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Inleiding g 

Inn dit deel van het proefschrift staat de interactie tussen het EG-recht en het IPR centraal.' 
Uitgangspuntt hierbij is dat de oprichting van de Europese Gemeenschappen en later de 
Europesee Unie op verschillende manieren gevolgen heeft (gehad) voor het IPR. Het ontstaan 
vann de interne markt wordt geacht een stimulerende invloed te hebben op het internationale 
(rechts)verkeer.. Dit heeft gevolgen niet alleen voor het aantal internationaal privaatrech-
telijkee problemen dat zich in een land zal voordoen, maar ook voor het soort gevallen. 
Tegelijkertijdd beperkt het EG-recht de mogelijkheid van de lidstaten om bepaalde nationale 
ordeningsbelangenn te beschermen via vreemdelingenrechtelijke weg.2 Het is op zich een 
interessantee vraag of de kwantitatieve en kwalitatieve wijzigingen in de groep 'internationale 
gevallen'' die het gevolg zijn van het vrij verkeer binnen de Unie, doorwerken in de 
bereidheidd van lidstaten om vreemd recht toe te passen. Op deze vraag, die overigens eerder 
eenn rechtssociologisch dan een juridisch karakter heeft, ga ik hier niet in.3 Mijn onderzoek 

11 Het EG-recht als bron van en grens aan het IPR is een populair onderwerp in de Duitse literatuur. 
Nederlandsee literatuur hierover was tot voor kort schaars. In Duitsland vormt de verhouding tussen 
EG-rechtt en IPR een terugkerend onderdeel van het jaarlijks IPR-overzicht van Jayme en Kohier 
{IPRax{IPRax 1992, 346 e.v.; IPRax 1993, 357 e.v.; IPRax 1994, 405 e.v.; IPRax 1995, 343 e.v.). Zie daar-
naastt onder andere: Brödermann/Iversen 1994; Drasch 1997; Gebauer IPRax 1995, 152-156; Lipp 
RabeisZRabeisZ 1999, 107-143; Von Wilmowsky RabelsZ 1998, 1-37; Roth RabeisZ 1991, 623 e.v. en IPRax 
1994,, 165 e.v. Zie voor Nederland: Struycken RdC 1992 I, 261-383 en AAe speciaal mei 1996, 347-
354;; De Ly/Wouiers NVIR 1996; Betlem in: Vervaele e.a. 1999, 39! e.v. Voor België: Rigaux in: 
LAA Loussouarn 1994, 341-356; Fallon in: LA Rigaux 1993, 187-221. 

22 Vergelijk de beslissing van het BAG van 4 mei 1977 {BAGE 29, 139; AP 30 zu par 1 TVG, Tarif-
vertrage:: Bau; NJW 1977, 2039) met HvJ EG 27 maart 1990 C l 13/89 Jur 1990, 1-1417 NJ 1991, 
7033 (Rush Portuguesa). In het Duitse vonnis werd gesteld dat de bescherming van de Duitse arbeids-
marktt tegen oneerlijke concurrentie via de loonkosten van in Duitsland werkzame Joegoslavische 
bouwvakkerss gewaarborgd werd door de mogelijkheid werkvergunningen voor de betreffende werk-
nemerss te weigeren. In het arrest Rush Portuguesa werd echter bepaald dat het vrij verkeer van diensten 
hett recht met zich meebrengt op toelating van bij die dienstverrichting betrokken werknemers tot 
hett land waar de dienst verricht wordt. 

33 Zo is bijvoorbeeld wel gesteld dat de voorkeur voor het woonplaatsbeginsel dan wel het nationaliteits-
beginsell  in het personen- en familierecht samenhangt met het zijn van immigratieland of juist emigratie-
land. . 
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concentreertt zich op de juridische invloed die het EG-recht uitoefent op het conflictenrecht 

vann de lidstaten. 

Inn de literatuur over de juridische interactie tussen conflictenrecht en EG-recht wordt de 

wederzijdsee beïnvloeding onderverdeeld in verschillende vormen van interactie.4 De eerste 

vormm betreft de werkingssfeer van het materiële EG-recht zelf. Het EG-recht heeft namelijk 

conflictregelss van node om vast te stellen of de Europeesrechtelijke bepalingen van toepas-

singg (kunnen) zijn op gevallen die geheel of gedeeltelijk extracommunautair zijn. Het gaat 

dann bijvoorbeeld om regels die bepalen of en wanneer het discriminatieverbod van art. 

122 EG-Verdrag van toepassing is op een Zwitserse sportfederatie en in welke gevallen een 

Amerikaanss bedrijf gebonden wordt door het Europese mededingingsrecht.5 

Eenn tweede vorm van interactie vindt plaats daar waar binnen het kader van de 

Europesee Unie conflictregels worden opgesteld met betrekking tot de toepasselijkheid van 

hett nationale recht. Dit Europese conflictenrecht is niet alleen opgenomen in met het EG-

verdragg samenhangende verdragen als het EVO maar ook in het zogenaamde secundaire 

EG-recht.66 Voorbeelden van dit laatste zijn de conflictregels in Verordening 1408/71 met 

betrekkingg tot het nationale sociale zekerheidsrecht, de detacheringsrichtlijn en de richtlijnen 

inzakee verzekeringen.7 Het secundaire EG-recht is echter gebonden aan de grenzen die 

44 Indeling ontleent aan Roth RabelsZ 1991,623-673. Zie van dezelfde auteur ook IPRax 1994, 165-174. 
55 In de tekst van de hier volgende hoofdstukken wordt steeds de tekst van het EG-Verdrag gebruikt 

zoalss deze luidt na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Waar oudere artikelnummers 
off  tekstversies worden gebruikt wordt dat aangegeven. Dus met 'art. 12 EG-Verdrag' wordt het artikel 
aangeduidd zoals dat luidt sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam. Art. 12 EG-
Verdragg komt overeen met art. 6 EG-Verdrag (oud). De aanduiding 'EG-Verdrag (oud)' verwijst steeds 
naarr de artikelen zoals deze tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam golden. In het 
gevall  van het huidige art. 12 EG-Verdrag bestond er zelfs nog een oudere versie. Als deze wordt 
aangehaald,, wordt dit expliciet aangegeven. 

66 Het EVO behoort tot het acquis communautaire maar is niet gebaseerd op een verdragsbevoegdheid. 
Onderr secundair EG-recht wordt (hier) verstaan: de rechtsregels die worden vastgesteld op basis van 
dee in het EG-Verdrag (en het EGKS-Verdrag en het Euratom-Verdrag) opgenomen bevoegdheden 
enn besluitvormingsprocedures. Het primaire gemeenschapsrecht wordt gevormd door de oprich-
tingsverdragenn zelf met de daaropvolgende wijzigingsverdragen (Fusieverdrag, Europese Akte, Verdrag 
vann Maastricht, Verdrag van Amsterdam) en de diverse toetredingsverdragen. Barents/Brinkhorst 1998, 
32-33.. Roth {RabelsZ 1991, 632-633) maakt een onderscheid tussen conflictregels in verordeningen 
enn conflictregels in richtlijnen. Verordeningen werken direct, dus de daarin opgenomen conflictregels 
behorenn tot het EG-recht. Een richtlijn moet in beginsel worden omgezet en harmoniseert het nationale 
IPR.. Op dit verschil wordt hier verder niet ingegaan. Zie in hel algemeen voor het verschil tussen 
dee twee rechtsinstrumenten: Barents/Brinkhorst 1998, 171 e.v. 

77 Ri 90/619/EEG PG EB 1990 L 330/50 art. 4 alsmede Ri 88/357/EEG PB EG 1988 L 172/1 art. 7 
voorr verzekeringen. Voor een overzicht van IPR in secundair EG-recht, zie De Ly NVIR 1996, 6-10. 
Dee in dit overzicht niet opgenomen Vo 1408/71 bevat in art. 93 een regeling over subrogatie en regres. 
Ditt artikel wordt in verschillende publikaties aangehaald als voorbeeld van een IPR-regel in een 
verordeningg (zie bijv. Roth RabelsZ 1991, 632). Echter ook de bepalingen in de verordening die het 
toepasselijkee stelsel van sociale zekerheid aanwijzen zijn m.i. te beschouwen als 'conflictregels', zij 
hett conflicuegels met betrekking tot een in het algemeen publiekrechtelijk vormgegeven complex 
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hett primaire EG-recht stelt. Het is dan ook van belang om te weten of uit het primaire 
EG-rechtt normen zijn af te leiden voor het Europese en/of nationale conflictenrecht. Als 
datt zo is, vindt daar een derde vorm van interactie plaats. Deze vorm van interactie kan 
naderr worden onderverdeeld al naar gelang het terrein waarop de interactie plaatsvindt 
zelff  al dan niet onder het EG-Verdrag valt.9 

Hoewell  de materiële werkingssfeer van het EG-verdrag in de loop der jaren ruimer 
iss geworden, is het verdrag nog steeds in belangrijke mate sociaal-economisch van aard.10 

Hett is de vraag of en in hoeverre het interne personen- en familierecht na inwerkingtreding 
vann het Verdrap van Amsterdam onder het FG-VerHrap valt Desondanks knn pn kan het 
primairee EG-recht gevolgen hebben voor het IPR van de lidstaten met betrekking tot deze 
rechtsgebieden.. De erkenning van familiebanden kan namelijk een rol spelen bij het 
uitoefenenn van het vrij verkeer van personen. Het personenverkeer betreft niet alleen de 
begunstigdee zelf - de EG-burger, de migrerende werknemer - maar ook zijn of haar familie. 
Dee erkenning van huwelijken, adopties en dergelijke heeft dus direct invloed op de vraag 
off  het betrokken gezin daadwerkelijk gebruik kan maken van de in het EG-verdrag gegaran-
deerdee vrijheden.11 De materieelrechtelijke regeling van huwelijken en adopties en de 
daarbijj  na te streven belangen zijn echter in beginsel een zaak voor de afzonderlijke 
lidstaten.. Ook het conflictenrecht op deze terreinen onttrok zich tot voor kort aan EG-
rechtelijkee controle.12 

Dee vrijheid met betrekking tot de inhoud van het materiële recht bestaat niet of minder 
tenn aanzien van rechtsgebieden als het economische ordeningsrecht, het consumentenrecht 
enn het arbeidsrecht, die wel binnen de werkingssfeer van het EG-recht vielen en vallen. 
Opp die terreinen is een complexe interactie ontstaan tussen materieel recht van nationale 
enn Europese oorsprong, conflictenrecht en de jurisprudentie ten aanzien van het vrij verkeer. 
Veelvuldigg onderzochte onderwerpen op dit terrein betreffen de interactie tussen het 
vestigingsrechtt van art. 43 EG-Verdrag en de conflictregel voor rechtspersonen, en de ver-
houdingg tussen het vrij verkeer van goederen en het conflictenrecht met betrekking tot 
oneerlijkee concurrentie.13 Het hier volgende onderzoek beperkt zich vrijwel geheel tot 

vann rechten en verplichtingen. 
88 Barents/Brinkhorst 1998, 33. 
99 Zie voor de onderscheiding tussen deze twee terreinen Roth RabelsZ 1991,627-628 en Rigaux in: 

LAA Lousssouarn 1994, 348-350 
100 Betlem/Hondius NJB 1999, 1138 zetten de sociaal-economisch invalshoek van het EG-recht tegenover 

eenn privaatrechtelijke oriëntatie. Voor mij dient de term mede om het sociaal-economische privaatrecht 
tee onderscheiden van het personen- en familierecht. 

111 Struycken RdC 1992-1, 307-8 en 351-358; Roth RabelsZ 1991, 634-636. 
122 Zie voor echtscheiding expliciet: HvJ EG 10 juni 1999 C-430/97 Johannes v. Johannes nng. 
133 Zie voor de vraag of de werkelijk zetel-leer in het IPR met betrekking tot rechtspersonen in strijd 

iss met het EG-recht en dan met name de (primaire) vestigingsvrijheid: Struycken RdC 1992-1, 358-
362;Vann Solingen TVVS 1991, 169-174; Timmermans NVIR 1980, 45; Brödermann 1994, 60 e.v. 
Ziee voor IPR op het terrein van het mededingings- en commerciële eigendomsrecht: HvJ EG 10 
novemberr 1992 C-3/91 Jur 1992,1-5529 e.v. (Exportur) r.o. 35-39; Bemhard Europaische Zeitschrift 
fürfür Wirtschaftsrecht 1992, 437-443. 
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dee interactie tussen het IPR voor arbeidsovereenkomsten en het vrij verkeer van werknemers 
enn diensten. Het materiële arbeidsrecht komt niet of slechts incidenteel aan de orde. 

Dee beperking tot het vrij verkeer van werknemers en diensten hangt samen met de speci-
fiekee onderzoeksvraag van dit boek, dat immers betrekking heeft op internationale arbeids-
overeenkomstenn en het daarop toepasselijke recht. Internationale arbeidsovereenkomsten 
kenmerkenn zich in het algemeen door het feit dat ergens in de loop van de arbeidsverhou-
dingg de werknemer een nationale grens overschrijdt: hij verricht werkzaamheden in verschil-
lendee landen of wordt voor kortere of langere tijd uitgezonden naar een ander land. De 
vraagg is vervolgens wat precies de gevolgen zijn van een dergelijke grensoverschrijding 
voorr de onderlinge rechten en plichten van werknemers en werkgevers. 

Hett internationale arbeidsrecht heeft betrekking op werkzaamheden in het internationale 
transport,, overplaatsingen binnen multinationale concerns, uitzendingen en detacheringen, 
werkzaamhedenn in de bouw- en de baggerindustrie etc. Deze mobiliteit vindt in belangrijke 
matee plaats in het kader van het internationale dienstenverkeer in de zin van het EG-Ver-
drag.144 De werknemers worden naar het betreffende land gestuurd om namens hun werk-
geverr bepaalde werkzaamheden ten behoeve van een derde te verrichten. Onzekerheid over 
hett op deze werknemers toe te passen recht en met name het risico van dubbele en soms 
tegenstrijdigee normstelling kan een ernstige belemmering vormen voor dit dienstenverkeer. 
Dee in 1996 aangenomen detacheringsrichtlijn, die een nadere invulling geeft van art. 7 
EVO,, is dan ook gebaseerd op de bevoegdheid van de EG op grond van art. 57 lid 2 en 
666 EG-Verdrag(oud). Deze bepalingen vormden de grondslag voor het opstellen van richt-
lijnenn met betrekking tot het vrij verkeer van diensten en komen overeen met de huidige 
art.. 47 lid 2 jo art. 55 EG-Verdrag.15 

144 Lange tijd was onduidelijk of, vanaf wanneer en in hoeverre het transport bestreken werd door de 
bepalingenn inzake het vrij verkeer van diensten en werknemers. Zie voor het dienstenverkeer en het 
zeetransport:: HvJ EG 13 december 1989 C-49/89 Jur 1989,1- 4441 (Corsica Ferries France) r.o. 10-13 
enn 16 met noot van Slot in SEW 1991, 472-473 en HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994, 1-1783 
(Corsicaa Ferries Italia v. Corpo dei piloti del porto di Genova) met noot van Slot SEW 1995, 58-65. 
Inn dit laatste arrest wordt de litigieuze beperking van het dienstenverkeer in de zeevaart uitsluitend 
getoetstt aan Vo 4055/86. Deze verordening is gebaseerd op art. 80 lid 2 jo. 71 van het EG-Verdrag. 
Slott concludeert dan ook in zijn noot bij het arrest (SEW 1995, 64) dat het vrij verkeer van diensten 
inn het (zee)vervoer uitsluitend gebaseerd kan worden op de vervoerstitel en het op art. 80 lid 2 
gebaseerdee secundaire recht. Idem Barents/Brinkhorst 1998, 441. Zie voor het wegtransport: Jannot 
1991,, 54-55 en 74 e.v. versus HvJ EG 7 november 1991 zaak C-17/90 Jur 1991, 1-5253 (Wieger) 
mett noot van Slot SEW 1992, 788-793. Werkzaamheden in het zeetransport vallen in beginsel wel 
onderr het vrij verkeer van werknemers. Zie: HvJ EG 4 april 1974 zaak 167/73 JUT 1974, 359 (Franse 
zeelieden).. Beschermende maatregelen voor deze werknemers worden echter gebaseerd op het sociale 
protocoll  (zie Richtlijn 1999/63/EG m.b.t. de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden PB EG 
19999 L 167/33) of op art. 80 lid 2 EG-Verdrag (zie Com(1998)662def en Com( 1998)25 ldef. Dit laatste 
documentt bevat een voorstel voor een richtlijn die grote verwantschap vertoont met de detacherings-
richtlijn. . 

155 De bevoegdheid tot het vaststellen van richtlijnen opgenomen in art. 52 EG-Verdrag bestond nog 
niet. . 
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Hett vrij verkeer van diensten richt zich echter op dienstverrichters en dienstontvangers. 
Daarbijj  kan het arbeidsrecht in ruime zin alleen een bron van verplichtingen zijn voor 
dienstverrichterss als deze tevens werkgever zijn. De verhouding tussen werkgevers en 
werknemerss als zodanig is geen onderwerp van het vrij verkeer van diensten. Dit is anders 
bijj  het vrij verkeer van werknemers. De regeling met betrekking tot het werknemersverkeer 
vann art. 39 e.v. EG-Verdrag bevat onder andere een discriminatieverbod dat de buitenlandse 
off  migrerende werknemer een gelijke of gelijkwaardige positie garandeert ten opzichte 
vann de 'eigen' werknemers. Voor zover de internationaal actieve werknemer direct 
begunstigdee is van de discriminatieverboden van art. 12 en 39 EG-Verdrag, zijn de rechten 
(enn verplichtingen) die deze werknemer kan ontlenen aan het op zijn arbeidsverhouding 
toepasselijkee recht, onderwerp van zowel de discriminatieverboden als de conflictregels 
voorr arbeidsovereenkomsten. 

Bijj  de vraag in hoeverre het EG-recht bepaalde aanknopingsfactoren van het inter-
nationalee arbeidsrecht verbiedt of juist voorschrijft, dient dan ook systematisch te worden 
ingegaann op de verhouding tussen de discriminatie-verboden en het IPR. Deel lil is dan 
ookk als volgt opgebouwd. Na dit inleidende hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan 
hett verbod op discriminatie naar nationaliteit in art. 12 EG-Verdrag en het vrij verkeer van 
werknemers.. Het gezichtspunt hierbij is steeds de rechtspositie van de internationaal actieve 
werknemer.. Het derde hoofdstuk daarentegen kiest het standpunt van de internationaal 
actievee werkgever en onderzoekt of het EG-recht hem verweermiddelen in handen geeft 
tegenn de verplichtingen die het nationale arbeidsrecht hem oplegt. 
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