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11 Opzet en doel van de analyse 

Hett in de vorige hoofdstukken ondernomen onderzoek heeft een dubbele doelstelling.Ten 
eerstee was het de bedoeling inzicht te krijgen in de structuur van het internationale ar-
beidsrechtt in de onderzochte landen en de belangen die daarin een rol spelen. Blijkens 
dee toelichting op en de preambule van de detacheringsrichtlijn schiet het IPR op een aantal 
puntenn te kort. De regeling van art. 6 en 7 EVO zou niet in staat zijn de rechtszekerheid 
enn de bescherming van de werknemers in internationale situaties te waarborgen. Hierdoor 
dreigtt de internationale mobiliteit te worden belemmerd. Tevens biedt de regeling geen 
afdoendee garantie tegen sociale dumping. Dit riep bij mij de vraag op of het IPR al deze 
doelstellingenn wel kan en wil behartigen en zo ja, hoe de daarmee gemoeide belangen in 
dee onderzochte landen tegen elkaar worden afgewogen. Ten tweede wilde ik beschrijven 
hoee in het IPR van Frankrijk, Duitsland en Nederland wordt omgegaan met het fenomeen 
CAO,, zowel internrechtelijk als in het IPR. Ook op dit punt wordt in de toelichting bij de 
detacheringsrichtlijnn kritiek geleverd op het geldende conflictenrecht. Een eerste blik in 
dee literatuur biedt een overweldigende hoeveelheid verschillende opinies ten aanzien van 
dee status van CAO's in het IPR.1 Een nadere bestudering van zowel het CAO-recht als het 
IPRR van de geselecteerde landen, kon misschien meer structuur brengen in de discussie. 

Dee analyse van het gevonden materiaal vindt plaats aan de hand van de volgende thema's. 
Allereerstt wordt een globale beschrijving van de drie onderzochte rechtssystemen gegeven. 
Vervolgenss wordt de positie van de partij autonomie in de verschillende landen besproken, 
gevolgdd door een analyse van de structuur van de verwijzingsregels. Daarna wordt aandacht 
besteedd aan de objectieve verwijzing. Daarbij wordt ingegaan op de achtergronden van 
dee toepassing van het recht van de locus laboris en de belangrijkste alternatieven daarvoor. 
Inn een aparte paragraaf wordt ingegaan op het samengaan van verwijzingsregels, voor-
rangsregelss en openbaree orde. Nadat op deze wijze het conflictenrecht in beeld is gebracht, 
wordtt apart aandacht besteed aan de behandeling van CAO-bepalingen in het IPR. Het 
hoofdstukk sluit af met een paragraaf over de relatie tussen arbeidsrecht en IPR. 

11 Zie m.n. Szaszy 1968, 359 e.v. 
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22 Systemen van internationaal arbeidsrecht 

Inn Deel I is een korte beschrijving gegeven van de doelen en methoden van zowel het 
Nederlandsee arbeidsrecht als het Nederlandse IPR. Het arbeidsrecht beweegt zich daarbij 
inn het spanningsveld tussen contractuele vrijheid, bescherming van werknemers en sociaal-
economischee ordening. Het IPR daarentegen streeft naar een rechtvaardige en doelmatige 
reguleringg van het internationale rechtsverkeer. Ook in het IPR moet daarbij een afweging 
wordenn gemaakt tussen de handelingsvrijheid van particulieren, bescherming van zwakkeren 
enn bovenindividuele belangen. Daarmee vertonen de te onderscheiden belangen in het 
arbeidsrechtt en het IPR grote verwantschap. Het accent ligt in deze disciplines echter 
duidelijkk verschillend. Dit maakt de plaats van het internationale arbeidsrecht, zacht gezegd, 
problematisch:: is het in de eerste plaats arbeidsrecht of juist voornamelijk IPR? Richt het 
zichh op groepen of op individuen? Als het zich op individuen richt, zijn deze dan primair 
autonoomm of beschermenswaardig? Met andere woorden: wat zijn de uitgangspunten van 
hett internationale arbeidsrecht en welk belang speelt daarbij de hoofdrol? 

Uitt het onderzoek naar de uitgangspunten van het internationale arbeidsrecht in drie 
verschillendee rechtsstelsels blijkt dat hierop verschillende antwoorden kunnen worden 
gegeven.. Niet alleen kan het arbeidsrecht per land een andere oriëntatie hebben, ook de 
iPR-systemenn vertonen onderling verschillen. Zowel in Duitsland als in Frankrijk lijk t er 
echterr een zekere parallellie te bestaan tussen de visie op de arbeidsverhouding van het 
arbeidsrechtt en die van het IPR. Het Duitse arbeidsrecht is niet opgenomen in een apart 
wetboekk van arbeidsrecht maar verspreid over een groot aantal verschillende wetten. Deze 
versplinteringg werkt een onderverdeling in soorten regels in de hand, waarvan de 
belangrijkstee onderverdelingen zijn die in arbeidsovereenkomstenrecht versus Ar-
beiterschutzrechtbeiterschutzrecht enerzijds en die in individueel versus collectief arbeidsrecht anderzijds. 
Hett Duitse arbeidsovereenkomstenrecht kan dankzij de afsplitsing van meer publiekrech-
telijkee en collectieve elementen zijn contractuele karakter behouden. Dit contractuele 
elementt wordt nog versterkt door de manier waarop in Duitsland het Günstigkeitsprinzip 
wordtt ingevuld. Dit beginsel vertoont sterke gelijkenis met la loi la plus favorable in het 
Fransee arbeidsrecht. Beide vinden hun wettelijke basis in de regeling met betrekking tot 
dee CAO, beide dragen de mogelijkheid in zich tot algemeen beginsel verheven te worden. 
Bijj  het Duitse Günstigkeitsprinzip lijk t dit laatste echter minder het geval te zijn dat bij 
dee loi la plus favorable in Frankrijk. Het Duitse beginsel werkt met name in de relatie 
tussenn CAO's en lagere regelingen en dan nog met name om de partijautonomie op dat 
lageree niveau veilig te stellen. Hiermee heeft het arbeids(overeenkomsten)recht in Duitsland 
eenn relatief sterke individuele oriëntatie. 

Dezee oriëntatie werkt door in het Duitse internationale arbeidsrecht van vóór de 
inwerkingtredingg van het EVO. Het Duitse IPR, met zijn Savigniaanse grondslag, is sterk 
gerichtt op private belangen. Het vereenvoudigen van het internationale rechtsverkeer en 
hett bevorderen van de rechtszekerheid spelen daarbij een belangrijke rol. Dit was voor 
overeenkomstenn uitgewerkt in een verwijzingsregel waarin de partijautonomie centraal 
stond.. Voor zover de arbeidsverhouding overeenkomstenrechtelijk van aard was, werd deze 
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inn het IPR behandeld als een gewone overeenkomst. Het Duitse internationale arbeidsrecht 
stondd daarmee in belangrijke mate in het teken van de afstemming tussen de vrije rechts-
keuze,, gebaseerd op het overeenkomstenrechtelijke karakter van de arbeidsverhouding ener-
zijds,, en de diverse publiekrechtelijke en collectieve aspecten van het arbeidsrecht ander-
zijds. . 

Hett Franse arbeidsrecht presenteert zich, veel meer dan het Duitse of Nederlandse, als 
eenn eenheid. Het wettelijk arbeidsrecht, dat in Frankrijk een dominante rol speelt in het 
arbeidsrechtt in ruime zin, is opgenomen in een afzonderlijk wetboek, de Code du Travail. 
Hett dwingendrechtelijke karakter van deze regeling en de strafsancties die handhaving 
vann het systeem moeten verzekeren, geven het arbeidsrecht als geheel een openbare orde-
karakter.. Daarnaast staat het Franse arbeidsrecht sterk in het teken van het verbeteren van 
hett lot van de werknemer. Deze twee doelen tezamen bepalen de inhoud van de ordre 
publicpublic social. Het principe van de loi la plus favorable maakt onderdeel uit van de ordre 
publicpublic social. Dit principe lijkt , zoals gezegd, op het Duitse Günstigkeitsprinzip. Het verwijst 
naarr het fenomeen dat dwingend recht in het arbeidsrecht vaak slechts eenzijdig dwingend 
is.. Afwijkingen ten gunste van de werknemer zijn dan toegestaan. De Franse ordre public 
socialsocial plaatst deze bevoegdheid echter niet in het licht van de partij autonomie maar hanteert 
hiervoorr een aangepast openbare orde-begrip. Dit verschil in grondslag heeft mijns inziens 
grotee gevolgen voor het IPR. 

Inn het Franse iPR-systeem neemt, onder invloed van de leer van Mancini, de positieve 
openbaree orde een belangrijke plaats in. Via het leerstuk der lois de police worden regels 
mett een openbare orde-karakter strikt objectief aangeknoopt op basis van territoriale criteria. 
Overeenkomstenn daarentegen waren ook in Frankrijk onderworpen aan de partij autonomie 
{la{la  loi d'autonomie). Het internationale arbeidsrecht in Frankrijk stond voor de taak de 
opp het individuele contract gerichte aanknoping op basis van de partijautonomie te ver-
zoenenn met een territoriale aanknoping van het gehele arbeidsrecht op basis van de positieve 
openbaree orde. De oplossing werd gevonden in een van de grondbeginselen van het interne 
arbeidsrecht:: de ordre public social, of preciezer: het principe van de loi la plus favorable. 
Dezee keuze leidt tot een systeem van conflictenrechtelijke begunstiging. 

Inn het Nederlandse internationale arbeidsrecht, tenslotte, is van een parallellie tussen IPR 
enn arbeidsrecht op het eerste gezicht geen sprake. Het Nederlandse na-oorlogse arbeidsrecht 
wass sterk ordeningsrechtelijk van aard. De arbeidsvoorwaarden werden in belangrijke mate 
bepaaldd door standaard-CAO's waarvan afwijking ten nadele noch ten voordele van de werk-
nemerss was toegestaan. Op deze wijze werd getracht economische en sociale beleidsdoelstel-
lingenn te verwezenlijken. De sterke o verheidssturing die hierbij plaatsvond, wordt inmiddels 
niett meer conform het internationale recht geacht. De sociale partners zijn tegenwoordig 
inn hoge mate vrij om zelf de arbeidsvoorwaarden vast te leggen. Het accent blijf t echter, 
allee discussie over flexibilisering van de arbeidsverhoudingen ten spijt, liggen op collectieve 
regelingen.. De CAO is en blijf t de voornaamste bron van rechten en verplichtingen voor 
werknemerss en werkgevers in de private sector. Daarbij ligt het primaat in beginsel bij 
dee verbindend verklaarde bedrijfstak-CAO. Deze bepaalt of er ruimte is voor nadere 
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afsprakenn in de vorm van ondernemings-CAO's en/of individuele arbeidsovereenkomsten. 
Standaard-CAO'ss zijn nog steeds niet in strijd met de wet. 

Tegenoverr deze collectieve oriëntatie van het arbeidsrecht staat de individuele oriëntatie 
vann het Nederlandse IPR. Het IPR met betrekking tot overeenkomsten is in belangrijke mate 
ontwikkeldd door de burgerlijke rechter naar aanleiding van rechtsgeschillen tussen par-
ticulieren.. Zowel de rechtspraak als de doctrine hechtten bij het ontwikkelen van regels 
groott belang aan de regulering van het internationale rechtsverkeer en het bevorderen van 
Entscheidungsharmonie.Entscheidungsharmonie. Later drongen ook materieelrechtelijke doelvoorstellingen door 
inn de verwijzingsregel. Voor arbeidsovereenkomsten leidde dit met name tot de ontwikkeling 
vann het beschermingsbeginsel; begunstiging speelde in het overeenkomstenrecht eigenlijk 
geenn rol. Bovenindividuele, statelijke belangen lijken in het Nederlandse IPR hun voor-
naamstee bescherming te vinden in de uitzonderingen op de verwijzingsregel, het leerstuk 
derr voorrangsregels en de openbare orde. Het belangrijkste voorbeeld van een voorrangs-
regell  is art. 6 BBA. Verder wordt van dit leerstuk een spaarzaam gebruik gemaakt. De 
discrepantiee tussen de uitgangspunten van het arbeidsrecht en die van het IPR komen met 
namee aan het licht bij de status van het arbeidsrechtelijke regelingsinstrument bij uitstek: 
dee CAO. 

33 Partijautonomie 

Zowell  de verwijzing op grond van de Parteiwille in Duitsland als de loi d'autonomie in 
Frankrijkk hadden een ruimere betekenis dan dee rechtskeuze in het Nederlandse IPR. Terwijl 
inn Nederland een duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen rechtskeuze aan de ene kant 
enn objectief toepasselijk recht aan de andere kant, liepen deze twee in Frankrijk en Duits-
landd veel meer in elkaar over. De schakel liep via de indices of Indizien, oftewel de 
verschillendee elementen van de arbeidsverhouding die een indicatie vormen voor de ver-
moedelijkee of veronderstelde partijwil. In deze paragraaf komt alleen de rol van partijen 
bijj  het aanwijzen van het toepasselijk recht aan de orde. De rol van de overige elementen 
bijj  de bepaling van het toepasselijk recht wordt besproken bij de paragraaf over de structuur 
vann de verwijzingsregel. 

Hoewell  de theoretische basis van de rechtskeuze steeds opnieuw onderwerp van discussie 
blijk tt te zijn, is de bevoegdheid van partijen om zelf het toepasselijk recht aan te wijzen 
hechtt verankerd in het conflictenrecht met betrekking tot overeenkomsten.2 Deze 
bevoegdheidd is veel minder vanzelfsprekend ten aanzien van onderwerpen die niet ter vrije 
dispositiee van partijen staan en/of de ordeningsbelangen van de staat raken. Het is dan 
ookk te verwachten dat een systeem dat de arbeidsverhouding primair ziet als een contract, 
meerr ruimte biedt aan de partijautonomie dan een systeem dat de nadruk legt op het 
collectieve,, al dan niet ordeningsrechtelijke karakter van het arbeidsrecht. Belangrijke 

22 Zie bijvoorbeeld Jessurun d'OHveira e.a. 1974 maar ook Kegel 1995, 761. 
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voorvechterss van de partijautonomie in arbeidszaken zijn dan ook de Duitsers Gamillscheg 
enn Junker. 

Eenn groot deel van Gamillschegs werk kan beschouwd worden als een verdediging 
vann de rechtskeuze in het internationale arbeidsrecht en als een poging om de vrije rechts-
keuzee te verzoenen met het vaak publiekrechtelijke karakter van het interne arbeidsrecht. 
Hijj  pleit voor een systeem waarin rechtskeuze de primaire aanknopingsfactor is voor de 
verwijzingg van arbeidsovereenkomsten. Op de gelding van het gekozen recht zijn wel cor-
rectiess mogelijk, maar deze doen niet af aan de principiële toepasselijkheid van het gekozen 
recht.. Bij Gamillscheg nemen de correcties de vorm aan van enerzijds een redelijkheidstoets 
tenn aanzien van de rechtskeuze zelf, en anderzijds een doorbreking van de verwijzing door 
publiekrechtelijkee regels met een eenzijdig afgebakende werkingssfeer en het voorbehoud 
vann de (negatieve) openbare orde. De opvatting van Gamillscheg vindt zijn weerspiegeling 
inn het Duitse IPR van voor het EVO. 

Bijj  Koopmans daarentegen is voor de individuele rechtskeuze geen enkele rol weg-
gelegd.. Het collectieve karakter van het arbeidsrecht en de economische belangen die een 
roll  spelen bij de bepaling van het toepasselijk recht sluiten in principe uit dat de partijen 
bijj  de individuele arbeidsovereenkomst invloed kunnen uitoefenen op het toepasselijk recht. 
Ookk bij schrijvers als Birk en Szaszy, die eveneens het collectieve karakter van het ar-
beidsrechtt tot uitgangspunt nemen, valt een dergelijk effect op de mogelijkheid van 
rechtskeuzee te constateren. 

Terwijll  de individuele, contractuele opvatting en de collectieve, ordeningsrechtelijke op-
vattingg ten aanzien van het arbeidsrecht logischerwijs uitkomen op standpunten pro respec-
tievelijkk contra individuele rechtskeuze, is de rol van de rechtskeuze problematisch uit 
hett oogpunt van bescherming van de werknemer. Enerzijds kan het toestaan van een conflic-
tenrechtelijkee rechtskeuze in de praktijk neerkomen op een vrijbrief voor de werkgever 
omm een voor hem gunstig recht aan te wijzen. Anderzijds leidt het volledig verbieden van 
rechtskeuzee niet noodzakelijk tot materieelrechtelijke bescherming van de werknemer. Het 
objectieff  toepasselijk recht kan immers zeer ongunstig zijn voor de werknemer. Auteurs 
diee streven naar maximale bescherming van de werknemer, pleiten dan ook eerder voor 
alternatievee aanknoping en andere begunstigingsmechanismen dan voor een strikt objectieve 
aanknoping.. Een dergelijk systeem van begunstiging is in de loop der jaren tot ontwikkeling 
gekomenn in Frankrijk. 

Inn het Franse IPR is een rechtskeuze niet toegestaan zodra er sprake is van lois de police 
en/off  wetgeving van openbare orde. Dit resulteerde voor het internationale arbeidsrecht 
inn een dwingende territoriale aanknoping op basis van de ordre public. Deze aanknoping 
stondd echter naast de aanknoping op basis van de partijautonomie. Het is met name deze 
gecombineerdee aanknoping die het Franse internationale arbeidsrecht van vóór het EVO 
zijnn beschermende karakter gaf. Een conflictenrechtelijke rechtskeuze was in dat systeem 
well  mogelijk maar had een beperkt effect. De keuze kon er namelijk niet toe leiden dat 
dee positie van de werknemer slechter werd dan zonder rechtskeuze het geval zou zijn 
geweest.. Dit principe heeft uiteindelijk zijn weg gevonden naar art. 6 lid 1 EVO. Uit de 
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ontwikkelingg van het internationale arbeidsrecht in Frankrijk blijkt echter dat de invulling 
vann het principe nog verschillende vormen kan aannemen. 

Inn het arrest Thuillier werd een hoofdrol toegekend aan de loi d'autonomie. Het toe-
passelijkk recht was in eerste instantie afhankelijk van de partij autonomie; lois de police 
kondenn op bepaalde punten de positie van de werknemer verbeteren. Op deze wijze ontstond 
eenn systeem dat nauw verwant was aan dat van Gamillscheg. Immers, de lex causae werd 
gevondenn aan de hand van de partijautonomie; op wel omschreven punten vond doorkruising 
plaatss door de lois de police van de locus laboris. Alleen uit de inhoud en de omvang van 
dee categorie lois de police blijkt het belang dat gehecht wordt aan de bescherming van 
dee werknemer. Later is echter de rangorde omgedraaid. Het recht van de werkplek (de 
loiloi  locale) is dan het primair toepasselijke recht en wel op grond van de ordre public social. 
Rechtskeuzee is slechts mogelijk voor zover het gekozen recht gunstiger is voor de 
werknemer.. De loi d'autonomie wordt hierbij steeds meer geïnterpreteerd als een rechts-
keuzebevoegdheidd en steeds minder als een open verwijzingsregel. Deze twee veranderin-
gen,, te weten het omdraaien van de volgorde en de veranderde betekenis van de loi 
d'autonomie,d'autonomie, resulteren in een prominentere plaats voor de ordre public in de verwijzing. 
Dee status van de rechtskeuze is hiermee echter niet veranderd; het blijf t een conflictenrech-
telijj  ke rechtskeuze. 

Opp twee punten verschilt een secundaire (of materieelrechtelijke) rechtskeuze van een 
primairee (of conflictenrechtelijke) rechtskeuze. Het eerste verschil betreft de status van 
hett gekozen recht en met name de mate van dwingendheid van de daarin opgenomen 
rechtsregels.. Het tweede verschil betreft de positie van het objectief toepasselijke recht. 
Bijj  een secundaire rechtskeuze gaat men ervan uit dat het gekozen recht de overeenkomst 
niett 'beheerst' maar dat de bepalingen van het door partijen aangewezen recht middels 
dee rechtskeuze zijn opgenomen in de overeenkomst. Het gekozen recht geldt dan tussen 
partijenn voor zover in de overeenkomst zelf geen afwijkende regeling wordt getroffen. 
Hett gekozen recht is daarmee in zijn geheel 'aanvullend' recht. In het Franse systeem is 
afwijkenn van de minimumbescherming van het gekozen recht echter alleen mogelijk als 
dezee afwijking gunstig is voor de werknemer. Het gekozen recht heeft daarmee dezelfde 
matee van dwingendheid als het in interne gevallen op basis van de ordre public social 
zouu hebben. 

Hett tweede verschil tussen primaire en secundaire rechtskeuze betreft het effect van 
dee rechtskeuze op de gelding van het recht dat zonder die rechtskeuze toepasselijk zou 
zijn.. Is het mogelijk door een rechtskeuze de dwingende regels van het objectief toepasselijk 
rechtt opzij te zetten? Deze vraag blijkt in de praktijk moeilijker te beantwoorden. Het 
meestee dwingende arbeidsovereenkomstenrecht beoogt de werknemer namelijk een minimum 
niveauu van bescherming te garanderen. Een gunstiger regeling zet dit recht niet opzij, zij 
vultt het aan. Problemen ontstaan dan ook alleen als het objectief toepasselijke recht een 
standaard-- of maximum regeling bevat. Volgens de Franse doctrine zet een rechtskeuze 
voorr een gunstiger recht dit soort maxima inderdaad opzij. Het begunstigingsgebod maakt 
immerss deel uit van het Franse IPR. Bij deze constatering past echter een caveat. Maximum-
enn standaardregelingen in het arbeidsrecht dienen namelijk meestal een sociaal-economisch 
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ordeningsdoel.. In de praktijk gaat het om aspecten van het collectieve arbeidsrecht enerzijds 
enn maatregelen in het kader van bijvoorbeeld de loonpolitiek anderzijds. Dit soort regelingen 
zall  vaak ongeacht een gunstiger rechtskeuze van toepassing zijn, en wel via de openbare 
orde,, als lots d'application immediate of op basis van een aparte verwijzingsregel. Op deze 
wijzee kan de begunstiging alsnog teniet worden gedaan. 

Samenvattendd kom ik tot de conclusie dat verschillende opvattingen over het karakter van 
hett interne arbeidsrecht leiden tot duidelijk verschillende opvattingen over de rol van de 
partijj  autonomie in het internationale arbeidsrecht. Een contractuele opvatting leidt tot 
aanvaardingg van een confiictenrechtelijke rechtskeuze; een ordeningsrechtelijke opvatting 
laatt hoogstens een materieelrechtelijke rechtskeuze toe. Een systeem gebaseerd op bescher-
mingg van de werknemer tenslotte kent de rechtskeuze een geheel nieuwe plaats toe. Een 
primairee rechtskeuze wordt toegestaan maar heeft slechts een beperkt effect. Het gekozen 
rechtt komt naast het objectief toepasselijk recht te staan waarbij de onderlinge verhouding 
wordtt bepaald door het begunstigingsbeginsel. Dit laatste, in Frankrijk ontwikkelde, systeem 
sluitt overigens in belangrijke mate aan op de rechtsbronnenleer in het interne Franse 
arbeidsrecht. . 

44 De structuur van de verwijzingsregel 

Inn de vorige paragraaf bleek dat de bestaande verschillen in uitgangspunt inzake de aard 
vann het arbeidsrecht en het doel van het conflictenrecht op een logische wijze samenhangen 
mett verschillen in opvatting over de rol van de partij autonomie in het IPR. Het is veel 
lastigerr om eenzelfde correlatie te leggen met de structuur van de verwijzingsregel. 

Inn Frankrijk en Duitsland werd ten aanzien van overeenkomsten met een open verwij-
zingsregell  gewerkt. In beide landen speelde de vermoedelijke en/of veronderstelde partij wil 
eenn belangrijke rol. Hierin verschilden het Franse en het Duitse IPR duidelijk van het 
Nederlandse.. In Nederland gold immers ook voor de inwerkingtreding van het EVO voor 
overeenkomstenn de leer van de karakteristieke prestatie. Op basis van deze leer werd een 
overeenkomstt in principe aangeknoopt aan de woonplaats van degene die de karakteristieke 
prestatiee levert, zoals de verkoper bij een koopovereenkomst of de verhuurder bij de huur 
enn verhuur van roerende zaken. Deze verwijzingsregel kende weliswaar een open einde, 
maarr van de mogelijkheid om af te wijken van de hoofdregel werd in de jurisprudentie 
nauwelijkss gebruik gemaakt. Deze tendens is sinds de inwerkingtreding van het EVO nog 
versterktt door het Balenpers-arrest van de Hoge Raad uit 1992. In dit arrest bepaalde de 
Hogee Raad dat van het open einde van art. 4 EVO slechts gebruik gemaakt mag worden 
alss de plaats van vestiging van de karakteristieke prestant geen reële aanknopingswaarde 
heeft.33 Hierdoor heeft de verwijzingsregel voor overeenkomsten in Nederland een vrijwel 

33 HR 25 september 1992 NJ 1992, 750. 
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geslotenn karakter gekregen. Voor overeenkomsten in het algemeen worden dus in de 
verschillendee landen zowel open als (min of meer) gesloten verwijzingsregels gehanteerd 
enn verdedigd. Hierbij worden de rechtszekerheid en hanteerbaarheid afgezet tegen 
flexibilitei tt en de behoefte daadwerkelijk het nauwst betrokken recht op de overeenkomst 
toee te passen.4 Deze verschillen in uitgangspunt maken een voorspelling over de mate 
vann openheid van de verwijzingsregel in het contractuele model precair. 

Eenn tweede moeilijkheid bij het relateren van een bepaald type verwijzingsregel aan een 
bepaaldd model ten aanzien van de arbeidsovereenkomst wordt veroorzaakt door het feit 
datt open verwijzingsregels op verschillende manier ingevuld kunnen worden. Voor het 
bepalenn van de vermoedelijke of veronderstelde partijwil kan gebruik worden gemaakt 
vann indices als de woonplaats van partijen, de plaats van sluiting van de overeenkomst, 
dee plaats van uitvoering van de contractuele verbintenissen etc. Naast puur geografische 
aanknopingspuntenn kunnen echter ook policy-overwegingen een rol spelen bij de bepaling 
vann het nauwst betrokken recht respectievelijk de veronderstelde partijwil.5 De structuur 
vann de conflictregel geeft hierover in principe geen uitsluitsel. Wel blijkt het or-
deningskarakterr van het arbeidsrecht in de literatuur voornamelijk gerelateerd te worden 
aann de locus laboris. Ook is de ordenende functie van het arbeidsrecht gericht op groepen 
terwijll  het privaatrechtelijke, contractuele aspect zich richt op de partijen bij de individuele 
overeenkomst. . 

Ditt leidde bij het begin van het onderzoek tot de verwachting dat het ordeningsmodel 
mett name zou aanknopen aan de locus laboris en weinig tot geen ruimte zou laten voor 
individuelee afwijking. Dit zou dan terug moeten komen zowel in de structuur van de 
verwijzingsregell  als in de gehanteerde aanknopingfactoren. In het contractuele model 
daarentegenn zouden factoren meewegen die verband houden met de individuele 
overeenkomstt en de daarbij betrokken partijen. Een model waarin de bescherming van 
dee werknemer centraal staat zou zich tenslotte moeten kenmerken door enigerlei vorm 
vann alternatieve aanknoping. 

Dezee verschillen komen in het onderzochte materiaal duidelijk terug. Zo is er een heel 
duidelijkk verschil tussen Gamillscheg enerzijds en Koopmans anderzijds voor wat betreft 
dee structuur van de door hen voorgestelde verwijzingsregel. Gamillscheg pleit voor een 
openn verwijzingsregel die de mogelijkheid biedt rekening te houden met alle omstan-
dighedenn van het geval zoals de plaats waar de werknemer aangeworven is, de vestiging 
vann de werkgever en zelfs de mate van bescherming geboden door het recht van de 

44 Vergelijk bijvoorbeeld Jaffey, die pleit voor een gesloten verwijzingsregel met Morse, die de open 
properproper /w-regel van het Engelse recht als een logische reactie op de behoefte van de praktijk ziet. 
Beidee in: North 1982, resp. 33 e.v. en 144. 

55 Jaffey (in: North 1982, 34) verdedigt zelfs het standpunt dat aanknopen aan elementen van de 
overeenkomstt zelf (in tegenstelling tot aan partijen) slechts verdedigbaar is op grond van policy 
overwegingenn met betrekking tot het dwingende recht {mandatory law). De locus laboris-rege] is 
zo'nn regel die aanknoopt bij {de plaats van uitvoering van) de overeenkomst 
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feitelijkee werkplek. Dit neemt overigens niet weg dat ook bij Gamillscheg een belangrijke 
roll  is weggelegd voor de locus laboris. Eenzelfde benadering valt te constateren in de 
Duitsee jurisprudentie. De verwijzing van arbeidsovereenkomsten loopt volgens een vaster 
stramienn dan die van overeenkomsten in het algemeen, maar heeft nog steeds een tamelijk 
openn karakter. De belangrijkste reden voor Gamillscheg om vast te willen houden aan 
aanknopingg aan de vermoedelijke partijwil, is dat deze verwijzing volgens hem het meeste 
ruimtee biedt om recht te doen aan de verwachtingen van partijen. De voorkeur voor een 
open,, op de partijwil gebaseerde verwijzingsregel hangt dus nauw samen met een strikt 
individuelee benadering van de arbeidsverhouding. 

Koopmanss komt daarentegen uit op een systeem van gesloten verwijzingsregels. Dit 
systeemm vloeit logisch voort uit zijn opvatting over het karakter van het arbeidsrecht. Het 
arbeidsrechtt richt zich namelijk volgens hem niet op de werknemer als individu maar op 
dee onderneming. Bij andere aanhangers van een collectief model zoals Szaszy staan 
eveneenss collectieven, zoals de werknemers als groep, de arbeidsmarkt en/of de nationale 
economiee centraal. De mogelijkheid en de wenselijkheid om rekening te houden met 
individuelee variaties is in al die gevallen klein. Wel kunnen voor bepaalde, duidelijk te 
onderscheidenn categorieën werknemers afzonderlijke regels worden opgesteld. In de meeste 
ordeningsrechtelijkee modellen wordt sterk de nadruk gelegd op de rol van de lex loci 
laboris.laboris. In het algemeen geldt deze als de lex causae voor de arbeidsovereenkomst. Slechts 
voorr speciale categorieën werknemers gelden andere, eveneens gesloten, verwijzingsregels. 
Koopmans,, daarentegen, kent de CAO een centrale plaats toe als rechtsbron voor de arbeids-
overeenkomstt en komt zo uit op de plaats van vestiging van de onderneming als een van 
dee belangrijkste aanknopingspunten voor de ordening van arbeidsverhoudingen. Hiermee 
neemtt Koopmans een duidelijk afwijkend standpunt in. 

Binnenn het beschermingsmodel zoals aangetroffen in Frankrijk is de structuur van de 
conflictregell  in de loop der jaren veranderd. Hierbij zal ik, in tegenstelling tot het gangbare 
gebruikk in Nederland maar binnen het Franse systeem mijns inziens acceptabel, ook de 
inn het arbeidsrecht ontwikkelde tweezijdige variant van de lois de police, onder het begrip 
'conflictregel'' scharen. In de oudere hierboven besproken jurisprudentie was sprake van 
eenn open verwijzingsregel onder de noemer loi d'autonomie. Evenals in Duitsland was 
dee invulling voor arbeidsovereenkomsten iets minder flexibel dan voor overeenkomsten 
inn het algemeen, maar de regel was op zijn minst half-open. Ook de lois de police-
aanknopingg kende enige flexibiliteit omdat in de typische gevallen van internationaal ar-
beidsrechtt de werkplek meestal in enigerlei vorm variabel of onduidelijk is. Juist het werken 
mett twee redelijk flexibele conflictregels werkte een maximale bescherming van de 
werknemerr in de hand. 

Eenn belangrijke zwakte van het systeem lag echter in het gebruik van de loi d'auto-
nomienomie als open verwijzingsregel. De partijen bij de overeenkomst konden gebruik maken 
vann hun autonomie door een expliciete rechtskeuze uit te brengen. Een dergelijke rechts-
keuze,, die meestal tot stand komt op initiatief van de werkgever, gaf een specifieke 
invullingg aan de loi d'autonomie. Deze kon dan niet meer gebruikt worden om via de impli-
cietee partijwil een voor de werknemer gunstig recht van toepassing te verklaren. Toen 
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vervolgenss de Cour de Cassation ging eisen dat de partijwil tot uiting kwam in een expli-
cietee of voldoende duidelijke impliciete rechtskeuze, was de loi d 'autonomie als open ver-
wijzingsregell  de facto afgeschaft. Hiermee was het Franse systeem een deel van zijn flexi-
biliteitt kwijtgeraakt. 

Ditt effect werd nog versterkt doordat een sterk territoriaal uitgewerkte aanknoping 
aann de locus laboris de partijautonomie op een gegeven ogenblik verdrong als primaire 
aanknopingsfactor.. Lagarde uitte in 1989 dan ook als klacht dat het toenmalige Franse 
IPRR voor arbeidsovereenkomsten een min of meer gesloten, op territoriale werking geba-
seerdee verwijzingsregel hanteerde, waardoor de bescherming van de werknemer ernstig 
ondergravenn werd. Het Franse internationale arbeidsrecht was daardoor in zijn structuur 
enn zijn effect opgeschoven in de richting van het ordeningsmodel. De ordening leek daarbij 
voornamelijkk gericht op de werkzaamheden uitgevoerd binnen het territoir. 

55 De objectieve verwijzing 

Volgenss het klassieke model van de arbeidsverhouding heeft een werknemer een duidelijk 
tee lokaliseren vaste werkplek. Op die plek is hij opgenomen in een organisatorisch verband 
enn werkt hij samen met zijn directe collega's. Hij is er al dan niet lid van de plaatselijke 
vakbondd die mede ten behoeve van hem CAO's afsluit. Over zijn veiligheid wordt gewaakt 
doorr de lokale arbeidsinspectie. Arbeidsgeschillen kunnen worden voorgelegd aan de 
plaatselijkee rechter. Als hij ontslag neemt, valt hij terug op het nationale systeem van sociale 
zekerheid.. Zijn plaats zal opgevuld worden door iemand die op de lokale arbeidsmarkt 
iss geworven. Meestal woont hij in de buurt en ook zijn werkgever zal vaak gevestigd zijn 
opp de werkplek. In deze locus laboris komen dus alle factoren samen die de regulering 
vann de arbeidsverhouding bepalen. Een dergelijke arbeidsverhouding is echter voor het 
IPRR (meestal) niet interessant. Problemen in het IPR ontstaan immers doordat sommige van 
dezee factoren naar een ander land verwijzen. 

Uitt het onderzoek komt naar voren dat in alle systemen van internationaal arbeidsrecht 
dee locus laboris de hoofdaanknoping is. Of, om de in het internationale arbeidsrecht 
populairee aanduiding te gebruiken: het arbeidsrecht werkt in belangrijke mate territoriaal. 
Territorialee aanknoping zegt echter niet veel meer dan dat objectieve aanknopingspunten 
mett een feitelijk-geografische betekenis worden gebruikt. Met andere woorden, de par-
tijautonomiee speelt geen rol en de nationaliteit van betrokkenen evenmin. Het ter-
ritorialiteitsbegripp dient vervolgens nader te worden ingevuld. Hetzelfde geldt, zij het in 
ietss mindere mate, voor het begrip locus laboris. In het bovengenoemde standaardgeval 
waarinn de werknemer zich iedere ochtend naar dezelfde plek begeeft, levert vaststelling 
vann de locus laboris geen enkel probleem op. Dit wordt anders in die gevallen waarin de 
werkplekk variabel is, het organisatorisch verband waarin de werknemer is opgenomen niet 
samenvaltt met de feitelijke werkplek, etcetera. Uit het onderzoek blijkt dat in dergelijke 
gevallenn het begrip locus laboris verschillend kan worden ingevuld. 

228 8 



DeelDeel II - De uitgangsposities 

Gamillschegg heeft erop gewezen dat bij een vrij strikte aanknoping aan de locus laboris 
dee neiging bestaat terug te vallen op juridische constructies, zo niet ficties ten aanzien van 
dee locus laboris. Piloten werkzaam op vliegtuigen met registratie in Ivoorkust, kunnen 
dann geacht worden hun werkzaamheden te verrichten in Ivoorkust, ook als ze dat land 
zelff  nog nooit hebben bezocht.6 Gamillscheg pleit ervoor de locus laboris te beschouwen 
alss een feitelijk begrip en niet als juridische constructie. Het begrip doelt dan op de plaats 
waarr of van waaruit de werknemer zijn werkzaamheden ook daadwerkelijk uitvoert. Dit 
lostt overigens nog niet alle problemen rond de locus laboris op. Vervolgens moet namelijk 
bepaaldd worden of de term verwijst naar elke, eventueel voorbijgaande werkplek of naar 
dee gewoonlijke werkplek. Zijn alle werkzaamheden in het kader van de overeenkomst 
relevantt of alleen de hoofdwerkzaamheden? En tenslotte, behoren ook ambassades, zee-
schepenn en vliegtuigen tot het nationale territoir?7 

Inn Duitsland werd en wordt aangeknoopt bij het Arbeitsort. Voor werknemers die zijn 
opgenomenn in een arbeidsorganisatie, is het Arbeitsort gelijk aan de vestigingsplaats van 
diee organisatie. Voor andere werknemers geldt het zwaartepunt van de werkzaamheden 
alss Arbeitsort. Het EVO kiest voor aanknoping aan de gewoonlijke werkplek. Bij kortdurende 
detacheringenn wijzigt het toepasselijk recht daardoor niet. Terwijl de feitelijke werkplek 
gewijzigdd wordt, blijf t de gewoonlijke werkplek in de zin van art. 6 lid 2 onder a EVO 
constant.. In beide systemen valt de locus laboris dus niet onder alle omstandigheden samen 
mett de plaats waar de betrokkene op dat moment feitelijk zijn werkzaamheden vervult. 
Dee verwijzingsregel richt zich op een min of meer stabiel centrum. 

Doorr een verwijzingsregel te baseren op een min of meer stabiel gegeven, en niet op de 
feitelijkee werkplek, wordt de eenheid van recht ten aanzien van alle op een bepaalde plek 
werkzamee werknemers doorbroken. Aan de andere kant kan op die manier worden voor-
komen,, dat bij verandering van de plaats van werkzaamheden ook het toepasselijk recht 
verandert.. Wisseling van toepasselijk recht doorbreekt de continuïteit van de arbeidsver-
houdingg en kan de opbouw van rechten in gevaar brengen. Daarnaast kan de werknemer 
bijj  overplaatsing geconfronteerd worden met de toepasselijkheid van een onbekend en 
mogelijkk ongunstiger recht.8 Zowel eventuele problemen met betrekking tot de opbouw 
vann rechten als de onbekendheid ten aanzien van het recht van de nieuwe werkplek 
verhogenn de onzekerheid voor partijen bij de overeenkomst. De bezwaren tegen aanknoping 

66 Zie CdC 28 februari 1986 Droit Social 1986,410; Rev.Crit.dip 1986, 501; JDI1986, 702 (Air Afrique). 
77 Vergelijk Coursier 1993, 95 e.v. 
88 Of de kans op verslechtering voor de werknemer groot of klein is, hangt af van het land en de tijd. 

Zoo was de typische Franse internationale arbeidsverhouding er een van uitzending naar de ex-koloniën. 
Belgiëë daarentegen heeft zelf geen multinationals en had voornamelijk te maken met Amerikanen 
diee werkzaam waren in België. De behoefte om werknemers te beschermen tegen non-existent of 
slechtt ontwikkeld arbeidsrecht is algemeen aanwezig, ook bij Gamillscheg. Bij hem speelt echter de 
continuïteitt de hoofdrol omdat deze ook een z.i. onterechte bevoordeling van de werknemer kan 
voorkomen.. Daarbij denkt hij m.n. aan het combineren van het Europese ontslagrecht (toepasselijk 
verklaardd o.g.v. de laatste werkplek) met het jaren hebben genoten van een Amerikaans salarisniveau. 
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aann de feitelijke werkplek sluiten dan ook aan bij een contractuele (= individuele) 
benaderingg van de arbeidsovereenkomst. Het argument van eenheid van recht op de werk-
plekk benadrukt juist het collectieve karakter van het arbeidsrecht. Het viel dan ook te 
verwachtenn dat de mate waarin afgeweken kan worden van het recht van de feitelijke werk-
plekk nauw samenhangt met de vraag in welke mate het individuele karakter van de arbeids-
overeenkomstt een rol speelt in het IPR. 

Eenn groot voorstander van een individuele benadering is Gamillscheg. Hij benadrukt 
dee bezwaren tegen verandering van toepasselijk recht en zoekt de oplossing in een strikt 
individuelee verwijzing waarin de geschiedenis van de arbeidsverhouding een belangrijke 
roll  speelt. Aanknopingspunten zijn dan met name de plaats van totstandkoming van de 
overeenkomstt en de gemeenschappelijke herkomst van partijen oftewel de 'nationaliteit' 
vann partijen. Als deze aanknopingsfactoren samenvallen, zoals in het klassieke geval van 
uitzending,, is het recht van het land van herkomst van toepassing. Op deze wijze zou ook 
bijj  langdurige uitzendingen en overplaatsingen het toepasselijk recht constant kunnen 
wordenn gehouden. Voor een dergelijke uitzendingsregel is in meer collectieve benaderingen 
geenn plaats: de individuele geschiedenis van een bepaalde werknemer heeft immers geen 
effectt op zijn plaats in het collectief. 

Dee uitzendingsregel komt dus de continuïteit van dee rechtsverhouding ten goede. Daarnaast 
iss de regel te verklaren uit de behoefte van zowel de rechtspraak, als de wetgever en de 
doctrinee om de eigen onderdanen bij uitzending naar het buitenland en/of de koloniën te 
beschermenn tegen toepassing van exotische rechtstelsels. De duidelijkste sporen hiervan 
zijnn aan te treffen in de Duitse en oudere Franse rechtspraak en doctrine.9 De Franse 
wetsbepalingg over ontslag van naar het buitenland uitgezonden (Franse) werknemers in 
dienstt van Franse multinationals vormt hiervan een wettelijke neerslag. Op herkomst 
gebaseerdee conflictregels zijn dus mede een reactie op de feitelijke verschillen in bescher-
mingg tussen de verschillende systemen van arbeidsrecht. Ze ontbreken dan ook in 
conflictregelingenn die de verhouding betreffen tussen rechtsstelsels die geacht worden qua 
beschermingsniveauu vergelijkbaar te zijn. Gamillscheg noemt in dat verband het Duitse 
interlokalee recht en, voor de toekomst, het intracommunautaire conflictenrecht. 

Alss de nationaliteit van doorslaggevend belang wordt voor de verwijzing, ontstaat een 
onderscheidd tussen expatriates, host-country nationals en werknemers met de nationaliteit 
vann een derde land. In de (Duitse) doctrine wordt verschillend gedacht over de redelijkheid 
vann dit onderscheid. Hierbij speelt het EG-recht een belangrijke rol. In deel li l zal op dit 
probleemm worden ingegaan in het kader van het discriminatie-verbod van art. 12 EG-
Verdrag. . 

99 Het is misschien aardig hier te vermelden, dat Fallon voor het Belgische recht een statistische analyse 
heeftt gemaakt van de relevantie van de diverse aanknopingspunten voor het verwijzingsresultaat in 
internationalee arbeidsgeschillen bij de Belgische rechter. De nationaliteit van betrokkenen kwam vaker 
expliciett in de motivering voor dan de locus executionis (= laboris) en bleek ook uiteindelijk een 
beteree indicatie op te leveren voor het verwijzingsresultaat (gegevens ontleend aan het rapport 
provisoireprovisoire van 1989). 
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Inn het verwijzingsrecht moet dus een keuze gemaakt worden tussen de feitelijke, zij het 
voorbijgaandee werkplek, een stabieler aanknopingspunt, omschreven als de gewoonlijke 
werkplek,, en een vaste aanknoping gebaseerd op de geschiedenis van de individuele 
arbeidsovereenkomst.. Hierbij staat het continuïteitsbelang tegenover de belangen die 
gemoeidd zijn met juridische integratie, De afweging tussen deze belangen kan invloed 
hebbenn op de mate waarin wordt afgeweken van het recht van de gewoonlijke werkplek, 
maarr beïnvloedt tevens de invulling van de aanknopingsfactor zelf. In Duitsland wordt 
inn gevallen waarin sprake is van Eingliederung aangeknoopt bij de vestigingsplaats van 
dee betreffende arbeidsorganisatie. De werkplek wordt dan in feite gedefinieerd aan de hand 
vann de vestigingsplaats van de werkgever. Dit roept de vraag op of en in welke mate de 
vestigingsplaatss van de werkgever zelf bruikbaar is als aanknopingspunt in het verwij-
zingsrecht. . 

Arbeidsrechtt is niet louter overeenkomstenrecht, maar heeft tevens betrekking op en draagt 
ookk bij tot de organisatie van de onderneming. Veel arbeidswetgeving bevat een organisa-
torischh element, beoogt een structuur in de onderneming tot stand te brengen. Dit geldt 
niett alleen voor het collectieve arbeidsrecht met betrekking tot bijvoorbeeld de vak-
bondsrechtenn in de onderneming en medezeggenschap, maar ook voor een regeling als 
dee Nederlandse (nieuwe) arbeidsomstandighedenwet waar deze collectieve voorzieningen 
insteltt in de vorm van arbo-commissies en bedrijfsgezondheidsdiensten. Dergelijke bepalin-
genn kunnen wel effect hebben op de rechtspositie van de individuele werknemer, maar 
behorenn niet tot het individuele arbeidsrecht in enge zin. Ze creëren zogenaamde collectieve 
rechtenn voor alle betrokkenen werkzaam in de onderneming of het bedrijfsonderdeel). 
Hett Duitse recht spreekt in dit verband van Betriebsnormen of Solidarnormen. Er is uit 
dee aard van dergelijke normen een argument af te leiden om in internationale gevallen 
aann te knopen bij de werkgever en niet bij de overeenkomst. 

Err zijn daarnaast nog andere argumenten aan te voeren om de plaats van vestiging 
vann de werkgever te kiezen als centraal aanknopingspunt en niet de feitelijke of gewoonlijke 
werkplek.. De internationaal werkzame onderneming heeft er belang bij op al zijn 
werknemerss hetzelfde recht toe te passen. Om te beginnen vereenvoudigt dit de ad-
ministratie.. Aanknoping aan de onderneming voorkomt ook moeilijk te rechtvaardigen 
verschillenn tussen de werknemers onderling.10 Eenheid van recht binnen het bedrijf van 
dee werkgever maakt het mogelijk de werknemers te organiseren en hun belangen 
gemeenschappelijkk te behartigen. Dit kan vervolgens leiden tot het sluiten van bedrijfsak-
koordenn en/of ondernemings-CAO's. 

100 Couturier (1994, 18) gebruikt de eenheid van recht zelfs als onderdeel van zijn omschrijving van 
hett begrip entreprise. "1' entreprise est générakment envisagée comme une unité économique et sociale, 
laa reunion de tous les elements collaborant a une oeuvre commune de production, quelle que soit 
saa forme juridique, ou sa personnalité. L'unité économique résulte d'une activité ou d'un ensemble 
d'activitéss complémentaires ou connexes et d'une direction unique; elle est nécessairement liée a l'unité 
sociale,, laquelle résulte d'une collectivité de salaries soumis au même statut (cursivering AH) et a 
unee gestion unique du personnel." 
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Duss ook uit het oogpunt van sociaal-economische ordening zijn er bezwaren aan te voeren 
tegenn de aanknoping aan de werkplek en vóór aanknoping aan de werkgever. Dit standpunt 
iss duidelijk terug te vinden in het preadvies van Koopmans. In zijn werk neemt de plaats 
vann vestiging van de onderneming een even belangrijke plaats in als de locus laboris. Voor 
hett contractuele deel van de arbeidsverhouding is dat eerste aanknopingspunt volgens hem 
zelfss belangrijker dan de feitelijke werkplek. Aanknoping aan de vestiging van de werkgever 
iss daarmee het belangrijkste alternatief voor aanknoping aan de werkplek. 

Nett als het begrip locus laboris dient echter ook het vestigingsbegrip nader te worden 
ingevuld.. De term kan verwijzen naar de werkelijke of statutaire zetel van de werkgever-
rechtspersoon,, maar ook naar de vestiging van de onderneming en/of een zelfstandig 
bedrijfsonderdeel.. Als meerdere ondernemingen werkgeversverantwoordeüjkheden uitoefe-
nen,, moet een keuze gemaakt worden welke van de verschillende werkgeverseigenschappen 
doorslaggevendd is. Gaat het bijvoorbeeld om de vestiging waar de werknemer in de organi-
satiee is opgenomen, of juist om de vestiging waarmee de overeenkomst is gesloten? Om 
degenee die de werknemer opdrachten geeft, of om degene die het loon uitbetaalt? Niet 
altijdd wordt expliciet een keuze gemaakt tussen de verschillende mogelijkheden. 

Bijj  Koopmans is slechts de feitelijke vestigingsplaats van de organisatie waarin de 
werknemerr is opgenomen relevant als aanknopingsfactor. In Duitsland wordt de ves-
tigingsplaatss van de onderneming in feite gebruikt ter invulling van het locus laboris-begrip. 
DitDit  begrip verwijst immers naar de plaats waar de werknemer is opgenomen in de arbeidsor-
ganisatiee (de Eingliederung). Voor de secundaire aanknoping aan de werkgever worden 
inn Duitsland dan ook factoren benut die nog niet eerder waren gebruikt, zoals de vestiging 
vann de rechtspersoon waarmee de betrokkene de arbeidsovereenkomst heeft gesloten, of 
vann het moederbedrijf van het internationale concern. Er is dus een nauwe samenhang 
tussenn de invulling van het locus laboris-beghp en de keuze ten aanzien van de - meestal 
secundairee - aanknoping aan de werkgever. 

Ookk bij de invulling van de aanknoping aan de werkgever komt een verschil naar voren 
tussenn een overeenkomstenrechtelijke benadering en een arbeidsrechtelijke benadering van 
dee internationale arbeidsovereenkomst. Het overeenkomstenrecht is geïnteresseerd in de 
contractuelee wederpartij en richt zich daardoor voornamelijk op de rechtspersoon. Het 
arbeidsrechtt is geïnteresseerd in werkeenheden en zeggenschapsstructuren en richt zich 
veeleerr op de onderneming of het bedrijfsonderdeel. Het Franse arbeidsrecht werkt met 
dee begrippen entrephse en établissement naast het vennootschapsrechtelijke société; het 
Duitsee recht onderscheidt naast de rechtspersoon en het concern het begrip Unternehmen 
datt voornamelijk economische betekenis heeft en het begrip Betrieb dat typisch arbeidsrech-
telijkk zou zijn.11 Bij de interpretatie van art. 6 lid 2 onder b EVO in deel IV zullen deze 
verschillendee mogelijkheden nog eens de revue passeren. 

Dee belangrijkste aanknopingspunten in het interne arbeidsrecht zijn dus de gewoonlijke 
werkplek,, de feitelijke werkplek, de vestiging van de onderneming, de vestiging van de 

111 Voor Frankrijk o.a. Couturier 1994, 29-45; voor Duitsland o.a. MünchArbR III-Lówisch 1993, 242. 
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rechtspersoon,, de plaats van totstandkomen van de overeenkomst en de nationaliteit van 
partijen.. Aan welk aanknopingspunt welk gewicht wordt toegekend, hangt af van de visie 
diee wordt aangehangen over de functie van het (internationale) arbeidsrecht. De grote 
driedelingg die in dit hoofdstuk wordt gehanteerd is die tussen arbeidsrecht als contracten-
recht,, als beschermingsrecht of als economisch ordeningsrecht. All e drie opvattingen laten 
zichh in beginsel combineren met een systeem van meerzijdige verwijzingsregels, al zal 
dee uiteindelijke vormgeving van de regels verschillen. De specifieke kenmerken van het 
(internationale)) arbeidsrecht zijn dan ook op het eerste gezicht niet onverenigbaar met het 
IPR.. Bij het bespreken van de uitzendingsregel kwam echter een element van het inter-
nationalee arbeidsrecht naar voren dat slecht met de uitgangspunten van het IPR te rijmen 
valt.. Het gaat dan om het gebruik van de uitzendingsregel met het specifieke doel om eigen 
werknemerss te beschermen tegen de toepassing van vreemd recht. Op dit punt gaat het 
internationalee arbeidsrecht dus uit van de ongelijkwaardigheid van het buitenlandse ar-
beidsrecht,, terwijl de meerzijdige verwijzingsregel in het IPR juist gebaseerd is op de 
onderlingee uitwisselbaarheid van rechtsstelsels (behoudens de uitzondering van de openbare 
orde). . 

Dee ongelijkwaardigheid van nationale stelsels van arbeidsrecht speelt een rol op verschil-
lendee punten van het internationale arbeidsrecht en kan twee vormen aannemen. Sommige 
delenn ervan, zoals het medezeggenschapsrecht, zijn niet in alle stelsels aanwezig. Het is 
dann niet mogelijk een meerzijdige verwijzingsregel op te stellen voor die specifieke 
verwijzingscategorie.. Het medezeggenschapsrecht maakt dan ook gebruik van een eenzijdige 
conflictregell  waarin de vestiging van de onderneming meestal een belangrijke rol speelt. 
Opp andere punten kan een verschil in politieke en/of economische situatie leiden tot grote 
verschillenn in het wettelijk beschermingsniveau. In dat geval is toepassing van buitenlands 
rechtt wel mogelijk, maar niet altijd wenselijk. 

Dee bezwaren gebaseerd op de bestaande verschillen in beschermingsniveau kennen verschil-
lendee aspecten. Allereerst wordt het arbeidsrecht beïnvloed door de grondrechten. Een 
(extreem)) laag beschermingsniveau kan dan ook in strijd komen met beginselen die 
fundamenteell  worden geacht voor het rechtsstelsel van de rechter die geroepen wordt een 
concreett geschil te beslechten. Hoe vaak dit probleem zich in de praktijk voordoet, hangt 
aff  van de mate waarin het eigen arbeidsrecht en de daarin opgenomen normen van openbare 
ordee worden geacht. De gebruikelijke iPR-reactie op dit probleem loopt via het leerstuk 
vann de openbare orde. 

Eenn ander probleem dat opgeroepen wordt door de feitelijke verschillen tussen de 
diversee stelsels van arbeidsrecht, betreft de gevolgen van een verandering van het toepas-
selijkk recht op de onderlinge rechten en plichten van werknemers. Bij overplaatsing van 
dee werknemer kan deze vaak worden behoed voor het lagere beschermingsniveau van de 
nieuwee werkplek via het (arbeidsrechtelijke) leerstuk der verkregen rechten. Een enkele 
schrijverr wijst er echter op dat ook de werkgever bij een wijziging van het toepasselijke 
rechtt niet met een totaal andere balans tussen kosten en baten van de overeenkomst mag 
wordenn geconfronteerd. Dit bezwaar treedt met name op als het beschermingsniveau van 
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hett nieuw toe te passen recht beduidend hoger is. In beide gevallen kunnen de problemen 
wordenn voorkomen door het toepasselijk recht constant te houden. Statutenwechsel zou 
dann ook zoveel mogelijk moeten worden vermeden. 

Eenn laatste, eveneens economisch getint bezwaar tegen toepassing van een recht met 
eenn afwijkend beschermingsniveau, is gebaseerd op het arbeidsrecht als kostenfactor. 

Voorr zover het interne arbeidsrecht uniforme arbeidsvoorwaarden voorschrijft, gebeurt 
ditt mede om te voorkomen dat bedrijven onderling concurreren middels de arbeidsvoorwaar-
den.. Het is de vraag of ook het internationale arbeidsrecht een dergelijk doel heeft en, 
meerr specifiek, of het de nationale economie beoogt te beschermen tegen buitenlandse 
concurrentie.. Op dit punt pakte het Franse internationale arbeidsrecht heel anders uit dan 
hett Duitse. 

Inn het Duitse IPR bestond vrij veel ruimte om op in Duitsland uitgevoerde arbeidsver-
houdingenn buitenlands recht toe te passen. Deze ruimte was er niet alleen bij kortdurende 
overplaatsingenn (Ausstrahlung) maar ook bij langdurende uitzendingen. Het iPR-systeem 
maaktee dat de Duitse arbeidsmarkt relatief open stond voor werkzaamheden onder buiten-
landss recht. Voor zover dit problemen gaf vanuit het oogpunt van de concurrentieverhoudin-
gen,, werd dit opgelost via het vreemdelingenrecht. 

Inn Frankrijk daarentegen gold het Franse arbeidsrecht op alle arbeid verricht in 
Frankrijk.. De rechtspositie van buitenlandse werknemers is opgenomen in de Code du 
TravailTravail en maakt daarmee deel uit van het arbeidsrecht in ruime zin. De concurrentiever-
houdingenn op de Franse markt werden dus mede gereguleerd via het conflictenrecht. 

Inn Nederland wordt de concurrentie op de arbeidsmarkt in belangrijke mate gereguleerd 
viaa het CAO-recht. Op grond daarvan kan verwacht worden, dat ook de internationale 
concurrentieverhoudingenn in belangrijke mate gezien worden als een zaak van de sociale 
partners.. Uit de ontwikkelingen met betrekking tot de CAO voor de bouwnijverheid, die 
wordenn besproken in deel iv, blijkt dat dit ook inderdaad het geval is. 

Hett toepassen van het eigen arbeidsrecht op alle arbeid verricht binnen het territoir is te 
beschouwenn als een vorm van economisch protectionisme. W&lArbeitt\ehmer-Entsendegesetz 
inn Duitsland, waarbij alsnog delen van het Duitse arbeidsrecht van toepassing worden 
verklaardd op alle bouwvakkers werkzaam op in Duitsland gelegen bouwlokaties, heeft dan 
ookk duidelijk een economische achtergrond. Een vergelijkbaar economisch motief heeft 
echterr ook geleid tot de openstelling in Duitsland van een internationaal scheepsregister. 
Daarbijj  is het mogelijk gemaakt niet-Europese zeelieden werkzaam op zeeschepen onder 
Duitsee vlag aan te stellen op de, meestal veel slechtere, arbeidsvoorwaarden van hun land 
vann oorsprong. In dat geval leidt het economische motief dus juist tot het niet-toepassen 
vann het eigen recht op werkzaamheden verricht op een plaats die vanouds - min of meer 
-- als territoir werd beschouwd. In beide gevallen vergroot de regeling echter de concurren-
tiekrachtt van het Duitse bedrijfsleven. 

Zodraa IPR echter wordt ingezet voor economische doelen, gaan andere aanknopingsfac-
torenn een rol spelen. Dan worden namelijk de diverse bij de (uitvoering van de) arbeidsover-
eenkomstt betrokken markten relevant. Deze markten zijn de arbeidsmarkt, waarop de 
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werknemerss met elkaar concurreren om een baan bij een en dezelfde werkgever, en de 
marktt voor de goederen en/of diensten die met elkaar concurrerende bedrijven produceren 
mett behulp van de in die bedrijven werkzame werknemers. In het EG-recht spelen deze 
marktbegrippenn een rol in respectievelijk het vrij verkeer van personen en het vrij verkeer 
vann goederen en diensten. In het huidige internationale arbeidsrecht worden deze 
marktbegrippenn echter (nog) niet als zodanig gebruikt, de scope rule van art. 6 BBA is bij 
mijnn weten de enige conflictregel die zich specifiek richt op een bepaalde markt.12 Een 
tweedee effect van het inzetten van IPR ter afscherming van de eigen markt is, dat het IPR 
inn strijd kan komen met het EG-recht. De regels met betrekking tot de eenwording binnen 
dee Europese Unie verhouden zich immers slecht met nationaal protectionisme. Deze 
interactiee tussen IPR en EG-recht wordt in deel lil nader onderzocht. 

66 Verwijzingsregels, voorrangsregels en openbare orde 

All ee auteurs die zich buigen over het internationale arbeidsrecht, onderscheiden het ar-
beidsrechtt in verschillende categorieën regels met elk hun eigen conflictenrechtelijke 
behandeling.. In het Duitse recht speelt vanouds het onderscheid tussen privaatrecht en 
publiekrechtt een grote rol. Dit onderscheid valt (min of meer) samen met het onderscheid 
tussenn arbeidsovereenkomstenrecht en het zogenaamde Arbeiterschulzrecht. Tot het domein 
vann het arbeidsovereenkomstenrecht behoren de bepalingen met betrekking tot het loon. 
Duitslandd kent geen wettelijk minimumloon en kent sinds de Tweede Wereldoorlog ook 
geenn looningrepen meer. Het Arbeiterschulzrecht bevat de wetgeving met betrekking tot 
dee werktijden en de arbeidsomstandigheden maar ook beschermingsmaatregelen voor 
specifiekee groepen werknemers als invaliden en zwangere vrouwen. Naast deze twee soorten 
arbeidsrechtt wordt nog het collectieve arbeidsrecht onderscheiden. Deze categorie ar-
beidsrechtt bevat het recht met betrekking tot de vakbewegingsvrijheid, staking, medezeg-
genschapp en collectieve onderhandelingen. 

Koopmanss daarentegen acht het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht niet 
bruikbaarr voor het internationale arbeidsrecht. Hij onderscheidt regelingen met betrekking 
tott de feitelijke arbeidssituatie zoals die betreffende de werktijden en de veiligheid enerzijds 
enn de vermogensrechtelijke aspecten als loon en ontslag alsmede bedrijfsorganisatorische 
aspectenn anderzijds. Lyon-Caen maakt een tweedeling in territoriale en persoonlijke (CAO-
)bepalingenn waarbij de institutions professionnelles et légales, zoals de wetgeving over 
comitéscomités paritaires en délégués du personnel in ieder geval territoriaal werken. Territorialiteit 
zouu ook gelden voor de regeling van de feestdagen, vrije dagen, werkrooster etc. Daaren-
tegenn werkt een regeling over prepensioen bij uitstek persoonlijk. Lyon-Caen twijfelt over 
hett loon dat immers zowel een contractueel aspect heeft als een economisch, loonpolitiek 
aspect.. Ook de Franse jurisprudentie heeft gedurende een bepaalde periode gebruik gemaakt 

122 Zie echter Mankowski (IPRax 1996, 407) die het locus laboris-begnp invult met behulp van het 
arbeidsmarktcriterium. . 
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vann een tweedeling en wel het in het arrest Thuillier opgeworpen onderscheid tussen 
réglementationréglementation administrative du travail en de garanties essentielles du contrat. 

All  deze indelingen zijn gebaseerd op de inhoud van de betreffende regeling. Polak 
gebruiktt als enige een indeling die uitsluitend is gebaseerd op het IPR. Hij verdeelt het 
dwingendee recht in drie categorieën te weten dwingend recht in de zin van art. 6 Evo, 
bijzonderr dwingend recht in de zin van art. 7 EVO en recht van openbare orde. Daarnaast 
ziett hij het collectieve arbeidsrecht als een aparte conflictenrechtelijke categorie. Ook bij 
Polakk blijken echter de veiligheid en de werktijden tot een andere categorie te behoren 
dann de zuiver overeenkomstenrechtelijke aspecten. Zowel de Arbeidstijdenwet als de Arbeid-
omstandighedenwett hebben namelijk een autonome, op territoriale aanknoping gebaseerde, 
werkingssfeer. . 

Opvallendd is dat alle auteurs het erover eens zijn, dat de regeling van arbeidsomstandig-
hedenn en arbeidstijden een belangrijke territoriale component heeft. Het publiekrechtelijke 
karakterr van de regeling en de territoriaal beperkte bevoegdheden van de arbeidsinspectie 
wordenn vaak als redenen aangevoerd voor een territoriale werking van dit soort regelingen. 
Binnenn het systeem van het Nederlandse IPR zouden ze dan ook worden gekwalificeerd 
alss voorrangsregels. In alle drie de onderzochte landen bestaan grote reserves ten aanzien 
vann het toepassen van buitenlandse voorrangsregels, maar in het internationale arbeidsrecht 
lijk tt deze weerstand een stuk minder dan in het conflictenrecht in het algemeen. De 
bereidheidd van rechterlijke instanties om buitenlands publiekrecht toe te passen lijk t echter 
inn belangrijke mate beperkt tot toepassing van regelingen met betrekking tot arbeidstijden 
enn veiligheid, en wel voor zover deze afkomstig zijn uit het recht van dee feitelijke werkplek. 
Hett vaak publiekrechtelijke karakter van de wettelijke regelingen is daarbij blijkbaar geen 
onoverkomelijkk obstakel. Dit laatste hangt mijns inziens samen met het karakter van de 
reguleringg van werktijden en veiligheid. 

Arbeidsomstandighedenrechtt en arbeidstijdenwetgeving worden door de meeste schrij-
verss behandeld als onderdeel van het individuele arbeidsrecht. De regelingen hebben echter 
striktt genomen maar gedeeltelijk een individueel karakter. Immers, veiligheid op de 
werkplek,, sanitaire voorzieningen en werkroosters laten zich slecht individualiseren. Het 
Fransee en Duitse arbeidsrecht erkennen dat ook: de betreffende regelingen worden be-
schouwdd als collectieve rechten respectievelijk bedrijfsgebonden normen. Ze richten zich, 
zoalss Koopmans terecht constateert, primair op de feitelijke werkplek. In het Nederlandse 
arbeidsomstandighedenrechtt komt dit naar voren in het feit dat de beheerder van de 
werkplekk verantwoordelijk is voor de veiligheid van (vrijwel alle) daar werkzame personen, 
loss van de vraag of tussen hem en de betrokkene een arbeidsovereenkomst bestaat. 

Doorredenerendd in deze lijn, is het de vraag of wetgeving met betrekking tot arbeidstij-
denn en arbeidsomstandigheden niet deels moet worden gekwalificeerd als 'collectief 
arbeidsrecht',, in ieder geval voor wat betreft het IPR. Werktijden en arbeidsomstandigheden 
zijnn dan in principe te beschouwen als collectieve regelingen gekoppeld aan de feitelijke 
werkplek.. Naast dergelijke aan de werkplek gekoppelde collectieve rechten kent het 
arbeidsrechtt ook collectieve rechten gekoppeld aan de onderneming. Hierbij kan gedacht 
wordenn aan regelingen met betrekking tot de evenredige vertegenwoordiging van ach-
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terstandsgroepenn of afvloeiingsregelingen bij reorganisaties. Het belangrijkste voorbeeld 
iss het medezeggenschapsrecht. Ook ten aanzien van het medezeggenschapsrecht kan worden 
verdedigdd dat eerder sprake is van een eigen kwalificatie dan dat de betreffende regelingen 
moetenn worden beschouwd als voorrangsregels. Hoe ze echter ook gekwalificeerd worden, 
beidee soorten 'collectieve rechten' kunnen invloed uitoefenen op de individuele rechten 
enn plichten van de werknemer. Voor zover het medezeggenschapsrecht bijvoorbeeld voorziet 
inn ontslagverboden kan het zich ten opzichte van de aan een ander recht onderworpen 
individuelee arbeidsovereenkomst gedragen als een voorrangsregel. De veiligheidsnormen 
opp hun beurt bepalen (mede) de aansprakelijkheid van de werkgever inzake arbeidsongeval-
len.13 3 

Hett collectieve arbeidsrecht in de zojuist omschreven zin omkadert dus in belangrijke 
matee de individuele arbeidsovereenkomst. Omgekeerd kan, zeker met betrekking tot de 
werktijden,, de individuele afspraak aanvullingen op en afwijkingen van de collectieve 
regelingg bevatten. Het hoofdprobleem van het internationale arbeidsrecht betreft dan ook 
niett zozeer het vinden van de beste verwijzingsregel voor de arbeidsovereenkomst maar 
dee onderlinge afstemming van de verschillende soorten regels van arbeidsrecht. Gamiltscheg 
heeftt het begrip 'privatrechtliche Kern' speciaal hiervoor ontwikkeld. Bij de privaatrech-
telijkee kern gaat het echter in het algemeen niet om directe toepassing van collectieve 
normen,, maar om de doorwerking daarvan in de individuele arbeidsverhouding. Welk niveau 
vann bescherming is - via de norm van goed werkgeverschap of als verkregen recht - deel 
gaann uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst? Deze vraag ligt op de grens van 
IPRR en intern arbeidsrecht en is in feite een aanpassingsprobleem.14 

Inn het inleidende deel is besproken dat, ook in het arbeidsrecht, de grondrechten in het 
Nederlandsee IPR voornamelijk lijken door te werken via de exceptie van de openbare orde. 
Vann een positieve openbare orde, zoals gepropageerd door Polak, is op het eerste gezicht 
geenn sprake. In Duitsland is dat niet anders. De grondwet gaat in beginsel voor ten opzichte 
vann het IPR. De iPR-regels zelf kunnen dan ook worden getoetst aan de grondwet. Ten 
aanzienn van de toetsing van de inhoud van het buitenlandse recht lijk t echter van een grote 
enn directe invloed van de grondwet geen sprake. In de praktijk wordt, net als in Nederland, 
grotee terughoudendheid betracht met toepassing van het leerstuk van de negatieve openbare 
orde.. In Frankrijk was het gehele arbeidsrecht van positieve openbare orde. Dit betekende 
niett dat het Franse arbeidsrecht altijd werd toegepast; wel was op arbeid verricht in 
Frankrijkk altijd Frans recht van toepassing. Door de territoriale gelding van het recht als 
alternatieff  te hanteren voor de loi d'autonomie nam de toepassing van Frans recht toe ten 
kostee van het buitenlandse recht. Hierdoor hoefde de negatieve openbare orde zelden te 
wordenn gebruikt. 

133 Voor zover het arbeidsongeval een overeenkomstenrechtelijke kwalificatie heeft. De gelding van het 
lokalee arbeidsomstandighedenrecht op internationale arbeidsongevallen vertoont overigens verwantschap 
mett de gelding van de lokale verkeersvoorschriften op internationale verkeersongevallen. 

UU Strikwerda 1997, 66. 
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Dee detacheringsrichtlijn beoogt een nadere invulling te geven van art. 7 EVO. De 
rechtsregelss met betrekking tot de in art. 3 van de richtlijn genoemde onderwerpen, zijn 
verplichtt van toepassing op de door de richtlijn bestreken arbeidsovereenkomsten. Ze moe-
tenn worden beschouwd als voorrangsregels in de zin van art. 7 EVO. Ook de discri-
minatieverbodenn zijn opgenomen in art. 3. De richtlijn lijk t dan ook tot een systeem te 
leidenn waarin grondrechten via verschillende wegen hun invloed kunnen uitoefenen op 
internationalee arbeidsverhoudingen en wel als deel van de lex causae, als voorrangsregel 
enn via de openbare orde. 

77 CAO'S in het IPR 

7.11 Zijn CAO-bepaiingen te beschouwen als recht in de zin van het IPR? 

Inn dit boek wordt aandacht besteed aan de rol van CAO's als rechtsbron voor de inter-
nationalee arbeidsovereenkomst. Een eerste vraag die daarbij beantwoord moet worden, 
iss of, en in welke mate, een CAO als rechtsbron is te beschouwen. In het IPR, dat zich richt 
opp het oplossen van conflict of laws, wordt deze vraag nog nader gespecificeerd en luidt 
dan:: is de collectieve arbeidsovereenkomst recht in de zin van het IPR? Mijns inziens moet 
aann twee voorwaarden zijn voldaan, wil een norm een voor het IPR relevante rechtsnorm 
zijn.. Ten eerste moet hij als heteronome norm, automatisch, al dan niet dwingend, door-
werkenn op de rechtsverhouding. Ten tweede moet de betrokkene zich daar ook in rechte 
opp kunnen beroepen. Als getoetst wordt aan deze twee criteria blijken niet alle CAO's 
rechtsnormenn in de zin van het IPR te bevatten. Zo is een Engelse CAO in het algemeen 
niett in rechte verbindend. Een Deense CAO heeft wel juridische binding, maar een in-
dividuelee werknemer kan zich daarop niet in rechte beroepen.15 Nederlandse algemeen 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen voldoen daarentegen wel aan beide criteria. 

Voordatt we kunnen beslissen of een CAO-bepaling als rechtsnorm kan worden be-
schouwd,, moeten we dus weten welk rechtssysteem bepalend is voor de status van de 
normatievee bepalingen van die CAO. In de literatuur wordt dit probleem meestal omschreven 
alss de vraag naar het toepasselijk recht op de collectieve overeenkomst zelf.16 Voor de 
beantwoordingg van die vraag wordt vervolgens gebruik gemaakt van het conflictenrecht 
voorr overeenkomsten in het algemeen. Vakbond en werkgever(sorganisatie) zouden dan 
eenn rechtskeuze kunnen uitbrengen voor een bepaald (CAO-)recht. In de praktijk ligt mijns 
inzienss het probleem iets anders: alle drie de onderzochte stelsels stellen namelijk specifieke 
voorwaardenn aan zowel de partijen bij de overeenkomst als de overeenkomst zelf, wil deze 
kunnenn worden beschouwd als CAO in de zin van de betreffende CAO-wetgeving.17 Verder 
kennenn alle drie de landen een vorm van registratie van CAO's. Deponering van een CAO 

155 Van Peijpe SM A 1989, 479. 
166 Polak 1988, 138; Lyon-Caen JDl 1964, 260. 
177 Zie voor de eis van Tarifföhigkeit en de reikwijdte van het Tarif\ertraggesetz. Birk in: FS Beitzke 

1979,, 839-842. Ook Birk is geen voorsiander van rechtskeuze door de CAO-partijen (1979, 848). 
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iss in Nederland en Frankrijk zelfs noodzakelijk voor de inwerkingtreding van die CAO. 
Mijnn inziens zal in internationale gevallen dan ook eerst gekeken moeten worden of een 
collectievee overeenkomst door enig rechtsstelsel is 'geadopteerd' als CAO. 

Eenn duidelijk voorbeeld van een dergelijke 'adoptie' is de regeling met betrekking 
tott CAO's voor de zeevaart in Duitsland. Als een schip is ingeschreven in het internationale 
scheepsregister,, kunnen niet-EG ingezetenen onder de arbeidsvoorwaarden van hun woonland 
wordenn aangesteld. Ten bate van deze groep zeelieden zijn ook in eerste instantie buiten-
landsee vakbonden aangewezen als vertegenwoordigers. Door deze buitenlandse bonden 
geslotenn CAO's zijn onder voorwaarden te beschouwen als Duitse CAO's, namelijk als in 
dee overeenkomst zowel een rechtskeuze voor Duits recht als een forumkeuze voor de Duitse 
rechterr is opgenomen.'8 Een rechtskeuze voor Duits recht is dus op zich onvoldoende om 
dee overeenkomst te kwalificeren als Duitse CAO. Birk gaat er dan ook van uit dat het Duitse 
CAO-rechtt een inherente territoriale beperking kent. Overeenkomsten die onvoldoende band 
mett Duitsland hebben, kunnen geen CAO zijn in de zin van het Tarifvertragsgesetz.19 

Alss een overeenkomst tussen een vakbond en een of meer werkgevers niet als CAO 
wordtt erkend, kan in sommige rechtsstelsels alsnog een zekere mate van doorwerking in 
dee individuele arbeidsovereenkomst plaatsvinden op basis van de regeling van het leden-
contractt (zie bijvoorbeeld art. 2:46 BW). Meestal echter zal in die gevallen een specifieke 
rechtshandelingg van de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst nodig zijn, willen 
dee CAO-bepalingen van toepassing zijn op die overeenkomst. In dat geval is mijns inziens 
dee doorwerking van de CAO in eerste instantie een vraag die opgelost moet worden door 
hett recht dat van toepassing is op de individuele arbeidsovereenkomst. Slechts als op basis 
vann het op de CAO toepasselijke recht de CAO automatisch doorwerkt in de individuele 
arbeidsovereenkomst,, is er ruimte om de vraag te stellen of deze doorwerking in inter-
nationalee gevallen afhankelijk is van het toepasselijke recht op de individuele arbeidsover-
eenkomst,, van een specifieke werkingssfeerbepaling in de CAO of van beide. 

Inn het Franse recht zijn alle CAO-bepalingen automatisch en dwingend van toepassing op 
arbeidsovereenkomstenn gesloten met een gebonden werkgever. In Duitsland gelden de 
BetriebsnormenBetriebsnormen ten opzichte van alle werknemers van de gebonden werkgever, de overige 
normatievee bepalingen daarentegen binden alleen de werknemers die lid zijn van een CAO-
sluitendee partij. In Nederland werken de normatieve CAO-bepalingen alleen automatisch 
enn dwingend door in de verhouding tussen gebonden werkgever en gebonden werknemer. 
Opp grond van art. 14 Wet CAO is de gebonden werkgever verplicht de CAO ook toe te 
passenn op niet gebonden werknemers, maar deze verplichting levert geen automatische 
doorwerkingg op. De werkgever dient toepasselijkheid van de CAO overeen te komen met 
zijnn niet-gebonden werknemers. 

188 Par. 21 Abs. 4 Flaggenrechtsgesetz geciteerd in Magnus IPRax 1994, 178-179. 
199 FS Beilzke 1979, 840-841. Bij de bespreking van de Tanffahigkeit van buitenlandse vakbonden stelt 

hijj  dat een CAO in hoofdzaak "in der BRD verwirklichte Arbeitsverhaltnisse" moet betreffen. 
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Mijnss inziens is er geen wezenlijk verschil tussen de Duitse en Nederlandse CAO-regeling 
voorr wat betreft de normatieve, niet-bedrijfsgebonden bepalingen: ten opzichte van niet-
gebondenn werknemers zijn deze normen in beide landen niet te beschouwen als recht in 
dee zin van het IPR. In alle drie de onderzochte landen wordt een CAO door algemeen ver-
bindendverklaringg omgezet in wetgeving in materiële zin. In Duitsland en Nederland levert 
datt een groter verschil met de gewone CAO op dan in Frankrijk. In de Duitse en Neder-
landsee literatuur wordt voor het IPR dan ook in het algemeen een scherp onderscheid 
gemaaktt tussen de CAO zelf en de verbindendverklaring daarvan. Dit onderscheid treedt 
inn de Franse literatuur minder op de voorgrond. 

7.22 Wat is de status van CAO-bepalingen in het IPR? 

Algemeenn verbindend verklaarde CAO-bepalingen, en in mindere mate ook niet verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen, zijn dus te beschouwen als recht in de zin van het IPR. Als 
vervolgenss bezien wordt wat de conflictenrechtelijke status is van CAO's en verbin-
dendverklaringenn daarvan, blijken hierover verschillende opvattingen te bestaan, zowel 
inn de rechtspraak als in de doctrine. De kiem voor deze verschillen wordt mijn inziens 
gelegdd door de eigenschappen van de CAO in het interne recht. 

Inn het interne recht is dee CAO een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste rechts-
bronn voor de individuele arbeidsovereenkomst. Het wettelijk arbeidsrecht speelt ten aanzien 
vann vele aspecten van de uitvoering van de overeenkomst slechts een geringe rol. CAO's 
makenn dan ook een integraal deel uit van het arbeidsrecht. CAO's vormen echter geen al-
gemeen,, nationaal recht. Ze beperken hun toepassing tot specifieke groepen werknemers, 
werkzaamm in specifieke ondernemingen of beroepen. Daarnaast is een CAO in Duitsland 
enn Frankrijk in het algemeen slechts van toepassing binnen een bepaalde regio. CAO's 
hebbenn dus een welomschreven werkingssfeer die in Duitsland en Frankrijk altijd ook een 
territorialee component heeft. Ze zijn als rechtsbron voor de individuele arbeidsovereenkomst 
slechtss relevant ten opzichte van werknemers die onder de werkingssfeer vallen. 

Dee CAO is dus een integraal onderdeel van het arbeidsrecht, voorzien van een specifieke 
werkingssfeerbepaling.. In het IPR ontstaat door deze dubbele karakteristiek een veelheid 
aann mogelijkheden. Maakt de CAO deel uit van de lex causae of heeft hij een autonome 
internationalee werkingssfeer? Welke rol spelen de individuele en collectieve par-
tijautonomie?? In de loop der jaren zijn op deze vragen zeer verschillende antwoorden gege-
ven.. In de oudere literatuur staat de territoriale werking van CAO's voorop. Opvallend is 
datt de territorialiteit daarbij in belangrijke mate werd geïnterpreteerd als een territoriale 
beperking.beperking. De CAO, en met name de verbindendverklaring daarvan, kon geen effecten heb-
benn buiten het nationale territoir. De oudere geschriften van Gamillscheg en Lyon-Caen, 
uitt 1959 en 1964, zijn met name gericht op het opheffen van de nadelen van een dergelijke 
beperking. . 

Dee territoriale beperktheid werd in Duitsland gekoppeld aan het publiekrechtelijke karakter 
vann de verbindendverklaring. Pas door verbindendverklaring wordt de Duitse CAO ook 
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verbindendd voor Aussenseiter. Verbindendverklaring moet dan ook worden beschouwd 
alss een daad van wetgeving. Het is een publiekrechtelijke handeling. Hieraan werd vervol-
genss de conclusie verbonden dat ook de verbindend verklaarde CAO-bepalingen een publiek-
rechtelijkk karakter hebben. De territoriale beperking gold niet, of in veel mindere mate, 
voorr de Duitse CAO als zodanig. In het Franse recht is het verschil tussen de CAO zelf en 
verbindendverklaringg daarvan kleiner, nu ook de CAO zelf niet of anders georganiseerde 
werknemerss bindt. De CAO zelf is daarmee in het Franse IPR aan dezelfde beperkingen 
onderhevigg als de verbindendverklaring daarvan. De territoriale werking van zowel de CAO 
alss de verbindendverklaring daarvan was in Frankrijk een gevolg van de wettelijke verplich-
tingg om in een CAO naast de personele en sociaal-economische werkingssfeer ook de 
territorialee werkingssfeer op te nemen. 

Nett als bij het wettelijke arbeidsrecht, betekent territoriale werking niet veel als niet 
naderr wordt omschreven welke band met het territoir relevant is voor toepassing van de 
CAO.. Het Duitse CAO-recht richt zich hierbij op het zwaartepunt van de individuele ar-
beidsverhouding.. Een Franse CAO is daarentegen van toepassing als zich binnen de ter-
ritorialee werkingssfeer een zelfstandig bedrijfonderdeel bevindt. Ook dit verschil vloeit 
mijnss inziens logisch voort uit de verschillen in binding van de CAO tussen de twee 
rechtsstelsels.. Beide criteria hebben echter tot gevolg dat in de meeste gevallen de CAO 
deell  uitmaakt van het objectief toepasselijk recht. Naarmate de rechtskeuze in de verwij-
zingsregell  een minder grote rol speelt, bestaat er dan ook minder behoefte om toepas-
selijkheidd van het wettelijk arbeidsrecht en toepasselijkheid van de CAO te scheiden. 

Inn de latere literatuur en jurisprudentie wint, zowel in Duitsland als in Frankrijk, de 
opvattingg terrein dat de CAO deel uitmaakt van het toepasselijke recht. Dit principe wordt 
echterr tn de twee rechtsstelsels nog zeer verschillend uitgewerkt. In de Franse rechtspraak 
wordtt de Franse CAO inmiddels beschouwd als deel van het Franse recht.20 Een specifieke 
territorialee band met Frankrijk is daarvoor niet nodig, tenzij de CAO-partijen de werking 
vann hun CAO nadrukkelijk territoriaal hebben willen beperken. Daarnaast kent de CAO echter 
eenn dwingende territoriale werking op basis van de ordre public social. Tenslotte spelen 
volgenss verschillende auteurs ook de individuele en collectieve partijautonomie een rol, 
zijj  het uitsluitend ten gunste van de betreffende werknemer. 

Inn Duitsland daarentegen wordt voor het conflictenrecht inzake CAO's vaak terug-
gegrepenn op een arrest van het BAG uit 1977. In dat arrest stelde het BAG dat CAO-bepalin-
genn in beginsel deel uitmaken van de privaatrechtelijke rechtsorde. Ze zijn dan ook volgens 
hett BAG onderworpen aan de verwijzingsregel. Daarom achtte het Hof een Duitse verbin-
dendd verklaarde CAO niet van toepassing op een groep in Duitsland werkzame bouwar-
beiderss wier arbeidsovereenkomsten werden beheerst door buitenlands recht. Hieruit werd 
inn de literatuur wel afgeleid dat de werking van een Duitse CAO zich beperkt tot arbeids-
overeenkomstenn naar Duits recht. Daarnaast was het effect van verbindendverklaring volgens 
dee meeste auteurs beperkt tot arbeidsovereenkomsten die hun zwaartepunt in Duitsland 

200 CdC (Ch.Soc.) 5 november 1991, Rev.Crit.dip 1992, 314 (Soc. Masson et autres c. Lalanne Bertoudice). 
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hadden.. Voor verbindend verklaarde CAO-bepalingen gold dus een dubbele eis: de arbeids-
overeenkomstt moest zijn zwaartepunt in Duitsland hebben en tevens zijn onderworpen 
aann Duits recht. Onder het EVO komt dit er mijns inziens op neer dat een verbindend 
verklaardee CAO (uitsluitend) deel uitmaakt van het objectief toepasselijk recht. De CAO 
zelff  kan ook deel uitmaken van het gekozen recht. 

Intussenn moet worden geconstateerd dat de meeste schrijvers de CAO niet als eenheid 
behandelenn maar een onderscheid maken naar het type regeling dat daarin is opgenomen. 
Dee ruime uitwaaiering van de inhoud van CAO's zou dit noodzakelijk maken. Directe 
arbeidsvoorwaarden,, arbeidsomstandigheden en werktijden, bedrijfsorganisatorische bepalin-
gen,, aanvullende sociale zekerheid, pensioen- en kapitaalopbouw worden als categorieën 
genoemdd en van een internationale werkingssfeer voorzien. In de praktijk van het collectief 
onderhandelenn vertonen deze categorieën echter een zekere mate van uitwisselbaarheid: 
eenn reiskostenvergoeding kan worden ingeruild tegen een bedrijfsspaarregeling, loonsver-
hogingg tegen VUT-rechten of doorbetaling bij ziekte. De CAO is in zekere zin een 
economischee eenheid. Deze eenheid betreft met name verschillende aspecten van de 
beloningg (in de ruimste zin van het woord). Het is dan ook in beginsel onwenselijk om 
dee verschillende loongerelateerde bepalingen uit elkaar te halen in internationale situaties. 
Eenn volledige eenheid van recht is echter voor de CAO net zo min vol te houden als voor 
hett arbeidsrecht als zodanig. 

Dee voor het conflictenrecht gemaakte onderverdelingen in verschillende soorten CAO-
bepalingenn sluiten in hoge mate aan op onderverdelingen in het interne CAO-recht. Zo kent 
Frankrijkk een aparte regeling voor collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot 
socialee zekerheid. De bedrijfsorganisatorische bepalingen worden in het Duitse CAO-recht 
alss aparte categorie gezien voor de binding aan CAO. Het Franse CAO-recht kent een eigen 
handhavingssysteemm voor collectieve rechten, een term die onder andere betrekking heeft 
opp de CAO-normen ten aanzien van veiligheid, hygiëne en werktijden. Daarnaast komen 
dezee onderverdelingen echter ook overeen met de onderverdelingen die in het IPR gemaakt 
wordenn ten aanzien van het wettelijke arbeidsrecht. De conflictenrechtelijke behandeling 
vann CAO-bepalingen loopt dan ook grotendeels parallel aan de conflictenrechtelijke behan-
delingg van de vergelijkbare wettelijke regeling. 

Err lijk t al met al een hoge graad van convergentie te bestaan tussen de toepasselijkheid 
vann CAO's en de (objectieve) toepasselijkheid van het wettelijke arbeidsrecht. Het is vervol-
genss de vraag in hoeverre deze convergentie kan worden verstoord door de collectieve 
partijautonomie.. Auteurs die in het internationale arbeidsrecht streven naar begunstiging, 
gaann met deze vraag anders om dan meer privaatrechtelijk of ordeningsrechtelijk georiën-
teerdee auteurs. Met name bij Franse auteurs wordt de collectieve autonomie nogal eens 
gelijkgesteldd met de individuele partijautonomie. Volgens Rodière kan de partijautonomie 
opp het collectieve niveau bijvoorbeeld net zo min als de individuele partijautonomie een 
negatieff  effect hebben op de bescherming van de individuele werknemer. Overigens lijk t 
ookk Polak in Nederland een dergelijk standpunt aan te hangen. Beide auteurs lijken ervan 
uitt te gaan dat de toepasselijkheid van CAO's objectief kan worden vastgesteld, los van 
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dee daarover gemaakte afspraken tussen de CAO-partijen zelf. Dit zou betekenen dat een 
CAOO van toepassing kan worden verklaard op een situatie die niet binnen de door de CAO-
partijenn vastgestelde werkingssfeer valt. In een arrest uit 1991 lijk t de Cour de Cassation 
dezee conclusie ook getrokken te hebben. 

Eenn heel ander geluid klinkt bij Löwisch. Volgens hem wordt de regelingsbevoegdheid 
vann de sociale partners begrensd door de werkingssfeer van het wettelijke arbeidsrecht. 
Overeenkomstenrechtelijkee bepalingen in een Duitse CAO zijn in hun werking beperkt tot 
arbeidsovereenkomstenn naar Duits recht, uitbreiding van de medezeggenschap bij CAO geldt 
alleenn ten opzichte van bedrijven waarop de Duitse medezeggenschapswetgeving van 
toepassingg is.21 Binnen die opvatting hebben de werkingssfeerbepalingen in CAO's slechts 
materieelrechtelijkee werking: ze kunnen de werking van de CAO slechts nader beperken. 
Zowell  Polak en Rodière als Löwisch gaan er dus van uit dat de partijautonomie van de 
socialee partners begrensd is. Werkingssfeerbepalingen hebben geen conflictenrechtelijke 
betekeniss of werken slechts ten gunste van de werknemer. Deze opvatting is mijns inziens 
aanvechtbaar.. De wetgever zelf is tot op grote hoogte vrij in het vaststellen van de inter-
nationalee werkingssfeer van zijn arbeidsrecht. Hij kan zijn regelgeving dwingend uitstrekken 
tott alle werkzaamheden binnen het territoir, maar ook de toepasselijkheid van regelingen 
beperkenn tot arbeidsovereenkomsten die een nauwe band met het territoir hebben. Voor 
zoverr de CAO gezien wordt als deel van dit arbeidsrecht, is er a priori geen reden om de 
socialee partners op dit punt minder bevoegdheden toe te kennen dan de wetgever. 

Dee CAO-partijen zijn internrechtelijk bevoegd de toepasselijkheid van de CAO te 
beperkenn tot bepaalde, in de CAO omschreven gevallen. CAO's bestrijken ieder voor zich 
maarr een klein gedeelte van de arbeidsbevolking. Maar ook alle CAO's tezamen vormen 
geenn sluitend systeem. Als de CAO-partijen bepaalde groepen werknemers uitsluiten van 
dee CAO, is dit mijns inziens toegestaan, tenzij de CAO-partijen daarmee in strijd handelen 
mett een van de discriminatieverboden. Dit is mijns inziens in het IPR niet anders dan in 
internee situaties. Er moet in het IPR altijd een toepasselijk arbeidsrecht worden aangewezen. 
Hett is echter niet noodzakelijk dat tevens een CAO van toepassing is. Op de verhouding 
tussenn discriminatieverboden en het IPR kom ik overigens in deel lil terug. 

Eenn andere vraag is of een CAO op basis van zijn autonome geldingspretentie ook van 
toepassingg kan zijn op arbeidsovereenkomsten die worden beheerst door een ander recht 
dann de CAO zelf. De opstellers van de detacheringsrichtlijn gaan ervan uit dat dat kan. Op 
basiss van die richtlijn worden nationale CAO's van toepassing verklaard op de arbeidsver-
houdingg van slechts korte tijd binnen het territoir werkzame werknemers. De door de 
detacheringsrichtlijnn bestreken CAO-bepalingen zijn daarmee voorrangsregels in de zin van 
art.. 7 EVO. Voor het overige zullen de opvattingen over de verhouding tussen CAO en 
individuelee overeenkomst verschillen naar gelang het sluiten van CAO'S wordt gezien als 
vormm van gedelegeerde wetgeving, als vorm van vertegenwoordiging of als autonoom 
proces.. Als de CAO een vorm van lagere wetgeving is, ligt het voor de hand de bevoegdheid 
hiertoee af te leiden van de werkingssfeer van het wettelijke arbeidsrecht. De CAO als vorm 

211 Junker 1992, 443; MünchArbR III-Löwisch 1993, 200 (Internationale Tarifvertrage par. 247). 
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vann vertegenwoordiging wordt daarentegen hooguit begrensd door het mandaat van de 
leden.. Voor verbindendverklaring, tenslotte, geldt dat dit in ieder geval een vorm van 
materiëlee wetgeving is. Als een verbindend verklaarde CAO voorzien is van een expliciete 
territorialee werkingssfeerbepaling, kan deze werkingssfeerbepaling mijns inziens de status 
hebbenn van een scope rule in internationaal privaatrechtelijke zin. Wel moet een dergelijke 
werkingssfeerr in overeenstemming zijn met de doelstelling van de verbindendverklaring 
enn niet in strijd zijn met hogere regelgeving, waaronder het EG-recht. 

7.33 Waardering 

Inn de onderzochte landen heeft zowel de CAO zelf als de doorwerking daarvan in de 
individuelee arbeidsovereenkomst in hoge mate een juridisch karakter. Bij gebondenheid 
aann de CAO kunnen de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst in rechte een beroep 
doenn op de CAO-bepalingen. Met name de verbindend verklaarde CAO-bepalingen zijn dan 
ookk te beschouwen als recht in de zin van het IPR. Voor niet verbindend verklaarde CAO's 
geldtt dit in mindere mate. Op dat punt bestaan bovendien verschillen tussen het Duitse, 
Fransee en Nederlandse CAO-recht. Bij het opstellen van de detacheringsrichtlijn is aan-
gevoerdd dat deze richtlijn mede noodzakelijk was omdat het EVO geen regeling bevat voor 
dee CAO. Een dergelijke algemene regeling is echter mijns inziens naar de huidige stand 
vann zaken niet mogelijk. Dat het IPR van de lidstaten geen eenduidig antwoord geeft ten 
aanzienn van de conflictenrechtelijke status van CAO's, komt namelijk allereerst voort uit 
hett gebrek aan eenvormigheid van de stelselss van intern CAO-recht. Deze verschillen zowel 
watt betreft de juridische binding van de CAO als ten aanzien van de wijze van handhaving. 

Dee regeling van de detacheringsrichtlijn is, wat de CAO betreft, beperkt tot regelingen 
diee verbindend zijn voor alle binnen de werkingssfeer van de CAO actieve bedrijven. 
Dergelijkee regelingen moeten er in het interne recht dan wel zijn. Het Duitse Arbeitnehmer-
EntsendegesetzEntsendegesetz had pas het gewenste effect toen het gelukt was een algemeen verbindende 
afspraakk te maken over het loon. Verbindendverklaring van loonbepalingen paste echter 
slechtt in het bestaande systeem van collectieve verhoudingen. Met de recente wijziging 
vann deze wet wordt nu beoogd om, via een aangepaste wijze van verbindendverklaring, 
hett vaststellen van minimumloonvoorschriften te vereenvoudigen. De effectieve doorvoering 
vann de detacheringsrichtlijn vraagt dus in sommige landen om een aanpassing van de 
bestaandee CAO-regelgeving en/of praktijk. 

Err moet dus in het kader van de detacheringsrichtlijn sprake van zijn van normen die 
verbindendd zijn voor alle bedrijven die werkzaam zijn binnen de werkingssfeer van de 
CAO.. Vervolgens rijst echter de vraag of deze binding een privaatrechtelijk karakter heeft, 
enn door wie de CAO-normen kunnen worden gehandhaafd. Het antwoord op deze vragen 
bepaaltt in hoeverre de internationale aspecten van binding en handhaving binnen de 
werkingssfeerr van het EVO vallen. Het EVO heeft namelijk betrekking op verbintenissen 
uituit overeenkomst. De CAO valt slechts binnen de werkingssfeer van het EVO voor zover 
dezee is te beschouwen als overeenkomst dan wel als rechtsbron voor overeenkomsten. 
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Niett alle rechtsgevolgen van de CAO zijn echter te kwalificeren als overeenkomstenrech-
telijk.. Dit geldt met name voor de rechtsvordering van de CAO-partijen ten opzichte van 
eenn slechts door verbindendverklaring gebonden individuele werkgever. Dit aspect van 
hett CAO-recht zal dan ook afzonderlijk geregeld moeten worden. De detacheringsrichtlijn 
voorziett hierin en wel in art. 5 jo 6. 

88 Internationaal arbeidsrecht: IPR of arbeidsrecht? 

Uitt het onderzoek blijkt , dat de structuur van het internationale arbeidsrecht in hoge mate 
beïnvloedd wordt door vaak nationaal bepaalde opvattingen over structuur en functie van 
hett arbeidsrecht. Zo was de conflictregel in Frankrijk direct gebaseerd op het uit het interne 
arbeidsrechtt afkomstige begrip ordrepublic social. Het Savigniaanse verwijzingssysteem 
inn de Duitse rechtspraktijk strookte met de opvattingen over de contracts vrijheid in het 
internee arbeidsrecht en de ook in het interne arbeidsrecht gehanteerde scheiding tussen 
publiek-- en privaatrecht. Ook in de literatuur over internationaal arbeidsrecht wordt regel-
matigg naar het interne arbeidsrecht verwezen. Gamillscheg en G. Lyon-Caen verdedigden 
hunn opvatting over de IPR-behandeling van CAO's met argumenten ontleend aan de regels 
overr interne CAO-conflicten in Duitsland resp. Frankrijk. Koopmans baseerde zijn hele 
theoriee over het internationaal arbeidsrecht direct en expliciet op zijn opvatting over aard 
enn doel van het arbeidsrecht. 

Aann de andere kant lijk t het systeem dat in Duitsland en Frankrijk is ontwikkeld voor 
hett internationale arbeidsrecht ook nauw aan te sluiten bij de rest van het iPR-systeem. 
Frankrijkk hanteert ook buiten het arbeidsrecht relatief vaak de openbare orde; het IPR in 
Duitslandd is meer gericht op tweezijdigheid en hecht meer waarde aan het onderscheid 
tussenn publiek- en privaatrecht. Het opvallendste van het onderzoek is dan misschien ook 
well  dat in Frankrijk en Duitsland het IPR en het arbeidsrecht convergent lijken te zijn: veel 
nadrukk op de openbare orde in het Franse IPR maar ook in het Franse arbeidsrecht, nadruk 
opp het individu en de autonomie in het Duitse arbeidsrecht en ook in het Duitse IPR. Dit 
leidtt tot systemen van internationaal arbeidsrecht die niet direct probleemloos zijn maar 
well  min of meer consistent. Dit blijkt onder andere uit de positie van algemeen verbindend 
verklaardee CAO's binnen de systemen waar ondanks de aan het fenomeen CAO inherente 
problemenn een grote parallellie is ontstaan tussen het objectief toepasselijk recht en de 
toepasselijkheidd van (algemeen verbindend verklaarde) CAO's. In Frankrijk kennen zowel 
hett arbeidsrecht als de CAO een dwingende territoriale toepassing op basis van de ordre 
publicpublic social. In Duitsland richten beide zich op arbeidsverhoudingen met hun zwaartepunt 
binnenn het territoir. 

Ookk Polak en Koopmans bepleiten voor het Nederlandse recht een dergelijke parallellie. 
Daarbijj  lijk t Polak het IPR als uitgangspunt te nemen en Koopmans het arbeidsrecht. Zij 
komenn vervolgens tot geheel andere uitkomsten. Dit is te verklaren vanuit het feit dat in 
Nederlandd de in Duitsland en Frankrijk gesignaleerde parallellie tussen intern arbeidsrecht 
enn IPR op het eerste gezicht niet aanwezig is. Terwijl namelijk het Nederlandse IPR in 
belangrijkee mate overeenkomsten vertoont met de Duitse, op privé-belangen gerichte 
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traditie,, is het Nederlandse CAO-recht in hoge mate ordeningsrechtelijk van aard. Dit leidt 
tott de veronderstelling dat algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen in het Neder-
landsee IPR worden beschouwd als voorrangsregels. Ten tijde van het onderzoek van Polak 
wass over deze vraag nog nauwelijks jurisprudentie. Een nader onderzoek aan de hand van 
zowell  de recente rechtspraak als een bestudering van de CAO-praktijk kan mogelijk helder-
heidd verschaffen. Dit onderzoek wordt ondernomen in deel IV. Eerst wordt echter aandacht 
besteedd aan de vraag in hoeverre het primaire EG-recht grenzen stelt aan het conflictenrecht 
voorr arbeidsovereenkomsten. Deze vraag is onderwerp van deel lil . 
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