99 Abs. 3 van de Duitse grondwet. Dit artikel dient als basis van zowel de individuele als 
dee collectieve vakbondsvrijheid.75 Vaak wordt deze bepaling ook aangehaald om te betogen 
datt de overheid zich niet mag bemoeien met de loonpolitiek. Inderdaad heeft Duitsland 
all  sinds 1949 een vrije loonvorming.76 Ingrijpen in het CAO-overleg, zoals in Nederland 
velee jaren gebruikelijk was, is in Duitsland al lange tijd niet toegestaan.77 Ook voor het 
overigee heeft in Duitsland de samenwerking tussen overheid en sociale partners nooit een 
institutioneell  kader gekregen vergelijkbaar met dat in Nederland.78 

Dee vakbeweging in Duitsland kent een weinig gedifferentieerde structuur.79 De grootste 
vakcentralee - de Deutsche Gewerkschaftsbund - is zowel politiek als religieus neutraal.80 

Hetzelfdee geldt voor de kleinere Deutsche Beamtenbund en Deutsche Angestellten 
Gewerkschaft.Gewerkschaft. Duitsland kent geen officieel erkenningssysteem voor vakbonden. Wel heeft 
dee rechtspraak een aantal criteria ontwikkeld op grond waarvan bepaald wordt of een 
organisatiee beschouwd kan worden als tariffahige Koalition. Een dergelijke vakbond moet 
onderr andere onafhankelijk zijn van de werkgever en daadwerkelijk druk kunnen uitoefenen 
opp de tegenpartij. Met name via deze laatste eis vallen al te kleine bonden af.81 

Dee Deutsche Gewerkschaftsbund is, net als de vakcentrale FNV in Nederland, een koepelor-
ganisatiee voor vakbonden die in beginsel zijn georganiseerd per bedrijfstak. De CAO's 
wordenn in de praktijk afgesloten door deze vakbonden.82 Het meest voorkomende type 
CAOO is de regionale bedrijfstak-CAO. Een dergelijke CAO geldt voor een bepaald Tarifbezirk. 
Dee indeling van het Duitse territoir in Bezirken verschilt per bedrijfstak. CAO's voor het 
helee Bondsgebied komen bijna niet voor.83 Doordat de meeste CAO's een beperkte ter-
ritorialee gelding hebben komen problemen met betrekking tot het al dan niet van toepassing 

755 Jacobs 1993, 144-146. 
766 Jacobs 1993, 156. 
777 Jacobs 1993, 21 en 156; Hartlage-Laufenberg RIW 1992, 877; Hanau 1974,20; MünchArbR /-Richardi 

1992,, 118-119 en 177. 
788 Jacobs 1993, 19-21. 
799 Jacobs 1993, 143; Zöllner 1983, 97-98. 
800 MünchArbR ///-Löwisch 1993, 158. 
811 Jacobs 1993, 151; Zöllner 1983, 99-103 en 306. 
822 Birk 1982, 85; Hartlage-Laufenberg RIW 1992, 877; Blanpain-Weiss 1994, 243 e.v.; Jacobs 1993, 

150. . 
833 Birk 1982,385. Blanpain- Weiss 1994 par.274. The Regulation of Working Conditions in the Member 

Statess of the European Community doc.nr. V/533/92-EN 1990, 88. Jacobs (1993, 148) wijst erop 
datt het op grond van de sterke verschillen in beloningsstructuur tussen de nieuwe en de oude Bondslan-
denn (oftewel de voormalige DDR versus de oorspronkelijke BRD-staten) op dat moment vrijwel 
onmogelijkk was een CAO af te sluiten voor het hele BRD-territoir. Verg. Daubler 1994, 120-121. 
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zijnn van CAO's in 'grensoverschrijdende' gevallen ook in het interne Duitse recht voor. 
Hoee deze CAO-conflicten worden opgelost, komt hieronder aan de orde.84 

Hett Duitse recht kent naast de bedrijfstak-CAO ook bedrijfs- of ondernemings-CAO's. 
Opp dit niveau ondervinden de vakbonden echter concurrentie van de machtige onder-
nemingsraden,, die bindende afspraken kunnen maken met de werkgever in de vorm van 
BetriebsxereinbarungenPBetriebsxereinbarungenP Een afgesloten CAO moet worden aangemeld bij de Bundes-
ministerminister für Arbeit und Sozialordnung en bij de betrokken Lander. Het ministerie houdt 
eenn register van lopende CAO's bij. De aanmelding heeft echter, in tegenstelling tot de 
situatiee in Nederland, geen invloed op de inwerkingtreding van de CAO.86 

Dee normstellende bevoegdheid van de sociale partners kan verklaard worden aan de hand 
vann verschillende theorieën. Binnen één opvatting moet deze bevoegdheid worden be-
schouwdd als een vorm van vertegenwoordiging, een andere opvatting beschouwt het als 
eenn vorm van delegatie van wetgevende bevoegdheid en een derde opvatting benadrukt 
hett autonome karakter van normstelling via collectieve onderhandelingen. Verschillende 
Duitsee schrijvers benadrukken dat deze controverse achterhaald is: CAO's vertonen ken-
merkenn van zowel wetgeving als contract.87 Toch lijk t het Duitse CAO-recht in belangrijke 
matee steun te verlenen aan de opvatting waarin de sociale partners als vertegenwoordigers 
wordenn gezien van hun leden. 

Omm te beginnen kent Duitsland het systeem van ledenbinding: een gewone CAO is alleen 
verbindendd voor (de leden van) de CAO-partijen.88 De gebonden werkgever is zelfs niet 
verplichtt de CAO toe te passen op niet-gebonden werknemers, tenzij dit in de CAO specifiek 
iss overeengekomen. De Duitse CAO-wet (Tarifvertragsgesetz) kent dus noch het institutionele 
modell  zoals dat geldt in Frankrijk, noch een regeling vergelijkbaar met die van het Neder-
landsee artikel 14 Wet CAO.89 Ten aanzien van zogenaamde Betriebsnormen is echter 
bindingg van de werkgever voldoende.90 Onder Betriebsnormen vallen bedrijfsorganisato-
rischee bepalingen betreffende werkroosters, ziekmeldingprocedures, rookverboden etc. maar 
ookk bepalingen omtrent gemeenschappelijke voorzieningen als wasruimtes, kantines e.d. 
Hett betreft die CAO-bepalingen waarvoor toepassing in het gehele bedrijf gezien de aard 

844 Par. 3.3 van dit hoofdstuk, 

855 Jacobs 1993, 178-179. De bepalingen van een bedrijfsovereenkomst zijn dwingend van toepassing 

opp alle onder de overeenkomst vallende individuele arbeidsovereenkomsten. Ze hebben daarmee een 

werkingg vergelijkbaar met die van algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen. Zie voor de 

verhoudingg tussen CAO's en Betriebsvereinbarungen: Schaub 1992, 1683-1685. 

866 Schaub 1992, 1496-1497 en 1558-1559. 

877 MünchArbR ///-Richardi 1993, 20-25; MünchArbR ///-Löwisch 1993, 196. 

888 The Regulation of Working Conditions in the Member States of The European Community doc.nr. 

V/533/92-ENN 1990,91; Blanpain-Weiss 1994 par.64; Jacobs 1993, 52; Schaub 1992, 14 en uitgebreid 

opp 1545 ev; Hanau 1974. 58; Holland 1975, 178. MünchArbR /-Richardi 1992, 119. 

899 Schaub 1992, 1549. 

900 Blanpain-Weiss 1994 par. 291, Jacobs 1993, 152. 
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vann bepaling noodzakelijk is.91 Ten opzichte van ongebonden werknemers gelden de 
normatievee bepalingen van de CAO in het algemeen op grond van een partijafspraak.92 

Voorr zover de wet afwijking slechts bij CAO mogelijk maakt - in geval van driekwart dwin-
gendd oftewel tarifdispositives Recht - kan, net als in Nederland, ook ten aanzien van 
ongebondenn werknemers van de wet worden afgeweken door de CAO-regeling van toepas-
singg te verklaren. 

Dee bevoegdheid van de CAO-sluitende partijen is beperkt tot het vastleggen van 
minimumnormen.. Standaard- of maximum-CAO's zijn naar de heersende opvatting niet 
mogelijk.933 Deze regel is vastgelegd in par. 4 III van het Tar>f\>ertragsgese!z.94 Dit aspect 
vann het Günstigkeitsprinzip zou zijn terug te voeren op de CAO als vorm van collectief 
uitgeoefendee Privatautonomie en daarmee tevens een grondwettelijke basis hebben.95 

Ookk op dit punt vertoont het CAO-recht dus kenmerken die passen bij de CAO als een collec-
tiefcontract.. De inkleuring van het CAO-recht als een vorm van vertegenwoordiging wordt 
nogg versterkt doordat de vakbonden geen eigen handhavingsmogelijkheden bezitten ten 
opzichtee van de gebonden werkgever, tenzij deze tevens CAO-partij is. De handhaving van 
individuelee rechten gebaseerd op een CAO is in Duitsland namelijk voorbehouden aan de 
individuelee werknemers zelf. De vakbonden kunnen slechts de andere CAO-partij(en) in 
rechtee aanspreken.96 Wel hebben bij CAO ingestelde fondsen een zelfstandig actierecht 
mett betreltking tot de hen toekomende bijdragen.97 

Hett CAO-recht in Duitsland lijk t dus - meer dan in Frankrijk en Nederland - beschouwd 
tee kunnen worden als een vorm van collectieve belangenbehartiging waarin de rol van 
dee sociale partners wordt afgeleid van de partijautonomie van de individuele werkgever 

9)) Schaub 1992, 1510; MünchArbR UI-Löv/ixh 1993, 282-287; Zöllner 1983, 312-313. Het is volgens 
zowell  Zöllner als Löwisch onvoldoende als bedrijfsbrede toepassing van een bepaling slechts wenselijk 
iss op grond van overwegingen van gelijkheid of rationalisatie van de bedrijfsvoering. Het gaat om 
normenn die "in der sozialen Wirklichkeit aus tatsachlichen oder rechtlichen Griinden nur einheitlich 
geltenn kónnen." 

922 Jacobs 1993, 152. 
933 Jacobs 1993, 154; Schaub 1992, 1527. Tegenwoordig wordt het Günstigkeitprinzip in de verhouding 

tussenn CAO en individuele arbeidsovereenkomst uitgelegd als bevoegdheidsbeperking van de sociale 
partnerss en niet - meer - alleen als uitlegprincipe: MünchArbR /-Richardi 1992, 65 en 119-120. 

944 Zöllner 1983, 320. 
955 MünchArbR /-Richardi 1992, 93 en MünchArbR ///-Richardi 1993, 11-12 en 15. 
966 Geen zelfstandige bevoegdheid van de CAO-partijen a la art. 9 Wet CAO dus: Birk in: FS Beitzke 

1979,, 871; Jacobs 1993, 154-155; Schaub 1992, 1506: "lm allgemeinen kann die Gewerkschaft auch 
nichtt auf Feststellung gegen die Mitglieder ihrer Tarifpartner klagen, sie seien zur Einhaltung der 
Tarifvertragee verpflichtet. Für solche Klage fehlt es am Rechtsschutzinteresse, da die 
Gewerkschaftsmitgliederr unmittelbar klagen können." 

977 Blanpain-Weiss 1994 par. 292; Holland 1975, 177; Hanau 1974, 60. De eigen bevoegdheid van de 
"Kasse""  berust op een uitleg van de regeling met betrekking tot de procedure in arbeidszaken. Fondsen 
zijnn in het Tarifvertraggesetz geregeld in par. 4 II. Ze komen met name voor in de bouwnijverheid 
(Schaubb 1992, 1511-1512). 
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enn werknemer.98 De opvatting die het collectief overleg als vorm van gedelegeerde wet-
gevingg beschouwt en (daarmee) de sociale partners als behartigers van het algemeen belang, 
lijk tt in Duitsland niet gangbaar." Een element van het Duitse CAO-recht dat zich echter 
niett laat inpassen in de vertegenwoordigingstheorie, is de status van CAO-regelingen ten 
opzichtee van contractuele bepalingen enerzijds en wettelijke bepalingen anderzijds. De 
normatievee bepalingen van de CAO worden namelijk in Duitsland niet opgenomen in de 
individuelee arbeidsovereenkomst maar gelden als een soort 'bedrijfsrecht'. De CAO-bepalin-
genn worden gezien als objectief recht dat van toepassing is op de individuele arbeid-
sovereenkomsten.1000 Ze moeten ambtshalve worden toegepast, en moeten worden uitgelegd 
alss wetgeving. Deze uitleg kan vervolgens getoetst worden in cassatie. Dit geldt dus, in 
tegenstellingg tot Nederland, ook voor niet algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalin-
gen.10'' Een van de gevolgen van deze wetsopvatting ten aanzien van de CAO is dat de 
nawerkingg van CAO's expliciet wettelijke regeling behoeft nu de CAO-bepalingen niet 
automatischh worden geïntegreerd in de individuele arbeidsovereenkomst.1 

Evenalss Nederland kent Duitsland een systeem van algemeen verbindend verklaren.103 

Naa verbindendverklaring is de CAO van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten die onder 
dee werkingssfeer van de CAO vallen. Bij afwezigheid van een op art. 14 wet CAO lijkende 
bepalingg in de Duitse CAO-wet, richt de algemeen verbindendverklaring zich - meer dan 
inn Nederland - tegen zogenaamde Aussenseiter, ongebonden werknemers in dienst van 
eenn gebonden werkgever.104 Verbindendverklaring moet worden verzocht door een van 
dee CAO-partijen en kan slechts plaatsvinden als de betreffende CAO reeds een belangrijke 
deell  van de werkgevers en werknemers bindt. Het criterium hiervoor is dat de gebonden 
werkgeverss tezamen meer dan 50% van de onder de werkingssfeer van de CAO vallende 
werknemerss in dienst moeten hebben. Daarnaast moet de verbindendverklaring in het 
algemeenn belang zijn.105 Dit belang kan zich richten op een van de doelen van het CAO-
recht,, zoals bescherming van werknemers door het opleggen van minimumarbeidsvoorwaar-

988 Zie o.a. Schaub 1992, 34 en MünchArbR /-Richardi 1992, 63 en 92-93 en nogmaals op 119. 
MünchArbRMünchArbR ///-Richardi 1993, 9-10: de regelstellende bevoegdheid van CAO-partijen is 
mitgliedschafüichmitgliedschafüich legitimiert, die van de OR daarentegen demokratisch legitimiert. Tevens uitgebreid 
opp 20-25. 

999 MünchArbR /-Richardi 1992, 92-93 en MünchArbR ///-Richardi 1993, 10-11. 
1000 Par. 4-1 Tarifvertraggesetz (TVG). Schaub 1992, 1488; Birk in: FS Beitzke 1979, 860; MünchArbR 

///-Löwischh 1993, 194-195. De in Nederland gangbare opvatting dat de individuele arbeid-
sovereenkomstt gemodelleerd wordt naar de CAO, wordt in Duitsland niet aangehangen. 

1011 Jacobs 1993, 150. Zie voor de uitleg van CAO-bepalingen uitgebreid MünchArbR ///-Löwisch 1993, 

301-310. . 
1022 Nawerking doelt op het fenomeen dat de normatieve CAO-bepalingen bindende kracht behouden na 

afloopp van de looptijd van de CAO. Zie hierover ook Deel I van dit boek. Nawerking is in Duitsland 
gebaseerdd op par. 4-V TVG: Schaub 1992, 1499 en 1523; Luttmer-Kat Sociaal Recht 1998, 10-11. 

1033 The Regulation of Working Conditions in the Member States of the European Community doc.nr. 
V/533/92-ENN 91; Jacobs 1993, 153; Blanpain-Weiss 1994 par. 297 e.v. 

1044 Schaub 1992, 1549-1951; Blanpain-Weiss 1994 par.297. 
1055 Schaub 1992, 1550; Hanau 1974, 52; Holland 1975, 179; MünchArbR ///-Löwisch 1993, 332-333. 
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den,, ordening, voorkoming van concurrentie of de oprichting en instandhouding van 
gemeenschappelijkee inrichtingen en voorzieningen.106 

Concurrentieoverwegingenn alleen zijn echter volgens Schaub onvoldoende grondslag 
voorr verbindendverklaring. Hij baseert zich hierbij op een uitspraak van het BAG uit 1979 
waarinn het meenemen van concurrentieoverwegingen in de beslissing tot verbindendverkla-
ringg ontoelaatbaar werd geacht.107 Hoewel dit standpunt in de literatuur wordt aangevallen 
iss het duidelijk dat het voorkomen van concurrentie tussen ondernemingen onderling via 
dee arbeidsvoorwaarden in Duitsland niet het hoofddoel van de verbindendverklaring is.108 

Opp dit punt verschilt de Duitse regeling dus duidelijk van de Nederlandse Niet alleen speelt 
hett voorkómen van concurrentie in Nederland juist een belangrijke rol, de verbin-
dendverklaringg wordt in Nederland uitgesproken tenzij het algemeen belang zich ertegen 
verzet.. Dit past mijns inziens bij uiteenlopende opvattingen over de taak van de sociale 
partners.. De afstand tussen overheid en sociale partners lijk t in Duitsland groter en de 
laatstenn worden minder dan in Nederland beschouwd als behartigers van het algemeen 
belang.1099 Verbindendverklaring is in Duitsland dan ook minder vanzelfsprekend dan 
inn Nederland. Van de mogelijkheid tot verbindendverklaring wordt in verhouding tot 
Nederlandd weinig gebruik gemaakt. Slechts zelden worden CAO-bepalingen over de lonen 
(hett Entgelt) verbindend verklaard. De meeste verbindendverklaringen komen voor in de 
bouwnijverheid.110 0 

1066 De internet-site van het Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung noemt op 15 oktober 1999 
driee functies van het CAO-recht te weten de Schut^funktion, de Ordnungsfunktion en de Friedens-
funktion. funktion. 

1077 Schaub 1992, 1551: "Die AV E istgrundsatzlich nurzulassig, wenn sie im öffentlichen Interesse liegt. 
Dass ist nicht bereits dann der Fall, wenn die Tarifpartner sie wünschen, urn Lohndrückerei oder 
Schmutzkonkurrenzz zu unterbinden; mit dieser Begründung könnte jeder Tarifvertrag für allgemeinver-
bindlichh erklart werden [...] Dagegen kann die Allgemeinverbindlichkeit grundsatzlich nicht mit 
Wettbewerbserwagungenn der Unternehmer untereinander begründet werden." Schaub verwijst hiervoor 
naarr BAG 24.1.1979 AP nr. 16 zu par. 5 TVG. 

1088 MünchArbR ///-Lowisch 1993, 328-329. 
1099 Schaub 1992, 1501 
noo Blanpain-Weiss(1994par.300) vermeldt voor 1985 596 algemeen verbindend verklaarde CAO's op 

eenn totaal van ca. 36.000. Het betreft m.n. CAO's voor het bouwbedrijf en de detail- en groothandel 
(resp.. 200 en 100). Schaub (1992, 1549) noemt aantallen van 370 per 1 oktober 1990 en 507 per 
11 januari 1992. Hij noemt als bedrijfstakken ook de bouw en de groot- en detailhandel. Verder 
bakkerijbedrijj  f, bewakingsdiensten, horeca, textiel en bekleding, gevelreiniging. Het betreft met name 
dee bedrijfstakken met veel kleine bedrijven. MünchArbR ///-Löwisch (1993, 329) tenslotte vermeldt 
perr 1 januari 1992: 32.000 ingeschreven CAO's waarvan 507 algemeen verbindend verklaard; 68 
daarvann betreffen Entgelte. 166 verbindend verklaarde CAO's betreffen de bouwnijverheid. Zie ook 
Jacobss 1993, 153. 
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33 Internationaal arbeidsrecht 

3.11 Het werk van F. Gamillscheg"1 

3.1.11 Inleiding 

Gamillscheg'ss werk is gebaseerd op de Savigniaanse methode van IPR en sluit nauw aan 
bijj  het werk van Kegel. Ook Gamillscheg neemt de rechtsverhouding als uitgangspunt bij 
dee vaststelling van het toepasselijke privaatrecht en ook hij maakt een streng onderscheid 
tussenn publiekrecht enerzijds en privaatrecht anderzijds. Dit onderscheid is volgens Gamill-
schegg cruciaal voor de te volgen conflictenrechtelijke methode. Op een aantal plaatsen 
valtt hij met name de Franse doctrine aan die dit in zijn ogen wezenlijke verschil niet scherp 
genoegg zou zien.112 Toepassing van het privaatrechtelijke arbeidsrecht is in zijn systeem 
onderworpenn aan een meerzijdige verwijzingsregel gebaseerd op partijautonomie. Het 
publiekrechtt daarentegen kent eenzijdige afbakeningsnormen die - volgens Gamillscheg -
grotendeelss gebaseerd zijn op de werkplek (het Arbeitsort ofwel de locus labor is). 
Hett onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht lijk t daarbij in belangrijke mate af 
tee hangen van de vormgeving en wijze van handhaving van een rechtsregel. Uit de uit-
gebreidee beschrijvingen van het arbeidsrecht van verschillende landen in zijn boek uit 1959 
blijk tt vervolgens dat deze indeling van land tot land kan verschillen."4 Om de interactie 
tussenn het arbeidsrechtelijke privaatrecht en publiekrecht te beschrijven heeft Gamillscheg 
hett begrip Reflexwirkung ontwikkeld. Dit begrip duidt erop dat het publieke arbeidsrecht 
doorwerktt in de arbeidsovereenkomst via contractuele open normen en met name via de 
FürsorgepflichtFürsorgepflicht van de werkgever. Beide aspecten, de partijautonomie enerzijds en het 
publiekrechtt en zijn doorwerking anderzijds zullen hier besproken worden, waarna nog 
eenn korte beschouwing aan de rol van de openbare orde zal worden gewijd. 

3.1.22 De partijautonomie 

Dee arbeidsverhouding heeft volgens Gamillscheg overwegend een overeenkomstenrechtelijk 
karakter.. Hij neemt hierbij stelling tegen de aanhangers van concurrerende theorieën, die 
hett overeenkomstenrechtelijke karakter ontkennen of van minder belang beschouwen. De 
belangrijkstee hiervan staat in Duitsland bekend als de Eingliederungstheorie. Deze theorie 

1111 Vrijwel alle in deze paragraaf geciteerde werken zijn van F. Gamillscheg. In de noten wordt daarom 
bijj  het werk van Gamillscheg slechts eventuele vindplaats, jaartal en paginanummer vermeld. 

1122 1959, 8, 11 en 12. In 1985 (in: Blanpain 1985, 93-94) onderscheidt hij overigens drie soorten regels: 
privaatrecht,, publiekrecht en collectief arbeidsrecht. 

1133 1959, 192. 
1144 In het algemeen, zie: 1959, 192; voor recht op betaalde vakantie, zie: 1959, 288-289. Vergelijking 

vann zijn beschrijving met het huidige arbeidsrecht laat overigens zien dat de indeling ook in de tijd 
niett constant is. 
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gaatt ervan uit dat de Eingliederung oftewel de opname in de arbeidsgemeenschap het 
aangrijpingspuntt moet zijn voor arbeidsrechtelijke regelingen en niet het sluiten van een 
individuelee arbeidsovereenkomst. Deze controverse tussen arbeidsrecht als 'onde-
rnemingsrecht'' en arbeidsrecht als 'overeenkomstenrecht' was volgens Gamillscheg in 1959 
tott "Famossima quaestio des deutschen Arbeitsrecht geworden".115 Gamillscheg acht 
echterr voor het IPR de status-aspecten van de arbeidsverhouding ondergeschikt ten opzichte 
vann de overeenkomstenrechtelijke aspecten."6 Deze stellingname ondersteunt hij met 
hett argument dat internationale arbeidsverhoudingen in het algemeen 'atypisch' zijn en 
geenn betrekking hebben op de lager ingeschaalde werknemer die als eenvoudig te vervangen 
elementt is opgenomen in een arbeidsorganisatie.117 Met andere woorden, de werknemer 
opp wie de Eingliedenmgs- en statustheorieën zich richten, is een andere dan de werknemer 
diee aanleiding geeft tot voor het IPR relevante problematiek.118 De arbeidsverhouding 
vann deze laatste is in sterkere mate overeenkomstenrechtelijk dan die van de gemiddelde 
werknemerr waarop de beschermingsmaatregelen van het interne arbeidsrecht zich richten. 
Inn de loop der jaren voelt hij zich in deze opvatting gesterkt door de ontwikkelingen in 
zowell  het IPR als het interne arbeidsrecht van landen als België, Frankrijk en - met name -
Italië.119 9 

Dee kwalificatie van de arbeidsverhouding als overeenkomst bepaalt voor een groot 
deell  de vervolgens gemaakte keuzes. Gamillscheg kent het grootste gewicht namelijk toe 
aann de partijbelangen.120 Rechtszekerheid en continuïteit, en in mindere mate het 
honorerenn van gerechtvaardigde partij verwachtingen, zijn de belangen die bij Gamillscheg 
dee boventoon voeren in het verwijzingsrecht.121 Deze belangen worden volgens 
Gamillschegg het best gediend indien de partijautonomie als grondslag voor de verwijzing 
wordtt aanvaard.122 Het argument van de gelijke behandeling, dat in de literatuur wel 
wordtt aangevoerd als argument voor een strikte toepasselijkheid van het recht van de 
werkplek,, speelt bij hem een ondergeschikte rol. Gelijkheid betekent voor hem voornamelijk 

H55 1959, 122. Ook in latere arbeidsrechtelijke literatuur komt het leerstuk van de Eingliederung nog 
regelmatigg aan de orde. De Eingliederungtheorie als basis voor het arbeidsrecht wordt inmiddels als 
"überwunden""  beschouwd. Wel wordt in het arbeidsrecht steeds vaker afgestemd op Eingliederung 
alss relevant toepassingscriterium voor arbeidsrechtelijke regelingen. Zie bijv. Von Stebut in: FS Kissel 
1994,, 1135; Zeuner in: FS Kissel 1994, 1305 e.v. 

1166 1959, 114 en 122; RabelsZ 1973, 285-289; RdC 1983, 295-296. 
1177 1959, 122. 
U88 Zie voor een omschrijving van typisch internationale arbeidsverhoudingen: 1959, 115-116, 122 en 

138;; RabelsZ 1973, 284; RW/A WD 1979, 227 en RdC 1983, 295. De gedurende een bepaalde periode 
tochh omvangrijke gastarbeid vormt voor hem geen verwijzingsprobleem: voor deze gevallen (maar 
dann ook alleen hier) speelt het gelijkheidsargument een belangrijke rol ten gunste van de lex loci 
laboris. . 

1199 Zie voor Italië: RabelsZ 1973, 287. Italië is voor Gamillscheg zo'n goed voorbeeld omdat dit land 
inn de na-oorlogse periode de contractuele status van de arbeidsverhouding hersteld heeft. Tijdens de 
fascistischee periode was al het arbeidsrecht publiekrechtelijk van aard. 

1200 1959, 118, 119 enm.n. 194. 
1211 1959, 133, 136 en 134. 
1222 1959, 183; in: Blanpain 1985/1990, 101/361. 
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toepassingg van dezelfde verwijzingsregel op alle internationale arbeidsovereenkomsten. 
Eenn afzonderlijke verwijzingsregel voor arbeidsverhoudingen waarbij Duitsers zijn betrok-
ken,, is dus niet toegestaan.123 Verder verzet het gelijkheidsprincipe zich tegen een verwij-
zingsregell  die onderscheid maakt op grond van de positie van de werknemer in het bedrijf 
en/off  de juridische vormgeving van het internationale concern.124 Het enige geval waarin 
hett gelijkheidsprincipe een zwaarwegend vermoeden vestigt ten gunste van het recht van 
dee werkplek, is dat van de gastarbeid.125 

Dee partijautonomie wordt in de literatuur vaak aangevallen omdat deze de bescherming 
vann de werknemer zou ondermijnen. Gamillscheg kan zich hier niet mee verenigen. Volgens 
hemm speelt de bescherming van de werknemer op het terrein van het verwijzingsrecht een 
ondergeschiktee rol.126 Als internationaal actieve werknemers al bescherming behoeven, 
hoeftt dat volgens hem niet tot vergaande consequenties voor het verwijzingsrecht te leiden. 
All ee westerse stelsels bieden immers een zekere mate van bescherming.127 Ook hierin 
iss Gamillscheg dus trouw aan de grondslagen van het Savigniaanse model. 

Dee gelijkwaardigheid van stelsels van arbeidsrecht is echter in de praktijk beperkt tot 
landenn met een vergelijkbaar sociaal-economisch niveau. Als er rechtssystemen met sterk 
ongelijkwaardigee beschermingsniveaus bij de arbeidsverhouding zijn betrokken, verandert 
ditt zijn stellingname ten aanzien van de rechtskeuze echter niet. Ook in dat geval vormt 
dee partijautonomie in het IPR volgens Gamillscheg geen bedreiging voor de bescherming 
vann de werknemer. Dit komt enerzijds door de in verhouding tot het interne arbeidsrecht 
afwijkendee positie van de internationaal actieve werknemer die in het algemeen hoog ge-
kwalificeerdd is, en anderzijds doordat een rechtskeuze door partijen volgens Gamillscheg 
altijdd is onderworpen aan een redelijkheidstoets. Volgens Gamillscheg is een rechtskeuze 
namelijkk een overeenkomst die, net als elke andere overeenkomst, moet voldoen aan de 
eisenn van redelijkheid en billijkheid. Dit kan de werknemer zo nodig beschermen tegen 
all  te opzichtige manipulaties van de werkgever.128 

Ookk als uitgegaan wordt van de feitelijke ongelijkheid van de diverse stelsels van 
arbeidsrecht,, acht Gamillscheg het accepteren van de partijautonomie als basis voor de 
verwijzingg in het belang van de werknemer. De partijautonomie is volgens Gamillscheg 
namelijkk het beste in staat de werknemer te beschermen tegen de toepassing van 'exotisch' 
arbeidsrecht.. Dat dit zo is, is een gevolg van de wijze waarop Gamillscheg invulling geeft 
aann de partijautonomie bij afwezigheid van een expliciete rechtskeuze. 

1233 RabelsZ 1973,291. 
1244 RIW/AWD 1979, 236-237. 
1255 RabelsZ 1973, 284; RdC 1983, 295. 
1266 Het beschermingsargument speelt wel een rol bij de kwalificatie van de schriftelijkheidseis en andere 

'vormvoorschriften'' in het arbeidsrecht. Op grond van het beschermende karakter van dit 'semi-
dwingende'' recht is voor deze 'vormvoorschriften' de lex causae maatgevend. Alternatieve aanknoping 
aann de lex loci conclusions vindt niet plaats. Gamillscheg 1990, 367. 

1277 1959, 5; RIW/AWD 1979, 226; RdC 1983, 314-3155; in: Blanpain 1985/1990, 103/363. 
1288 FS Kissel 1994, 240. 
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Zoalss gebruikelijk in het - toenmalige - Duitse IPR dient ook bij afwezigheid van een 
explicietee rechtskeuze de partijwil als leidraad. Gamillscheg geeft om verschillende redenen 
dee voorkeur aan de mutmassliche Parteiwille boven een meer objectieve aanknoping op 
basiss van de hypothetische Parteiwille. Een van deze redenen heeft betrekking op de 
vloeiendee overgang tussen impliciete en vermoedelijke partijwil. De andere reden speelt 
mett name een rol bij uitzending naar landen met een relatief onderontwikkeld arbeidsrecht. 
Eenn verwijzingsregel gebaseerd op objectieve geografische betrokkenheid kan namelijk 
geenn rekening houden met kwaliteitsverschillen tussen de wetgevingen van de betrokken 
landen;; een verwijziginsregel gebaseerd op de vermoedelijke partijwil kan dat volgens 
Gamillschegg wel. Men kan immers vermoeden dat vanuit Duitsland uitgezonden Duitsers 
niett onder Saoedisch of Iraaks recht willen werken - aldus Gamillscheg, die er blijkbaar 
vann uitgaat dat deze rechtsstelsels veel minder bescherming bieden dan het Duitse recht.129 

Dee invulling van de vermoedelijke partijwil vertoont verder een min of meer vast 
patroonn waarin de locus laboris een belangrijke rol speelt als aanknopingsfactor.130 Dit 
ligtt om meerdere redenen voor de hand. Zoals hieronder zal blijken, is toepasselijkheid 
vann het publiekrecht in belangrijke mate gebaseerd op de locus laboris. Aanknopen aan 
diezelfdee locus laboris voor de contractuele aspecten van de arbeidsverhouding waarborgt 
dann de samenloop tussen privaatrecht en publiekrecht. Daarnaast leidt toepassing van de 
lexlex loci laboris in het algemeen tot een samenkomen van bevoegdheid en toepasselijk 
recht.1311 In een enkel geval, bijvoorbeeld bij gastarbeid, is de betrokkenheid van de lex 
lociloci laboris zelfs zo groot dat een andersluidende rechtskeuze aan een strenge toetsing 
wordtt onderworpen.132 

Dee locus laboris is echter niet de enige relevante aanknopingsfactor. Naast de locus 
laborislaboris speelt namelijk ook de gemeenschappelijke nationaliteit een belangrijke rol. Vooral 
alss deze nationaliteit samenvalt met de vestiging van de werkgever en de plaats van sluiting 
vann de arbeidsovereenkomst leidt dit tot verdringing van de locus laboris als hoofd-
aanknoping.. Deze criteria tezamen bepalen namelijk het standaardgeval van uitzending. 
Dee verdringing treedt in de praktijk met name op als de procedure wordt aangespannen 
inn het land van oorsprong.133 Een belangrijke functie van deze aanknopingswijze is de 
beschermingg van eigen werknemers, met name als deze worden uitgezonden naar een land 

1299 Voor de mutmassliche Parteiwille als grondslag voor de verwijzing, zie: 1959, 124-125 en 140; RabelsZ 
1973,, 287 en 314; RdC 1983, 231 en 322. 

1300 1959, 125. 
1311 De zogeheten Glekhlauf. 1959, 125. 
1322 RabelsZ 1973, 284; RdC 1983,295. Sommige schrijvers betwijfelden zelfs of gastarbeid wel beschouwd 

konn worden als 'internationale arbeidsverhouding'. Het feit dat in internationale gevallen rechtskeuzev-
rijheidd bestond, kon een reden zijn om dergelijke arbeidsverhoudingen niet internationaal te vinden 
inn de zin van het IPR. 

1333 1959, 129-131. 
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mett een laag beschermingsniveau.134 Gamillscheg zelf geeft er echter de voorkeur aan 
hett recht van het land van uitzending ook toe te passen in gevallen waarin de lex loci 
laborislaboris wel bescherming biedt. Hij heeft daarbij met name Amerikaanse werknemers op 
hett oog die door een Amerikaans bedrijf naar Europa zijn gestuurd en vervolgens worden 
ontslagen.. Deze ontslagen dienen zijns inziens te worden beoordeeld naar Amerikaans recht. 
Dezee voorkeur is gegrond op zowel de continuïteitsbescherming als op zijn bezwaar tegen 
cumulatiee van voordelen.135 De hoge salarissen ontleend aan het Amerikaanse systeem 
mogenn zijns inziens niet worden gecombineerd met de sterke ontslagbescherming van het 
Duitsee recht.136 

Hett naar willekeur ontlenen van arbeidsrechtelijke normen aan de diverse betrokken 
rechtsstelselss (ook wel aangeduid met picking and choosing) werkt zijns inziens rechtson-
gelijkheidd en onevenredige bevoordeling in de hand. Verder kan de stapeling van voordelen 
diee hiervan het gevolg is, in strijd zijn met de inner e Entscheidungsharmonie. Deze vereist 
immerss dat een reëel bestaand recht wordt toegepast, terwijl door het stapelen een bescher-
mingsniveauu kan worden bereikt dat in geen van de bij de casus betrokken landen bestaat. 
Dezee door Gamillscheg ingebrachte bezwaren tegen vormen van begunstiging van de 
werknemerr worden in de Duitstalige literatuur aangeduid als de Rosinentheorie}' 

Inn het klassieke geval van uitzending prefereert Gamillscheg dus aanknoping aan de 
gemeenschappelijkee herkomst boven aanknoping aan de locus laboris. Ook in een aantal 
andere,, typisch internationale arbeidsverhoudingen wil of kan hij geen gebruik maken van 
dee locus laboris. Bij slaapwagenpersoneel dat in verschillende landen werkt, leidinggevend 
personeell  en handelsvertegenwoordigers stelt Gamillscheg steeds aanknoping aan de vesti-
gingg van de werkgever voor.138 Hiermee lijk t hij in het algemeen te doelen op de siège 
socialsocial van de rechtspersoon die als werkgever geldt.139 De aanknoping aan de vestiging 

1344 De rol van de locus laboris is in interzonale en interlokale gevallen dan ook belangrijker dan in 
internationalee gevallen: 1959, 126 en 135. Een gebrek aan bescherming van de uitgezonden werknemer 
doorr het recht van het werkland kan te wijten zijn aan een relatief onderontwikkeld arbeidsrecht, maar 
ookk aan het feit dat de bescherming in sommige landen voornamelijk geregeld is via CAO's die in 
internationalee gevallen niet toepasselijk of niet afdwingbaar zijn. Zie: RabelsZ 1973, 287 en 314; 
RIW/AWDRIW/AWD 1979, 226-228; RdC 1983, 316; FS Kissel 1994, 244. 

1355 RIW/AWD 1979, 227: "Stetigkeit der Anknüpfung einer Dauerrechtsbeziehung gehort überhaupt zu 
denn Grundwerten der internationalrechtliche Gerechtigkeit." Zie ook RIW/AWD 1979, 228 en 236. 
Opp grond van het continuïteitsargument had hij ook bezwaar tegen het voorstel voor een Europese 
verordeningg uit 1972, dat het uitzendingsbegrip sterk beperkte: RabelsZ 1973, 298. 

1366 De hoogte van het salaris is immers mede gebaseerd op het ontslagrisico naar Amerikaans recht. Zie 
o.a.. 1959, 65-66 (in verband met de openbare orde) en in: Blanpain 1985/1990, 103/363. 

1377 1959, 175; RabelsZ 1973, 234; RIW/AWD 1979, 226 en 234; RdC 1983, 318 en 320. Om die reden 
heeftt hij ook kritiek op de Sonderanknüpfungs-leer van Wengler (deze zou tot cumulatie van voordelen 
voorr de werknemer voeren: 1959, 197) en op het EVO (in: Blanpain 1985/1990, 103/363). 

1388 Zie bijv. RdC 1983, 323. 
1399 Dit is niet helemaal duidelijk. Hij gebruikt voor aanknoping aan de werkgever de termen Sitz des 

UntemehmensUntemehmens en seat of the enterprise. Slechts een enkele keer is geheel duidelijk of hij de plaatselijke 
ondernemingg bedoeld waar of van waaruit de werknemer is ingeschakeld, of juist het hoofdkwartier: 
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vann de werkgever staat in belangrijke mate in het teken van de continuïteit van de rechtsver-
houding.. Dit continuïteitsbelang is bij Gamillscheg het voornaamste tegenargument tegen 
eenn starre verwijzingsregel op basis van de locus laboris.140 Daarnaast leidt een dergelijke 
aanknopingg volgens hem tot manipulatie van het /ocws-begrip.141 

Hett begrip locus laboris heeft hoe dan ook verschillende betekenissen. In het algemeen 
verwijstt het begrip naar de plaats waar de arbeid gewoonlijk verricht wordt. Bij werknemers 
diee zijn opgenomen in de arbeidsorganisatie (Eingliederung), duidt het begrip volgens 
Gamillschegg op de ligging van het bedrijf. Voor andere werknemers heeft het volgens hem 
betrekkingg op het zwaartepunt van de activiteiten. Een nadere invulling van het begrip 
zouu zijns inziens kunnen worden ontleend aan de rechtspraak met betrekking tot de gelding 
vann CAO s. 

Al ss de locus laboris verwijst naar de gewoonlijke werkplek, zal het gedurende korte 
tijdd verrichten van werkzaamheden in het buitenland geen invloed hebben op de verwijzing. 
Inn de literatuur wordt voor dit negeren van een kortdurende wijziging van de feitelijke 
werkplekk het begrip Ausstrahlung gebruikt. Dit begrip is ontleend aan de rechtspraak met 
betrekkingg tot het sociale zekerheidsrecht. Volgens Gamillscheg is dit begrip binnen de 
verwijzingg overbodig. Ausstrahlung heeft zijns inziens slechts betekenis voor het publiek-
recht,, waar de locus laboris in een aantal gevallen betrekking heeft op de feitelijke, 
eventueell  slechts korte tijd bestaande werkplek.143 Een verwijzing gebaseerd op de subjec-
tievee leer met betrekking tot de partijautonomie heeft geen behoefte aan manipulaties met 
hett begrip locus laboris. Het begrip Arbeitsort dient volgens hem het feitelijke centrum 
vann de activiteiten van de werknemer aan te wijzen en niet omgevormd te worden in "einen 
wandelbarenn juristischen Begriff \144 

3.1.33 Het publiekrecht 

Hett interne arbeidsrecht kenmerkt zich door een nauwe samenhang tussen privaatrechtelijke 
enn publiekrechtelijke normen. Vanwege deze nauwe samenhang is het wenselijk om de 
toepasselijkheidd van het privaatrecht en het publiekrecht op elkaar aan te laten sluiten. 
Eenn van de manieren om een dergelijke Gleichlauf te bereiken is om de toepasselijkheid 
vann het privaatrecht afhankelijk te maken van de gelding van het publiekrecht. Dit zou 
err volgens Gamillscheg op neerkomen dat voor het privaatrecht wordt aangeknoopt aan 
dee locus laboris. Hij ziet daar ook wel voordelen in: het zou bijvoorbeeld de beslechting 
vann geschillen vergemakkelijken (op de locus laboris bevindt zich in het algemeen ook 
eenn bevoegde rechter) en cumulatie van rechtsnormen voorkomen. Gleichlaufheeft echter 

1959,, 128-129 en 135-136; RdC 1983, 323; 1990, 360. 
1400 1959, 129 en 135; RabelsZ 1973, 298 en 315; RIW/AWD 1979, 228 en 236; RdC 1983, 323. 
1411 RIW/AWD 1979, 228-231; RdC 1983, 317 en 321. 
1422 1959, 127-128. 
1433 1959, 181-182. 
1444 1959, 119. 
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geenn absolute waarde. Aanknoping aan de locus laboris dient dan ook in sommige gevallen 
tee wijken, bijvoorbeeld op grond van gerechtvaardigde partijbelangen, zoals continuïteit 
enn rechtszekerheid, of op grond van de praktische onhanteerbaarheid van het aanknopings-
criteriumm bij afwezigheid van een vaste werkplek.145 Het afbakeningscriterium van het 
publiekrechtt is dus volgens Gamillscheg niet in alle gevallen geschikt als aanknopingscrite-
riumm voor het privaatrecht. 

Eenn andere mogelijkheid om Gleichlauftt bewerkstelligen, is om de gelding van het 
publiekrechtt te laten afhangen van het resultaat van de verwijzing. Het publiekrecht maakt 
dann deel uit van de lex causae. Ook de lex causaeAtcx kan in Gamillscheg's ogen geen 
genadee vinden. De verwijzing staat in het teken van de partijbelangen en is gebaseerd is 
opp de partijwil, terwijl het publiekrecht juist onafhankelijk van de partijwil van toepassing 
iss en daaraan ook mede zijn karakter van publiekrecht dankt. Het aanknopingscriterium 
voorr het privaatrecht is daarom in het geheel niet geschikt als afbakeningscriterium voor 
hett publiekrecht. De strenge splitsing in methode tussen privaatrecht en publiekrecht vloeit 
duss (mede) voort uit het erkennen van de partijautonomie in het verwijzingsrecht.146 

Ervann uitgaande dat Gleichlauf ri\e\ altijd mogelijk of wenselijk is, rijst de vraag aan de 
handd van welke criteria de gelding van het publiekrecht dan wel moet worden bepaald. 
Nochh de territorialiteitsleer, noch de lex causae-\eer biedt volgens Gamillscheg een bevre-
digendee oplossing voor het publiekrechtelijke arbeidsrecht. De door Wengler ontwikkelde 
SonderanknüpfungSonderanknüpfung vindt in zijn ogen echter evenmin genade.147 Daarom ontwikkelt hij 
eenn eigen systeem voor de verhouding tussen privaatrecht en publiekrecht in het inter-
nationalee arbeidsrecht. 

Centraall  in dat systeem staan de begrippen 'reflexwerking' en 'privaatrechtelijke kern'. 
Dezee begrippen geven aan dat de meeste publiekrechtelijke regels van arbeidsrecht een 
dubbell  karakter hebben: het betreft semi-publiekrecht.148 Deze regels scheppen niet alleen 

1455 1959, 117, 119, 125, 198. 
1466 1959, 194 
1477 1959, 193-198. 1959, 11: "Dass das auslandische öffentliche Recht für den Richter niemals als Recht, 

allenfallss als Tatsache bedeutsam werden kann, wie man es zuweilen hort, triff t fur das auslandische 
Arbeitsrechtt ebensowenig zu, wie die umgekehrte Forderung zu billigen ist, dass vorbehaltlich nur 
dess Eingreifens des ordre public alles auslandische öffentliche Recht anzuwenden sei, soweit es nur 
selbstt angewandt sein wil l und zum Sachverhalt eine genügend enge Bindung hat." en 1959, 197: 
Siee [= de theorie van Wengier] beruhtauf demGedanken des Entscheidungseinklangs; dieser istjedoch 
nichtt Selbstzweck, sondern Diener gerade des privaten Interessen der Rechtsunterworfenen: er soil 
ihrr Interesse an der Voraussehbarkeit künftiger Anknüpfungen schützen, sol! jede Partie davor be-
wahren,, dass die andere durch kundige Wahl des Forum auch die Bestimmung des anwendbaren Rechts 
undd damit die konkreten Rechtsfolgen beeinflussen kann. Diese Erwagungen haben aber dann keine 
Kraftt mehr, wenn sie nur dazu führen, dass Nichtigkeitsgründe aus Verboten gehauft werden, die 
imm Interesse nicht der einzelnen, sondern fremder Staaten erlassen worden sind. Eine Entscheidungs-
harmoniee auf solcher Basis ist kein Ziel des Verweisungsrechts." 

1488 Term ontleend aan Strikwerda. Gamillscheg gebruikt de term halböffenüichen Wirtschaftsrechts voor 
eenn dwingende regel met een bovencontractueel, economisch doel die uitsluitend privaatrechtelijke 
handhavingsmiddelenn kent (1959, 350). 
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verplichtingenn ten opzichte van de staat maar tevens ten opzichte van de wederpartij bij 
dee arbeidsovereenkomst.149 In zijn beschrijving gaat het daarbij eigenlijk steeds om 
verplichtingenn van de werkgever jegens de werknemer. Deze verplichtingen ten opzichte 
vann de werknemer kunnen worden gehandhaafd via het overeenkomstenrecht. Een van 
dee belangrijkste privaatrechtelijke doorwerkingen van het publieke arbeidsrecht loopt via 
hett invullen van de Fürsorgepflicht van de werkgever.150 Dit is de reflexwerking van 
hett publiekrecht. De publiekrechtelijke handhaving door overheidsinstanties als de arbeidsin-
spectiee is gebonden aan territoriale grenzen, de privaatrechtelijke kern van de regel - ofte-
well  de elementen die zich lenen voor doorwerking in de arbeidsovereenkomst - kent deze 
territorialee beperking in beginsel niet. In de praktijk is het deze privaatrechtelijke kern 
diee wordt voorgelegd aan de rechter ingeval een geschil rijst tussen werkgever en werk-
nemer. . 

Gamillschegg onderscheidt voor de doorwerking van publiekrecht op de arbeidsverhouding 
vierr situaties. Hij maakt verschil tussen werken in Duitsland onder Duits recht, werken 
inn Duitsland onder buitenlands recht, werken in het buitenland onder Duits recht en werken 
inn het buitenland onder buitenlands recht. In elk van de gevallen wordt de situatie beschre-
venn vanuit het standpunt van dee Duitse rechter. De grondregel ten aanzien van het publieke 
arbeidsrechtt is, dat het Duitse recht van toepassing is op arbeid die verricht wordt binnen 
hett Duitse territoir.151 Meestal moeten de activiteiten binnen het territoir een zekere mate 
vann vastigheid hebben en "nicht nur flüchtig und vorübergehend" zijn.152 Sommige 
bepalingenn zijn echter van toepassing op iedere werkzaamheid binnen het territoir. Naast 
dee regelingen voor veiligheid en hygiëne op de werkplek noemt Gamillschegg onder andere 
dee maximaal toegestane werktijden, de verplichte zondagsrust en verboden tot het doen 
verrichtenn van bepaalde werkzaamheden door vrouwen of kinderen.153 Hoewel deze moge-
lijkheidd in zijn betoog onderbelicht blijft , blijkt ook de vestiging van de werkgever in een 
enkell  geval het relevante criterium te zijn namelijk bij voorschriften die verplichten tot 
hett in dienst nemen van een bepaald percentage invaliden.154 Tenslotte kennen sommige 
regelss geheel eigen toepassingscriteria, zoals die met betrekking tot het loonbeslag en de 
ketenaansprakelijkheidd van bouwondernemingen.155 

Dee gelding van het publiekrecht is altijd inclusief die regels van privaatrecht die 
onontbeerlijkk zijn om het publiekrecht effectief te doen zijn. Zo is bijvoorbeeld het verbod 
opp het tewerkstellen van zwangere vrouwen niet compleet zonder een bijbehorend ontslag-

1499 Gamillscheg gebruikt hiervoor de termen Doppeltnatur en Zwei Glaubiger Theorie. 
1500 1959, 7-8 en 12. Dit sluit aan bij de gangbare opvatting binnen het Duitse arbeidsrecht. 
1511 1959, 10, 14 en 187. 
1522 1959, 14. 
1533 1959, 252, 274, 285 en 229. 
1544 1959, 223 "Einstellungsgebote des Inlands belasten alle Arbeitgeber im Inland, soweit sie ihre betrieb-

lichee Tatigkeit nicht nur vorübergehend im Inland ausüben; ausgenommen sind Arbeitgeber, die Extra-
territorialitatt geniessen." 

1555 1959, 320 en 325. 
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verbodd en/of loondoorbetalingsplicht van de werkgever gedurende de betreffende periode. 
Opp deze wijze heeft het publiekrecht van het Duitse Arbeitsort directe privaatrechtelijke 
gevolgen,, ook ten aanzien van werknemers die in Duitsland onder buitenlands recht werken. 

Alss gewoonlijk in Duitsland gewerkt wordt, en daarmee in beginsel het Duitse publiek-
rechtt van toepassing is op de arbeidsverhouding, blijf t volgens Gamillscheg gedurende 
eenn kort verblijf in het buitenland het Duitse publiekrecht van toepassing inclusief zijn 
publiekrechtelijkee sancties. Voor hem is dat de echte betekenis van het begrip Ausstrah-
lung.lung.]56]56 Bij langdurige uitzendingen buiten het Duitse territoir verliest het Duitse publiek-
rechtt echter zijn gelding. Wel kan, zolang Duits recht van toepassing is op de arbeidsover-
eenkomst,, de privaatrechtelijke kern van dee Duitse publiekrechtelijke regeling doorwerken 
inn de individuele arbeidsovereenkomst en wel via de Fürsorgepflicht van de werkgever. 
Dee privaatrechtelijke bescherming die het Mutterschutzgesetz de zwangere vrouw biedt, 
kann dus worden toegepast als het Arbeitsort in Duitsland ligt maar ook, met enige aanpas-
singen,, als in het buitenland onder Duits recht gewerkt wordt. 

Ookk voor het buitenlandse publiekrecht hanteert Gamillscheg de tweedeling tussen publiek-
rechtelijkee werking binnen het territoir en reflexwerking als deel van de lex causae bij 
werkzaamhedenn buiten het territoir. Als in het buitenland onder buitenlands recht wordt 
gewerkt,, dient in beginsel dat buitenlands recht integraal te worden toegepast. Er dient 
echterr een afstemming plaats te vinden tussen de betrokken rechtsstelsels als in het buiten-
landd onder Duits recht wordt gewerkt. Als langdurig in het buitenland wordt gewerkt op 
grondd van een arbeidsovereenkomst naar Duits recht, is het Duitse publiekrecht in beginsel 
niett van toepassing. De Duitse publiekrechtelijke normen werken echter wel door in de 
individuelee arbeidsovereenkomst, en wel als invulling van de Fürsorgepflicht. Bij deze 
vertaalslagg is een zekere mate van aanpassing mogelijk aan de plaatselijke omstandigheden 
enn het daar dwingend geldende (naherberechtigte) publiekrecht. Deze aanpassing vindt 
mett name plaats met betrekking tot de werktijden en verplichte feestdagen. 

Eenn doorkruising van het Duitse recht als lex causae door territoriaal werkende buiten-
landsee normen hoeft volgens Gamillscheg echter slechts onder bepaalde voorwaarden erkend 
tee worden door de Duitse rechter. Buitenlands publiekrecht komt in dit geval namelijk 
slechtss voor toepassing in aanmerking voor zover het de sociale bescherming van 
werknemerss dient. Bovendien mag deze bescherming vreemdsoortig noch bovenmatig zijn 
tenn opzichte van het Duitse arbeidsrecht.157 Met andere woorden: slechts bij een hoge 
matee van gelijkwaardigheid van het buitenlandse recht wijkt de Duitse lex causae ten 
behoevee van het binnen het eigen territoir dwingend van toepassing zijnde buitenlandse 
(publiek)-recht.. Bij werkzaamheden in Duitsland onder vreemd recht kan het vreemde 
publiekrechtt dienen als invulling van de open normen van de buitenlandse lex causae. Het 
iss daarbij echter absoluut ondergeschikt aan het voor alle arbeid binnen het territoir geldende 

1566 Binnen het privaatrecht is het begrip z i. overbodig. 

1577 1959, 208-210. Voor werktijden: 1959, 277-278. Alleen als in het buitenland onder het plaatselijke 

rechtt gewerkt wordt, is het primaat van de lex loci laboris zo sterk dat ook economische maatregelen 

vann het werkland gerespecteerd dienen te worden. 
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Duitsee publiekrecht. Wel kan in dit geval een hoger, aan het buitenlandse recht ontleend 
beschermingsniveauu worden erkend, mits deze bescherming ook naar buitenlands recht 
tott plicht van de werkgever is gemaakt.158 

Hett systeem dat Gamillscheg ontwikkelt, dient mijns inziens twee doelen. Enerzijds wil 
hijj  de territoriale begrensdheid opheffen die de literatuur en jurisprudentie toekennen aan 
belangrijkee delen van het Duitse arbeidsrecht. Anderzijds beoogt hij een richtlijn te geven 
voorr de doorwerking van buitenlands publiekrecht op de internationale arbeidsverhouding. 
Vann cruciaal belang in zijn systeem is de vraag of de regeling, ondanks zijn publiekrech-
telijkee vormgeving, primair het sociale beschermingsdoel van het arbeidsrecht dient.159 

Dezee sociale beschermingsmaatregelen kennen in beginsel een territoriale werking maar 
kunnenn ook doorwerken in de lex causae. Andere publiekrechtelijke normen daarentegen 
vallenn onder het normale regime voor het publiekrecht; afkomstig uit het buitenlandse recht 
wordenn ze hoogstens als feit meegewogen.160 

Eenn buitenlandse publiekrechtelijke regeling die primair een beschermend doel dient, 
zouu door de Duitse rechter moeten worden toegepast als de werkzaamheden worden verricht 
binnenn het betreffende territoir, op voorwaarde dat de regeling zelf toepassing claimt. 
Daarnaastt kan bij werk verricht in Duitsland het privaatrechtelijke effect van de buitenlandse 
regelingg worden toegepast als deel van de lex causae, vooropgesteld dat de lex causae 
dezee vorm van doorwerking kent. Ook het Duitse publiekrecht kan op deze twee manieren 
inwerkenn op de internationale arbeidsovereenkomst. Zijn theorie over de reflexwerking 
leidtt dan ook tot een Normenhaufung in alle gevallen waarin de lex causae niet samenvalt 
mett het recht van de werkplek. 

Inn tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de moderne begunstigingstheorieën, bindt 
Gamillschegg de doorwerking van het buitenlandse beschermende publiekrecht aan een 
maximum.. De bescherming geboden door het publiekrecht van de buitenlandse locus laboris 
wordtt slechts erkend als deze ten opzichte van het Duitse recht buitenissig noch bovenmatig 
is.. Het op zich aanwezige begunstigende effect van de afstemming tussen lex causae en 
OrtsrechtOrtsrecht wordt hierdoor in belangrijke mate beperkt.161 Gezien het feit dat Gamillscheg 
eenn verklaard tegenstander is van begunstiging, hoeft deze uitwerking nauwelijks te ver-
bazen. . 

Gamillschegg probeert in zijn theorie de dubbelzinnige status van het arbeidsrecht te ver-
zoenenn met de strikte scheiding tussen privaatrecht en publiekrecht die volgens hemzelf 

1588 1959, 267 ten aanzien van de Mutterschutz; 1959, 275 ten aanzien van maximale werktijden. 

1599 1959, 208-209. 

1600 1959,208-210. 

1611 Gamillscheg erkent dat deze afstemming begunstigend werkt: RabelsZ 1973, 303 en 310 en RIW/A WD 
1979,, 34. Dat dit beperkt blijf t tot de minima van de lex fori blijkt o.a. in RdC 1983, 326. Hier wordt 
gesteldd dal het minimumloon als welfare maatregel territoriale werking heeft. Dit minimum zet zich 
dwingendd door en is mogelijk zelfs van openbare orde. Buitenlandse wetgeving met hogere minima 
magg echter straffeloos overtreden worden. 
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cruciaall  is voor het IPR. Deze strenge scheiding hangt samen met de doelstelling van het 
IPRR en de daaruit volgende grondslag voor toepassing van buitenlands recht. Het IPR is 
err volgens Gamillscheg niet om staatsbelangen van vreemde mogendheden te bewaken, 
maarr staat in het teken van het stroomlijnen van het private rechtsverkeer en het respecteren 
vann partijbelangen.162 Zijn theorie over de reflexwerking heeft dan ook met name betrek-
kingg op regels met een sociaal beschermingsdoel. 

Voorr arbeidsverhoudingen die raakvlakken hebben met verschillende Lander binnen 
dee BRD gelden overigens andere regels. In het interlokale recht moet in beginsel een regel 
vann publiekrecht door alle deelstaten worden toegepast op situaties die binnen de 
werkingssfeerr van de betreffende regel vallen. Bij het formuleren van de werkingssfeer 
vann hun publiekrecht zouden de deelstaten hiermee rekening moeten houden en zich moeten 
beperkenn tot situaties die een voldoende nauwe band met de eigen rechtsorde hebben. In 
hett arbeidsrecht komt dit volgens Gamillscheg neer op toepassing van het publiekrecht 
opp basis van de locus laboris. Een dergelijke regeling, gebaseerd op wederzijds respect 
enn vertrouwen, zou uiteindelijk ook moeten gelden voor het IPR binnen de EG.163 

3.1.44 De openbare orde 

Dee openbare orde heeft, zeker rechtsvergelijkend bezien, twee aspecten: de zogenaamde 
positievee openbare orde en de negatieve openbare orde. Gamillscheg is geen voorstander 
vann het gebruik van de positieve openbare orde. De negatieve openbare orde is daarentegen 
onmisbaarr als Sicherheitsventil.164 In de invulling van de negatieve openbare orde is wel 
eenn ontwikkeling te constateren in zijn werk. In zijn boek uit 1959 is het discriminatiever-
bodd uit de grondwet nog niet van openbare orde; later is dit wel het geval.165 De punten 
waaropp de openbare orde aan bod kan komen, liggen met name op het vlak van de beëin-

1622 Zie 1959, 197: "Sie [= de theorie van Wengler] beruht auf dem Gedanken des Entscheidungseinklangs; 
dieserr ïst jedoch nicht Selbstzweck, sondern Diener gerade des privaten Interessen der Rechtsunterwor-
fenen:: er soil ihr Interesse an der Voraussehbarkeit künftiger Anknüpfungen schützen, soli jede Partie 
davorr bewahren, dass die andere durch kundige Wahl des forum auch die Bestimmung des an-
wendbarenn Rechts und damit die konkreten Rechtsfolgen beeinflussen kann. Diese Erwagungen haben 
aberr dann keine Kraft mehr, wenn sie nur dazu führen, dass Nichtigkeitsgründe aus Verboten gehauft 
werden,, die im Interesse nicht der einzelnen, sondern fremder Staaten erlassen worden sind. Eine 
Entscheidungsharmoniee auf solcher Basis ist kein Ziel des Verweisungsrechts." 

1633 1959, 210. Zie voor een, mijns inziens op onjuiste argumenten gebaseerd, betoog dat het toenmalige 
art.. 5 EG-Verdrag (het huidige art. 10) inzake de gemeenschapstrouw reeds nu verplicht tot toepassing 
vann eikaars voorrangsregels: Von Wilmowsky RabelsZ 1998, 1 e.v. 

1644 Hij maakt er dan ook bezwaar tegen dat het voorstel voor een verordening inzake het toepasselijke 
rechtt op arbeidsverhoudingen uit 1972 geen openbare orde-exceptie kent {RabelsZ 1973, 296). 

1655 1959, 72 en 301-302 versus RdC 1983, 300-303. Dit zal zijn grond hebben in een aantal uitspraken 
vann het Bundesverfassungsgerkhi waarin de regels van IPR onderworpen werden geacht aan de 
grondwet.. In 1959 acht Gamillscheg de toepasselijkheid van de grondwet nog onderworpen aan de 
verwijzingsregels. . 
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digingg van de arbeidsovereenkomst, discriminatie en de minimaal aanvaardbare toon-

hoogte.166 6 

Inn de publicatie uit 1983 over de openbare orde in het arbeidsrecht komen duidelijk 
dee problemen naar voren die de toepassing van dit leerstuk in het internationale arbeidsrecht 
mett zich meebrengt. Strijd met de openbare orde ontstaat als het toepasselijk recht on-
redelijkeredelijke opzegtermijnen kent of een sterk onvoldoende ontslagbescherming. Het is lastig, 
zoo niet onmogelijk om precies aan te geven, wanneer de bescherming van het buitenlandse 
rechtt onvoldoende wordt. Het mag echter niet zo zijn dat er altijd strijd met de openbare 
ordee wordt geconstateerd als de lex causae in negatieve zin afwijkt van de lex fori. In 1959 
steltt hij reeds: "Der grosse Störenfried bei allen Bemühungen urn die Entscheidungshar-
moniee ist der ordre public, der gerade im Arbeitsverweisungsrecht haufig und nicht immer 
zuu Recht angerufen wird. [...] Es geht nicht an, dass die Arbeitsgerichte unter dem Deck-
mantell  des ordre public das an sich massgebliche auslandische Recht immer nur soweit 
geltenn lassen, als es mit der lex fori übereinstimmt."167 Maar in 1973 moet hij constateren: 
"Immerhinn gibt es in allen Rechten Beispiele dafür, dass Gerichte das eigene Kün-
digungsschutzrechtt unabhangig von einem etwa abweichenden Arbeitsstatut angewandt 
haben."168 8 

3.1.55 Conclusie ten aanzien van het werk van F. Gamillscheg 

Gamillschegg hanteert in zijn boek uit 1959 een conflictenrechtelijk model dat in hoge mate 
aansluitt bij de Savigniaanse traditie van het Duitse IPR. Rechtskeuzevrijheid is toelaatbaar 
enn wenselijk, en wordt door Gamillscheg zelfs beschouwd als een belangrijk instrument 
terr bescherming van de eigen werknemers. Begunstiging zou daarentegen geen plaats 
moetenn hebben in de verwijzing. Dit standpunt is ook terug te vinden in zijn latere werk, 
off  dit nu is het bijtende commentaar op de voorstellen van de Commissie van de EG uit 
19722 en 1976, zijn beschrijving van het 'geldende' internationale arbeidsrecht in de EG 
uitt 1985/90 of zijn commentaren op het EVO. 

Inn zijn verdediging van de partijautonomie komt echter een element naar voren dat 
zichh slecht laat rijmen met het Savigniaanse model. Hij stelt namelijk dat rechtskeuze geen 
afbreukk doet aan de bescherming van de werknemer nu alle Westerse landen een zekere 

1666 Het concurrentiebeding is vanouds een onderwerp van openbare orde. Regelingen met betrekking 
tott het einde van de arbeidsovereenkomst met openbare orde-implicaties zijn verder die rond opzegter-
mijnenn en eeuwigdurende contracten aan de ene kant en die met betrekking tot ontslagtermijnen en -
vergoedingenn aan de andere kant. Zie 1959, 72, 74; RdC 1983, 303. Ten aanzien van de openbare 
orde-aspectenn van de loonhoogte spreekt Gamillscheg van Wucherlohn (RIW/AWD 1979, 238) resp. 
usuryusury wages (RdC 1983, 303). Dit lijk t te duiden op een zeer beperkte toetsing. Duitsland kent geen 
wettelijkk minimumloon. In het interne recht wordt loon onredelijk laag geacht als het minder is dan 
50%% van de normale CAO-minima. 

1677 Gamillscheg 1959, 6. 
1688 Gamillscheg RabelsZ 1973, 309. 
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matee van bescherming van de werknemer kennen. Daarnaast dient de verwijzingsregel 
dee eigen werknemer te beschermen tegen al te afwijkend, exotisch arbeidsrecht. De in het 
Savigniaansee IPR gehanteerde vooronderstelling met betrekking tot de gelijkwaardigheid 
vann rechtsstelsels gaat dus slechts op voor rechtsstelsels van landen met een vergelijkbaar 
cultureell  en economisch niveau.169 De feitelijke ongelijkwaardigheid van de verschillende 
nationalee arbeidsrechtsystemen stuurt gedeeltelijk de verwijzing en komt ook terug in zijn 
invullingg van de reflexwerking van het publiekrecht. 

Hett feit dat bescherming van de 'eigen' werknemers tegen exotisch recht een van de 
sturendee factoren bij de verwijzing is, is voor Gamillscheg een belangrijke reden om vast 
tee houden aan de partijwil. Enerzijds omdat de mutmassliche Parteiwille, in tegenstelling 
tott het criterium van de nauwste betrokkenheid, de mogelijkheid biedt rekening te houden 
mett de inhoud van de lex loci laboris™ Anderzijds omdat zonder rechtskeuzemogelijk-
heidd de rechterlijke instanties zowel arbeid in het forum als arbeid vanuit het forum zullen 
willenn onderwerpen aan de lex fori. De rechtskeuze is volgens hem het behoud van het 
IPRR als alzijdig verwijzingssysteem.171 De in het EVO opgenomen rechtskeuzemogelijkheid 
voldoett voor hem echter niet. Door het begunstigende karakter van art. 6 lid 1 EVO vervalt 
zijnss inziens de rechtskeuze als reële optie.172 

Gamillschegg hecht veel waarde aan de scheiding tussen publiekrecht en privaatrecht. Hij 
bestrijdtt de Franse neiging om het gehele arbeidsrecht van openbare orde te beschouwen. 
Maarr ook het feit dat een arbeidsrechtelijke wet publiekrechtelijk gehandhaafd wordt, is 
inn zijn optiek niet voldoende om de betreffende regeling in zijn geheel als publiekrecht 
tee beschouwen. Hij onderzoekt vervolgens de diverse regelingen op hun privaatrechtelijke 
effecten.. Deze privaatrechtelijke effecten vormen niet alleen een integraal onderdeel van 
dee publiekrechtelijke regeling, maar beïnvloeden daarnaast de onderlinge rechten en plichten 
vann de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. Deze reflex werking maakt deel 
uitt van de lex causae. 

Volgenss Gamillscheg moet de reflexwerking van het buitenlandse publiekrecht ten 
opzichtee van de buitenlandse lex causae zonder meer worden erkend: het feit dat de 
betreffendee norm in het buitenland (ook) publiekrechtelijk wordt gehandhaafd mag geen 
redenn zijn om toepassing van de norm op de privaatrechtelijke verhouding te weigeren. 
Ookk de directe, publiekrechtelijke toepassingsclaim van buitenlandse werknemerbescher-
mendee normen dient tot op zekere hoogte erkend te worden. In dat geval dient echter het 
beschermingsniveauu van de Duitse lex causae als maximum. 

Inn zijn boek uit 1959 onderneemt Gamillscheg een gedetailleerde studie naar het 
geldendee arbeidsrecht. Per onderwerp wordt gekeken of de regeling ervan publiekrechtelijk 
gehandhaafdd wordt, welk aanknopingspunt in dat geval voor de regeling gehanteerd wordt, 
off  reflex werking plaatsvindt en zo ja, hoe een samentreffen tussen buitenlandse en Duitse 

1699 1959, 5. 

1700 RabelsZ 1973, 287; RdC 1983, 316; in: Blanpain 1985/1990, 99/359. 

1711 RdC 1983, 316. 

1722 RdC 1983, 320; in: Blanpain 1985/1990, 104/364-365. 
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normenn moet worden opgelost. Nu deze 'eigenschappen' van het arbeidsrecht per land 
kunnenn verschillen, kan zijn systeem niet leiden tot een systeem van meerzijdige verwij-
zingsregels.. Zijn theorie over het arbeidsrechtelijke publiekrecht houdt zich - noodgedwon-
genn - voornamelijk bezig met aanpassingsproblemen. 

3.22 Duits IPR met betrekking tot arbeidsovereenkomsten pre- en post-EVO 

3.2.11 De verwijzing 

Hett boek van Gamillscheg uit 1959 geldt in Duitsland als standaardwerk ten aanzien van 
hett internationale arbeidsrecht. Het feit dat Gamillscheg als nestor van het internationale 
arbeidsrechtt wordt beschouwd, wil echter niet zeggen dat zijn werk altijd bijval heeft 
gekregenn in de literatuur. Naast kritiek op detailpunten hebben ook de uitgangspunten van 
hett model dat Gamillscheg aanhangt, zwaar onder vuur gelegen. Verschillende Duitse 
auteurss hebben andere grondslagen voorgesteld voor het internationale arbeidsrecht.173 

Tegenoverr de contractuele aanpak van Gamillscheg stonden benaderingen die het collectieve 
karakterr van het arbeidsrecht en/of het aspect van economische ordening benadrukten. Zijn 
verdedigingg van de partijautonomie als leidend beginsel ondervond kritiek vanuit het streven 
naarr werknemersbescherming die ten grondslag ligt aan het interne recht. 

Dee rechtspraak van voor de inwerkingtreding van het EVO in Duitsland bleef echter 
trouww aan de Savigniaanse traditie en sloot dan ook op vele punten aan bij de opvattingen 
vann Gamillscheg.174 Zo speelde het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht in de 
rechtspraakk een zeer grote rol.175 De verwijzing betrof alleen de privaatrechtelijke aspecten 
vann het arbeidsrecht. Hierbij werd de arbeidsverhouding primair als overeenkomst be-
schouwd,, waarbij de partijautonomie bepalend was voor het toepasselijk recht. Ondanks 
dee kritiek op de rechtskeuze in de literatuur bleven de rechtbanken expliciete rechtskeuzen 
honoreren.1766 Volgens Junker bood de rechtspraak van voor de invoering van het nieuwe 
IPRR zelfs een eenduidig beeld pro rechtskeuze.177 

1733 Zie bijvoorbeeld Daubler RIW/AWD 1972, 8-12; Kronke 1980, 2-3; Simitis in: FS Kegel 1977. Een 
overzichtt van de kritiek op het Savigniaanse model in het algemeen en met betrekking tot het ar-
beidsrechtt in het bijzonder is te vinden bij Junker 1992, 71-104. 

1744 Kronke (1980, 8) zag Gamillscheg als een belangrijke inspiratiebron voor de praktijk van het Duitse 
internationalee arbeidsrecht. 

1755 Zie bijv. Daubler RIW/AWD 1972, 4-5; Schwarz RIW 1976, 501; Kronke 1980, 4-5; Birk RabelsZ 
1982,, 387. Voor het arbeidsrecht zelf: Schaub 1992, 21-22. 

1766 Daubler {RIW/AWD 1972, 4) ziet op dat moment het bezwaar tegen partijautonomie in de literatuur 
verminderen.. Siehr (RIW 1973, 573-574) acht echter de onbeperkte partijautonomie in het arbeidsrecht 
achterhaald.. Dat de rechtspraak zich op rechtskeuzevrijheid blijf t baseren blijk t uit Gamillscheg RdC 
1983,, 306 en in: Blanpain 1985/1990, 97/357; Grossfeld 1975, 145; Birk RabelsZ 1982, 387, 391 
enn 4 !6; Baum 1985, 170; Schwarz RIW 1976, 502; Hohloch 1987, 353; en Eser 1992, 1. Expliciet 
inn Reithmann-Martiny 708 nr. 714 en Junker 1992, 54-55. 

1777 Junker 1992, 54-55. Idem Reithmann-Martiny 1988, 708 (nr. 714). 
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Bijj  afwezigheid van een expliciete of impliciete rechtskeuze speelde de locus laboris een 
belangrijkee rol bij het bepalen van het toepasselijke recht.178 Deze aanknoping werd in 
dee literatuur nog op verschillende manieren ingevuld. Daarbij werd gebruik gemaakt van 
dee term Arbeitsort, of er werd gerefereerd aan het Schwerpunkt van de arbeidsverhouding. 
Evenalss bij Gamillscheg was van belang of en zo ja, waar de werknemer is opgenomen 
inn de arbeidsorganisatie: de Eingliederung.]iq Al deze begrippen komen terug in het 
piloten-arrestt uit 1992 waarin het BAG een uitleg geeft van Art. 30 Abs. 2 Nr. 1 EGBGB 
(== art. 6 lid 1 onder a EVO). Het Arbeitsort, dat geldt als primaire aanknopingsfactor, moet 
wordenn uitgelegd als Einsatz- oder Tatigkeitsort. Voor werknemers die zijn opgenomen 
inn een bedrijfsorganisatie (de Eingliederung) wordt die plaats gevormd door het Betriebsort, 
dee plaats van vestiging van het bedrijf. Als geen Eingliederung plaatsvindt, wordt het 
ArbeitsortArbeitsort gevonden aan de hand van het zwaartepunt van de activiteiten van de werknemer 
(hett Schwerpunkt). Volgens het BAG brengt de inwerkingtreding van het EVO op dit punt 
geenn verandering. 

Dee belangrijkste gevallen waarin werd afgeweken van het recht van de feitelijke 
werkplek,, worden gevormd door korter en langer durende uitzendingen. Voor de conflicten-
rechtelijkee positie van werknemers die kortdurend worden uitgezonden, worden de begrippen 
Aus-Aus- en Einstrahlung gebruikt.180 Deze begrippen zijn, zoals gezegd, ontleend aan het 
socialee zekerheidsrecht, maar worden ook gebruikt in het verwijzingsrecht met betrekking 
tott arbeidsovereenkomsten. Aus- en Einstrahlung houden in dat het toepasselijk recht niet 
wijzigtt als de werknemer kortdurend buiten het land van gewone tewerkstelling werkzaam 
is.. Deze regel gold reeds voor de inwerkingtreding van het EVO en was vermoedelijk ook 
vann toepassing op werknemers die speciaal waren aangeworven voor kortdurende uitzending 
en/off  uitzendkrachten.'81 

Voorr langdurige uitzendingen voorzag het IPR in de mogelijkheid om onder bepaalde 
voorwaardenn het recht van het land van herkomst, het zogenaamde Heimatrecht, van toe-
passingg te achten. De relevante casusposities kunnen worden onderscheiden al naar gelang 
zee betrekking hebben op langdurig in Duitsland werkzame buitenlanders, of op naar het 
buitenlandd uitgezonden Duitsers. In dat laatste geval spelen, naast de continuïteitsbescher-
ming,, ook een zeker Heimwartsstreben en het beschermen van de werknemer tegen toe-

1788 Bij Schwarz (RIW 1976, 502) staat deze aanknoping nog in het teken van de hypothetische partij wil . 

Bijj  Birk {RabelsZ 1982, 392) wordt niet meer met de hypothetische partijwil gewerkt maar aan de 

handd van objectieve criteria naar het zwaartepunt gezocht. De hypothetische partijwil was trouwens 

ookk in het algemene verwijzingsrecht met betrekking tot overeenkomsten op zijn retour. 

1799 Zie o.a. MünchKomm-M-mmy 1990, 1689 Art. 30 nr. 31-32; Birk 1982, 392 en Eser 1992, 2. 

1800 Daubler [RIW/AWD 1972, 2) beschouwt Ausstrahlungs-gevtiten niet als internationale gevallen, ze 

vallenn buiten het IPR. 

1811 Eser 1992, 4; Siehr RIW 1973, 576 onder verwijzing naar HvJ EG 17 december 1970 zaak 35/70 

JurJur 1970, 1251 (Manpower v. Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg). Anders Reithmann-

Martinyy 1988, 716. 
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passingg van 'exotische' rechtsstelsels een rol.182 De laaste twee belangen kunnen in de 
praktijkk leiden tot asymmetrie van de uitzendingsregel waarbij deze met name gebruikt 
wordtt om 'eigen' werknemers te beschermen tegen vreemd recht. Uit verschillende uitspra-
kenn blijkt echter dat ook buitenlandse werknemers die langdurig in Duitsland werken voor 
eenn buitenlandse werkgever onder de uitzendingsregel kunnen vallen. Hierbij is de gemeen-
schappelijkee nationaliteit van betrokkenen een belangrijke aanknopingsfactor.183 Hoewel 
verschillendee schrijvers hebben geopperd dat aanknoping aan de nationaliteit in strijd is 
mett het discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag, lijk t het BAG tot op heden vast te 
houdenn aan de uitzendingsregel. Dit blijkt met name uit het piloten-arrest uit 1992.184 

Inn het piloten-arrest speelde onder andere de vraag wat het toepasselijke recht was op de 
arbeidsverhoudingg van Amerikaanse piloten in dienst van een Amerikaanse luchtvaartmaat-
schappijj  die de luchtverbindingen verzorgde tussen Berlijn en (de rest van) de BRD. Ondanks 
hett feit dat de betreffende piloten gedurende 20 resp. 11 jaar vrijwel uitsluitend vanuit 
Berlijnn hadden gewerkt, achtte het BAG Amerikaans recht van toepassing op hun arbeids-
overeenkomstt en wel op grond van de aanwezigheid van een nauwere band met die rechts-
orde.. Bij het bepalen van de nauwere band in het kader van art. 6 lid 2 laatste volzin van 
hett EVO mag volgens het BAG gebruik gemaakt worden van de onder het oude recht gang-
baree lndizien.1* 5 De belangrijkste aanknopingsfactoren zijn dan volgens het BAG de 
werkplek,, de vestigingsplaats van de onderneming die de werknemer in dienst heeft 
genomen,, de zetel van de werkgever en de nationaliteit van de partijen bij de overeenkomst. 

Inn het onderhavige geval was de gemeenschappelijke nationaliteit een voorwaarde voor 
hett bestaan van de arbeidsovereenkomst. De vluchten vanuit Berlijn mochten namelijk 
alleenn verzorgd worden door Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen en alleen bemand 
wordenn door piloten met de Amerikaanse nationaliteit.186 Deze beperking hield verband 
mett de speciale status van Berlijn in de periode tussen het einde van dee Tweede Wereldoor-
logg en de Duitse eenwording. Dit gegeven gaf volgens het BAG extra gewicht aan de 
gemeenschappelijkee nationaliteit als indicatie voor de nauwste band. In een arrest uit 1995 

1822 Term ontleend aan Grossfeld 1975, 147. In zijn voorbeelden is sprake van het recht van Saoedi-Arabië, 
Libi ëë en India. Ook andere auteurs beroepen zich veelvuldig op de onwenselijkheid 'onderontwikkelde' 
rechtsstelselss toe te passen. Zie bijv. Daubler 1987, 251 en Gamitlscheg RabelsZ 1973, 287 en 314; 
RIW/AWDRIW/AWD 1979, 226-228 en RdC 1983, 316. Hierbij past inmiddels wel een kanttekening: Schwarz 
(1976,, 506 e.v.) constateert dat het Braziliaanse recht op sommige punten meer bescherming biedt 
dann het Duitse; Hohloch (RIW 1987, 354 nt.14) constateert hetzelfde t.a.v. het Saoedische recht. 

1833 Zie Daubler RIW/AWD 1972, 10, 1987, RIW 252 en IPRax 1992, 82; Siehr RIW 1973, 576; Schwarz 
1976,, 506; Eser 1992, RIW 2. Een aantal auteurs past de uitzendingsregel ook toe op derdelands 
werknemerss Zie bijv. Daubler 1987, 252. Dat de gemeenschappelijke nationaliteit een belangrijke 
roll  speelt blijk t al uit de aanduiding van het op grond van deze regel toepasselijk geachte recht als 
Heimatrechl. Heimatrechl. 

1844 BAG 29 oktober 1 9 9 2 -2 AZR 267/92 IPRax 1994, 123 (Piloten-arrest). 
1855 Idem BAG 24 augustus 1989 - 2 AZR 3/89 IPRax 1991, 407 (veerponten) en BAG 3 mei 1995 -

55 AZR 15/94 IPRax 1996, 416. 
1866 IPRax 1994, 128 
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alsmedee de op de arresten verschenen commentaren lijk t deze overweging echter nauwelijks 
eenn rol te spelen, waardoor het belang van de gemeenschappelijke nationaliteit voor het 
toepasselijkee recht tot algemene regel wordt.187 

Dee uitzendingsregel wordt het meest toegepast bij hoger en leidinggevend personeel.188 

Echterr ook bij bouwploegen en instructiepersoneel die worden ingezet op diverse lokaties, 
mochtt volgens de meeste schrijvers het eventuele grensoverschrijdende karakter van de 
mobiliteitt geen invloed hebben op het toepasselijke recht.189 Om dit te bereiken, werd 
onderr het oude recht gebruik gemaakt van verschillende redeneringen. In sommige gevallen 
konn een beroep worden gedaan op Ausstrahlung, In andere gevallen werd, ook bij lang-
durigee uitzendingen of overplaatsingen, een vaste werkplek afwezig geacht. Soms werd 
dee gemeenschappelijke nationaliteit voldoende geacht om het Heimatrecht toe te passen 
mett een beroep op de vermoedelijke partijwil. In nog weer een andere redenering werd 
dee vestigingsplaats van de werkgever als Arbeitsort beschouwd. In al deze redeneringen 
werdd dus de voorkeur gegeven aan continuïteit van de arbeidsverhouding boven territoriale 
toepassingg van het arbeidsrecht. 

Werknemerss in de zeevaart en vliegend personeel van luchtvaartmaatschappijen, tenslotte, 
werdenn in het algemeen onderworpen geacht aan het recht van het land van registratie 
vann het vervoermiddel en een enkele keer aan het recht van vestiging c.q. de nationaliteit 
vann de werkgever.190 De aanknoping aan de vlag voor zeeschepen dan wel het land van 
registratiee voor vliegtuigen wordt vaak beschouwd als een invulling van de aanknoping 
aann de locus laboris.191 Tot 1989 werd aangenomen dat op grond van par. 1 van het 
SeemannsgesetzSeemannsgesetz in combinatie met de regeling van het Flaggenrechtgesetz Duits recht van 
toepassingg was op de arbeidsverhoudingen van alle zeelieden die werkzaam waren op Duitse 
schepen. . 

Inn 1989 zijn echter enige wijzigingen doorgevoerd in het Flaggenrechtgesetz die deze 
vanzelfsprekendheidd ondergraven. De wijzigingen van het Flaggenrechtgesetz waren bedoeld 
omm het uitvlaggen van Duitse schepen tegen te gaan. Met uitvlaggen wordt gedoeld op 
hett fenomeen dat scheepsexploitanten in zeevarende naties met hoge exploitatiekosten hun 

1877 BAG 3 mei 1995 IPRax 1996, 418; Mankowski IPRax 1994, 93 en IPRax 1996, 407. Junker IPRax 
1994,, 26 bespreekt de casus die aanleiding heeft gegeven tot BAG 11 september 1991 4 AZR 71/91 
t.a.v.. §§3 Abs. 1, 5 TVG IPRax 1994,44-46. Deze rechtszaak heeft betrekking op de arbeidsvoorwaar-
denn van het in Mexico werkzame personeel van het Goethe-lnstituut. Dit personeel, uitsluitend 
werkzaamm in Mexico en daar ook geworven, valt onder Duits recht mits het de Duitse nationaliteit 
heeft.. Volgens Junker is deze uitkomst te verdedigen op basis van zowel een impliciete of expliciete 
rechtskeuzee als op grond van de nauwste verbondenheid. Op de betrokkenen was een Duitse CAO 
vann toepassing. 

1888 Birk (RabelsZ 1982, 393). 
1899 Eser 1992,4;Daubler 1972, 2 en 1987, 251; Reithmann-Martiny 1988, 721. Verg. BAG 4 mei 1977 

-- 4 AZR 10/76 (Berlin) NJW 1977, 2039 (Joegoslaven uitspraak). 
1WW Birk RabelsZ 1982, 393. 
1911 Mankowski RabelsZ 1989, 504 en 507-508 en IPRax 1996, 406. 
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vloott juridisch onderbrengen in een land met lagere belastingen en/of loonkosten.192 In 
19899 werd in Duitsland een tweede, internationaal scheepsregister ingevoerd.193 Voor 
Duitsee schepen die zijn ingeschreven in dit tweede scheepsregister, geldt de vlag niet langer 
alss relevante aanknopingsfactor bij het bepalen van het toepasselijke recht op de arbeid-
sovereenkomstt van zeelieden. Hierdoor is het mogelijk buitenlandse bemanningen op Duitse 
schepenn te laten werken onder toepassing van buitenlands recht.194 Tevens is op grond 
vann de nieuwe regeling het Duitse CAO-recht niet automatisch van toepassing op voor deze 
schepenn gesloten collectieve overeenkomsten. Deze bepaling maakt het mogelijk om met 
buitenlandsee vakbonden CAO's te sluiten die worden beheerst door buitenlands CAO-recht. 
Tenslottee bepaalde de wet dat CAO's gesloten met de Duitse vakbond slechts van toepassing 
zijnn op werknemers met woonplaats buiten de EU als de CAO zich op grond van een in 
dee CAO opgenomen bepaling uitdrukkelijk uitstrekt over deze werknemers. Ook deze 
wetsbepalingg bevordert een tweedeling op de schepen tussen EU-werknemers, die beschermd 
wordenn naar Duitse maatstaven en werknemers woonachtig buiten de EU, die deze bescher-
mingg grotendeels ontberen. 

Dee wetswijziging heeft in Duitsland aanleiding gegeven tot kritiek op meerdere fronten 
enn geleid tot procedures bij zowel de Duitse als de Europese rechter. In Duitsland zelf 
werdd de vraag opgeworpen of de regeling niet in strijd was met de grondwettelijk gewaar-
borgdee vakbondsvrijheid. Het Bundesverfassungsgericht achtte in zijn arrest van 10 januari 
19955 de regeling in essentie verenigbaar met de grondwet. Het gerecht maakte echter een 
uitzonderingg voor de in de wet voorziene beperking van de gelding van Duitse CAO's tot 
werknemerss woonachtig in de EU: deze beperking was in strijd met Art. 9 Abs. 3 van de 
grondwet.1955 In hetzelfde arrest beantwoordt het Bundesverfassungsgericht ook de vraag 
naarr het discriminatoire karakter van de regeling ten aanzien van niet in de EU woonachtige 
werknemers.. In casu was volgens het Bundesverfassungsgericht geen sprake van strijd 
mett het algemene gelijkheidsgebod van Art. 3 Abs. 1 GG. De woonplaats van de werknemer 
iss volgens het gerecht een zinvol aanknopingspunt bij de bepaling van het nauwst betrokken 
rechtt op de arbeidsovereenkomst van zeelieden. Bij het Hof van Justitie in Luxemburg 
werdd - tevergeefs - gepoogd de regeling aan te tasten door haar te betitelen als ongeoor-
loofdee staatssteun in de zin van het EG-verdrag.196 

1922 Dit gebeurt dan door de inschrijving van het schip in de registers, en daarmee de vlag, te veranderen. 

Meestall  is de inschrijving in een bepaald land gekoppeld aan de vestiging van degenen die het schip 

inn eigendom of beheer heeft. Een schip kan hiertoe worden ondergebracht in een één-schips BV. Dit 

uitvlaggenn leidde, samen met saneringen van de bedrijfstak, gedurende een aantal jaren tot een sterke 

terugloopp van de vloot in verschillende Europese landen. Zie voor Duitsland: Geffken, Demokratie 

undund Recht 1989, 53. 

1933 Wet van 23 maart 1989 BGBl I, S. 550 (Seeschijfahrtsregistergesetz). 

1944 Par. 21 Abs. 1 Flaggenrechtgesetz zoals gewijzigd bij het See schiffahrtsre giste rgesetz (bekendmaking 

44 juli 1990BGSM, S. 1342). 
1955 BVerfG 10 januari 1995 - 1 BvF t/90 IPRax 1996, 115 en 83 noot Tomuschat. 

1966 HvJ EG 17 maart 1993, C-72 en 73/91 Jur 1993, I-887(Sloman Neptune), IPRax 1994, 199 en 178 

noott Magnus; CMLR 1994, 137-146 noot Slot. 
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Tenslottee heeft het Bundesarbeitsgericht zich uitgesproken over de verhouding tussen 
dee nationale regeling en art. 6 en 7 EVO. In 1989, in het veerpont-arrest, heeft het BAG 
art.. 6 EVO toegepast op de arbeidsovereenkomsten van werknemers ter zee.197 Het BAG 
heeftt toen niet de kans aangegrepen om duidelijkheid te scheppen over de verhouding tussen 
dee regeling van het Flaggenrechtgesetz en art. 6 EVO. Dit deed het BAG wel in zijn uitspraak 
vann 3 mei 1995.198 In die casus had het Landesarbeitsgericht bij afwezigheid van een 
vastee werkplek het recht toegepast van de vestiging van de werkgever. Dit baseerde het 
LAGG op art. 30 EGBGB, oftewel art. 6 EVO. Hiermee zag het LAG volgens het BAG over 
hett hoofd, dat het Flaggenrechtgesetz een bijzondere uitleg voorschrijft van art. 30 EGBGB. 
Dezee uitleg houdt volgens het BAG in dat voor zeearbeidsovereenkomsten direct gezocht 
moett worden naar het nauwst betrokken recht. Zeearbeidsovereenkomsten worden volgens 
hett BAG wel op een vaste plek, maar niet in een bepaald land verricht. Duitse schepen 
wordenn dus niet (langer) beschouwd als Duits territoir.199 De Duitse vlag van het schip 
iss ook overigens als aanknopingspunt niet relevant nu dit criterium uitdrukkelijk is uitge-
schakeldd door het Flaggenrechtgesetz. De vestiging van de werkgever wordt slechts als 
eenn van de aanknopingspunten beschouwd. Deze legt vervolgens minder gewicht in de 
schaall  dan de plaats van sluiting van de overeenkomst vooral als deze laatste samenvalt 
mett de plaats van werving en de woonplaats van de werknemer. 

Onderr het oude Duitse IPR werd dus veelvuldig afgeweken van de gelding van het recht 
vann de feitelijke werkplek. Hierbij speelden naast de werkplek met name de nationaliteit 
vann betrokkenen en de plaats van vestiging van de werkgever een rol. Daar zowel de 
verwijzingsregell  als de in de praktijk gemaakte rechtskeuzes in het algemeen gericht waren 
opp behoud van continuïteit zal vaak sprake zijn geweest van een samenval van objectieve 
enn subjectieve verwijzing.200 Bescherming van de werknemer via een beperking van de 
rechtskeuzee was dan ook niet erg urgent. Een systeem van begunstiging zoals dat gold 
inn Frankrijk, bestond in Duitsland niet en werd ook door vrijwel niemand verdedigd.201 

1977 BAG 24 augustus 1 9 8 9 -2 AZR 3/89 IPRax 1991, 407 en 382 noot Magnus. 
1988 BAG 3 mei 1995 - 5 AZR 15/94 IPRax 1996, 416 en 405 noot Mankowski. 
1999 Mankowski, die voorstander is van aanknoping aan de vlag, verdedigt dat ook onder de nieuwe 

wetgevingg de vlag de primaire aanknopingsfactor is, alleen niet len aanzien van de in de regeling 
expliciett daarvan uitgesloten werknemers. Zo zou de vlag gelden ten aanzien van werkzaamheden 
aann boord van schepen onder niet-Duitse vlag of schepen ingeschreven in het gewone register. Zie 
IPRaxIPRax 1996, 406 en RabelsZ 1989, 487 e.v. 

2000 In het onderzoek van Kronke (1980, 56) komt een rechtskeuze voor Duits recht eigenlijk alleen voor 
inn de arbeidsovereenkomsten die Duitse bedrijven sluiten met Duitse (al dan niet uitgezonden) 
werknemerss voor arbeid in het buitenland. De overeenkomst met in hel buitenland geworven, lokaal 
personeell  bevat hoogstens een keuze voor het lokale recht. Zie ook Hohloch RIW 1987, 357. 

2011 Mankowski IPRax 1994, 89; Junker 1992, 99: "I n Deutschland hat das Günstigkeitsprinzip im 
Arbeitskollisionsrechtt keine Tradition und wenige Anhanger." Junker 1992, 100: "Al s einziger Vertreter 
einess Günstigkeitsprinzips vor der IPR-Reform von 1986 bleibt Daubler...". Junker 1992, 101 "Bei 
derr Bewertung des Günstigkeitsgedankens fallt aus deutscher Schicht zunachtst auf, dass vor der 
Uebernahmee des Art. 6 EVÜ im Jahre 1986 - mit Ausnahme von Daubler - kein Vertreter des 
deutschenn Arbeitsrechts diesen Gedanken für das Arbeitskollionsrecht befürwortet hat; so wie er in 
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Opp dit punt is dan ook sprake van een duidelijke breuk tussen het oude recht en het op 
hett EVO gebaseerde nieuwe recht. Ten aanzien van de objectieve verwijzing werd verwacht 
datt deze - in ieder geval op korte termijn - weinig verandering zou ondergaan door de 
incorporatiee van de tekst van het EVO in het EGBGB. Meerdere schrijvers wezen erop dat 
voorr de in art. 6 EVO gehanteerde criteria (Ausstrahlung, vaste werkplek en nauwere band) 
aansluitingg gezocht kon worden bij de oude rechtspraak.202 Het BAG heeft deze opvatting 
inmiddelss in verschillende arresten expliciet ondersteund.203 

3.2.22 Het publiekrecht 

Dee door Gamillscheg ontwikkelde theorie over de doorwerking van het publiekrecht, die 
doorr Von Bar 'grundlegend' voor het Duitse internationale arbeidsrecht wordt genoemd, 
iss volgens Gamillscheg zelf in het stadium van discussiestuk blijven steken.204 De doorzet-
tingg van het publiekrecht van de locus laboris speelde in literatuur en praktijk vrijwel altijd 
tenn opzichte van werk binnen het forum.205 Belangrijke publiekrechtelijk gereguleerde 
onderwerpenn zijn de arbeidsomstandigheden en de werktijden. Ten aanzien van beide 
onderwerpenn zijn relatief recent nieuwe wetten vastgesteld die in belangrijke mate teruggaan 
opp Europese regelgeving.206 Het medezeggenschapsrecht wordt inmiddels veelal als pri-
vaatrechtt beschouwd, maar krijgt nog steeds een aparte conflictenrechtelijke behande-
ling.207 7 

Zowell  Gamillscheg als Junker pleiten ervoor het medezeggenschapsrecht niet als een 
complexx van voorrangsregels te zien maar veeleer als een afzonderlijke verwijzingscategorie. 
Inn beide gevallen staat echter de toepassing van het Duitse medezeggenschapsrecht min 
off  meer los van de vraag of Duits recht van toepassing is op de individuele arbeidsovereen-

Art.. 6 EVÜ verwendet wird, existiert der Giinstigkeitsgedanke im deutschen Sachrecht (§ 4 Abs. 3 
TVG)) gerade nicht." 

2022 Daubler 1987, 252; Hohloch 1987, 356. Reithmann-Martiny (1988, 718) wil de slotregel van art. 6 
EVOO eender interpreteren als die van art. 4 EVO. Junker (1992, 196) stelt daarentegen dat art. 6 EVO 
minderminder ruimte laat om van de hoofdaanknoping af te wijken dan art. 4 EVO. Art. 4 EVO geeft volgens 
hemm een principe, een vermoeden en een tegenvermoeden; art. 6 EVO geeft daarentegen vaste regels 
mett een afwijkingsmogelijkheid. In zijn opvatting is de escape van art. 4 lid 5 EVO dus beduidend 
ruimerr dan in de opvatting van de Hoge Raad in het Balenpers-arrest (HR 25 september 1992, NJ 
1992,, 750 ). 

2033 BAG 24 augustus 1989 IPRax 1991, 407 (veerpont-arrest); BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 123 
(piloten-arrest)) en BAG 3 mei 1995 IPRax 1996, 416.. 

2044 Gamillscheg RdC 1983, 329; Von Bar 1987, 227. 
2055 Gamillscheg RdC 1983, 309. 
2066 Arbeitszeitgesetz van 6 juni 1994 BGBl. I, S. 1170 laatstelijk gewijzigd bij wet van 9 juni 1998 BGBl. 

I,, S. 1242 en Arbeitsschutzgesetz van 7 augustus 1996 BGBL I, S. 1246 laatstelijk gewijzigd bij wet 
vann 19 december 1998 BGBl. I, S. 3843. 

2077 Gamillscheg 1959, 366 e.v.; Birk RIW 1975, 589 e.v. Voor de gewijzigde kwalificatie van het Duitse 
medezeggenschapsrecht,, zie: Daubler A WD 1972, 5; Junker 1992, 352 en 359. 
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komstt van de werknemers op wie de medezeggenschap betrekking heeft.208 In het Duitse 
IPRR is namelijk de plaats van vestiging van het bedrijf het belangrijkste criterium voor 
toepassingg van het medezeggenschapsrecht.209 Een Duitse ondernemingsraad heeft relatief 
veell  bemoeienis met de totstandkoming en beëindiging van individuele arbeidsovereenkom-
sten.. Deze invloed bestaat ook als de arbeidsovereenkomsten beheerst worden door vreemd 
recht.2100 Voorzover het recht consequenties verbindt aan het niet raadplegen van de onder-
nemingsraadd voor de geldigheid van een ontslag of de schadeplichtigheid van de werkgever, 
gedraagtt het medezeggenschapsrecht zich dus als voorrangsregel. De overeenkomstenrech-
telijkee consequenties ontleend aan het Duitse medezeggenschapsrecht zijn immers ook 
vann toepassing op een ontslag naar buitenlands recht. In de praktijk speelde dit probleem 
mett name als werknemers die zijn opgenomen in de arbeidsorganisatie van een Duits bedrijf 
tochh onder vreemd recht blijven werken op basis van een rechtskeuze of een ruimhartige 
uitlegg van de uitzendingsregel. 

Tenn aanzien van het publiekrecht werd door Birk opgemerkt dat art. 6 EVO het gangbare 
onderscheidd tussen publiekrecht en privaatrecht obsoleet gemaakt zou hebben. Zowel het 
objectieff  toepasselijk recht als het gekozen recht zouden regelingen uit beide categorieën 
omvatten.. Omdat het (semi-)publiekrecht daarmee tot toepassing zou kunnen komen via 
zowell  art. 6 EVO (30 EGBGB) als art. 7 EVO (34 EGBGB), achtte hij de overlapping tussen 
beidee bepalingen groot.211 In het piloten-arrest van het BAG uit 1992 wordt een overlap-
pingg tussen art. 6 en art. 7 EVO echter ontkend voor zover het de toepasselijkheid van Duits 
rechtt betreft: een regeling dient voornamelijk partijbelangen en is daarmee onderworpen 
aann de verwijzing, of zij dient voornamelijk hogere belangen in welk geval zij geldt op 
grondd van de eigen geldingspretentie.212 Als de wetgever zelf geen indicatie geeft over 
dee status en eventuele werkingssfeer van een regel wordt de status dus bepaald aan de 
handd van de Sinn und Zweck van de regeling. De wijze van handhaving is niet (meer) 
doorslaggevend.213 3 

Watt de positie van buitenlandse voorrangsregels betreft, moet er rekening mee worden 
gehoudenn dat Duitsland het voorbehoud ten aanzien van art. 7 lid 2 EVO gemaakt heeft. 
Ditt wil echter niet zeggen dat buitenlands (semi-)publiekrecht nooit wordt toegepast. Als 

2088 Junker beschouwt vervolgens de Betriebssitz als meest geschikte aanknopingscriterium (Junker 1992, 
3522 e.v.). Gamillscheg laat de toepassing van het Duitse medezeggenschapsrecht afhangen van de 
vraagg of de meerderheid van de in het bedrijfsonderdeel werkzame werknemers onder Duits recht 
werkenn (Gamillscheg 1959, 370-371). Overigens deelt Junker bepaalde delen van het Betriebsverfas-
sungsgesetzsungsgesetz in bij het Arbeitsstatut (1992, 385-386) 

2099 Junker 1992, 352 en 374; Kegel 1995, 900. 
2100 BAG 9 november 1977 - 5 AZR 132/76 AP nr. 13 zu IPR Arbeitsrecht, NJW 1978, 1124 (Radio 

Freiess Europa). Junker 1992, 386. 
2111 Birk hanteert dus t.a.v. art. 6 EVO de lex causae-\eer met Geltungswille-correcue. Opvallend is dat 

Hohlochh (RIW 1987, 358) dezelfde opvatting over de betekenis van art. 6 EVO als een incorporatie 
vann de Sonderankniipfung volgens Wengler beschouwt. 

2122 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 128-129 (Piloten-arrest) 
2133 BAG 3 mei 1995 IPRax 1996, 419; BAG 24 augustus 1989 IPRax 1991, 410 (veerpont-arrest). 
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dee feitelijke werkplek buiten Duitsland was gelegen, konden ook onder het oude IPR lokaal 
geldendee regels worden toegepast en wel met name als deze betrekking hadden op de 
arbeidsomstandighedenn en/of de werktijden.214 De grondslag voor deze gelding van het 
rechtt van de feitelijke werkplek kan niet gezocht worden in art. 7 lid 2 EVO nu deze 
bepalingg geen deel uitmaakt van het Duitse IPR. In plaats daarvan is de blik (en hoop?) 
vann de literatuur - naast art. 6 EVO - gericht op art. 10 lid 2 EVO. Dit artikel maakt het 
mogelijkk rekening te houden met bepaalde voorschriften van de lex loci laboris in gevallen 
waarinn dit recht niet tevens het - objectief of subjectief- toepasselijke recht is. Met name 
dee regulering van de arbeidstijd zou horen tot de Art und Weise der Arbeitsleistung en 
derhalvee cumulatief zijn onderworpen aan de lex causae en het recht van de plaats van 
feitelijkee uitvoering van de werkzaamheden.215 Als de lex causae en de lex loci laboris 
uiteenlopen,, ontstaat dus een afstemmingsprobleem tussen het lokale publiekrecht en de 
lexlex causae. Een zekere mate van Ueberlagerung wordt daarbij op de koop toe genomen.2'6 

Inn beginsel staat het BAG dus een strikte scheiding voor tussen voorrangsregels en recht 
datt onderworpen is aan de verwijzingsregel. De groep voorrangsregels is daarbij beperkt 
tott regelingen die duidelijk een bovencontractueel belang dienen. In het algemeen zijn 
regelingenn met betrekking tot het loon, het aantal vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaar-
denn dan ook niet te beschouwen als voorrangsregels. Onder druk van de economische 
omstandighedenn is in dit systeem echter een wijziging gekomen met het Arbeitnehmer-
EntsendegesetzEntsendegesetz van 1995.217 

Dezee wet beoogt - evenals de detacheringsrichtlijn van de Europese Gemeenschap -
eenn oplossing te bieden voor het probleem van sociale dumping in - met name - de bouw-
nijverheid.. Voor deze bedrijfstak schrijft het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voor dat de 
normenn betreffende het minimumloon en de loondoorbetaling bij vakantie die zijn op-
genomenn in algemeen verbindend verklaarde CAO's, dwingend van toepassing zijn op alle 
arbeidd verricht binnen de territoriale werkingssfeer van de betreffende CAO. Dit voorschrift 
iss voorzien van een strafsanctie. Daarnaast bevat de wet een opsomming van wetgeving 
diee bij grensoverschrijdende dienstverrichting in Duitsland dient te worden gerespecteerd. 
Dezee opsomming komt overeen met art. 3 van de detacheringsrichtlijn en bestrijkt daarmee 

2144 Zie echter Hohloch, die een artikel in RIW (1987, 353-362) wijdt aan de vraag of en hoe in het 
buitenlandd betaalde en op grond van het plaatselijke recht verschuldigde overwerkvergoeding in 
DuitslandDuitsland kan worden teruggevorderd als deze vergoeding naarde Duitse lex causae niet verschuldigd 
was. . 

2155 Junker 1992, 294 ev.; Mankowski IPRax 1996,409. Art. 10 lid 2 EVO is als Art. 32 par. 2 opgenomen 
inn het EGBGB. 

2166 Met deze term wordt gedoeld op het verschijnsel dat rechtsregels afkomstig uit verschillende rechtsstel-
selss tegelijkertijd van toepassing zijn ten aanzien van hetzelfde probleem of dezelfde rechtsvraag. 
Ziee o.a. Hohloch RIW 1987, 357; Daubler 1987, 252. 

2177 Gesetz über zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen (Arbeitnehmer-
Entsendegesetz)) van 26 februari 1996 (BGBl. I, S. 227) in werking getreden op 1 maart 1996; gewijzigd 
bijj  wet van 19 december 1998 BGBl. I, S. 3843. 
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medee regelingen die naar de heersende leer geen voorrangsregels zijn.218 In 1999 is de 
wetgevingg verder aangescherpt, met name wat betreft de aan de werkgever opgelegde 
administratievee verplichtingen. 

Hett Arbeitnehmer-Entsendegesetz brak dus met de tweesporigheid van het Duitse IPR. 
Daarnaastt bracht het Entsendegesetz een wijziging aan in de bestaande status van algemeen 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen in het IPR. Deze status is het onderwerp van de 
volgendee paragraaf. Tenslotte leidde de wet tot een wijziging van het interne arbeidsrecht 
enn de bestaande CAO-praktijk. Het was namelijk in Duitsland niet gebruikelijk om loonhoog-
tess vast te leggen in verbindend verklaarde CAO's.219 Ook kende Duitsland geen wettelijk 
minimumloon.. Om de wet het gewenste effect te verlenen, was het dus noodzakelijk alsnog 
tee voorzien in eenieder bindende, dwingende loonbepalingen. Voor de bouwnijverheid is 
hett na enige tijd gelukt om een minimumloon vast te stellen, gebaseerd op een verbindend 
verklaardee CAO. In verband met bezwaren van de centrale werkgeversorganisatie is het 
echterr lastig deze afspraken volgens de gebruikelijke procedure verbindend te verklaren. 
Inn die procedure is namelijk de medewerking van de centrale organisaties van werknemers 
enn werkgevers noodzakelijk. De wijziging van het Entsendegesetz per 1 januari 1999 
voorziett daarom in de mogelijkheid om loonbepalingen uit CAO's bij wege van verordening 
opp te leggen aan alle werkgevers en werknemers binnen de werkingssfeer van de CAO. 
Dee daarvoor te volgen procedure vereist in tegenstelling tot de verbindendverklaring, niet 
dee medewerking van de sociale partners. Een dergelijke verordening is inmiddels voor 
hett eerst vastgesteld. 22° 

3.33 Conflictenrecht voor CAO's 

Dee term 'conflictenrecht voor CAO's' heeft hier uitsluitend betrekking op de vraag welke 
CAOO moet worden toegepast op een arbeidsovereenkomst die raakvlakken heeft met meer 
dann één CAO. Ten aanzien van deze vraag wordt in de Duitse literatuur geen duidelijke 
scheidingg aangebracht tussen CAO-conflicten in het interne recht en CAO-conflicten in het 
IPR.. In beide gevallen valt het probleem in twee vragen uiteen. De eerste vraag luidt wat 
hett ruimtelijke, personele en temporele geldingsbereik van de diverse betrokken CAO's 
is.. De meeste 'CAO-conflicten' worden al in dit stadium opgelost doordat slechts één CAO 
daadwerkelijkk de concrete werkzaamheden bestrijkt. Alleen als dat niet zo is, komt de 
tweedee vraag aan bod: als bepaalde werkzaamheden toch onder meerdere CAO's vallen, 
hoee wordt deze Tarifkonkurrenz dan opgelost? 

2188 PB EG 1997 L 18/3. 
2199 Zie: Hanau NJW 1996, 1370. 

2200 Tarifvertrag zur Regelung eines Mindestlohnes van 26 mei 1999, verbindend m.i.v. 1 september 1999 

(Verordnung(Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe 25 augustus 1999 BGBl. I, S. 1894 

geldendd tot 31 augustus 2000). Het minimum loon bedraagt voor West: 18,50 DM en voor Ost: 16,28 

DM. . 
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Hoewell  de eerste vraag is geformuleerd vanuit de CAO zelf, blijkt deze - in ieder geval 
gedeeltelijkk - te vergelijken met de vraag naar het toepasselijk recht. Met name in de 
bouwnijverheid,, waar sprake is van een groot aantal CAO's met regionale of plaatselijke 
betekenis,, kan de vraag opkomen welke CAO van toepassing is op arbeidsverhoudingen 
mett raakpunten in meer dan één Tarifbezirk. In het algemeen wordt aangenomen dat een 
individuelee arbeidsovereenkomst onder een bepaalde CAO valt als het zwaartepunt van de 
arbeidsverhoudingg binnen het Tarifbezirk ligt. Bij een vaste arbeidsplaats ligt het zwaar-
tepuntt van de arbeidsverhouding daar waar gewoonlijk gewerkt wordt. Tijdens tijdelijke 
werkzaamhedenn binnen een ander Tarifbezirk verandert de toepasselijke CAO niet. Ook 
voorr de CAO is dus sprake van Ausstrahlung. In mobiele bedrijfstakken als de bouw staat 
handhavingg van de continuïteit voorop. Voor de Stammannschaft geldt de CAO die toepas-
selijkk is op de plek van vestiging van het (uitzendende) bedrijf; voor de Ortskrafte geldt 
dee lokale CAO.221 Er is dus een duidelijke parallel tussen de oplossing van deze eerste 
vraagg en de verwijzingsregel voor internationale arbeidsovereenkomsten. 

CAO'ss kunnen echter ook zelf hun werkingssfeer afbakenen. Ze kunnen, met andere 
woorden,, voorzien zijn van een scope rule. Bij de uitleg van dergelijke scope rules spelen 
bovengenoemdee redeneringen nog wel een rol.222 Maar soms heeft de CAO een duidelijk 
'extraterritoriaal'' element. Een voorbeeld hiervan wordt gevormd door de CAO-afspraken 
mett betrekking tot het personeel van buiten Duitsland gelegen Goethe-Instituten.223 Intern-
rechtelijkk is het voor de territoriale werkingssfeer van CAO's niet relevant of de CAO-binding 
tott stand komt door lidmaatschap of door algemeen verbindendverklaring. Voor internatio-
nalee gevallen is hier wel een verschil. Allereerst geldt als heersende leer dat algemeen 
verbindendverklaringg zelf als daad van publiekrecht slechts gelding kan hebben binnen 
hett Duitse territoir.224 Extraterritoriale werking op basis van verbindendverklaring is dus 
niett mogelijk. Ook wat het conflictenrecht betreft, wordt de werkingssfeer van een CAO 
doorr algemeen verbindendverklaring niet uitgebreid maar deze kan er dus wel door worden 
beperkt.2255 Een algemeen verbindend verklaarde CAO is slechts van toepassing als het 
zwaartepuntt van de arbeidsverhouding in Duitsland ligt. De meeste schrijvers stellen, in 
navolgingg van het BAG, daarnaast als eis dat de individuele arbeidsovereenkomst moet 
wordenn beheerst door Duits recht.226 De algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen 
hebbenn dus in Duitsland een beperkter bereik dan de CAO zelf. 

2211 Schaub 1992, 1515; Birk in: FS Beitzke 1979, 852-3. 
2222 Birk in: FS Beitzke 1979, 853. 
2233 Schaub 1992, 25; Toepassing van de CAO voor de Goethe-Instituten was inzet van de procedure 

diee heeft geleid tot BA G 11 september 1 9 9 1 -4 AZR 71/91 IPRax 1994, 44. 
2244 Zie o.a. Birk in: FS Beitzke 1979, 861. 
2255 Hanau 1974, 59; voor het interne arbeidsrecht zie Schaub 1992, 1551. 
2266 BAG 4 mei 1977 BAGE 29, 139; AP 30 zu par. 1 TVG, Tarifvertrage: Bau. Schaub 1992, 1383 en 

1516.. Löwisch (MünchArbR Hl 1993, 200-202) komt bij dezelfde conclusie uit, maar via een andere 
redenering:: het Tarifvertraggesetz zou alleen van toepassing zijn als Duits recht de individuele 
arbeidsovereenkomstt beheerst. 

211 1 



44 - Duitsland 

Hett is met name Gamillscheg geweest die zich verzet heeft tegen de territoriale be-
perkingg van de verbindend verklaarde CAO-bepalingen. Algemeen verbindendverklaring 
magg dan een daad van wetgeving zijn en daarmee tot het publiekrecht behoren, de verbin-
dendd verklaarde normen zelf hebben naar Duits recht een privaatrechtelijk karakter. Als 
deell  van het Arbeitsstatut zouden ze daarom volgens Gamillscheg wel degelijk bij arbeid 
inn het buitenland kunnen worden toegepast.227 De beperking tot arbeidsovereenkomsten 
onderonder Duits recht is aangevallen door schrijvers als Birk die toepassing van collectieve 
regelingenn niet wilden laten afhangen van de autonomie van individuen. Birk beschouwt 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen in feite als een soort voorrangsregels.228 Hij maakt 
eenn onderscheid tussen de verschillende soorten CAO-bepalingen. Voor bedrijfsorgani-
satorischee bepalingen, pensioenvoorzieningen, aanvullende sociale zekerheid en spaarregelin-
genn zouden andere criteria gelden dan voor de CAO-bepalingen die betrekking hebben op 
dee directe arbeidsvoorwaarden. De werkingssfeer van CAO-bepalingen wordt door hem 
inn belangrijke mate ontleend aan die van de wettelijke regeling waar ze op aansluiten." 
Bijj  kortdurende werkzaamheden in Duitsland achtte Birk in 1979 de Duitse CAO-bepalingen 
niett van toepassing, nu de lokale sociaal-economische orde volgens hem onvoldoende bij 
dergelijkee gevallen betrokken is.230 

Inn het conflictenrecht met betrekking tot CAO's staat zowel intern als internationaal de 
individuelee arbeidsovereenkomst centraal en niet de onderneming. Dit hangt mijns inziens 
samenn met het feit dat voor de toepasselijkheid van de CAO in het Duitse recht ook beide 
partijenn bij de overeenkomst aan de CAO gebonden moeten zijn. Tenminste, voor zover 
hett bepalingen zijn die individualiseerbare rechten bevatten. Dat CAO's ook bedrijfsgebonden 
bepalingenn bevatten, komt in de literatuur en jurisprudentie nauwelijks aan de orde. Verder 
iss het opvallend dat concurrentie-overwegingen nauwelijks lijken mee te wegen bij het 
bepalenn van de toepasselijkheid van algemeen verbindend verklaarde CAO's op internationale 
gevallen.. Dit past op zich in het Duitse IPR, dat een relatief open karakter heeft en - zeker 
inn vergelijking met het Franse recht - weinig protectionistische trekken vertoont. Het sluit 
echterr ook aan bij het interne recht met betrekking tot de algemeen verbindendverklaring 
waarinn het voorkomen van Schmutzkonkurrenz in vergelijking met Nederland een minder 
belangrijkee rol lijk t te spelen. 

2277 Gamillscheg (1959, 363) ondersteunt zijn betoog met een aantal voorbeelden uit de rechtspraak waarin 
eenn Duitse CAO werd toegepast op buiten Duitsland uitgevoerde arbeidsovereenkomsten. Buiten 
gevallenn waarin CAO's met betrekking tot rijksambtenaren in het geding waren, citeert hij een casus 
overr een CAO voor de bouw (RAG 1 april 1931). In die casus werd zo te zien echter niet de CAO 
zelff  toegepast maar werd incorporatie van de CAO-bepalingen in de individuele arbeidsovereenkomst 
(Einverleibungg in den Arbeitsvertrag) aangenomen. 

2288 Birk in: FS Beitzke 1979, 861-862; MünchArbR /-Birk 1992, 307. 
2299 Zie m.n. Birk in: FS Beitzke 856 ev.: de internationale scope van het belastingrecht is van belang 

voorr de scope van CAO's houdende spaarplannen; de regels met betrekking tot de internationale sociale 
zekerheidd bepalen de reikwijdte van aanvullende sociale zekerheidsbepalingen in CAO's enz. 

2300 Birk in: FS Beitzke 1979, 853: "eine Einbettung in die dortige Sozialordnung [liegt] nicht vor..." . 

212 2 



DeelDeel II -~ De uitgangsposities 

Inn het Joegoslaven-arrest van het BAG, dat als basis dient voor het conflictenrecht met 
betrekkingg tot CAO's, werd toepasselijkheid van de Duitse CAO op een in Duitsland 
werkzamee Joegoslavische bouwploeg verdedigd met een beroep op concurrentievervalsing. 
Hett BAG bepaalde in dat arrest echter dat de CAO in principe niet toepasselijk was, nu de 
individuelee arbeidsovereenkomsten beheerst werden door buitenlands, in casu Joegoslavisch, 
recht.. Mogelijke concurrentievervalsing bracht hierin volgens het BAG geen verandering 
omdatt met de concurrentiepositie van het Duitse bedrijfsleven (de bouwnijverheid) volgens 
hett BAG rekening gehouden kon worden in het kader van het verstrekken van werkvergun-
ningen. . 

Gamillscheg,, die er in principe voorstander van is verbindend verklaarde CAO-bepalin-
genn als onderdeel van de lex causae te beschouwen, maakt echter een voorbehoud met 
hett oog op de sociaal-economische effecten van de verbindendverklaring. Als de econo-
mischee doelstellingen van verbindendverklaring in gevaar komen door niet-toepassing van 
dee verbindend verklaarde bepalingen op internationale arbeidsovereenkomsten, dient volgens 
hemm de openbare orde in te grijpen. Het BAG erkende deze doelstellingen wel, maar vond 
zee niet zwaarwichtig genoeg voor een beroep op de openbare orde. Daarbij speelde mee 
datt in de voorgelegde casus de Joegoslavische bouwvakkers op grond van een internationale 
afspraakk onder de Joegoslavische wetgeving betreffende sociale zekerheid bleven vallen. 
Al ss dat niet op sociaal-economische bezwaren stuit, is er volgens het BAG geen reden om 
toepassingg van een Duitse CAO-regeling betreffende aanvullende sociale zekerheid van 
openbaree orde te achten. De casus betrof namelijk verplichte bijdragen aan de Sozialkassen 
derder Baugewerbes die onder andere, net als in Nederland, het vakantiegeld innen en uit-
betalen.231 1 

Dee voorwaarden die in het Joegoslaven-arrest worden gesteld aan de toepassing van een 
Duitsee (verbindend verklaarde) CAO op internationale arbeidsovereenkomsten, verhinderen 
datt het CAO-recht ingezet wordt ter bestrijding van sociale dumping. Dit zag het BAG 
toentertijdd niet als een onoverkomelijk bezwaar, nu het vreemdelingenrecht hierin voorzag. 
Bijj  het verstrekken van werkvergunningen geldt in Duitsland als voorwaarde dat de arbeids-
voorwaardenn van de buitenlandse werknemer niet ongunstiger mogen zijn dan die van een 
vergelijkbaree Duitse werknemer.232 Werknemers die een werkvergunning nodig hebben, 
kunnenn dan ook niet in concurrentie treden met Duitse werknemers door slechtere arbeids-
voorwaardenn te accepteren. Werknemers die Duitsland binnen komen in het kader van 
hett vrij verkeer van diensten, hebben echter geen werkvergunning nodig.233 Dit neemt 
ookk de mogelijkheid weg om het gevaar voor sociale dumping te reguleren via het vreem-
delingenrecht.. Het Arbeitnehmer-Entsendegesetz lost dit probleem op door delen van het 
Duitsee arbeidsrecht c.q. de Duitse CAO voor de bouwnijverheid op deze werknemers van 

2311 BAG 4 mei 1977 - 4 AZR 10/76 (Berlin) NJW 1977, 2039-2040. 
2322 Boek II] , hoofdstuk 7 afdeling 2 onderafdeling 1 par. 284 Sozialgesetzbuch (laatstelijk gewijzigd bij 

wett van 21 juli 1999 BGBl. I, S. 1648); par. 6 Arbeitserlaubnisverordnung; Hanau NJW 1996, 1370. 
2333 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 NJ 1991-703 (Rush Portuguesa) en deel II I van dit boek. 
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toepassingg te verklaren. De wet doorbreekt hiermee echter het voorheen geldende conflicten-

recht. . 

Eenn echt CAO-conflict oftewel Tarifkonkurrenz komt internrechtelijk bijna niet voor. Door 
dee uiteenlopende wijzen waarop in de verschillende landen tegen CAO'S en hun reikwijdte 
wordtt aangekeken, kan dat in internationale gevallen anders liggen. De vraag rijst dan hoe 
eenn eventuele Tarifkonkurrenz moet worden opgelost. Ook hiervoor wordt voor inter-
nationalee gevallen aansluiting gezocht bij het interne recht. Bij het oplossen van Tarif-
konkurrenzkonkurrenz speelt begunstiging geen enkele rol. De toe te passen CAO wordt gevonden 
aann de hand van het Spezialitatsprinzip dat inhoudt dat de meest 'eigen' of 'nabije' CAO 
voorrangg krijgt.234 Dit betekent concreet dat in het algemeen een bedrijfs-CAO het wint 
vann een bedrijfstak-CAO en een plaatselijke CAO van een regionale of landelijke. Verder 
kann het van belang zijn welke CAO de meeste werknemers bindt. Dit in verband met het 
strevenn per bedrijf maar één CAO van toepassing te verklaren. Van speciale relevantie voor 
internationalee gevallen is de regel dat vrijwillig e binding voorgaat ten opzichte van binding 
doorr algemeen verbindendverklaring. Heeft een bedrijf een eigen CAO of is de werkgever 
lidd van een organisatie die een CAO heeft afgesloten, dan wordt hij door algemeen verbin-
dendverklaringg van de bedrij fstak-CAO niet geraakt.235 Birk trekt dit nadrukkelijk door 
naarr internationale gevallen. Ook in dat geval zou bij concurrentie tussen een buitenlandse 
niett algemeen verbindend verklaarde CAO en een Duitse wel algemeen verbindend 
verklaardee CAO de buitenlandse CAO voorgaan.236 

44 Waardering 

Inn het iPR-systeem van Kegel en Gamillscheg wordt de verwijzing bepaald door particuliere 
belangen,, zoals het belang van een ongestoord internationaal rechtsverkeer en de 
rechtszekerheid.. Deze belangen worden gediend door het honoreren van rechtskeuzes, door 
hett opstellen van inzichtelijke iPR-regels en door het tegengaan van Statutenwechsel. Het 
arbeidsrechtt neemt daarbij nauwelijks een eigen plaats in: de arbeidsverhouding heeft voor 
hett IPR in sterke mate het karakter van een overeenkomst. Wel is meer dan bij andere 
overeenkomstenn de inwerking van het publiekrecht op de overeenkomst een punt van 
afzonderlijkee aandacht. Deze privaatrechtelijke visie op de arbeidsverhouding vertoont een 
zekeree parallellie met die van het Duitse arbeidsrecht. Hoewel in Duitsland, net als in 
Frankrijkk begunstiging (Gunstigkeit) een belangrijke rol speelt, lijk t de betekenis die aan 
ditt begrip wordt gegeven in Duitsland te verschillen van die in Frankrijk. Dit verschil betreft 
dann misschien niet zozeer de feitelijke juridische grondslag van het begrip, maar veeleer 

2344 Birk in: FS Beitzke 1979, 863; Schaub 1992, 1521; Holland 1975, 181. Zie voor een uitgewerkt 
voorbeeldd van Tarifkonkurrenz in het interne recht: Hueck-Nipperdey-Dietz 1992, 847 ev: BAG 14 
junii  1989 met betrekking tot twee CAO's voor de bouwnijverheid. 

2355 Schaub 1992, 1554. 
2366 Birk in: FS Beitzke 1979, 863-864. 
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dee rol die eraan wordt toegekend in de rechtspraak en doctrine. Terwijl voor het arbeidsrecht 
enn het IPR in Frankrijk de loi la plus favorable in sterke mate als argument dient voor 
begunstigingg in iPR-zin, lijk t het begrip in Duitsland - mede - in het teken van de par-
tijautonomiee te staan. Het Günstigkeitsprinzip vormt namelijk tegelijkertijd legitimatie voor 
enn grens aan het ingrijpen van overheid en sociale partners in de contractsvrijheid van 
dee individuele werknemer en werkgever. In tegenstelling tot zijn Franse pendant, heeft 
hett begrip geen weerklank gevonden in het Duitse IPR. Bescherming van de werknemer 
namm in het Duitse IPR slechts een zeer bescheiden plaats in. Het toepassen van Duits recht 
opp naar het buitenland uitgezonden Duitsers was een belangrijke uitingsvorm van deze 
neigingg tot bescherming. Een beperking van de rechtskeuze vond echter onder het oude 
rechtt niet plaats. In dit opzicht wijkt de in art. 6 lid 1 EVO opgenomen beperking van de 
rechtskeuzee in arbeidszaken duidelijk af van het oude recht. 

Volgenss het BAG sluit art. 6 lid 2 EVO goed aan bij het oude Duitse recht. Bij de uitleg 
vann art. 6 EVO wordt dan ook gebruik gemaakt van de onder het oude recht geldende 
begrippenn en criteria. De verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO knoopt primair aan bij het 
Arbeitsort.Arbeitsort. Bij werknemers die zijn opgenomen in een arbeidsorganisatie (de Eingliederung) 
verwijstt dit begrip naar de plaats van vestiging van de organisatie, bij andere werknemers 
naarr het zwaartepunt van de werkzaamheden. Van deze aanknoping kan worden afgeweken 
alss een ander recht nauwer betrokken is. Deze nauwere band wordt vastgesteld aan de 
handd van indices. Hierbij mag volgens het BAG gebruik gemaakt worden van de onder 
hett oude recht gehanteerde Indizien. De werkplek, de vestiging van de onderneming die 
dee werknemer in dienst heeft genomen, de zetel van de werkgever en de nationaliteit van 
betrokkenenn gelden vervolgens als dragende indicaties. Andere indices, zoals de taal van 
hett contract, de valuta en de plaats van totstandkoming, zijn slechts ondersteunend. Zowel 
onderr het oude als onder het nieuwe recht lijk t er vrij veel ruimte voor toepassing van 
buitenlandss recht op arbeidsverhoudingen die gedurende kortere of langere tijd in Duitsland 
wordenn uitgevoerd. Hierdoor komt het relatief vaak voor dat rechtsverhoudingen die zich 
geheell  of ten dele voltrekken binnen de landsgrenzen, worden beheerst door buitenlands 
recht.. Deze openheid kan echter, bij toenemende mobiliteit, in strijd komen met algemene, 
sociaal-economischee belangen. 

Bovenindividuelee belangen komen in het Duitse systeem tot gelding via de leerstukken 
vann de voorrangsregels en de openbare orde. In de doctrine en de rechtspraak is hierbij 
langee tijd groot belang gehecht aan het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht. 
Publiekrechtt zou slechts territoriale gelding hebben. In het arbeidsrecht werd dit meestal 
zoo ingevuld dat regelingen van het Arbeiterschutzrecht van toepassing waren op alle arbeid 
inn Duitsland. De territorialiteit werd dus gekoppeld aan de - feitelijke of gewoonlijke -
werkplek.. Een uitzondering dient te worden gemaakt voor het medezeggenschapsrecht. 
Zoalss hierboven is vermeld, speelt het medezeggenschapsrecht een belangrijke rol in het 
Duitsee arbeidsrecht. Dit deel van het collectieve arbeidsrecht staat niet in het teken van 
dee individuele bescherming maar richt zich als vorm van bedrijfsdemocratie op de or-
ganisatiee als geheel. De regeling is van toepassing op in Duitsland gevestigde bedrijven. 
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Dee invoering in het EGBGB van de bepalingen van het EVO heeft de scheidslijn tussen 
rechtsregelss die onderworpen zijn aan verwijzing en regels met eenzijdige afbakening, licht 
doenn verschuiven. De scheiding wordt nu aangebracht aan de hand van het hoofddoel van 
dee regeling. Als deze voornamelijk bovenindividuele belangen dient, is hij te beschouwen 
alss voorrangsregel. De tweesporigheid van het systeem blijf t daarbij in beginsel in 
stand.2" " 

Dezee tweesporigheid wordt in feite doorbroken door het systeem van Gamillscheg. 
Dee privaatrechtelijke effecten van publiekrechtelijke regels kunnen volgens hem toegepast 
wordenn als onderdeel van de publiekrechtelijke regeling, maar tevens deel uitmaken van 
dee lex causae. Met zijn systeem wil Gamillscheg twee doelen bereiken. Hij wil namelijk 
enerzijdss de territoriale beperking van grote delen van het Duitse arbeidsrecht opheffen 
enn anderzijds de doorwerking van buitenlands publiekrecht op de individuele arbeidsover-
eenkomstt mogelijk maken. Dit laatste is van belang omdat de bereidheid om buitenlands 
publiekrechtt toe te passen in Duitsland in het algemeen niet groot is. Duitsland heeft een 
voorbehoudd gemaakt ten aanzien van art. 7 lid 1 EVO. In de literatuur wordt om die reden 
well  een beroep gedaan op art. 10 lid 2 EVO om bepaalde publiekrechtelijke regels die gelden 
opp de buiten Duitsland gelegen werkplek, werking te verschaffen voor de Duitse rechter. 
Dezee bepaling, die betrekking heeft op de wijze van nakoming van contractuele verbintenis-
sen,, zou met name bruikbaar zijn voor het arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenrecht. 

Onderr het oude recht wordt dus een bijzondere behandeling van bepaalde delen van het 
arbeidsrechtt gebaseerd op hun publiekrechtelijke vormgeving. Economische motieven, zoals 
dee afscherming van de arbeidsmarkt ten opzichte van buitenlandse werknemers en het 
voorkomenn van sociale dumping, speelden in het Duitse internationale arbeidsrecht een 
ondergeschiktee rol."8 Kronke benadrukte het economisch belang van het IPR, Gamillscheg 
echterr verzette zich tegen een al te grote nadruk op dit aspect.239 In een oudere uitspraak 
overr de toepasselijkheid van een Duitse CAO op buitenlandse bouwvakkers wordt een beroep 
opp het economische belang van toepassing van de CAO nadrukkelijk verworpen. Voor 
afschermingg van de Duitse arbeidsmarkt bestaan andere middelen, volgens het BAG. 

Hett valt echter niet te ontkennen dat de recente wetgeving met betrekking tot de 
zeevaartt en de kortdurende detacheringen in het kader van de dienstverrichting binnen 
dee Europese Unie wel degelijk economisch geïnspireerd zijn. Hun doelstelling lijk t op het 
eerstee gezicht tegengesteld. Immers, de wijziging van het Flaggenrechtgesetz maakt het 
makkelijkerr om op Duitse schepen werknemers in dienst te hebben op basis van een 

2377 Vergelijk Mankowski RIW 1996, 8. 
2388 Duitsland verdedigde in Europa lange tijd de opvatting dat verschillen in werknemersbescherming 

tott de (mogelijke) comparatieve voordelen van de lidstaten behoort. Concurrentie via de arbeidsvoor-
waardenn werd dus niet als onwenselijk gezien. Zie bijv. Hanau NJW 1996, 1372. 

2399 Kronke 1980, 69-70 en RabeisZ 1981, 301 e.v. versus Gamilscheg RdC 1983, 297; zie ten aanzien 
vann hel economische aspect van het internationale arbeidsrecht ook Wimmer IPRax 1995, 207-208 
enn Daubler RIW 1987, 255 ("Eine Rechtsordnung, die sich nicht als protektionistisch versteht und 
beispielsweisee kernen generellen 'Überfremdungsschutz' kennt, kann schwerlich im Arbeitsrechtcinen 
totalenn Nationalismus praktizieren"). 
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overeenkomstt naar buitenlands recht. Het Arbeitnehmer-Entsendegesetz daarentegen wil 
inn belangrijke mate voorkomen dat in Duitsland gewerkt wordt onder buitenlandse ar-
beidsvoorwaardenn en dan met name wat betreft het loonniveau. In beide gevallen versterkt 
dee regelgeving echter de competitiviteit van het Duitse bedrijfsleven. In dat kader speelt 
hett al dan niet van toepassing zijn van Duitse CAO's en het Duitse CAO-recht een belangrijke 
rol. . 

Dee Duitse CAO is - evenals de Franse en de Nederlandse - een juridisch fenomeen waarop 
inn individuele arbeidsgeschillen een beroep kar. v/orden gedaan. Net als in Frankrijk geldt 
dee CAO-bepaling in Duitsland als rechtsnorm. In het Duitse CAO-recht wordt echter een 
scherpp onderscheid gemaakt tussen de CAO zelf en algemeen verbindendverklaring daarvan. 
Dee CAO zelf is slechts verbindend tussen de CAO-partijen en hun leden (behoudens bepaalde 
bedrijfsgebondenn bepalingen). Na algemeen verbindendverklaring daarentegen zijn ook 
zogenaamdee Aussenseiter aan de CAO gebonden. De CAO krijgt daardoor het karakter van 
wetgevingg in materiële zin. Aan dit wetgevende karakter van de verbindendverklaring is 
langee tijd het gevolg verbonden dat de algemeen verbindendverklaring - en daarmee ook 
dee verbindend verklaarde CAO - slechts territoriaal kon werken. Deze territoriale werking 
hadd uitsluitend een beperkend effect. 

Dee verbindend verklaarde bepalingen konden buiten Duitsland geen effect sorteren, 
maarr omgekeerd betekende dat niet datt zij binnen Duitsland wel altijd van toepassing waren. 
Ookk uit het conflictenrecht voor CAO's komt namelijk de individuele oriëntatie van het 
Duitsee internationale arbeidsrecht naar voren: een Duitse CAO is in beginsel van toepassing 
alss het zwaartepunt van de individuele arbeidsovereenkomst gelegen is binnen het Tarif-
bezirk.bezirk. Daarnaast werd onder het oude recht geëist dat de individuele arbeidsovereenkomst 
beheerstt werd door Duits recht. Onder het EVO lijken beide eisen op te gaan in de eis dat 
Duitss recht objectief toepasselijk is op de overeenkomst. De vestiging van de onderneming 
speeltt voor de toepasselijkheid van de CAO slechts indirect een rol. De regeling van het 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz,Arbeitnehmer-Entsendegesetz, waarin de Duite CAO voor de bouwnijverheid van toepassing 
wordtt verklaard op alle bouwwerkzaamheden in Duitsland, past slecht in het systeem dat 
inn het IPR is ontwikkeld ten aanzien van CAO's. Het bijzondere karakter van de 
detacheringsregelingg wordt nog versterkt door het feit dat de regeling voor de bouw zowel 
opp grond van de inhoud (loonvoorschriften) als wat de wijze van verbindendverklaren 
betreft,, afwijkt van wat in het CAO-recht gebruikelijk is. 
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