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Discriminatiee van de werknemer op 
grondd van zijn nationaliteit 

11 De werkingssfeer  van art . 12 en 39 EG-Verdrag 

1.11 Inleidin g 

Dee basisregel van het vrij verkeer binnen Europa wordt gevormd door het verbod van 
discriminatiee op grond van nationaliteit. Dit verbod is geenszins specifiek voor het EG-recht 
maarr is een onderdeel van het moderne vreemdelingen- en migratierecht. Het is als zodanig 
opgenomenn in zulke uiteenlopende rechtsinstrumenten als nationale wetgeving inzake gelijke 
behandeling,, ILO-verdragen, bilaterale overeenkomsten met betrekking tot sociale zekerheid 
enn het EG-Verdrag. Zowel de inhoud als de reikwijdte van het verbod verschilt echter per 
rechtsbron.. Bij verdragsbepalingen moet gekeken worden naar de werkingssfeer van het 
verdragg als zodanig, naar de specifieke rol die het discriminatieverbod daarin vervult en 
moett de vraag worden beantwoord, of en zo ja, hoe de verdragsbepalingen doorwerken 
inn de nationale rechtsorde. 

Zowell  het algemene discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag als de specifieke in 
hett EG-recht opgenomen discriminatieverboden hebben (inmiddels) directe werking. Ze 
zijnn aan het einde van de overgangsperiode rechtstreeks en onvoorwaardelijk van toepassing 
geworden.11 Dit betekent dat particulieren zich op de bepalingen kunnen beroepen en dat 
rechterss nationale voorschriften in beginsel dienen te toetsen aan de bepalingen met betrek-
kingg tot nationaliteitsdiscriminatie en het vrije verkeer binnen de Unie. Om te beoordelen 
off  in een bepaald geval een van de discriminatieverboden ingrijpt, zal echter moeten worden 
vastgesteldd of het verbod op de casus van toepassing is. Dit hangt af van het antwoord 
opp vier vragen met betrekking tot de werkingssfeer die hieronder afzonderlijk aan de orde 
zullenn komen, te weten: op welke onderwerpen heeft het verbod betrekking (1), tot wie 
richtt het zich (2), wie is de begunstigde (3) en wat is de territoriale werkingssfeer van 

11 Zie ten aanzien van art. 12 EG-Verdrag: HvJ EG 20 oktober 1993 gevoegde zaken C-92/92 en 326/92 
JurJur 1993,1-5145 (Phil Collins); Barents/Brinkhorst 1998, 312. Ten aanzien van art. 39 EG-Verdrag 
enn Vo 1612/68: HvJ EG 4 april 1974 zaak 167/73 Jur 1974, 372 (Franse zeelieden) r.o. 41. Ten 
aanzienn van art. 49 EG-Verdrag: HvJ EG 18 januari 1979 gevoegde zaken 110 en 111/78 Jur 1979, 
355 (Van Wesemael). 
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hett verbod (4).2 In deze paragraaf worden de vragen 1 t/m 3 beantwoord voor de artikelen 
122 en 39 van het EG-Verdrag. De territoriale werkingssfeer van de discriminatieverboden 
wordtt behandeld in paragraaf 2 van dit hoofdstuk. De bijzonderheden met betrekking tot 
dee werkingssfeer van art. 49 EG-Verdrag worden behandeld in het hoofdstuk over het vrij 
verkeerr van diensten. 

1.22 De materiële werkingssfeer  van de discriminatieverboden 

Art.. 12 EG-Verdrag bevat het algemene discriminatieverbod. De eerste volzin van het artikel 
luidt:: "Binnen de werkingssfeer van dit Verdrag en onverminderd de bijzondere bepalingen 
daarinn gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden." Specifieke bepa-
lingenn zijn onder andere opgenomen in art. 39 EG-Verdrag voor het vrij verkeer van werk-
nemerss en in art. 54 EG-Verdrag voor het dienstenverkeer. Wanneer een van deze bijzondere 
bepalingenn van toepassing is, kan volgens het Hof van Justitie in beginsel geen beroep 
meerr worden gedaan op de algemene bepaling van art. 12 EG-Verdrag. De bijzondere ver-
bodsbepalingenn verdringen namelijk het algemene discriminatieverbod.3 De werking van 
art.. 12 EG-Verdrag is beperkt tot casusposities die vallen "binnen de werkingssfeer van 
hett verdrag". Dit verwijst niet alleen naar de territoriale werkingssfeer van het EG-recht 
maarr ook naar de materiële werkingssfeer oftewel naar de onderwerpen die door het EG-
Verdragg worden bestreken. Als onderdeel van het EG-Verdrag wordt de reikwijdte van 
hett in art. 12 EG-Verdrag opgenomen discriminatieverbod dan ook beïnvloed door de ont-

22 Voor de hier verder niet behandelde temporele werkingssfeer van art. 12 EG-Verdrag, zie HvJ EG 
22 oktober 1997 C-122/96 Jur 1997, 1-5325 r.o. 14 (Saldanha): "zij [is] van toepassing .. op de 
toekomstigee gevolgen van vóór de toetreding van die nieuwe lidstaat tot de Gemeenschappen ontstane 
situaties." " 

33 HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994, 1-1812, r.o.19-20 (Corsica Femes It. v. piloti di Genova). 
Barents/Brinkhorstt 1998, 311; Schermers/Swaak in: LA Rood 1997, 243. Zie echter hieronder t.a.v. 
dee cautio judicatum solvi. Hoewel art. 12 EG-Verdrag (voor inwerkingtreding van hel Verdrag van 
Amsterdamm art. 6 en voor het Verdrag van Maastricht art. 7) dus terugtreedt t.g.v. speciale bepalingen, 
wordtt en werd het artikel wel als ondersteuning en uitleg gebruikt in de uitspraken m.b.t. het vrij 
verkeerr van diensten: zie Völker 1990, 131. Mortelmans (SEW 1994, 245) stelt dat in gevallen dat 
dee zogenaamde Keek-uitzondering op art. 28 EG-Verdrag zich voordoet, art. 12 EG-Verdrag als basis 
dientt voor de discriminatietoets. Volgens Slot (SEW 1995, 65) en Mortelmans (SEW 1996, 143) zal 
art.. 12 EG-Verdrag verder gebruikt kunnen worden om de inhoud van het (nationale of Europese) 
facettenbeleidd op discriminatie te toetsen. Facettenbeleid is de standaardaanduiding voor het Europese 
beleidd op niet-economische deelgebieden als milieu, consumentenbescherming en cultuur. Een uitleg 
vann de Keek-doctrine is opgenomen in hoofdstuk 3. Zie voor arresten gebaseerd op art. 12 EG-Verdrag: 
HvJJ EG 2 februari 1989 zaak 186/87 Jur 1989, 195; SEW 1991, 794-799 noot P. van Nuffel (Cowan 
v.. Trésor public met betrekking tot het toenmalige art. 7 EG- Verdrag) en HvJ EG 2 oktober 1997 
C-122/966 Jur 1997, 1-5325 (Saldanha over het toenmalige art. 6 EG- Verdrag). 
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wikkelingenn binnen het EG-recht als geheel.4 Uitbreiding van dee bevoegdheden op Europees 
niveauu heeft direct gevolgen voor de werkingssfeer van het discriminatieverbod. 

Dee tekst van art. 12 EG-Verdrag sluit dus niet uit dat deze bepaling betrekking heeft 
opp het conflictenrecht, mits de betreffende regel van IPR in verband kan worden gebracht 
mett een van de doeleinden van het verdrag. Zo verdedigde Drobnig al in 1970 dat het 
rechtt met betrekking tot de handelingsbekwaamheid economische effecten heeft en dat 
daaromm de verwijzingsregel op dat gebied getoetst moet worden aan het discriminatiever-
bod.55 Voor het IPR als zodanig viel echter toentertijd geen directe bevoegdheid aan te 
ni i jyonn jn het v:r.-\[ e*rAraa 6 7c\\\if*\ tipt FVf l alc hpt PPY 7Ün tnt «tanH o p t n m e n als tot hpt 

acquisacquis communautaire behorende verdragen en niet als secundair EG-recht. De positie van 
hett conflictenrecht ten opzichte van het EG-Verdrag is echter gewijzigd bij het Verdrag 
vann Amsterdam. Op grond van art. 2 van dat verdrag is namelijk het IPR als onderwerp 
vann Europese regeling opgenomen in art. 65 van het gewijzigde EG-Verdrag. Nu dit verdrag 
inn werking is getreden, moet het er dan ook voor gehouden worden dat het conflictenrecht 
binnenn het kader van het EG-Verdrag valt, tenminste "voorzover nodig voor de goede 
werkingg van de interne markt".7 Het is de vraag in hoeverre die laatste toevoeging een 
daadwerkelijkee beperking inhoudt van de bevoegdheid van de EG op het terrein van het 
IPR.88 Het actieplan van de Raad en de Commissie dat in 1998 is opgesteld op basis van 
art.. KI onder 6 van het Verdrag van Maastricht bestrijkt het IPR op het terrein van zowel 
hett verbintenissenrecht als het zakenrecht en het personen- en familierecht.9 

Eenn conflictregel kan dus sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam ge-
toetstt worden aan het discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag, tenzij deze regel onder-
worpenn is aan een van de bijzondere discriminatieverboden. Ook voordat een directe be-
voegdheidd op het gebied van het IPR in het Verdrag werd opgenomen, heeft het Hof van 
Justitiee echter al verschillende IPR-regelingen getoetst aan de discriminatieverboden c.q 

44 De arresten van het Hof van Justitie over de werkingssfeer van art. 12 EG-Verdrag bevatten dan ook 
vaakk de volgende formule: "Bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht..." HvJ EG 20 oktober 
19933 C-92/92 Jur, 1-5145 (Phil Collins) r.o. 19; HvJ EG 21 juni 1988 C-39/86J«r 1988, 3161, (Lair) 
r.o.. 15-16; Weber WFR 1996, 1194; Bender § 6.05, M20 e.v., Von der Groeben-Zuleeg art. 7 Rn 
111 e.v. 1991, 120 e.v. 

55 Drobnig RabelsZ 1970, 649. 
66 Het EEX is geen secundair EG-recht maar is wel gebaseerd op een bepaling van het EG-Verdrag, 

tee weten art. 220 EG-Verdrag (oud). De onderhandeling over het EVO waren niet gebaseerd op het 
EG-Verdrag.. Zie voor mogelijke bevoegdheidsgrondslagen van de EG zelf ten aanzien van het IPR 
inn het EG-Verdrag van voor de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam, De Ly NVIR 1996, 
211 e.v. 

77 Art. 65 EG-Verdrag, aanhef. 
88 Betlem/Hondius NJB 1999, 1140. 
99 Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam 

inzakee de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen 
wordenn uitgevoerd. Tekst aangenomen door de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) van 3 december 
19988 PB EG 1999 C 19/1 ov. 16, 39-41. 
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dee bepalingen inzake het vrij verkeer. Zo werd in een aantal arresten de toelaatbaarheid 
vann de cautio judication solvi voorgelegd aan het Hof van Justitie.10 

Dee cautio judicatum solvi is een internationaal procesrechtelijk fenomeen, dat inhoudt 
datt zekerheidsstelling van proceskosten vereist wordt van in het buitenland gevestigde eisers 
dann wel eisers met een vreemde nationaliteit. In het arrest Saldanha werd het opleggen 
vann de cautio aan een buiten de EU woonachtige eiser met de nationaliteit van een lidstaat 
getoetstt aan (en in casu in strijd bevonden met) het discriminatieverbod van art. 12 EG-
Verdrag.111 De procedure betrof een claim tussen een vennootschap en een van zijn ven-
notenn met betrekking tot de verkoop van aandelen in een aantal dochtervennootschappen. 
Ditt geschil had geen directe band met het vrij verkeer binnen de Unie maar viel wel binnen 
dee werkingssfeer van het gemeenschapsrecht als zodanig. 

Inn een aantal andere arresten speelde de cautio in procedures over betalingsvorderingen 
inzakee goederen geleverd door in een lidstaat gevestigde ondernemingen aan in een andere 
lidstaatt gevestigde afnemers.12 In die gevallen zou het opleggen van de cautio in beginsel 
getoetstt kunnen worden aan het vrij verkeer van goederen. In het arrest Hayes (HvJ EG 
200 maart 1997 C-323/95 Jur 1997,1-1711) stelde het Hof van Justitie echter dat "nationale 
wettelijkee bepalingen die wegens hun gevolgen voor de intracommunautaire handel in 
goederenn en diensten binnen de werkingssfeer van het Verdrag vallen, onvermijdelijk onder-
worpenn zijn aan het algemene discriminatieverbod van art. 6, eerste alinea, van het Verdrag 
[hett huidige art. 12], zonder dat zij in verband behoeven te worden gebracht met de speci-
fiekee bepalingen van de artikelen 30, 36, 59, en 66 van het Verdrag [de huidige artt. 28, 
30,, 49 en 55]." De doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht kan volgens het Hof niet 
verschillenn naar gelang van de onderscheiden gebieden van het nationale recht waarbinnen 
hett zijn werking kan doen gevoelen.13 

Eenn ander iPR-probleem speelde in het arrest Dafeki waarin het Hof van Justitie een 
vraagg kreeg voorgelegd met betrekking tot de rechtskracht van buitenlandse aktes van de 

100 HvJ EG 26 september 1996 C-43/95 Jur 1996, 1-4661 r.o. 15 (Data selecta), HvJ EG 20 maart 1997 
C-323/955 Jur 1997,1-1711 r.o. 17 (Hayes), HvJ EG 2 oktober 1997 C-122/96 Jur 1997, 1-5325 r.o. 
22-233 (Saldanha). Mortelmans SEW 1998, 228. 

111 De Oostenrijkse regeling die werd beoordeeld in het arrest Saldanha trof een EU-onderdaan met 
woonplaatss in de VS. De Oostenrijkse regeling maakte voor buiten Europa wonende eisers verschil 
naarr nationaliteit. 

122 HvJ EG 26 september 1996 C-43/95 Jur 1996,1-4661 (Data selecta); HvJ EG 20 maart 1997 C-323/95 
JurJur 1997, 1-1711 (Hayes). 

133 HvJ EG 1 juli 1993 C-20/92 Jur 1993,1-3777 (Hubbard); Deze overwegingenn van het Hof van Justitie 
lijkenn in tegenspraak met eerdere rechtspraak waarin art. 12 EG-Verdrag geacht wordt te wijken voor 
eenn van de bijzondere discriminatieverboden. Hierbij moet echter bedacht worden dat het procesrecht 
niett direct betrekking heeft op een van de vier vrijheden, maar wel indirect alle verdragsvrijheden 
kann beïnvloeden. Zeker als, zoals in het arrest Hayes, een regel van procesrecht direct discrimineert 
opp grond van nationaliteit, ligt het voor de hand de betreffende regel ook direct in strijd te achten 
mett art. 12 EG-Verdrag. Dit is anders bij regelingen met betrekking tot de uitoefening van de verdrags-
vrijhedenn zelf en bij regelingen die op zich niet discrimineren, maar wel een belemmering vormen 
vann het vrij verkeer binnen de Unie. Een dergelijke belemmering lag bijvoorbeeld voor in de zaak 
Dafekii  HvJ EG 2 december 1997 C-336/94 Jur 1997, 1-6761. 
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burgerlijkee stand. Het maken van onderscheid op grond van de herkomst van aktes is op 
zichh geen discriminatie op grond van nationaliteit. Art. 12 EG-Verdrag was dan ook niet 
geschonden.. De erkenning van de buitenlandse akte was echter nodig voor het verkrijgen 
vann een ouderdomspensioen. Niet-erkenning ervan belemmerde dan ook de uitoefening 
vann rechten ontleend aan het vrij verkeer van personen. Het Hof van Justitie verklaarde 
daaropp dat "in procedures ter vaststelling van de rechten op sociale-zekerheidsuitkeringen 
vann een migrerend werknemer die communautair onderdaan is, ... de nationale sociale-
zekerheidsorganenn en rechterlijke instanties van een Lid-Staat gebonden [zijn] aan door 
dee bevoeade instanties van andere Lid-Staten onaemaakte akten en soort°e!i'ke documenten 
vann de burgerlijke stand, tenzij concrete aanwijzingen, die verband houden met het betrok-
kenn individuele geval, ernstige twijfel omtrent de juistheid daarvan doen rijzen."14 

Opp deze wijze konden dus ook onder het oude recht een aantal iPR-regelingen getoetst 
wordenn aan het EG-Verdrag. Recent bleek echter dat hiermee niet alle IPR-onderwerpen 
binnenn het Verdrag vielen: in een arrest uit 1999 verklaarde het Hof van Justitie dat "noch 
dee bepalingen van internationaal privaatrecht die bepalen welk nationaal materieel recht 
vann toepassing is op de gevolgen van een echtscheiding, noch de nationale bepalingen 
vann burgerlijk recht die deze gevolgen in materiële zin regelen,... binnen de werkingssfeer 
vann het Verdrag [vallen]."15 Het lijk t er echter op dat de Raad en de Commissie daar 
sindss de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam anders over denken.16 

Dee interactie tussen het conflictenrecht met betrekking tot arbeidsovereenkomsten en het 
EG-rechtt speelt zich vrijwel altijd af in het kader van het vrij verkeer van diensten en/of 
hett vrij verkeer van werknemers. Het vrij verkeer van werknemers omvat meer dan alleen 
eenn discriminatieverbod. Het regelt bijvoorbeeld ook het recht op toegang en verblijf, de 
onderlingee erkenning van diploma's en de onderlinge afstemming van stelsels van sociale 
zekerheid.. Volgens art. 39 EG-Verdrag houdt het vrij verkeer van werknemers onder andere 
inn "de afschaffing ... van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de 
werknemerss der Lid-Staten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden." " 

Hett vrij verkeer van werknemers is nader uitgewerkt in richtlijnen en verordeningen. 
Inn dit kader is met name Vo 1612/68 van belang.17 Deze verordening bevat in art. 7 name-
lij kk wederom een discriminatieverbod. Art. 7 herhaalt het verbod op discriminatie op het 
terreinn van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden. Daarnaast noemt de bepaling 
expliciett het toekennen van sociale en belastingvoordelen en de toegang tot beroepsopleidin-

144 HvJ EG 2 december 1997 C 336/94 Jur 1997,1-6761 (Dafeki); Mortelmans S£W 1998, 298. Zie ook 
hett vereiste van een bijzondere procesvolmacht dat in het arrest Perfili (HvJ EG 1 februari 1996 C-177/ 
944 Jur 1-161 r.o. 16) werd getoetst aan de vestigingsvrijheid en het vrij verkeer van diensten omdat 
dee benadeelde i.e. een verzekeraar was die zijn belangen wilde verdedigen in de ontvangststaat van 
dee verzekeringsdienst. 

155 HvJ EG 10 juni 1999 C-430/97 (Johannes v. Johannes, nog niet gepubliceerd) r.o. 27. 
166 Zie hierover ook Betlem/Hondius NJB 1999, 1140-1141. 
177 Verordening van de Raad van 15 oktober 1968 nr. 1612/68 PB EG 1968 L 257/2 gewijzigd bij (o.a.) 

Voo 312/76 PB EG 1976 L 39/2. 
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genn als terreinen waarop niet gediscrimineerd mag worden. De in de verdragbepaling en 
verordeningg genoemde onderwerpen geven aan dat het arbeidsrecht in ruime zin valt binnen 
dee werkingssfeer van het vrij verkeer van werknemers. 

1.33 De normadressaat 

Eenn tweede vraag met betrekking tot de werkingssfeer van het discriminatieverbod betreft 
dee normadressaat van het verbod: tot wie richt het zich en op welke handelingen heeft 
hett verbod betrekking? Voor het IPR is van belang dat naast de administratie zowel de 
rechterr als de wetgever aan het verbod gebonden zijn.18 Daarnaast geldt het verbod ook 
voorr de EG-instanties zelf.19 Een andere vraag is, of het verbod ook verplichtingen oplegt 
aann particulieren.20 Met andere woorden: heeft het discriminatieverbod ook horizontale 
werking?21 1 

Hett Hof van Justitie heeft verschillende keren uitgemaakt dat collectieve regelingen 
mett betrekking tot de arbeidsvoorwaarden getoetst kunnen worden aan zowel het discrimi-
natieverbodd van art. 12 EG-Verdrag als de bijzondere bepalingen inzake het vrij verkeer 
inn art. 39 en art. 49 e.v. EG-Verdrag. Volgens het Hof van Justitie bestrijkt het vrij verkeer 
niett alleen belemmeringen door (toepassing van) wetgeving en "het optreden van het open-
baarr gezag maar ... strekt [het zich ook uit] tot bepalingen van andere aard, strekkende 
tott collectieve regeling van arbeid in loondienst en dienstverrichtingen."22 Zeker op het 
terreinn van dee arbeidsvoorwaarden, die "in de verschillende Lid-Staten nu eens door wette-
lijk ee of bestuursrechtelijke bepalingen, dan weer door overeenkomsten en andere rechtshan-
delingenn van privaatrechtelijke aard worden beheerst"23 mag de vormgeving van de regule-
ringg dus geen invloed hebben op de werkingsomvang van in het EG-Verdrag neergelegde 
verboden.. Immers, "de opheffing tussen de Lid-Staten van belemmeringen voor het vrije 
verkeerr van personen [zou] in gevaar ... worden gebracht indien de opheffing van door 
statenn gestelde belemmeringen kon worden ontkracht door belemmeringen voortvloeiend 

188 Barents/Brinkhorst 1998, 60, 65; Von der Groeben-Zuleeg art. 7 Rn 8 1991, 162. Het verbod betreft 
overigenss zowel handelen als nalaten. 

199 Barents/Brinkhorst 1998, 313. 
200 De horizontale werking van de verdragsbepalingen lijk t nog niet uitgekristalliseerd te zijn. Verg. 

Mortelmanss SEW 1997, 185-186 en Drijber/Prechal SEW 1997, 127 met Barents/Brinkhorst 1998, 
68-69:: de eersten houden het erop dat de horizontale werking van art. 39 en 49 EG-Verdrag is erkend 
tenn aanzien van collectieve regelingen, maar niet ten aanzien van particulieren. De laatsten gaan uit 
vann directe dwingende doorwerking van alle discriminatieverboden, ook in horizontale verhoudingen. 
Voorr art. 12 zie; Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, 109-110. 

211 Gezien het directierecht van de werkgever is de arbeidsovereenkomst niet strikt 'horizontaal'. Dit 
zouu ook invloed kunnen hebben op de wijze van doorwerking van de grondrechten in de arbeidsover-
eenkomst;eenkomst; Verhulp VvA 1999, 42; Tjittes 1994, 13; Rood in: LA De Leede 1994, 397 e.v. 

222 HvJ 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 e.v. (Walrave en Koch v. Association Union 
Cyclistee Internationale e.a.): citaat blz. 1420, r.o. 17; HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 
1-49211 r.o. 82. (Bosman). 

233 HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 r.o. 84 (Bosman). 
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uitt handelingen krachtens hun eigen rechtsbevoegdheid verricht door niet onder het publiek-
rechtt vallende verenigingen of lichamen."24 Dit heeft tot gevolg dat in de jurisprudentie 
vann het Hof van Justitie (algemeen verbindend verklaarde) CAO-bepalingen direct worden 
getoetstt aan art. 12 EG-Verdrag en de bepalingen inzake het vrij verkeer.25 

Verderee discussie over de horizontale werking van de discriminatieverboden wordt 
voorr de hier relevante problematiek grotendeels ondervangen door art. 7 van Vo 1612/68.26 

Ditt artikel, waarin het discriminatieverbod ten aanzien van migrerende werknemers nader 
iss uitgewerkt, is expliciet van toepassing op zowel collectieve als individuele arbeidsover-
eenkomstenn en voorziet zelfs in nietigheid van daarin opgenomen discriminatoire bepalin-
gen.277 CAO-regelingen kunnen, als collectieve regelingen, in beginsel getoetst worden 
aann zowel art. 12 als art. 39 EG-Verdrag en art. 7 Vo 1612/68.28 Ten aanzien van algemeen 
verbindendverklaringg geldt bovendien dat dit een daad van materiële wetgeving is. Eventuele 
discriminatoiree gevolgen van algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen zijn mijns 
inzienss dan ook direct de wetgever aan te rekenen.29 

Hett discriminatieverbod raakt dus zowel de particuliere werkgever, als de wetgever 
alss de sociale partners in hun rol van arbeidsrechtproducenten. De rechtspositie van de 
internationaall  actieve werknemer wordt echter ook - en zelfs allereerst - bepaald door 
zijnn conflictenrechtelijke positie. De drie genoemde arbeidsrechtproducenten zijn echter 
niett allemaal even relevant als producenten van IPR. De individuele werkgever heeft slechts 
'zeggenschap'' over de conflictenrechtelijke positie van de werknemer voor zover het is 
toegestaann in de arbeidsovereenkomst een rechtskeuze (al of niet met forumkeuze) uit te 
brengen.. De invloed van de sociale partners is daarentegen mede afhankelijk van het ant-
woordd op de vraag of CAO's ook conflictregels kunnen bevatten en in welke mate deze 
conflictregelss de werking van het wettelijke conflictenrecht opzij kunnen zetten. Het feit 

244 HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 (Bosman) r.o. 83 met verwijzing naar HvJ 
122 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 (Walrave) r.o. 18. 

255 Een eventuele strijd van de collectieve regeling met de artikelen 81 en 82 EG-Verdrag komt daarbij 
niett meer aan de orde. A-G Lenz gaat in zijn conclusie bij het Bosman-arrest (HvJ EG 15 december 
19955 C-415/93 Jur 1995 1-4921 ov. 273-274) in op de vraag of CAO's uitgezonderd zijn van de 
werkingg van art. 81 en 82 EG-Verdrag. Dit zou volgens hem zo zijn, maar dan slechts voor zover 
ditt nodig is met het oog op het specifieke doel van collectieve onderhandelingen. Vergelijk Edelman 
RecueilRecueil Dalloz 1992, Chronique 1-9. 

266 Art. 7 Vo 1612/68 heeft betrekking op arbeidsvoorwaarden, sociale en belastingvoordelen en beroep-
sopleidingen.. Het artikel heeft daarmee een beperktere materiële werkingssfeer dan art. 39 EG-Verdrag. 
All ee relevante arbeidsrechtelijke regelingen lijken echter door de bepalingen van de verordening 
bestrekenn te worden, (zie naast art. 7 bijvoorbeeld ook art. 8 dat betrekking heeft op de vakbondsvrij-
heidd en de medezeggenschap). 

277 Dit laat de vraag open of art. 12 EG-Verdrag van toepassing is op het handelen van individuele 
werkgevers,, zoals discriminatie bij het aannemen, ontslaan en bevorderen van personeel, als dit niet 
opp een collectieve regeling is gebaseerd. Bender § 6.04 blz. 1-119. Von der Groeben-Zuleeg art. 7 
Rnn 19 1991, 170. 

288 HvJ EG 15 januari 1998 C-15/96 Jur 1998, 1-47 (Schöning-Kougebetopoulou). 
299 Om die reden valt de verbindend verklaarde CAO m.i. buiten het bereik van de AWGB. Zie hierover 

Vann Hoek Sociaal Recht 1997, 356. 
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datt het discriminatieverbod ook verplichtingen oplegt aan particulieren brengt overigens 
specifiekee vragen met zich mee ten aanzien van de territoriale werkingssfeer van dat verbod. 
Dezee worden hieronder in een aparte paragraaf behandeld. 

1.44 De begunstigde 

Eenn derde hier te behandelen vraag met betrekking tot het discriminatieverbod van art. 
122 EG-Verdrag en het vrij verkeer van werknemers betreft de vraag wie begunstigden zijn 
vann dee daarin opgenomen rechten. De in het EG-verdrag neergelegde discriminatieverboden 
beogenn in eerste instantie bescherming te verlenen aan de onderdanen van de lidstaten 
enn dan nog alleen aan die onderdanen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden 
diee het vrij verkeer hun biedt.30 Onderdanen van derde landen kunnen slechts indirect 
rechtenn ontlenen aan het EG-Verdrag, bijvoorbeeld omdat ze familie zijn van een werknemer 
diee gebruik maakt van het vrij verkeer van werknemers31 of omdat ze als werknemer 
inn dienst zijn van een onderneming die gebruik maakt van het vrij verkeer van diensten.32 

Ookk is het EG-recht slechts in beperkte mate inroepbaar tegen de eigen staat.33 Het Hof 
vann Justitie heeft bij herhaling verklaard dat interne gevallen niet worden bestreken door 
dee discriminatieverboden, er moet altijd een band zijn met de gemeenschappelijke markt. 
Ditt creëert de mogelijkheid van zogenaamde omgekeerde discriminatie, een term waarmee 
gedoeldd wordt op de situatie dat interne gevallen worden achtergesteld ten opzichte van 
grensoverschrijdendee gevallen.34 

300 Bender § 6.04 blz. 1-116. Verschueren 1990, 297 en 302 e.v. met verwijzingen. Overigens is hierbij 
dee nominale nationaliteit voldoende: bipatriden die de nationaliteit hebben van een lidstaat enerzijds 
enn een niet-lidstaat anderzijds worden beschermd door het EG-verdrag, ook als de niet-lidstatelijke 
nationaliteitt de effectieve is. Zie: HvJ EG 2 oktober 1997 C-122/96 Jur 1997, 1-5325 (Saldanha). 

311 Zie bijvoorbeeld Vo 1612/68 art. 11; Grapperhaus ArbeidsRecht 1996/5, 20-22; Van der Groeben-
Zuleegg Art. 7 Rn. 17 1991, 169; Verschueren 1990, 312. Een uitzondering wordt gevormd door de 
groepp vluchtelingen en staatlozen die aan sommige regelingen inzake het vrij verkeer wel rechten 
kunnenn ontlenen. 

322 HvJ EG 27 maart 1990 C-l 13/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa). Verschueren 1990, 321-2. 
333 Zie voor de mogelijkheid van een beroep op het EG-recht tegen de eigen staat: HvJ EG 26 januari 

19999 C-l8/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 26; HvJ EG 28 januari 1992 C-332/90 Jur 1992 1-341 
(Steen)) r.o. 9; HvJ EG 5 juni 1997 gevoegde zaken C-64/96 en C-65/96 Jur 1997, 1-3171 (Uecker 
enn Jacquet) r.o. 16; HvJ EG 2 juli 1998 gevoegde zaken C-225/95 tot en met C-227/95 Jur 1998, 
1-42399 (Kapasakalis e.a.) r.o. 22. Verschueren 1990, 298-9; Barents/Brinkhorst 1998, 352-353. 

344 De omgekeerde discriminatie betreft niet zozeer de positie van de eigen onderdanen versus buiten-
landerss maar die van interne gevallen versus grensoverschrijdende gevallen. Volgens Bender (§ 6.04 
blz.. 1-117 en 118) zou dit laatste onderscheid en daarmee de mogelijkheid van omgekeerde dis-
criminatiee niet gebaseerd zijn op een beperking ten aanzien van de begunstigde van het discriminatie-
verbodd maar samenhangen met de beperkte gelding van het EG-Verdrag zelf. Volgens hem beschermt 
hett EG-verbod ook de eigen onderdanen tegen slechtere behandeling. Verg. Von der Groeben-Zuleeg 
art.. 7 Rn 16 1991, 168 en Verschueren 1990,299-302. In zijn noot bij het arrest Bosman (SEW 1996, 
144)) uit Mortelmans kritiek op het hanteren van het 'interne situatie'-criterium. Stuyck en Geens (SEW 
1993,, 113-116) daarentegen lijken de vrijheid van de lidstaten ruim te interpreteren en laten daarmee 
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EU-onderdanenn die nooit gebruik hebben gemaakt van het vrij verkeer binnen de Unie 
kunnenn zich dus niet beklagen over slechtere behandeling door de eigen lidstaat. Dit wil 
niett zeggen dat zij zich nooit kunnen beroepen op het in art. 39 EG-Verdrag opgenomen 
discriminatieverbod.. In het arrest inzake de Franse zeelieden gaf het Hof van Justitie aan 
datt het discriminatieverbod ook de onderdanen van de 'discriminerende' lidstaat beoogt 
tee beschermen. Deze bescherming betreft echter niet het gevaar van omgekeerde discrimi-
natiee maar dat van oneerlijke concurrentie door buitenlandse werknemers. Het Hof van 
Justitiee stelde in r.o. 45 "dat het absolute karakter van dit verbod niet slechts tot gevolg 
heeftt dat in elke Lid-Staat de onderdanen van de andere Lid-Staten gelijke arbeidsmoge-
lijkhedenn krijgen, maar ook dat de nationale onderdanen wordt gewaarborgd dat zij geen 
nadeligee gevolgen zullen ondervinden van een eventuele aanbieding of een aanvaarding, 
doorr de onderdanen van de andere Lid-Staten, van minder gunstige arbeidsvoorwaarden 
dann in het nationale recht gelden, zijnde zodanige aanbieding of aanvaarding verboden".35 

Volgenss het Hof van Justitie is het discriminatieverbod dus mede in art. 39 EG-Verdrag 
opgenomenn om de lokale bevolking te beschermen tegen sociale dumping. Het discriminatie-
verbodd richt zich daarmee nog steeds tegen discriminatie van communautaire werknemers. 
Opp het verbod kan echter ook een beroep worden gedaan door anderen dan de com-
munautairee werknemer zelf. Naast de overige, niet-communautaire werknemers uit de be-
trokkenn lidstaat kan bijvoorbeeld ook een werkgever die buitenlandse werknemers in dienst 
will  nemen, zich beroepen op de bepalingen met betrekking tot het vrij verkeer van 
werknemers.36 6 

Dee bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers bieden dus niet alleen rechten aan 
eenn bepaalde groep beschermde individuen, maar vormen tevens de grondslag voor regu-
leringg van het communautaire werknemersverkeer als zodanig. Meestal echter is het de 
invididuelee betrokkene die zich op de bescherming van het EG-recht beroept tegenover 
eenn overheidsinstantie van een van de lidstaten. Wil een dergelijk beroep gehonoreerd 
kunnenn worden, dan moet er sprake zijn van werknemersverkeer in de zin van het verdrag. 
Ditt vereiste heeft twee afzonderlijke aspecten. Om te beginnen moet de betrokkene ge-

veell  ruimte voor omgekeerde discriminatie. Er zijn volgens hen wel arresten aan te wijzen waarin 
dee bepalingen met betrekking tot het vrij verkeer met succes werden ingeroepen tegen de eigen lidstaat, 
maarr die gevallen zouden zijn gebaseerd op harmonisatie middels richtlijnen, niet op het primaire 
EG-rechtt zelf. 

355 HvJ EG 4 april 1974 zaak 167/73 Jur 1974, 539 (Franse Zeelieden) r.o. 45. 
366 HvJ EG 7 mei 1998 C-350/96 Jur 1998 1-2521 e.v. (Clean Car Autoservice) A-G Fennelly koppelt 

inn zijn conclusie bij dit arrest de mogelijkheid voor de werkgever om zich te beroepen op art. 39 
EG-Verdragg aan de algemene gelding van het discriminatieverbod als middel ter voltooiing van de 
internee markt. Handhaving door andere belanghebbenden zoals werkgevers moet dan mogelijk zijn. 
Hett Hof van Justitie beperkt in dit arrest het betoog tot werkgevers en baseert zich mede op het feit 
datt werkgevers als normadressaten van het verbod zich immers ook kunnen beroepen op art. 39 lid 
33 EG-Verdrag (r.o. 24). Zie ook HvJ EG 14 december 1989 zaak 3/87 Jur 1989,1-4459 (Agegate; 
nationaliteitsdiscriminatie)) en HvJ EG 25 juli 1991 C-345/89 Jur 1991 1-4047 (Stoeckel; sek-
sediscriminatie). . 
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kwalificeerdd kunnen worden als werknemer en niet als zelfstandige of economisch inactieve. 
Daarnaastt moet de problematiek een communautair karakter hebben. 

Hett begrip werknemer dient verdragsautonoom te worden uitgelegd.37 Binnen het 
primairee en secundaire EG-recht heeft dit begrip echter niet altijd dezelfde betekenis. Het 
Hoff  van Justitie maakt een onderscheid tussen werknemers in de zin van art. 39 EG-Verdrag 
enn Vo 1612/68 aan de ene kant en werknemers in de zin van art. 42 EG-Verdrag en Vo 
1408/711 aan de andere kant.38 Het begrip heeft voor de toepassing van art. 39 EG-Verdrag 
betrekkingg op degene die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag 
prestatiess levert en als tegenprestatie een beloning ontvangt.39 De arbeid hoeft niet fulltime 
tee zijn en hoeft ook niet te leiden tot een inkomen boven het bestaansminimum, maar moet 
well  reëel en niet louter marginaal en bijkomstig zijn.40 Ten aanzien van dat laatste aspect 
hoeftt de lidstaat overigens slechts rekening te houden met binnen de lidstaat verrichte 
werkzaamheden.. Eerdere, in een ander land in een ander kader verrichte werkzaamheden 
zijnn niet relevant.41 

Hett communautaire karakter kan veroorzaakt worden door een scala aan gebeurtenissen. 
Hett is niet identiek aan het internationaliteitsvereiste in het IPR. Het IPR richt zich op 
casuspositiess waarin de arbeidsverhouding raakpunten heeft met meer dan één rechtsorde, 
bijvoorbeeldd omdat de werknemer binnen een en dezelfde arbeidsverhouding in meerdere 
landenn werkzaam is. Het vrij verkeer van werknemers daarentegen richtte zich oorspronke-
lij kk op migratie in verband met het zoeken of aanvaarden van een nieuwe betrekking.42 

Inn de loop der jaren is echter duidelijk geworden dat het vrij verkeer een veel grotere groep 
werknemerss omvat. Vo 1612/68 richt zich blijkens de preambule zowel op permanente 
emigratiee als op seizoensarbeid, en zowel op grensarbeid als op arbeid in het kader van 

377 HvJ EG 19 maart 1964 zaak 75/63 Jur 1964, 347 (Hoekslra-Unger); HvJ EG 21 juni 1988 zaak 39/86 

JurJur 1988, 3161 (Sylvie Lair) r.o. 41; HvJ EG 21 juni 1988 zaak 197/86 Jur 1988, 3205 (Brown) 

r.o.. 21; Mortelmans/Temmink AAe 1996, 178. De detacheringsrichtlijn verwijst overigens in art. 2 

naarr de definitie van werknemer in het recht van het land van ontvangst (PB EG 1997 LI8/3). Zie 

voorr een beperking volgend uit het vrij verkeer van diensten om bepaalde verhoudingen dwingend 

tee kwalificeren als arbeidsovereenkomsten (en niet als verrichten van enkele diensten): HvJ EG 5 

junii  1997 C-398/95 Jur 1997, I 3091 (Syndesmos). 

388 Barents/Brinkhorst 1998, 334 en 337. 

399 HvJ EG 12 mei 1998 C-85/96 Jur 1998, 1-2691 (Martinez Sala) r.o.32; HvJ EG 3 jul i 1986 zaak 

66/855 Jur 1986, 2121 (Lawrie-Blum) r.o. 17; HvJ EG 21 juni 1988 zaak 197/86 Jur 1988, 3205 

(Brown)) r.o. 21. Johnson/O'Keeffe CMLR 1994, 1315. 

400 HvJ EG 26 februari 1992 C-357/89 Jur 1992, 1-1027 (Raulin); HvJ EG 3 jul i 1986 zaak 66/85 Jur 

1986,, 1-2121 (Lawrie-Blum) r.o. 17; HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-3089 (Asscher) r.o. 

25;; HvJ EG 21 juni 1988 zaak 197/86 Jur 1988, 3205 (Brown) r.o. 21. 

411 HvJ EG 26 februari 1992 C-357/89 Jur 1992, 1-1027 (Raulin). 
422 Zie voor de ontwikkeling van het vrij verkeer van werknemers: Romero in Milward e.a. 1993, 36. 

Dezee beschrijft dat in de jaren '60 de arbeidsmobiliteit eerder bestond uit kortdurende verplaatsingen 

enn seizoensarbeid dan uit migratie in de zin van verleggen van de vaste woon- of verblijfplaats. Oudere 

jurisprudentiee betrof volgens Barents/Brinkhorst (1998, 310) voornamelijk Italiaanse migranten, 

werkzaamm in de Belgische en Franse kolen- en staalindustrie. Inmiddels bestrijkt het personenverkeer 

ookk met-actieven. 
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hett verrichten van diensten.43 Ook Vo 1408/71, die is gebaseerd op het vrij verkeer van 
werknemers,, bestrijkt diverse vormen van mobiliteit. Naast de gevolgen van migratie regelt 
dezee verordening ook de sociale zekerheidspositie van personen die werkzaam zijn in het 
internationaall  transport en van werknemers die kortdurend worden gedetacheerd naar een 
anderee lidstaat bijvoorbeeld in het kader van het vrij verkeer van diensten. 

Datt ook deze laatste categorie werknemers was opgenomen in Vo 1408/71 veroorzaakte 
enigee verwarring ten aanzien van de vraag of deze werknemers nu gebruik maken van 
hett vrij verkeer van werknemers of van het vrij verkeer van diensten. In het arrest Rush 
Portuguesaa heeft het Hof van Justitie uitgemaakt dat werknemers die een landsgrens over-
schrijdenn met het doel namens hun werkgever in een andere lidstaat een dienst te verrichten 
inn de zin van het EG-Verdrag, in beginsel niet de arbeidsmarkt betreden van het land waar 
dee betreffende dienst verricht wordt. Ook werknemers die niet zelf een beroep kunnen 
doenn op het vrij verkeer van werknemers, kunnen zich daarom over de landsgrenzen ver-
plaatsenn in het kader van het vrije dienstenverkeer. Het gaat daarbij in het algemeen om 
werknemerss die niet de nationaliteit van een lidstaat bezitten. Hun bewegingsvrijheid is 
echterr geen zelfstandig recht maar een afgeleide van een recht toegekend aan hun werk-
gever,, de dienstverrichter. EU-werknemers hebben wel een zelfstandig recht op verplaatsing 
binnenn de Unie en vallen ook in een dergelijke situatie onder het vrij verkeer van werk-
nemers.444 Dat wil zeggen, hun sociale verzekeringspositie wordt gereguleerd door Vo 
1408/711 en het discriminatieverbod is op hen van toepassing. 

Dee ruime interpretatie van het begrip communautaire werknemer maakt dat art. 39 
e.v.. EG-Verdrag betrekking hebben op zeer ongelijksoortige situaties. All e vormen van 
arbeidsmobiliteitt die relevant zijn voor het IPR vallen (mede) onder het vrij verkeer van 
werknemers.. Het vrij verkeer bestrijkt echter een ruimere groep gevallen. De grensover-
schrijdendee component hoeft in het EG-recht namelijk niet verbonden te zijn met het 
werknemerschapp als zodanig, of met migratiebewegingen van de werknemer zelf. Het com-
munautairee karakter kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt zijn door migratie van eerdere 
generaties,, waardoor de betrokkene niet de nationaliteit van zijn of haar woonstaat heeft. 
Alleenn situaties die op geen enkele relevante wijze zijn verbonden met meer dan één 
lidstaat,, vallen niet onder het EG-recht. Interne gevallen, maar ook gevallen waarbij naast 
eenn lidstaat slechts één of meer derde landen zijn betrokken, vallen dus niet onder de EG-
verboden. . 

22 De territorial e werkingssfeer  van de discriminatieverboden 

2.11 Wanneer  rijs t de vraag naar  de territorial e werkingssfeer? 

Artikell  299 EG-Verdrag geeft aan voor welke landen en landsdelen het EG-Verdrag geldt. 
Ditt is de territoriale werkingssfeer van het verdrag. Echter, deze bepaling houdt niet in 

433 Vo 1612/68 van 15 oktober 1968 PB EG 1968 L 257/2. 
444 Zie ook Desmazières de Séchelles in Schermers e.a. 1993, 472-484 
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datt het EG-recht nooit effecten kan hebben op personen of situaties buiten het territoir. 
Zoalss het Nederlands arbeidsrecht van toepassing kan zijn op een in Spanje uit te voeren 
arbeidsovereenkomst,, kan ook het EG-recht van toepassing zijn op (deels) buiten het EG-
territoirr gelegen casusposities.45 In het arrest Walrave overwoog het Hof van Justitie "dat 
dee non-discriminatieregel wegens haar dwingende aard geldt bij de beoordeling van alle 
rechtsbetrekkingen,, in de mate waarin deze hetzij wegens de plaats waar zij worden 
aangegaan,, hetzij wegens de plaats waar zij hun uitwerking hebben, op het grondgebied 
vann de Gemeenschap kunnen worden gelokaliseerd."46 In dit arrest ging het om de toepas-
singg van art. 12 (toen nog art. 7) EG-Verdrag op een nationaliteitseis in de reglementen 
vann een internationale sportfederatie gevestigd te Zwitserland. 

Dee door het Hof van Justitie gehanteerde formule is later voor arbeidsovereenkomsten 
naderr ingevuld in een reeks arresten die alle betrekking hadden op de vraag wanneer een 
werknemerr deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van een specifieke lidstaat of de 
Gemeenschapp als geheel. Dit criterium speelt een rol in procedures bij het Hof van Justitie 
overr verschillende onderwerpen. Een deel van deze procedures betreft het EG-Verdrag zelf, 
anderee hebben betrekking op het Associatieverdrag met Turkije of de toetredingsverdragen 
mett de nieuwe lidstaten. De criteria aan de hand waarvan het Hof van Justitie vaststelt 
off  de betrokkene deel uitmaakt van een bepaalde arbeidsmarkt, zijn ten aanzien van alle 
genoemdee instrumenten gelijk.47 

Inn het kader van het EG-Verdrag kunnen twee verschillende problemen spelen. De eerste 
betreftt de afbakening van de werkingssfeer van het verdrag als geheel. Wil een werknemer 
zichh tegenover een lidstaat kunnen beroepen op het vrij verkeer van werknemers dan moet 
dee betrokkene zoals gezegd werknemer zijn in een grensoverschrijdende context. Daarnaast 
moett de arbeidsverhouding van betrokkene in voldoende mate met de EU verbonden zijn. 
Inn de praktijk komt deze laatste vraag eigenlijk alleen op als de betrokken werknemer niet 
binnenn de Unie werkzaam is.48 Zowel bij arbeid binnen als buiten de Gemeenschap kan 
echterr een tweede vraag opkomen, namelijk de vraag met welke lidstaat of lidstaten de 
betrokkenee precies verbonden is.49 In beginsel zijn alle bij een communautaire arbeidsver-
houdingg betrokken landen gebonden aan het discriminatieverbod. Zowel de lidstaat van 

455 HvJ EG 30 april 1996 C-214/94 Jur 1996, 1-2253 (Boukhalfa) r.o. 13-14. 
466 HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 (Walrave) r.o. 28. 
477 In Bozkurt tegen de Staatssecretaris van Justitie (HvJ EG 6 juni 1995 C-434/93 Jur 1995, 1-1475, 

ABAB 1995, 598) heeft het Hof van Justitie expliciet uitgesproken dat de criteria ten aanzien van de 
toetredingsverdragenn gebruikt kunnen worden voor uitleg van het Associatieverdrag met Turkije. Dat 
hett criterium voor extraterritoriale toepassing van het EG-Verdrag, geformuleerd in het Walrave-arrest, 
ookk geldt ten aanzien van de vraag of een werknemer deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van een 
bepaaldee lidstaat, blijkt uit Lopes da Veiga v. Staatssecr. van Justitie ( HvJ EG 27 september 1989 
zaakk 9/88 Jur 1989, 2989 r.o. 15-17). 

488 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 7ur 1984, 3153 (Prodest); HvJ EG 29 juni 1994 C-60/93 Jur 1994, 
29911 (Aldewereld). 

499 HvJ EG 27 september 1989 zaak 9/88 Jur 1989, 2989 (Lopes da Veiga) r.o. 13 e.v. 
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herkomstt als de lidstaat van ontvangst mogen het vrij verkeer niet belemmeren. Toch 
maaktt het voor de rechtspositie van een migrant uit of deze als werknemer deel uitmaakt 
vann de arbeidsmarkt van een specifieke lidstaat. Dit was in het verleden bijvoorbeeld 
doorslaggevendd voor het recht om in die lidstaat te verblijven.51 

Hett arbeidsmarktcriterium speelt een iets andere rol in procedures voor het Hof van 
Justitiee die geen betrekking hebben op het EG-Verdrag zelf maar op de toetredingsverdragen 
mett nieuwe lidstaten en het Associatieverdrag met Turkije. In het algemeen kennen de 
toetredingsverdragenn een overgangsperiode voor het vrij verkeer van werknemers. In de 
overgangsperiodee is er geen recht op toegang tot de arbeidsmarkt. Werknemers met de 
nationaliteitt van een nieuwe lidstaat die reeds deel uitmaken van de arbeidsmarkt van een 
anderee lidstaat, worden echter wel beschermd door de non-discriminatiebepalingen van 
hett Verdrag en Vo 1612/68.52 Vergelijkbaar hiermee is de functie en invulling van het 
begripp in de context van het Associatieverdrag met Turkije.53 Ook een Turkse werknemer 
kann de toegang tot het land geweigerd worden, maar als hij deel uitmaakt van de ar-
beidsmarktt mag hij niet gediscrimineerd worden en bouwt hij tevens verblijfsrechten op.54 

Inn het vrij verkeer van werknemers speelt het begrip dus een rol in zaken met betrekking 
tott nationaliteitsdiscriminatie (in enge zin) en het recht op toegang en verblijf. Het belang-
rijkstee verschil met het EG-Verdrag schuilt in de beperking van de toegang tot de arbeids-
markt. . 

500 HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995,1-4921 r.o. 96-97 (Bosman); Grapperhaus ArbeidsRecht 
1996/5,, 20; Linders en Wagenaar WFR 1996, 1707. 

511 Het verblijfsrecht is inmiddels uitgebreid tot alle EU-onderdanen. De voorwaarden waaraan moet 
wordenn voldaan, verschillen echter nog steeds naar gelang de betrokkene werknemer is of niet. Zie 
Rii  90/364/EEG PB EG 1990 L 180/26; Ri 90/365/EEG PB EG 1990 L 180/28 en Ri 93/96/EEG PB 
EGEG 1993 L 317/59. Barents/Brinkhorst 1998, 331. 

522 Art. 1 t/m 6 Vo 1612/68 met betrekking tot de toegang zijn niet van toepassing; art. 7 e.v. met betrek-
kingg tot non-discriminatie wel. HvJ EG 14 december 1989 zaak 3/87 Jur 1989, 4459 (Agegate); HvJ 
EGG 27 maart 1990 C-l 13/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa); Johnson/O'Keeffe CMLR 1994, 
1341. . 

533 Verschueren 1990, 260 en 270-271: alleen het Associatieverdrag tussen de EEG en Turkije bevat 
bepalingenn met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers (Verdrag van Ankara 2 sept 1963 
PBPB EG 29 december 1964). De overeenkomsten met de Maghreb-landen bevatten slechts non-discnmi-
natiebepalingen.. Zie bijvoorbeeld het Associatieverdrag met Tunesië van 25 april 1976 PB EG 1978 
LL 265/2 art. 39; met Algerije van 26 april 1976 PB EG 1978 L 263/2 art. 38; met Marokko 27 april 
19766 PB EG 1978 L 264/2 art. 40 en met Joegoslavië PB EG 1983 L 41/2 art. 44. 

544 De toegang van Turkse werknemers tot de Europese arbeidsmarkt is geregeld in art. 12 van het 
Associatieverdragg van 12 september 1963 en in een aanvullend protocol van 23 november 1970 PB 
EGEG 1972 L 293/1 (Verschueren 1990,261). Non-discriminatie ten aanzien van loon en verdere arbeids-
voorwaardenn is opgenomen in art. 37 van dit protocol en in art. 10 van Besluit van de Associatieraad 
nr.. 1/80 van 19 sept 1980. De opbouw van het verblijfsrecht is geregeld in Besluit 1/80. Het 
discriminatieverbodd van art. 37 van het aanvullend protocol heeft directe werking (Verschueren 1990, 
265). . 
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2.22 Welke criteri a hanteert het Hof van Justitie? 

Inn het arrest Raulin bepaalde het Hof van Justie dat een lidstaat bij de beantwoording van 
dee vraag of iemand als werknemer is te beschouwen, slechts rekening hoeft te houden 
mett in die lidstaat verrichte werkzaamheden.55 De plaats van de werkzaamheden bepaalt 
duss in hoge mate of iemand in een bepaalde lidstaat beschouwd moet worden als werknemer 
enn daarmee, op grond van art. 39 EG-Verdrag en Vo 1612/68, recht heeft op gelijke behan-
delingg met betrekking tot het loon en de andere arbeidsvoorwaarden. 

Eenzelfdee beeld komt naar voren uit de arresten in het kader van de Associatie-
overeenkomstt met Turkije. Daar rees een aantal malen de vraag of een werknemer deel 
gaatt uitmaken van de lokale arbeidsmarkt als hij expliciet voor een beperkte duur naar 
hett betrokken land is gekomen.56 In die gevallen ging het niet om kortdurende uitzendingen 
maarr om een verblijf van enige jaren, lang genoeg om aan de Associatieovereenkomst 
verblijfsrechtenn te ontlenen. Het Hof van Justitie oordeelde dat het feit dat een werknemer 
slechtss voor een bepaalde periode is toegelaten of bij het aanvragen van een verblijfsvergun-
ningg heeft aangegeven slechts tijdelijk in het land te willen verblijven, niet tot gevolg heeft 
datt de betrokkene geen deel gaat uitmaken van de arbeidsmarkt. 

Nochh in het kader van het vrij verkeer van werknemers binnen de Unie, noch in het 
kaderr van de Associatieovereenkomst met Turkije worden hoge eisen gesteld aan de omvang 
enn duur van de werkzaamheden.57 Wel moet in het kader van het Associatieverdrag met 
Turkijee sprake zijn van legale arbeid. Dit vereiste veronderstelt volgens het Hof van Justitie 
eenn stabiele en niet-tijdelijke situatie op de arbeidsmarkt gebaseerd op een onbetwist 
verblijfsrecht.58 8 

Wiee werkzaam is in een bepaalde lidstaat, maakt dus deel uit van de arbeidsmarkt van 
diee lidstaat, mits de werkzaamheden voldoen aan bepaalde minimumeisen met betrekking 
tott omvang en duurzaamheid. Een andere vraag is echter of ook werkzaamheden verricht 
buitenn de EU of een specifieke lidstaat ertoe kunnen leiden dat een werknemer deel uitmaakt 
vann de arbeidsmarkt van de EU of die specifieke lidstaat. Volgens vaste rechtspraak van 
hett Hof van Justitie maakt een werknemer ook als de werkzaamheden tijdelijk of deels 
buitenn het grondgebied van de Gemeenschap worden verricht, deel uit van de arbeidsmarkt 
vann een lidstaat als "de arbeidsverhouding van de betrokkene rechtens kan worden geloka-
liseerdd op het grondgebied van een Lid-Staat dan wel een voldoende nauwe aanknoping 

555 HvJ EG 26 februari 1992 C-357/89 Jur 1992, 1-1027 (Raulin). 

566 HvJ EG 30 september 1997 C-36/96 Jur 1997, 1-5143 (Günaydin v. Freistaat Bayern); HvJ EG 30 

septemberr 1997 C-98/96 Jur 1997, 1-5179 (Ertanir v. Land Hessen). 

577 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 5 oktober 1988 zaak 196/87 Jur 1988, 6159 (Steymann); HvJ EG 21 juni 

19888 zaak 197/86 Jur 1988, 3205 (Brown). 

588 HvJ EG 30 september 1997 C-36/96 Jur 1997, 1-5143 (Günaydin v. Freistaat Bayern ); HvJ EG 30 

septemberr 1997 C-98/96 Jur 1997, 1-5179 (Ertanir v. Land Hessen); Johnson/O'Keefe CMLR 1994, 

1315-1318. . 
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mett dit grondgebied vertoont."59 Relevante factoren zijn het grondgebied waarop of van 
waaruitt de arbeid in loondienst wordt verricht, de plaats van werving van de betreffende 
werknemer,, de nationaliteit en vestigingsplaats van de werkgever, de vlag van het schip 
bijj  werkzaamheden aan boord van zeeschepen en de toepasselijke nationale wetgeving 
opp het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Bij tijdelijke uitzending buiten 
hett grondgebied van de EU is verder van belang of de werknemer gedurende de uitzending 
naarr dat derde land voor rekening blijf t van een onderneming in de gemeenschap.60 In-
directt speelt ook de nationaliteit van de werknemer een rol. Deze nationaliteit is immers 
doorslaggevendd voor de vraag of betrokkene zich überhaupt kan beroepen op het EG-recht 
c.q.. het Associatieverdrag met Turkije. 

Hett is overigens opvallend dat het Hof van Justitie in de zaken met betrekking tot het 
internationalee transport in het algemeen niet zelfstandig besluit dat er een voldoende band 
mett de EU is. In de overige uitspraken doet het Hof van Justitie dit vrijwel altijd wel zelf, 
niettegenstaandee dat de feitelijke invulling van de nauwe band voorbehouden is aan de 
nationalee rechter.61 Het lijk t erop dat bij werkzaamheden in het internationale transport 
dee band met een bepaalde arbeidsmarkt minder makkelijk is te bepalen dan bij andere typen 
internationalee arbeidsverhoudingen. 

Hett Hof van Justitie formuleert in zijn arresten een aantal criteria aan de hand waarvan 
bepaaldd kan worden of iemand - in het licht van de vraagstelling - kan worden beschouwd 
alss werknemer op de arbeidsmarkt van de Gemeenschap c.q. een bepaalde lidstaat. Vanuit 
hett gezichtspunt van het IPR is het interessant om te weten of het Hof van Justitie daarbij 
zoektt naar de nauwstbetrokken markt of daarentegen slechts vaststelt of een bepaalde markt 
voldoendee betrokken is in het licht van de voorliggende bepaling. Twee nationale casus 
kunnenn dit verschil duidelijk maken. 

Inn een uitspraak van 23 mei 1991 overwoog de Afdeling Rechtspraak van de Raad 
vann State het volgende: "De Afdeling heeft... overwogen dat,... ten aanzien van een onder-
daann van een Lid-Staat die aan boord van een Nederlands schip werkzaam is in loondienst 
vann een hier te lande gevestigde werkgever, moet worden geoordeeld dat de arbeidsver-
houdingg een zodanige band met het Nederlands grondgebied heeft dat deze op dit grond-
gebiedd kan worden gelokaliseerd."62 Hier gebruikt de Raad van State de door het Hof 

599 HvJ EG 27 september 1989 zaak 9/88 Jur 1989, 2989 r.o. 15 (Lopes da Veiga); HvJ EG 12 december 

19744 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 (Walrave) en HvJ EG 12 jul i 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153, 

(Prodest). . 

600 Associatieovereenkomst EG-Turkije: HvJ EG 6 juni 1995 C-434/93 Jur 1995, 1-1475 (Bozkurt) en 

HvJJ EG 30 september 1997 C-36/96 Jur 1997, 1-5143 (Günaydin v. Freistaat Bayern); EG-Verdrag: 

HvJJ EG 12 juni 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest). 

611 Zie HvJ EG 6 juni 1995 C-434/93 Jur 1995, 1-1475 (Bozkurt) en HvJ EG 27 september 1989 zaak 
9/888 Jur 1989, 2989 r.o. 19 (Lopes da Veiga) versus HvJ EG 30 september 1997 C-36/96 Jur 1997, 
1-51433 (Günaydin); HvJ EG 12juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest); HvJ EG 29 juni 1994 
C-60/933 Jur 1994,1 2991 (Aldewereld) en HvJ EG 30 april 1996 C-214/94 7«r 1996,1-2253 (Boukha-
lfa). . 

622 Raad van State 23 mei 1991 RV 1991, nr. 88 en 89 RV 1991, 278 e.v. 

269 9 



22 - Discriminatie van de werknemer op grond van zijn nationaliteit 

vann Justitie geformuleerde criteria dus om eenzijdig vast te stellen of de Nederlandse 
arbeidsmarktt voldoende betrokken is. 

Eenn ander geluid klinkt daarentegen door in de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak 
Aniceto.633 Deze casus betrof een Portugees onderdaan die sinds 1974 vanuit Nederland 
werkzaamm was op verschillende onder Europese vlag varende schepen. Vanaf 1988 was 
hijj  in dienst van een Engelse rederij en werkte hij op een Engels schip. De zaak betrof 
hett recht op verblijf in Nederland. De Hoge Raad verklaarde dat zijns inziens 

"Hett Hof ... terecht geoordeeld [heeft] dat, nu Aniceto niet is toegetreden tot de Nederlandse 
arbeidsmarktt en zulks ook niet beoogt, doch is toegetreden tot die van het Verenigd Koninkrijk, 
opp welke markt hij wil blijven 'opereren', hij aan voormelde regelingen wel aanspraak op verblijf 
inn het Verenigd Koninkrijk, maar niet op verblijf in Nederland kan ontlenen. In dit oordeel ligt 
beslotenn dat naar 's Hofs oordeel de arbeidsovereenkomst tussen Aniceto en zijn Britse 
werkgever,, ingevolge welke hij werkzaam is als zeeman aan boord van onder Britse vlag varende 
schepen,, juridisch moet worden gelokaliseerd op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk, 
enn dat daaraan niet afdoet dat hij door zijn werkgever in Nederland is aangeworven en dat 'zijn 
werkzaamhedenn redelijkerwijs vanuit Nederland op het grondgebied van een andere lidstaat 
kunnenn worden verricht' nu deze omstandigheden ... niet een voldoende nauwe aanknoping 
mett het grondgebied van Nederland opleveren." 

Zowell  het Hof als de Hoge Raad zoeken hier de nauwst betrokken markt. Ze lijken ervan 
uitt te gaan dat iemand niet tegelijkertijd deel uit kan maken van twee arbeidsmarkten. 
Anicetoo was toegetreden tot hetzij de Engelse hetzij de Nederlandse arbeidsmarkt met als 
gevolgg dat hij zich ook alleen daar mocht vestigen waar hij was toegetreden. Het Hof van 
Justitiee lijk t echter in zijn arresten een andere benadering te kiezen die beter past bij het 
karakterr van de relevante bepalingen. Deze zijn namelijk te beschouwen als fundamentele, 
doorr het Verdrag gegarandeerde vrijheden. In de recente rechtspraak ontwikkelt het Hof 
vann Justitie een ruim geformuleerde, eenzijdige werkingssfeerbepaling voor het EG-recht. 
Dee vraag of de betrokkene deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van een lidstaat raakt daarbij 
opp de achtergrond. Het is slechts relevant of de arbeidsverhouding een voldoende relevante 
aanknopingg met de gemeenschap heeft om bescherming te kunnen ontlenen aan het 
gemeenschapsrecht.. Een duidelijk bijvoorbeeld van deze redenering is te vinden het arrest 
Boukhalfaa waarin mijns inziens de werkingssfeer van het EG-recht nog eens belangrijk 
wordtt uitgebreid.64 Alvorens in te gaan op deze casus, zal ik echter eerst aandacht schen-
kenn aan de vraag of het voor de werkingssfeer van de discriminatieverboden uitmaakt of 
dezee zich richten op de overheid of op particulieren. 

633 HR 18 maart 1994 NJ 1994, 743. 
644 In gelijke zin Denys NTER 1996, 189 e.v. 
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2.33 Onderscheid tussen lidstaten en particulieren? 

Hett Hof van Justitie lijk t in de arresten met betrekking tot de werkingssfeer van het EG-
Verdragg niet expliciet onderscheid te maken naar gelang het discriminatieverbod wordt 
ingeroepenn tegen particulieren of tegen overheden. Het is echter mijns inziens wel degelijk 
zinvol,, zo niet noodzakelijk deze twee casusposities te onderscheiden. Voor zover het 
handelenn van de overheid ten opzichte van burgers wordt getoetst, is er sprake van verticale 
werking.. Om volkenrechtelijke redenen kan het in het EG-Verdrag opgenomen verbod zich 
watt overheidshandelen betreft, uitsluitend richten tot de staten die partij zijn bij het verdrag. 
Niet-lidstatenn worden immers niet door het verdrag gebonden. De lidstaten daarentegen 
zijnn in beginsel wel gebonden, waarbij art. 299 EG-Verdrag nader specificeert in hoeverre 
diee binding ook geldt voor met de lidstaten verbonden territoriale eenheden buiten Europa. 

Wetgevingg die betrekking heeft op door het verdrag bestreken territoir valt dus onder 
hett discriminatieverbod. Vervolgens kan de vraag rijzen of ook extraterritoriale maatregelen 
vann de lidstaten getoetst kunnen worden aan de artikelen van het Verdrag. Op de wetgeving 
inzakee het continentaal plat en de exclusieve visserijzone zijn de bepalingen van het Verdrag 
inn ieder geval van toepassing.65 Maar de toepasselijkheid van het discriminatieverbod 
gaatt verder. Ook wettelijke regelingen met betrekking tot arbeid verricht buiten het territoir 
kunnenn worden getoetst aan het discriminatieverbod. Het is namelijk ten aanzien van 
wettelijkee regelingen met betrekking tot arbeidsverhoudingen voldoende dat er een relevante 
bandd met de Gemeenschap aanwezig is. 

Mijnss inziens is daarmee het EG-recht van toepassing op alle arbeidsrechtelijke wet-
gevingg met extraterritoriale elementen. Er zijn namelijk twee manieren om de toepassing 
vann het EG-recht op extraterritoriale wetgeving te rechtvaardigen. De eerste berust zoals 
gezegdd op het bestaan van een relevante band met de rechtsorde van de EU. Als een lidstaat 
zichh geroepen voelt een bepaalde extraterritoriale arbeidssituatie te reguleren, zonder dat 
ditt volkenrechtelijk op bezwaren stuit, mag er mijns inziens van worden uitgegaan dat 
dezee relevante band aanwezig is. Het discriminatieverbod is dan van toepassing. De tweede 
rechtvaardigingg volgt uit het feit dat de lidstaten normadressaten zijn van het discriminatie-
verbod.. Bij elke vorm van discriminerende wetgeving vindt de discriminatie zijn oorzaak 
inn het handelen van een lidstaat. Een dergelijke overheidshandelen is toetsbaar aan de bepa-
lingenn van het EG-Verdrag als aan de overige toepassingsvoorwaarden voor het verbod 
iss voldaan, met name wat betreft het feit dat het discriminatieverbod slechts onderdanen 
vann de (andere) lidstaten beschermt.66 

655 Zie voor de exclusieve visserijzone HvJ EG 19 januari 1988 C-233/86 Jur 1988, 83 (Pesca Valentia) 
blz.. 85 met verwijzing naar de Resolutie van Den Haag van 3 november 1976 waarbij de EVZ werd 
uitgebreidd tot 200 zeemijl. Verschueren (1990, 323-324) beschouwt zowel het continentale plat als 
dee exclusieve economische zone als territoir. Kapieyn/VerLoren van Themaat (1995, 57) benadrukken 
hett feit dat de lidstaten over gedeeltelijke soevereiniteit beschikken ten aanzien van deze gebieden. 

666 Daarnaast moet de casus binnen de materiële en temporele werkingssfeer van het verdrag vallen. HvJ 
EGG 2 oktober 1997 C-122/96 Jur 1997, 1-5325 (Saldanha); HvJ EG 12 mei 1998 C85/96 Jur 1998 
1-26911 (Martinez Sala); AG Lenz bij HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest) 
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Dee door mij verdedigde opvatting vindt steun in de uitspraken van het Hof van Justitie 
inzakee de werkingssfeer van Vo 1408/71.67 De personele werkingssfeer van deze veror-
deningg omvat werknemers en zelfstandigen op wie de wetgeving inzake sociale zekerheid 
vann een lidstaat van toepassing is of is geweest. Volgens het Hof van Justitie is het voor 
dee ruimtelijke werkingssfeer van de verordening niet relevant waar de werkzaamheden 
plaatsvinden,, binnen of buiten de het territoir van de Unie.68 Voldoende is dat betrokkene 
verzekerdd was of is ingevolge de wetgeving van een lidstaat. De verordening was dan ook 
vann toepassing op een Nederlandse werknemer die in dienst was getreden bij een Duitse 
werkgeverr met het oog op uitzending naar Thailand en gedurende de uitzending was aan-
geslotenn bij het Duitse stelsel van sociale zekerheid.69 Ook was de verordening van toepas-
singg op de regeling inzake door de Belgische staat verstrekte pensioenen voor werkzaam-
hedenn in voormalig Belgisch Kongo.70 

Voorr zover het discriminatieverbod wordt ingeroepen tegen particulieren is sprake van 
horizontalee werking. In dat geval geldt niet de volkenrechtelijke beperking die ten aanzien 
vann de binding van staten geldt. Er is dan ook een ander criterium nodig om de werking 
vann het Europeesrechtelijke verbod af te bakenen. Hoewel het gebruik maken van de vier 
vrijhedenn van het EG-Verdrag in belangrijke mate is voorbehouden aan onderdanen van 
dee lidstaten, beperkt het EG-recht zich in zijn bindende effect niet tot EU-onderdanen. Dit 
iss bijvoorbeeld uitgemaakt voor het mededingingsrecht. Art. 81 en 82 EG-Verdrag kunnen 
namelijkk ook toegepast worden op buiten de Unie gevestigde bedrijven. Wel moet het 
handelenn van deze bedrijven de mededinging op de Europese markt verstoren.71 Iets 
soortgelijkss geldt voor het verbod te discrimineren naar nationaliteit. Dit verbod kan 
ingeroepenn worden tegen buiten de Unie gevestigde particulieren mits er een voldoende 
bandd met het grondgebied van de EU aanwezig is. 

Inn het hierboven aangehaalde arrest Walrave ging het om de toepassing van art. 12 
{toenn nog 7) van het Verdrag op een nationaliteitseis in de reglementen van een internatio-
nalee sportfederatie gevestigd te Zwitserland.72 De vestigingsplaats van de werkgever is 
opp zichzelf dus niet doorslaggevend voor de toepassing van het EG-recht. Dit geldt zowel 
inn positieve als in negatieve zin: niet alleen kunnen werkgevers van buiten de Unie gebon-

onderr verwijzing naar HvJ EG 31 maart 1977 zaak 87/76 Jur 1977, 687 (Bozzone) 
677 Pennings 1997, 39 e.v. 
688 HvJ EG 31 maart 1977 zaak 87/76 Jur 1977, 687 (Bozzone); HvJ EG 23 oktober 1986 zaak 300/84 

JurJur 1986, 3097 (Van Roosmalen); HvJ EG 14 november 1990C-105/89 Jur 1990,4211 (Buhari Haji); 
HvJJ EG 29 juni 1994 C-60/93 Jur 1994, 2991 (Aldewereld). 

6969 HvJ EG 29 juni 1994 C-60/93 Jur 1994, 2991 (Aldewereld). In deze casus werd een beroep gedaan 
opp de coördinatieregels ter verkoming van dubbele betaling. 

700 HvJ EG 31 maart 1977 zaak 87/76 Jur 1977, 687 (Bozzone). In deze casus was met name de ongel-
digheidd van het woonplaatscriterium relevant. 

711 HvJ EG 27 september 1988 Gevoegde zaken 89, 104, 114,116,117, en 125-129/85 Jur 1988, 5193 
(Houtslijp-arrest);; HvJ EG 21 februari 1973 zaak 6/72 Jur 1973, 215 (Europemballage Corp. en 
Continentall  Can Inc.). 

722 HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 (Walrave) r.o. 28. 
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denn zijn aan het discriminatieverbod, werkgevers gevestigd binnen de Unie zijn niet onder 
allee omstandigheden gebonden. Ook daarvoor is mijns inziens noodzakelijk dat de werk-
zaamhedenn een voldoende band met de Unie hebben. De plaats waar de werkzaamheden 
wordenn verricht, lijk t ook hiervoor in eerste instantie maatgevend. 

Mijnss inziens moet er dus een onderscheid worden gemaakt tussen horizontale en ver-
ticalee binding aan het discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag. De lidstaten zijn in hun 
overheidshandelenn gebonden aan het discriminatieverbod. In die zin is het voor binding 
vann de lidstaten aan het discriminatieverbod van het EG-recht dus voldoende, dat de lidstaat 
wetgevingg heeft opgesteld die op het voorliggende geval van toepassing is.73 De betref-
fendee wetgeving mag dan namelijk niet in strijd zijn met het discriminatieverbod. Zodra 
particulierenn aan het EG-Verdrag worden gebonden in hun verhouding tot andere particu-
lieren,, is er sprake van horizontale werking. Het discriminatieverbod grijpt in in een 
privaatrechtelijkee rechtsverhouding. De vraag naar de werkingssfeer van het verdrag heeft 
inn dat geval een internationaal privaatrechtelijke karakter.74 

2.44 Het arrest Boukhalfa" 

Inn het arrest Boukhalfa kwam de extraterritoriale toepassing van de discriminatieverbod 
aann de orde in een situatie die het midden houdt tussen de binding van de lidstaten en 
horizontalee werking in de zin van binding van de werkgever. In het onderhavige geval 
fungeerdee namelijk de staat als werkgever. Boukhalfa was een Belgische, woonachtig in 
Algerije,, die in dienst was getreden van de Duitse ambassade. De arbeidsvoorwaarden 
voorr het Duitse ambassadepersoneel zijn geregeld in het Gesetz über den Auswartigen 
Dienst™Dienst™ Deze wet kent verschillende categorieën werknemers. Om te beginnen maakt 
dee wet een onderscheid tussen gedetacheerde werknemers en lokaal geworven personeel. 
Hett lokale personeel wordt vervolgens nader onderscheiden in Duitse onderdanen en niet-
Duitsee onderdanen. De laatsten werken onder lokaal recht, het overige personeel valt onder 
Duitss recht en een Duitse CAO. In alle gevallen voorziet de wet in de bevoegdheid van 
dee Duitse rechter voor geschillen van de werknemers tegen hun werkgever, de Duitse staat. 

Opp grond van de regeling in de wet viel mevrouw Boukhalfa dus onder Algerijns recht. 
Zee beriep zich voor dee bevoegde Duitse rechter echter op strijd met het discriminatieverbod. 
Duitslandd verweerde zich met het argument dat op het onderhavige geval het gemeen-
schapsrechtt niet van toepassing was nu de arbeidsverhouding zich geheel afspeelde buiten 
dee Unie. Het Hof van Justitie volgde de Duitse overheid hierin echter niet. Het constateerde 
datt "opgemerkt zij dat niet alleen artikel 48 van het Verdrag, maar ook de verordeningen, 

733 Dat voor de werkingssfeer van art. 39 EG-Verdrag en Vo 1612/68 zo lang is vastgehouden aan het 
criteriumm of de werkzaamheden waren te lokaliseren in een lidstaat, werd in de hand gewerkt door 
dee tekst van de betreffende bepalingen. Zie art. 39 lid 3 EG-Verdrag en art. 7 Vo 1612/68. 

744 Verg. Denys NTER 1996, 191. 
755 HvJ EG 30 april 1996 C-214/94 Jur 1996, 1-2253 (Boukhalfa v. Bondsrepubliek Duitsland). 
766 HvJ EG 30 april 1996 C-214/94 Jur 1996, 1-2253 (Boukhalfa) r.o. 3. Het arrest verwijst voor de 

vindplaatss van de wet naar BGBl. 1-1842. 
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alss handelingen van de instellingen op de grondslag van het Verdrag, in beginsel hetzelfde 
geografischee toepassingsgebied hebben als het Verdrag zelf." Dit sluit echter volgens het 
Hoff  van Justitie niet uit "dat de gemeenschapsregels gevolgen kunnen hebben buiten het 
grondgebiedd van de Gemeenschap. Volgens de rechtspraak van het Hof kunnen de 
gemeenschapsrechtelijkee bepalingen van toepassing zijn op beroepswerkzaamheden die 
buitenn het grondgebied van de gemeenschap worden uitgeoefend, wanneer de arbeidsver-
houdingg een voldoende nauwe aanknoping met het grondgebied van de gemeenschap be-
houdt.. Dat beginsel moet aldus worden verstaan dat het eveneens betrekking heeft op 
gevallenn waarin de arbeidsverhouding een voldoende nauwe aanknoping met het recht van 
eenn Lid-Staat en bijgevolg met de relevante regels van het gemeenschapsrecht heeft 
(cursiveringg AH)." 

Hiermeee wordt het recht dat van toepassing is op de arbeidsverhouding een zelfstandig 
argumentt voor de toepasselijkheid van (het discriminatieverbod van) het EG-Verdrag.77 

Hett Hof van Justitie verstaat dit echter niet in de in het IPR gebruikelijke zin. De Duitse 
regeringg verdedigt zich namelijk door te stellen dat het Algerijnse recht van toepassing 
iss op de arbeidsverhouding. Dat was nu juist waar de werkneemster bezwaar tegen maakte. 
Hett antwoord van het Hof van Justitie lijk t erop neer te komen dat dit argument niet opgaat 
nuu de toepasselijkheid van Algerijns recht gebaseerd was op een Duitse wet, in casu het 
GesetzGesetz über den Auswartigen Dienst. Verder bevatte de arbeidsovereenkomst een forum-
keuzee voor de Duitse rechter en was betrokkene aangesloten bij een Duitse pensioenver-
zekeringg en onderworpen aan het Duitse belastingrecht. Volgens het Hof van Justitie is 
inn zo'n geval het gemeenschapsrecht "van toepassing op alle aspecten van de arbeidsver-
houdingg die door het recht van een Lid-Staat worden beheerst." 

Ikk vind dit arrest niet uitblinken door helderheid. Allereerst vind ik het twijfelachtig of 
hierr art. 39 EG-Verdrag wel van toepassing verklaard had moeten worden. Bij al dan niet 
kortdurendee uitzending vanuit de Unie kan zeer wel verdedigd worden dat nationaliteits-
discriminatiee ten aanzien van dergelijke arbeidsverhoudingen effect heeft op de migra-
tiestromenn binnen de Unie.78 Immers, de EU-werkgever werft hetzij alleen in eigen land, 
hetzijj  EU-wijd. Boukhalfa was echter op het moment van indiensttreden al woonachtig 
inn Algerije. Werving en selectie van het lokale personeel vond dan ook plaats in Algerije. 
Al ss hierdoor al migratiestromen op gang komen, betreft dat hoogstens personenverkeer 
tussenn de lidstaten en Algerije. Arbeidsverhoudingen die uitsluitend banden hebben met 
éénn lidstaat, al of niet aangevuld met een of meer derde landen, vallen echter niet onder 
art.. 39 EG-Verdrag. Ze vertonen geen verband met het werknemersverkeer binnen de 
Unie.799 In dat geval is hooguit art. 12 EG-Verdrag van toepassing. 

777 Het toepasselijk recht op de arbeidsverhouding was al wel een ondersteunend argument bij de beslissing 
datt er een voldoende nauwe band bestond met de Unie of een van de lidstaten. Zie de opmerkingen 
vann de Commissie en de conclusie van A-G Lenz bij het arrest Prodest Jur 1984, 3159 (Cie) en 3169 
(A-G).. Zie voor de werkingssfeer van Vo 1408/71: Pennings 1997, 40-41. 

788 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest); zie ook Denys NTER 1996, 191. 
799 Denys NTER 1996, 191. 
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Tenn tweede loopt in het arrest een aantal aspecten door elkaar die mijns inziens beter 
gescheidenn hadden kunnen worden, te weten discriminatie in de wetgeving, discriminatie 
doorr werkgevers bij het aanbieden van arbeidsvoorwaardenpakketten en de positie van 
dee overheid als werkgever. Hierbij laat ik de bijzondere positie van CAO's in dezen nog 
evenn buiten beschouwing. Ik heb hierboven verdedigd dat Europese wetgevers, ook in hun 
extraterritorialee wetgeving, niet mogen discrimineren. Het arrest ondersteunt deze opvatting. 
Inn casu berustte de rechtspositie van de medewerkers van de Duitse ambassades op een 
wet.. Derhalve zou het discriminatieverbod om die reden al van toepassing zijn. De wijze 
vann vaststellen van arbeidsvoorwaarden voor overheidspersoneel mag echter mijns inziens 
niett doorslaggevend zijn voor de vraag of het EG-recht van toepassing is. Het lijk t mij 
dann ook zuiverder om te stellen dat de overheden van de lidstaten ook in hun hoedanigheid 
vann werkgever niet mogen discrimineren.80 Dit doet het Hof van Justitie echter niet: het 
lijk tt de werking van het EG-recht ten aanzien van de overheid als werkgever in casu te 
beperkenn tot die aspecten van de arbeidsverhouding die onderworpen zijn aan Duits recht. 

Tenslottee is het arrest onduidelijk met betrekking tot de betekenis ervan voor (de 
toepasselijkheidd van het discriminatieverbod op) particuliere werkgevers. Een van de 
mogelijkee interpretaties van het arrest is dat het discriminatieverbod een inherent onderdeel 
iss van het recht van de lidstaten. Het is dan niet uitsluitend op grond van objectieve geo-
grafischee criteria van toepassing, maar dient ook gerespecteerd te worden in alle situaties 
diee worden beheerst door het recht van een van de lidstaten. Deze uitleg roept in de onder-
havigee casus echter een aantal vragen op. De toepasselijkheid van het recht van een lidstaat 
wordtt hier uitsluitend veroorzaakt door een slechts aan de Duitse werknemers aangeboden 
rechtskeuzee voor Duits recht. De arbeidsverhouding van een in Algerije geworven Belgische 
werkneemsterr die uitsluitend in Algerije werkzaamheden verricht, wordt immers op grond 
vann de geldende verwijzingsregels (art. 6 EVO) geacht te zijn onderworpen aan Algerijns 
recht.. Is het dan voldoende voor toepasselijkheid van het EG-recht dat haar Duitse collega 
inn vergelijkbare omstandigheden een arbeidsovereenkomst naar Duits recht heeft, of is 
vann belang dat de Duitse rechter zich erover uitlaat? 

Hett Hof van Justitie specificeert in het dictum bij het arrest Boukhalfa de werking 
vann het discriminatieverbod op de casuspositie: het is - slechts of in ieder geval? - van 
toepassingg op alle aspecten van de arbeidsverhouding die worden beheerst door de wet-
gevingg van de lidstaat waarbij de betrokkene in dienst is. Dit lijk t de toepasselijkheid van 
hett EG-recht ten aanzien van particuliere werkgevers danig in te perken. Ten eerste omdat 
hett dictum van het arrest duidelijk beperkt is tot de overheid als werkgever. Ten tweede 

800 Zie ook Siotgiu (HvJ EG 12 februari 1974 zaak 152/73 Jur 1974, 153 r.o. 8) waarin het Hof van 
Justitiee stelt "dat het.,. niet van belang is, of de toelage wordt uitgekeerd op grond van een, wettelijke 
off  contractuele, verplichting of van de enkele bevoegdheid van de staat in zijn hoedanigheid als 
werkgever.. Dat de staat immers, zodra hij gebruik maakt van deze bevoegdheid ten gunste van zijn 
eigenn onderdanen, gehouden is zulks mede ten goede te doen komen van werknemers uit de andere 
Lid-Statenn die zich in dezelfde situatie bevinden." In die casus was echter de territoriale werkingssfeer 
vann het EG-recht als zodanig niet in geding. De casus betrof een in Italië woonachtige werknemer 
vann de Deutsche Bundespost met standplaats Stuttgart. 
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omdatt het alleszins denkbaar is dat de werknemer die zich op discriminatie beroept in het 
geheell  niet onder Duits recht valt. Dan kan het EG-recht in ieder geval niet met een beroep 
opp dit arrest van toepassing zijn. 

Tenn aanzien van de in het arrest Boukhalfa van toepassing zijnde CAO tenslotte, kan 
toepasselijkheidd van het EG-recht ook op meerdere manieren ontstaan. Hierboven gaf ik 
all  aan dat mijns inziens algemeen verbindendverklaring als overheidsdaad is te beschouwen 
enn als zodanig dan ook onder het EG-recht valt. Daarnaast kan de CAO zelf door de plaats 
vann totstandkomen of de plaats waar hij zijn uitwerking heeft, gelokaliseerd moeten worden 
binnenn het EG-territoir. In casu is dat zeker het geval: de CAO is gesloten in Duitsland tussen 
Duitsee partijen. De plaats van totstandkoming vind ik persoonlijk niet zo'n sterk argument. 
Lieverr zou ik op basis van het arrest verdedigen dat alle collectieve arbeidsovereenkomsten 
diee hun bindende kracht ontlenen aan het recht van een lidstaat onder de discriminatiever-
bodenn van het EG-recht vallen. Daarnaast kan verdedigd worden dat een CAO onder het 
discriminatieverbodd uit het EG-recht valt, als deze zich richt op individuele arbeidsver-
houdingenn die onder de werking van het EG-recht vallen. 

2.55 Deeluitmaken van de arbeidsmarkt: een analyse 

Hierbovenn is onderzocht wat de werkingssfeer is van de discriminatieverboden van art. 
122 en 39 EG-Verdrag. Een van de vragen die hierbij aan de orde kwamen, was wanneer 
iemandd deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van de Gemeenschap of van een bepaalde 
lidstaat.. Het antwoord op deze vraag is in het EG-recht (mede) bepalend voor de vraag 
off  de betrokkene zich kan beroepen op bepaalde fundamentele vrijheden. Het ligt voor 
dee hand om in dat geval niet te zoeken naar de nauwst betrokken markt maar slechts de 
vraagg te stellen of een bepaalde markt voldoende betrokken is om de bescherming te 
verlenenn die voortvloeit uit het Verdrag, de toetredingsverdragen of de Associatieovereen-
komst.. Dit leidt, om het in iPR-termen te zeggen, tot het formuleren van eenzijdige wer-
kingssfeerbepalingen.. Hoe ruimer vervolgens de werkingssfeer uitvalt, hoe meer mensen 
zichh kunnen beroepen op het recht op non-discriminatie. In het arrest Boukhalfa is daarbij 
voorr het EG-recht zelfs de band met het territoir losgelaten: het is voldoende dat de arbeids-
verhoudingg aanknopingspunten heeft met het recht van een lidstaat. 

Alss de door het Hof van Justitie in het arrest Boukhalfa geformuleerde criteria zouden 
wordenn toegepast in horizontale verhoudingen ontstaat een dubbele werkingssfeer voor 
hett discriminatieverbod. Het EG-rechtelijke discriminatieverbod kan dan zijn toepasselijkheid 
ontlenenn aan een objectief geografische verbondenheid met de casus, maar maakt daarnaast 
deell  uit van de communautaire rechtsorde c.q. de nationale rechtsorde van de lidstaten. 
Inn de jurisprudentie van het Hof worden deze twee wijzen van toepasselijk verklaren echter 
nauwelijkss onderscheiden. Dit maakt het lastig om uit die jurisprudentie heldere criteria 
tee halen met betrekking tot de vraag wanneer een werknemer een objectief geografische 
verbondenheidd heeft met het territoir van een lidstaat, oftewel wanneer hij deel uitmaakt 
vann de arbeidsmarkt van die lidstaat. 
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Alss de jurisprudentie van het Hof van Justitie nader wordt geanalyseerd, blijken er verschil-
lendee mogelijkheden te zijn voor de invulling van het begrip 'arbeidsmarkt'. In het arrest 
Prodestt lag een regeling ter beoordeling voor, die de werving van buitenlandse werknemers 
aann banden legde. Advocaat-Generaal Lenz interpreteert in zijn conclusie het begrip arbeids-
marktt dan ook als de plaats waar vraag en aanbod elkaar treffen, de plaats dus waar de 
wervingg van werknemers door de werkgever plaatsvindt. In dat geval is de plaats van in-
diensttredingg een belangrijk criterium voor betrokkenheid van de Europese arbeidsmarkt 
enn daarmee voor toepasselijkheid van het verdrag.81 Meestal echter, en zeker als de dis-
criminatiee betrekking heeft op de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt uitge-
voerd,, verwijst de term 'arbeidsmarkt' naar de plaats waar of van waaruit de werknemers 
hunn werkzaamheden vervullen. 

Doorr deze verschillende wijzen van invullen is het heel goed mogelijk dat de ar-
beidsverhoudingg van een communautaire werknemer raakpunten heeft met de arbeidsmarkt 
vann meer dan één lidstaat. In het algemeen is het ook in het belang van de werknemer 
datt zijn arbeidsverhouding is te lokaliseren op het grondgebied van de Gemeenschap of 
vann een specifieke lidstaat. Dit geeft de betrokkene immers de mogelijkheid zich te be-
roepenn op het vrij verkeer of het discriminatieverbod. Dit is anders als het betreden van 
dee arbeidsmarkt reden kan zijn om de werknemer de toegang te ontzeggen, zoals in de 
toetredingsverdragenn en het Associatieverdrag met Turkije. In deze context speelt het arrest 
Rushh Portuguesa. 

Hett arrest Rush Portuguesa is gewezen in het kader van de toetreding van Spanje en 
Portugall  tot de EG. Tijdens een in het toetredingsverdrag vastgestelde overgangsfase was 
err in de verhouding tussen Spanje c.q. Portugal en de overige lidstaten wel vrij verkeer 
vann diensten, maar nog geen vrij verkeer van werknemers. Vervolgens rees de vraag wat 
gedurendee die overgangsfase de positie was van Portugese werknemers die door hun Portu-
gesee werkgever naar Frankrijk werden gestuurd om werkzaamheden te verrichten in het 
kaderr van een door de werkgever te verrichten dienst. Het Hof van Justitie besliste dat 
dergelijkee werkzaamheden, verricht in het kader van het vrij verkeer van diensten, in het 
algemeenn geen toetreding tot de arbeidsmarkt van de ontvangststaat met zich meebren-
gen."--

Inn het arrest werd overigens een uitzondering gemaakt voor dienstverrichtingen die 
bestaann uit het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel. Een uitzendbureau verricht 
volgenss het Hof van Justitie namelijk werkzaamheden die juist ten doel hebben om werk-
nemerss toegang te geven tot de arbeidsmarkt van een bepaald land.83 Uitzendkrachten 
diee uitgezonden worden naar een andere lidstaat, betreden dus blijkbaar de arbeidsmarkt 

811 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest) blz. 3176 en 3169. 
822 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990,1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 15. Deze overweging wordt 

herhaaldd in HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994,1-3803 (VanderElst) r.o. 21. Dat laatste arrest 
speeldee zich af op het terrein van het vrij verkeer binnen de Gemeenschap (zie Deel II I hoofdstuk 
33 par. 6). 

833 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 16. 
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vann die lidstaat.84 Ze worden echter geworven op de arbeidsmarkt van de lidstaat van 
herkomst.. Uitzendkrachten hebben dan ook een relevante band met meer dan één arbeids-
markt. . 

Err zijn echter ook typen arbeidsverhoudingen die met geen enkele arbeidsmarkt een 
hechtee band hebben. Uit de verschillende arresten van het Hof van Justitie blijkt dat met 
namee werkzaamheden in het internationaal transport moeilijk zijn te lokaliseren. Het Hof 
volstaatt in die gevallen met het opsommen van verschillende mogelijke aanknopingspunten. 
Hett is vervolgens aan de nationale rechter om te onderzoeken of in het concrete geval 
eenn relevante band met een bepaalde lidstaat aanwezig is. Problematisch, zij het in mindere 
mate,, zijn tenslotte ook werkzaamheden verricht in dienst van ambassades en internationale 
organisaties.855 Met betrekking tot kortdurende detacheringen bestaat mijns inziens echter 
geenn twijfel: een werknemer die kortdurend naar een andere lidstaat wordt uitgezonden, 
betreedtt de arbeidsmarkt van de ontvangststaat niet.86 Omgekeerd leidt kortdurende de-
tacheringg er niet toe, dat het contact met de arbeidsmarkt van het land van herkomst ver-
lorenn gaat.87 

Alss de werknemer voldoet aan de toepassingsvoorwaarden van art. 12 en/of 39 EG-verdrag, 
ontleentt hij aan die bepalingen een recht op gelijke behandeling: hij mag niet worden 
gediscrimineerdd op grond van zijn nationaliteit. Hieraan wordt wel eens de conclusie ver-
bondenn dat de migrerende werknemer recht heeft op minimaal een gelijk niveau aan arbeids-
voorwaardenn als in interne gevallen geboden wordt door het land van ontvangst. Als de 
arbeidsverhoudingg van de betrokkene daarnaast nog banden heeft met - bijvoorbeeld -
hett land van herkomst, kan dit leiden tot een dubbele bescherming waarbij de migrerende 
werknemerr kan kiezen uit de verschillende betrokkene rechtstelsels. In het IPR wordt een 
dergelijkk conflictenrechtelijk systeem aangeduid met de term begunstiging. Om te kunnen 
beoordelenn of het EG-verdrag dwingt tot begunstiging is het noodzakelijk aandacht te be-
stedenn aan de inhoud van het discriminatieverbod. Pas daarna komt de verhouding tussen 
gelijkee behandeling en IPR aan de orde. 

844 Dit heeft gevolgen voor het recht op toegang van de betreffende werknemers, maar ook voor de mate 
waarinn de ontvangststaat deze activiteit mag reguleren. Zie HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 
JurJur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 18. 

855 Denys NTER 1996, 192. Zie voor ambtenaren in dienst van internationale organisaties of buitenlandse 
overheden:: HvJ EG 15 januari 1981 zaak 1322/79 Jur 1981, 127 (Vutera v Commissie) r.o. 138. 
Inn deze casus, die betrekking had op de ontheemdingstoeslag voor ambtenaren van de EU, werd 
namelijkk geconstateerd, dat dergelijke werkzaamheden slechts in geringe mate resulteren in een 
duurzamee band met het land waar de werkzaamheden verricht worden. 

866 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 15 en 16. 
877 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest) r.o. 6-7. 
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33 De inhoud van het discriminatieverbod 

3.11 Gelijkheidsgebod versus discriminatieverbod 

Hett discriminatieverbod omvat volgens een gangbare omschrijving de verplichting om 
gelijkee gevallen gelijk te behandelen en ongelijke gevallen ongelijk te behandelen.88 Deze 
omschrijvingg laat echter nog vele vragen open. Een aantal daarvan hebben relevantie voor 
hett IPR en zullen dan ook hieronder aan de orde worden gesteld. De eerste vraag betreft 
hett onderscheid tussen gelijke behandeling en discriminatie. Hoewel discrimineren 
oorspronkelijkk niet meer betekende dan onderscheid maken, heeft de term discriminatie 
duidelijkk een negatieve lading. Hij wordt geassocieerd met benadeling van bepaalde groepen, 
zoalss vrouwen of buitenlanders. In deze betekenis is het negatieve effect van een regeling 
relevantt voor de vraag of er sprake is van discriminatie. Dit wordt wel het nadeelvereiste 
genoemd.. Als het nadeel moet bestaan uit daadwerkelijk geleden schade is dit nadeelvereiste 
hett strengst. Meestal wordt het nadeelvereiste ruimer ingevuld, waardoor ook potentiële 
schadee of de vernederende ervaring van segregatie voldoende is om van discriminatie te 
spreken.89 9 

Voorr het EG-recht lijk t te gelden dat het nadeelvereiste, maar wel in de meest ruime 
zin,, ten grondslag ligt aan de discriminatieverboden van art. 12 en 39 EG-Verdrag.90 In 
hett arrest Siotgiu verklaarde het Hof van Justitie "dat in elk geval niet kan worden ge-
sprokenn van een met het Verdrag en de verordening strijdige [i.c indirecte] discriminatie, 
indienn uit een vergelijking van de twee toelageregelingen in hun geheel zou blijken dat 
dee werknemers die hun woonplaats in het buitenland handhaven, zich niet in een nadelige 
positiepositie bevinden ten opzichte van hen wier woonplaats in het land zelf is gelegen."91 In 
hett arrest Gilly constateert het Hof van Justitie dat "in casu niet [is] aangetoond, dat de 
omstandigheidd dat de betalende staat wordt aangewezen als de staat die bevoegd is belasting 
tee heffen ...op zichzelf negatieve gevolgen kan hebben voor de betrokken belastingplich-
tige."92 2 

Hett EG-recht dwingt dus niet tot strikt gelijke behandeling van interne en communautaire 
gevallen,, maar verbiedt benadeling van de door het EG-recht beschermde werknemer. Deze 
benadelingg hoeft echter niet altijd te bestaan uit een ernstige, directe achterstelling. In een 
zaakk met betrekking tot de Franse Code du Travail Maritime verklaarde het Hof van Justitie 
datt de onzekerheid, geschapen door het ongewijzigd laten bestaan van de discriminerende 
tekstt van art. 3 van de Code de Travail Maritime, een verboden belemmering opleverde. 
Hett feit dat deze bepaling in de praktijk niet meer werd toegepast, deed aan dit discrimi-

888 Zie bijv. HvJ EG 27 juni 1996, C-107/94 Jur 1996,1-3089 (Asscher) r.o. 40; Timmermans SEW 1982, 
427. . 

899 Sundberg (1977, 45) verwijst hierbij naar de ontwikkeling van de rechtspraak in de V.S. inzake 
rassendiscriminatie. . 

900 Sundberg 1977, 42-45. Timmermans SEW 1982, 431. 
911 HvJ EG 12 februari 1974 zaak 152/73 Jur 1974, 153 (Siotgiu) r.o. 12. 
922 HvJ EG 12 mei 1998 C-339/96 Jur 1998, 1-2793 (Gilly ) r.o. 34. 
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nerendee effect niet af, omdat "aldus uit de algemene aard van het in art. 48 bedoelde verbod 
vann discriminaties en uit het met hun afschaffing beoogde doel volgt, dat zij zelfs dan 
verbodenn zijn wanneer zij slechts een belemmering van ondergeschikt belang vormen voor 
dee gelijkheid in tewerkstellingsmogetijkheden en andere voorwaarden."93 

Err moet dus sprake zijn van enigerlei vorm van benadeling van de communautaire 
werknemer,, maar deze benadeling hoeft niet ernstig te zijn. Het discriminatieverbod kent 
geenn 'de minimis' regeling op grond waarvan verwaarloosbare schendingen zijn vrijge-
steld.944 De benadeling hoeft zich niet bij elke toepassing van de regel te verwezenlijken. 
Zoo verklaarde het Hof van Justitie ten aanzien van een Duitse arbeidsongeschiktheids-
regelingg dat "de omstandigheid dat andere migrerende werknemers, die in een andere situ-
atiee verkeren wellicht door punt 15 (van die regeling, AH) worden begunstigd, ... boven-
bedoeldee discriminatie niet [kan] opheffen of compenseren."95 Een onrechtmatig onder-
scheidd wordt dus niet gesauveerd doordat dit voor sommigen gunstig uitpakt, als de betrok-
kenee er nadeel van ondervindt. Omgekeerd wordt een redelijk onderscheid niet ontoelaatbaar 
alleenn omdat dit incidenteel nadelige gevolgen heeft.96 

Hett verbod op discriminatie naar nationaliteit, zoals dat is neergelegd in art. 12 en 39 EG-
Verdrag,, werkt dus met een ruim geformuleerd nadeelsvereiste. Een andere vraag is of 
hett discriminatieverbod elk onderscheid op grond van nationaliteit verbiedt of slechts 
discriminatiee van buitenlanders wil voorkomen. Het verschil tussen een gelijkheidsgebod 
enn een discriminatieverbod kan worden verduidelijkt aan de hand van het verbod op 
discriminatiee naar geslacht. Art. 141 EG-Verdrag verplicht namelijk tot gelijke beloning 
vann mannen en vrouwen. Achterstelling van mannen is onder het EG-Verdrag net zo min 
toegestaann als achterstelling van vrouwen. Een regeling die gelijke behandeling van mannen 
enn vrouwen voorschrijft heeft dus een andere inhoud dan een regeling die discriminatie 
vann vrouwen verbiedt. Het verschil heeft met name betrekking op de vraag of positieve 
discriminatiee is toegestaan.97 In het kader van het verbod op discriminatie op grond van 
nationaliteitt spreekt men in dit verband van 'omgekeerde discriminatie'. 

933 De casus betrof een regeling over de nationaliteit van zeelieden op Franse schepen. De Franse regering 
steldee o.a. dat de wijziging niet nodig was nu het EG-recht op dit punt direct werkte en de regeling 
inn de praktijk conform het EG-recht gehandhaafd werd. HvJ EG 4 april 1974 zaak 167/73 Jur 1974, 
3599 (Franse zeelieden) r.o. 46 - 47. 

944 Aanduiding ontleend aan het kartelrecht, door Wattel gebruikt in het kader van het vrij verkeer in 
SEWSEW 1997, 431 onder verwijzing naar HvJ EG 28 januari 1986 zaak 270/83 Jur 1986, 273 (Avoir 
fiscal). . 

955 HvJ EG 7 juni 1988 zaak 20/85 Jur 1988, 2805 (Roviello) r.o. 16. 
966 HvJ EG 16 oktober 1980 zaak 147/79 Jur 1980, 3005 (Hochstrass) r.o. 14: "Zelfs al leidt de instelling 

vann een algemene en abstracte regeling in grensgevallen noodzakelijkerwijze tot onvoorzienbare 
bezwaren,, de wetgever kan niet worden verweten zijn toevlucht te hebben genomen tot een indeling 
inn categorieën, indien deze in het licht van het nagestreefde doel niet neerkomt op een daadwerkelijke 
discriminatie.""  Verg. Loenen/Veldman NJB 1995, 1525. 

977 Zie m.b.t. positieve discriminatie naar geslacht HvJ EG 17 oktober 1995 C-450/93 Jur 1995, 1-3051 
(Kalanke);; Loenen/Veldman NJB 1995, 1521-1527; Cremers NJB 1995, 1536-1537; Prinsen NJB 
1995,, 1538-1539 en De Lange NJB 1995, 1539-1540. 
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Hett discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag is meerzijdig gefomuleerd. Toch lijk t 
hett EG-Verdrag (nog) niet te beschermen tegen achterstelling van eigen onderdanen ten 
opzichtee van onderdanen van andere lidstaten. Dat dit zo is, heeft te maken met de beperkte 
werkingg van het discriminatieverbod op grond van nationaliteit. Zowel art. 12 EG-Verdrag 
alss de EG-bepalingen inzake het vrij verkeer zijn volgens vaste rechtspraak niet van toepas-
singg op interne gevallen.98 Het discriminatieverbod van art. 12 en 39 EG-Verdrag werkt 
daardoorr eenzijdig ten gunste van de communautaire gevallen. In het IPR kan een gunstiger 
behandelingg van internationale gevallen worden bereikt via de methode van de begunstiging. 
Favor-regelingenn kunnen ertoe leiden dat in grensoverschrijdende gevallen meer rechten 
wordenn toegekend dan in interne gevallen." Binnen het EG-recht is dit dus toegestaan. 

3.22 Gelijkheidstoets en rechtvaardigingsgrond 

Eenn discriminatieverbod verplicht tot gelijke behandeling van gelijke gevallen. Dit 
verondersteltt dat er een maatstaf is om te bepalen welke gevallen aan elkaar gelijk zijn 
enn welke niet (meer). Dit wordt hier de gelijkheidstoets genoemd.100 Verschillende auteurs 
benadrukkenn dat het aannemen van gelijkheid altijd een value judgment is: de twee te ver-
gelijkenn personen of situaties zijn in essentie gelijk.101 Door een specifiek discriminatie-
verbodd vast te stellen, kan de wetgever of verdragsopsteller de mening uitspreken dat een 
bepaaldd kenmerk nooit of slechts bij hoge uitzondering tot de essentie behoort. Een bepaald 
kenmerkk doet dan niet mee bij de bepaling of twee gevallen gelijk zijn of niet. Bij de beoor-
delingg van de gelijkheid van twee werknemerss met het oog op hun beloning, is het geslacht 
vann de betrokkene bijvoorbeeld irrelevant.102 Dit principe is reeds bij de oprichting van 
dee EEG expliciet opgenomen in het toenmalige art. 119 E(E)G-verdrag (het huidige art. 141). 

Art.. 12 EG-Verdag verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit. Een onderscheid 
datt direct gebaseerd is op nationaliteit zal dan ook in beginsel in strijd zijn met het 
discriminatieverbod,, tenzij hiervoor een rechtvaardigingsgrond bestaat. Het verdrag bevat 

988 HvJ EG 26 januari 1999 C-18/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 26 met verwijzingen en par. 1.4 
vann dit hoofdstuk. 

999 Het voordeel verwezenlijkt zich alleen als het andere, eveneens betrokken recht meer rechten verschaft. 
Anderee verwijzingsmethoden zijn in beginsel gebaseerd op gelijkheid. Verwijzingsregels mei een 
verplichtee (territoriale) aanknoping op basis van het beschermingsbeginsel baseren zich op gelijkstelling 
tussenn de beschermde persoon en de interne gevallen in zijn leef- c.q. werkomgeving. 

1000 Om verwarring te vermijden gebruik ik hier de term 'gelijkheidstoets' en niet het in de literatuur ook 
gangbaree begrip 'vergelijkbaarheidvraag'. De term 'vergelijkbaarheid' heeft namelijk voor rechts ver-
gelijkerss een specifieke betekenis die niet noodzakelijkerwijs samenvalt met de betekenis van de term 
inn het discriminatierecht. 

1011 Sundberg 1977, 56; Von der Groeben-Zuleeg art. 7 Rn 1 1991, 158. 
1022 Een strikte interpretatie van de gelijkheidstoets verhindert voorkeursbehandeling van achtergestelde 

groepen.. Als geslacht of ras nooit gebruikt mag worden om groepen te onderscheiden, is namelijk 
ookk geen voorkeursbehandeling voor vrouwen en/of allochtonen mogelijk. Verg. Loenen/Veldman 
NJBNJB 1995, 1524-1526. 
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inn de hoofdstukken over het vrij verkeer van personen en diensten bijvoorbeeld een 
uitzonderingg voor werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag. Lidstaten mogen 
dergelijkee functies dus voorbehouden aan hun eigen onderdanen.103 Ook buiten deze ge-
schrevenn rechtvaardigingsgrond kan het echter gerechtvaardigd zijn om onderscheid te 
makenn naar nationaliteit, namelijk in die gevallen waarin de buitenlanders zich feitelijk 
inn een andere situatie bevinden dan nationale onderdanen.104 In het ambtenarenrecht 
speeldee dit probleem bijvoorbeeld ten aanzien van de ontheemdingstoelage en de buiten-
landerstoeslagg op het salaris van Europese ambtenaren. Het Hof van Justitie achtte de 
situatiee van buitenlandse werknemers niet in alle opzichten gelijk aan die van de eigen 
onderdanen,, bijvoorbeeld omdat buitenlanders nog steeds beperkt zijn in hun politieke 
participatie.. Dit rechtvaardigde volgens het Hof dat de werkgever een geldelijke compensatie 
aanboodd aan deze specifieke groep werknemers. Het onderscheid op basis van nationaliteit 
inn de arbeidsvoorwaarden was dus geoorloofd en wel op basis van de gelijkheidstoets. 
Ditt is uitzonderlijk. Meestal wordt bij een direct onderscheid op basis van nationaliteit 
dee gelijkheidstoets overgeslagen. Het gemaakte onderscheid is per definitie discriminatoir, 
tenzijj  het verdrag een expliciete rechtvaardigingsgrond bevat. De gelijkheidstoets speelt 
daarentegenn wel een rol bij de, eveneens door het verdrag verboden, indirecte discriminatie. 

Indirectee discriminatie duidt op de situatie waarin een onderscheidingscriterium wordt ge-
hanteerdd dat in belangrijke mate samenvalt met een expliciet verboden criterium.105 Voor-
beeldenn van indirecte discriminatie in het kader van de gelijkheid tussen man en vrouw 
zijnn bijvoorbeeld een gunstiger behandeling van kostwinners of van werknemers met een 
volledigee baan. Dit soort regelingen wordt geacht te leiden tot onevenredige benadeling 
vann vrouwen nu deze immers meestal niet de kostwinner zijn en significant vaker in deeltijd 
werken.. In de discussie met betrekking tot rassendiscriminatie is de vraag gesteld of het 
makenn van onderscheid naar nationaliteit een vorm van rassendiscriminatie is of kan 
zijn.1066 In het kader van het vrij verkeer van werknemers zijn onder andere de volgende 
criteriaa in de jurisprudentie beoordeeld op de vraag of ze aanleiding geven tot indirecte 
discriminatiee van de werknemer op grond van diens nationaliteit: de woonplaats van de 
werknemer,, de moedertaal en taalvaardigheid van de betrokkene, het vervuld hebben van 

1033 Art. 45 jo. 55 en art. 39 EG-Verdrag. 
1044 Formele versus materiële gelijkheid. Vergelijk de discussie op dit punt met betrekking tot de gelijkheid 

tussenn mannen en vrouwen en de invloed daarvan op de mogelijkheid van positieve actie: Drijber/ 
Prechall  SEW 1997, 132-134; Loenen/Veldman NJB 1995, 1521 e.v. 

1055 Als een criterium volledig samenvalt met een verboden criterium, is er overigens sprake van directe 
discriminatie.. Voorbeeld: discriminatie op grond van (mogelijke) zwangerschap treft per definitie 
uitsluitendd vrouwen. Zie ten aanzien van de verwarring over de term indirecte discriminatie Drijber/ 
Prechall  SEW 1997, 124-125. 

1066 HR 13 december 1991 NJ 1993, 363 (NBBS-arrest). In de literatuur over rassendiscriminatie wordt 
onderscheidenn tussen nationaliteit in staatkundige zin (het onderdaanschap op basis van de nationali-
teitswetgeving)) en nationaliteit in etnische zin (Nederlanders, Surinamers en Turken als culturele 
meerder-- en minderheden). 
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dee dienstplicht in het nationale leger en de plaats van totstandkoming van de overeen-
komst.107 7 

Will  een onderscheidingscriterium in aanmerking kunnen komen voor een toetsing aan 
hett verbod op discriminatie van de werknemer op grond van diens nationaliteit, dan moet 
hett criterium op een of andere wijze samenhangen met de nationaliteit of herkomst van 
dee werknemer.108 Voor de eerste drie hier genoemde kenmerken geldt dit in hoge mate, 
allee drie hebben immers betrekking op eigenschappen van de werknemer. Het laatste 
kenmerkk daarentegen is een gegeven met betrekking tot de overeenkomst. Eigenschappen 
vann de overeenkomst lijken minder relevant met het oog op indirecte discriminatie van 
dee werknemer dan de eigenschappen van de werknemer zelf.109 Een van de belangrijkste 
eigenschappenn van de overeenkomst, te weten de plaats van uitvoering daarvan, lijk t in 
hett EG-recht zelfs het aangewezen criterium voor het onderscheiden van arbeidsmarkten 
enn daarmee van groepen werknemers.110 

Alss een criterium naar zijn aard geschikt is om migrerende werknemers te benadelen, 
hoeftt niet meer statistisch te worden aangetoond dat daadwerkelijk meer buitenlanders 
dann eigen onderdanen nadeel van toepassing van het criterium ondervinden.111 Dit is 
inn ieder geval zo met aanknoping aan de woonplaats; hetzelfde lijk t te gelden voor de 
meestee geografische criteria.112 Ook niet-geografische criteria kunnen onder omstandig-
hedenn indirecte nationaliteitsdiscriminatie opleveren. Dit gold voor het door Ierland voor 
dee visserij gehanteerde criterium van het tonnage van een schip. Ierland verbood het gebruik 
vann vissersschepen boven een bepaalde grootte binnen de Ierse exclusieve visserijzone. 
(Vrijwel )) de gehele Ierse vissersvloot bestond echter uit vaartuigen die beneden de verboden 
omvangg bleven zodat het verbod (vrijwel) uitsluitend buitenlandse schepen trof. Gebruik 
vann het criterium werd dan ook beschouwd als een verboden discriminatie op grond van 
nationaliteit.. Het discriminerende effect berustte op een feitelijk bestaande samenhang tussen 

1077 HvJ EG 12 februari 1974 zaak 152/73 Jur 1974, 153 (Sotgiu); HvJ EG 15 oktober 1969 zaak 15/69 
JurJur 1969, 363-375 (Ugliola). 

1088 Zie voor indirecte discriminatie veroorzaakt doordat een regeling met betrekking tot het verstrekken 
vann een tegemoetkoming in de begrafeniskosten uitsluitend uitkeerde bij begrafenissen binnen het 
eigenn territoir: HvJ EG 23 mei 1996 C-237/94 Jur 1996,1-2617 (O'Flynn) A-G Lenz Fisc.Wkbl FED 
1996,, 3458. 

1099 Vergelijk HvJ EG 29 oktober 1980 zaak 22/80 Jur 1980, 3427 (Boussac Saint-Frères S.A. v. Brigitte 
Gerstenmeier).. In dit arrest speelde regeling van het Duitse Mahnverfahren een rol (de Duitse incas-
soprocedure).. In deze regeling werd onderscheid gemaakt op grond van de valuta waarin de geldschuld 
gesteldd was. Dit werd niet beschouwd als indirect onderscheid op grond van nationaliteit nu partijen 
vrijj  waren in het kiezen van de muntsoort. 

1100 Zie hierboven ten aanzien van de territoriale werkingssfeer van het Verdrag. Vergelijk wat betreft 
hett vrij verkeer van goederen de zaak Oebel (HvJ EG 14 juli 1981 zaak 155/80 Jur 1981, 1993 r.o. 
7),, waarin een onderscheid op basis van de vestigingsplaats van de onderneming niet werd beschouwd 
alss discriminatie op grond van de nationaliteit van de ondernemer. 

l i ll  Zie bijv. HvJ EG 12 september 1996 C-278/94 Jur 1-4307 (Commissie v. België) r.o. 20; HvJ EG 
233 mei 1996 C-237/94 Jur 1996, 1-2617 (O'Flynn) r.o. 20; HvJ EG 15 januari 1998 C-15/96 Jur 
1998,, 1-47 (Schóning-Kougebetopoulou). 

1122 Zie echter de relativeringen in de voorgaande noten. 
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hett tonnage en de nationaliteit van de eigenaar van het schip."3 Een dergelijke samenhang 
spreektt echter niet vanzelf en dient dus met feiten te worden ondersteund."4 

Onderscheidd op grond van een gedeeltelijk tot nationaliteit te herleiden criterium is geen 
discriminatiee als aangetoond kan worden dat het criterium relevant is voor het onderscheiden 
vann als ongelijk te beschouwen gevallen. Deze gelijkheidstoets gaat principieel vooraf aan 
dee vraag naar een eventuele legitimatie voor discriminatoir bevonden maatregelen. Het 
Hoff  van Justitie eist op dit punt bij indirecte discriminatie a) dat het onderscheid op 
objectievee gronden berust die losstaan van het verboden criterium, b) dat het onderscheid 
relevantt en noodzakelijk is gezien de doelstelling van regeling en c) dat de doelstelling 
vann de regeling zelf niet in strijd is met het discriminatieverbod."5 

Zoalss gezegd besteedt het Hof van Justitie in het algemeen geen aandacht aan de 
gelijkheidsvraagg in gevallen waarin een regeling een onderscheid maakt op grond van 
nationaliteit.. Dit hangt samen met de hardheid van het discriminatieverbod: nationaliteit 
kann immers, een enkele uitzondering daargelaten, per definitie niet relevant zijn voor de 
essentiëlee gelijkheid van de gevallen. Hetzelfde lijk t te gelden voor onderscheid op basis 
vann woonplaats. Meestal wordt dit direct als een verboden onderscheid gekwalificeerd en 
iss slechts de vraag relevant of hiervoor een rechtvaardigingsgrond bestaat.116 

Art.. 39 EG-verdrag bevat een aantal specifieke uitzonderingen op het in het artikel 
opgenomenn discriminatieverbod. Ook de andere verdragsvrijheden kennen dergelijke 
geschrevenn excepties, ten gunste van bijvoorbeeld het handhaven van de openbare orde 
off  de volksgezondheid.117 Voor het rechtvaardigen van indirecte discriminatie kan echter 
ookk een beroep worden gedaan op een ongeschreven rechtvaardigingsgrond die bekend 
staatt als de rule of'reason.116 Degene die de inbreuk op een verdragsvrijheid veroorzaakt, 
meestall  de lidstaat, kan deze inbreuk legitimeren op grond van het feit dat hij noodzakelijk 
iss ter bescherming van zwaarwegende legitieme belangen. Als dat zo is, en de inbreuk 

ll ?? HvJEG 13 juli 1977 zaak 61/77 Jur 1977, 1411 (Commissie v. Ierland) en HvJ EG 16 februari 1978 
zaakk 88/77 Jur 1978, 473 (Minister for Fisheries v. Schonenberg); Bender § 6.01. 

1144 A-G Lenz bij HvJ EG 23 mei 1996 C-237/94 Jur 1996, 1-2617 (O'Flynn v. Adjudication Officer) 
ov.. 27, blz. 2627. 

1155 HvJ EG 7 mei 1998 C-350/96 Jur 1998,1-2521 (Clean Car Auroservice) r.o. 31; HvJ EG 15 januari 
19988 C-15/96 Jur 1998, 1-47 (Schönig-Kougebetopoulou) r.o. 21. 

1166 Vergelijk HvJ EG 26 oktober 1995 C-151/94 Jur 1995,1-3685 (Commissie v. Luxemburg) r.o. 15-16 
versuss HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-3089 (Asscher) r.o. 41 e.v. 

1177 Voor het vrij verkeer van werknemers zie art. 39 lid 3 en 4 EG-Verdrag. Voor het vrij verkeer van 
goederenn zie art. 30 EG-Verdrag. Voor de vestigings- en dienstenvrijheid zie art. 46 EG-Verdrag. 

1188 Ook wel de Cassis de Dijon-uitzondering genoemd, naar het arrest waarin het Hof van Justitie de 
rechtvaardingsgrondd voor het eerst formuleerde. (HvJ EG 20 februari 1978 zaak 120/78 Jur 1979, 
6499 (Rewe v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein); Barents/Brinkhorst 1998, 328). In het vrij 
verkeerr van diensten heet hij, om vergelijkbare reden, ook wel de Webb-exceptie: HvJ EG 17 december 
19811 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 17, 
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tevenss proportioneel is en niet verder gaat dan noodzakelijk, is er geen strijd met het EG-
recht.119 9 

Dee rechtvaardigingstoets lijk t in bepaalde opzichten op de gelijkheidstoets inzake in-
directee discriminatie. Verschillende auteurs uiten ten aanzien van de rechtspraak met be-
trekkingg tot (nationaliteits)discriminatie de kritiek dat het Hof van Justitie de vraag naar 
dee gelijkheid van de gevallen niet duidelijk scheidt van die naar de geoorloofdheid van 
hett onderscheid.120 Mijns inziens is een zekere overlapping tussen deze twee toetsen 
echterr niet te vermijden. Ze hebben in ieder geval de volgende elementen gemeen: de eis 
vann objectieve legitimatie, de toetsing van de doelstelling van de nationale regeling aan 
dee doelstelling van het Verdrag en de noodzakelijkheidseis. Verder dienen beide eenzelfde 
doel,, namelijk het beantwoorden van de vraag of de gewraakte regeling, met het daarin 
gehanteerdee onderscheid, gelegitimeerd is.121 Een verschil is echter gelegen in het feit 
datt een inbreuk op de verdragsvrijheden slechts gerechtvaardigd kan worden op grond 
vann zwaarwegende, door het EG-recht erkende belangen. De gelijkheidstoets eist slechts 
datt de doelstelling van de regeling niet in strijd is met het discriminatieverbod. 

Hett discriminatieverbod omvat in de daarvan gegeven omschrijvingen vaak de plicht 
ongelijkee gevallen ongelijk te behandelen.122 Dit gebod vindt in het EG-recht (mede) zijn 
uitdrukkingg in de in het vrij verkeer besloten liggende verplichting tot opheffing van overige 
belemmeringenn voor het grensoverschrijdende, communautaire verkeer. De overige belem-
meringen-leerr houdt in dat ook regelingen die niet discrimineren op grond van nationaliteit, 
bijvoorbeeldd omdat ze zonder onderscheid worden toegepast op interne en internationale 
casusposities,, het vrij verkeer binnen de Unie nadelig kunnen beïnvloeden. Tenzij hiervoor 
eenn beroep kan worden gedaan op een geschreven of ongeschreven rechtvaardigingsgrond 
zijnn ook dergelijke belemmeringen in strijd met de regels van het vrij verkeer.123 

Eenn goede illustratie van de werking van de overige belemmeringen-leer kan worden 
gevondenn in het arrest Dafeki, dat betrekking heeft op de bewijskracht van aktes van de 
burgerlijkee stand. Volgens A-G La Pergola zijn buitenlandse aktes niet gelijk te stellen aan 
binnenlandsee aktes nu de formaliteiten en waarborgen ten aanzien van de correctheid van 
dee daarin opgenomen gegevens niet overal hetzelfde zijn. Het niet-erkennen van een 

1199 De criteria gelden slechts voor niet-discriminatoire regelingen op terreinen die niet volledig gehar-
moniseerdd zijn. De rechtvaardigingsgronden verschillen licht, afhankelijk van de vraag of de staat 
gebondenn is of een particulier. Economische belangen zijn bijvoorbeeld geen legitiem argument voor 
dee staat, maar kunnen wel worden ingeroepen door particulieren. Linders/Wagenaar WFR 1996, 1708 
e.v. . 

1200 Drijber/Prechal SEW 1997, 127; Wattel SEW 1997, 433-434; Timmermans SEW 1982, 440-441. 
1211 Vergelijk Barents/Bnnkhorst 1998, 334. 
1222 HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-3089 (Asscher) r.o. 40. 
1233 In het arrest Terhoeve stelt het Hof van Justitie dat niet vastgesteld hoeft te worden of een regeling 

indirectt discrimineert nu de regeling in ieder geval belemmerend werkt: HvJ EG 26 januari 1999 
C-15/955 Jur 1999, 1-345 r.o. 41. Zie voor de problemen met betrekking tot de afbakening tussen 
indirectee discriminatie, materiële discriminatie en overige belemmeringen: Verschueren 1990, 331-332, 
Drijber/Prechall  SEW J997, 126. 
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buitenlandsee akte vormt dan ook geen discriminatie op grond van nationaliteit. Toch leverde 
niet-erkenningg van de akte, ook volgens het Hof van Justitie, een belemmering van het 
vrijj  verkeer op. De betrokkene, wiens sociale zekerheidspositie was bepaald door Vo 1408/ 
72,, kon daardoor namelijk niet aantonen recht te hebben op een uitkering. Op het terrein 
vann het arbeidsrecht speelt de overige belemmeringen-leer met name een rol in het vrij 
verkeerr van diensten. De betekenis van dit leerstuk voor het IPR zal dan ook in het 
hoofdstukk betreffende het dienstenverkeer aan een nader onderzoek worden onderworpen. 

Zoalss de Dafeki-casus al laat zien, worden niet-discriminatoire belemmeringen van het 
vrijj  verkeer binnen de Unie meestal veroorzaakt doordat het recht van de lidstaten niet 
opp alle punten is geharmoniseerd. In het verleden is wel de vraag gesteld of het feit dat 
dee verschillende lidstaten vergelijkbare gevallen verschillend behandelen, niet als 
discriminatiee moet worden beschouwd. Het Hof van Justitie beantwoordde deze vraag 
ontkennendd in het arrest Walt Wilhelm. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat de 
discriminatieverbodenn in het EG-Verdrag "geen betrekking ... [hebben] op verschillen in 
behandelingg en distorsies welke voor de aan de rechtsmacht der Gemeenschap onderworpen 
personenn en ondernemingen kunnen voortvloeien uit verschillen tussen de wettelijke 
regelingenn der onderscheiden Lid-Staten, mits deze regelingen op grond van objectieve 
criteriaa en ongeacht nationaliteit der betrokkenen geacht kunnen worden te gelden voor 
all  degenen op wie haar voorschriften van toepassing zijn".124 Dat dit zo is, heeft te maken 
mett wat wel het 'één actor criterium' wordt genoemd. 

Dee basisopdracht van alle discriminatieverboden is de gelijke behandeling van gelijke 
gevallen.. Deze verboden veronderstellen echter dat de handeling van één actor de discrimi-
natiee veroorzaakt en kan opheffen. Er is één persoon of instituut die door een ongelijke 
behandelingg van gelijke gevallen een ongerechtvaardigd onderscheid aanbrengt.125 Het 
bestaann van verschillende rechtsordes is echter het gevolg van het handelen van verschil-
lende,, onderling onafhankelijke actoren. De Franse wetgever mag in zijn arbeidsrecht 
minder,, meer of andere rechten voor werknemers opnemen dan de Duitse wetgever heeft 
gedaan.. Frankrijk kan daarbij geen invloed uitoefenen op de Duitse norm en hoeft zich 

1244 HvJ EG 13 februari 1969 zaak 14/68 Jur 1969, 1 (Walt Wilhelm e.a. v. Bundeskartellamt) r.o. 7; 
HvJJ EG 19 januari 1988 zaak 223/86 Jur 1988, 83 (Pesca Valentia v. Minister for Fisheries and 
Forestry);; HvJ EG 20 oktober 1993 gevoegde zaken C-92/92 en 326/92 Jur 1993,1-5145 (Phil Collins) 
r.o.. 30; HvJ EG 1 februari 1996 C-177/94 ./«/  1996, 1-161 (Perfili) r.o. 17; HvJ EG 3 juli 1979 zaak 
185/788 Jur 1979,2345 (Firma J. van Dam en Zonen) r.o. 10; HvJ EG 7 mei 1992 C-251/90 Jur 1992, 
1-28733 (Procurator Fiscal). Zie verder Bender § 6.01; Barents/Brinkhorst 1998, 297. 

1255 Sundberg 1977, 39 e.v.; Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, 109; Von der Groeben-Zuleeg art. 
77 Rn 6 1991, 161-162. Deze laatste benadrukt verder dat discriminatie een gevolg moet zijn van 
menselijkmenselijk handelen. Verschil in kansen en perspectief op grond van natuurlijke omstandigheden zou 
volgenss Zuleeg niet onder het discriminatieverbod vallen. Voor discriminatie door particulieren heeft 
hett één-actor criterium trouwens een beperkte gelding; discriminatie kan ook plaatsvinden door de 
eigenn werknemers te benadelen ten opzichte van gelijk te stellen werknemers bij andere werkgevers. 
Ziee hiervoor de Mexicaanse uitspraak inzake het Goethe-Institut te kennen uit BAG 11 september 
1 9 9 1 -44 AZR 71/91 IPRax 1994, 44-46. 
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daarr ook niet naar te richten. Deze situatie verandert als het EG-recht zelf de norm stelt. 
Ditt blijkt uit het arrest Costa-ENEL. In dat arrest baseert het Hof van Justitie de voorang 
vann EG-recht boven nationaal recht van later datum op art. 12 EG-Verdrag (toen nog art. 
7).. Als het EG-recht niet direct en dwingend doorwerkt in de nationale rechtsorde, leidt 
ditt tot verschillende rechtstoestanden in de verschillende landen en daarmee tot strijd met 
hett gelijkheidsgebod van art. 12 EG-Verdrag, aldus het Hof.126 

Dee verklaring voor dit verschil is dat er in het geval van doorwerking van EG-recht 
eenn standaard is waaraan alle gevallen moeten worden afgemeten; de nationale wetgevers 
ziinn niet meer onafhankelijk. Bij afwezigheid van een dergelijke standaard zijn de nationale 
wetgeverss vrij bij het vaststellen van het materiële recht. De hierdoor ontstane verschillen 
tussenn nationale rechtstelsels kunnen wel distorsies van de concurrentie veroorzaken. Ook 
zijnn deze verschillen in het algemeen nadelig voor het internationale rechtsverkeer. Dit 
iss echter niet (volledig) via het discriminatieverbod op te heffen. Het minimaliseren van 
dee problemen die internationale gevallen ondervinden van de bestaande rechtsverscheiden-
heid,, zal moeten worden opgelost met conflictenrechtelijke technieken. Het ontwikkelen 
vann een goed, internationaal acceptabel systeem van IPR kan dan ook gezien worden als 
eenn belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de interne markt.127 

44 IPR en discriminati e 

4.11 Het gelijkheidsdilemma van het IPR 

Alss een rechtsverhouding internationaal is in de zin van het IPR, wordt hij object van het 
conflictenrecht.. Mij n inziens is een belangrijke taak van het conflictenrecht gelegen in 
hett oplossen van een gelijkheidsdilemma. Een voorbeeld kan verduidelijken wat ik hiermee 
bedoel.. De casus, die betrekking heeft op de Duitse Goethe-Instituten is ontleend aan de 
Duitsee jurisprudentie en vertoont in hoge mate gelijkenis met de casus inzake Boukhal-
fa.128 8 

Dee vereniging naar Duits recht Goethe-Institut beheert en financiert in diverse landen 
inn de wereld instellingen die de verspreiding van de Duitse taal en cultuur moeten bevor-
deren.. In Mexico deed het Goethe-Institut dit middels een vereniging naar Mexicaans recht 
diee in twee plaatsen een instelling beheerde met de naam Goethe-Institut. In deze instellin-
genn werden onder andere cursussen Duits gegeven en wel deels door Mexicaanse leraren 
enn deels door native speakers, in casu leraren met de Duitse nationaliteit. De eerstgenoem-
denn waren in dienst van de Mexicaanse dochter en hadden een arbeidsovereenkomst naar 
Mexicaanss recht. De Duitse leraren daarentegen waren in dienst bij de Duitse vereniging 
Goethe-Institutt zelf, hadden een arbeidsovereenkomst naar Duits recht en vielen onder 
eenn in 1982 gesloten Duitse CAO. Deze ondernemings-CAO regelde de arbeidsvoorwaarden 

1266 HvJ EG 3 juni 1964 zaak 6/64 Jur 1964, 1194 (Costa ENEL). 
1277 Verg. Struycken RdC 1992-1, 282; Roth RabelsZ 1991, 637-639. 
1288 BAG 11 september 1991 4 AZR 71/91 IPRax !994, 44-46 met noot Junker 21-27. 
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vann personeel met de Duitse nationaliteit werkzaam op de buitenlandse vestigingen van 
dee vereniging. 

Opp grond van dit verschil met betrekking tot de toepasselijke rechtspositieregeling 
verdiendee het Mexicaanse personeel na 1983 slechts de helft van wat het Duitse personeel 
opp grond van de Duitse CAO kreeg.129 Dit was voor de Mexicaanse docenten reden om 
naarr de rechter te stappen en zich te beroepen op het gelijkheidsbeginsel. De Mexicaanse 
rechterr verklaarde inderdaad de ongelijkheid tussen de Duitse en Mexicaanse werknemers 
mett betrekking tot het loon discriminatoir. Noch de verschillende nationaliteit van de werk-
nemerss noch het feit dat de betrokken werknemers formeel bij verschillende werknemers 
inn dienst waren die ook nog eens verschillende 'nationaliteiten' hadden, was volgens de 
Mexicaansee rechter relevant als onderscheidingscriterium. Het Goethe-Institut reageerde 
opp deze uitspraak door het Duitse personeel in Mexico te ontslaan en opnieuw in dienst 
tee laten treden bij de Mexicaanse dochter, ditmaal op Mexicaanse arbeidsvoorwaarden. 

Hieropp spande de Duitse vakbeweging in Duitsland een procedure aan wegens handelen 
inn strijd met de CAO. Deze verplichtte immers tot toepassing van de CAO op alle Duitse 
werknemerss die aangesteld waren bij Goethe-Instituten in het buitenland. Hoewel in de 
Duitsee procedure het gelijkheidsbeginsel geen rol speelde, was dit bepaald niet ondenkbaar 
geweest.. De vakbond of de werknemers zelf hadden zich immers kunnen beroepen op 
discriminatiee van de Duitse werknemers met standplaats Mexico ten opzichte van de Duitse 
werknemerss in andere landen. Ook kan beargumenteerd worden dat in de nieuwe situatie 
dee Duitse werknemers in Mexico gediscrimineerd worden ten opzichte van hun Mexicaanse 
collega'ss omdat deze laatsten onder hun eigen nationale recht kunnen werken, wat ten 
aanzienn van de Duitse werknemers onmogelijk is gemaakt. 

Mett deze twee aanvullingen wordt iets van het dilemma zichtbaar dat een algemeen 
discriminatieverbodd oproept in internationale gevallen. Het discriminatieverbod verplicht 
immerss tot gelijke behandeling van gelijke gevallen en daarnaast tot ongelijkee behandeling 
vann ongelijke gevallen. Het probleem in het internationaal privaatrecht is echter voor een 
belangrijkk deel gelegen in de moeilijkheid te bepalen aan welk nationaal geval het inter-
nationalee geval gelijk gesteld moet worden. 

4.22 Conflictenrechtelijk e methoden 

Hett conflictenrecht heeft globaal drie verschillende reacties op het bestaan van internationale 
gevallen.. Een enkele keer creëert de nationale (of internationale) wetgever een aparte 
rechtsregell  of een speciaal rechtsregime voor internationale gevallen. Een voorbeeld van 
eenn dergelijke regeling van nationale herkomst is de Franse regeling voor internationale 
handelsarbitrages.1300 Een voorbeeld van een internationale regeling is het verdrag houden-
dee uniforme regels met betrekking tot de internationale koop van roerende zaken, het Weens 

1299 Het Duitse arrest vermeldt overigens dat de klagende Mexicaanse leraren ongeveer zoveel verdienden 
alss een hoogleraar ter plaatse. 

1300 Nouveau code de procédure civil , livre IV , litre V: l'arbitrage international. 
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Koopverdrag.1311 Een tweede reactie wordt gevormd door voorrangsregels en regels met 
eenn geschreven scope rule. Ook dit zijn materieelrechtelijke regels, meestal van nationale 
herkomst,, maar ze zijn in tegenstelling tot de eerstgenoemde regels geschreven voor zowel 
internee als (sommige) internationale gevallen. Ze hebben een zelfstandig internationaal 
bereik.. Dit bereik is opgenomen in een geschreven scope rule of wordt door de rechter 
afgeleidd uit het doel van de regel. 

Zowell  in het eerste als in het tweede geval gaat het om materieelrechtelijke regels 
vann nationale of internationale herkomst die op grond van bepaalde criteria zoals woonplaats 
off  nationaliteit van partijen niet meer of juist wel van toepassing zijn. Evenals het discrimi-
natieverbodd zelf werken deze twee iPR-methoden vanuit een materieelrechtelijke context 
enn vanuit een specifieke rechtsregel. Dit is geheel anders bij de hoofdmethode van het 
Europesee internationaal privaatrecht, de verwijzing. Bij de verwijzing staat niet de rechts-
regell  centraal maar juist de rechtsverhouding. Deze internationale rechtsverhouding wordt 
aann de hand van een verwijzingsregel thuisgebracht bij een bepaalde nationale rechtsorde 
waarinn zij vervolgens in principe gelijk behandeld wordt als een intern geval. Aangezien 
niett van tevoren is te voorspellen welk recht de verwijzingsregel in een gegeven geval 
vann toepassing zal verklaren, is ook niet van tevoren te voorspellen of de betrokkene hier 
materieelrechtelijkk beter of slechter van wordt. Meerzijdige verwijzingsregels geven slechts 
dee criteria voor gelijkheid van gevallen: het internationale geval wordt gelijkgesteld aan 
nationalee gevallen onder recht X of juist onder recht Y. Deze toedeling van de internationale 
rechtsverhoudingg aan een bepaalde rechtsorde vindt, binnen het Savigniaanse systeem, 
niett plaats op grond van zwaarwegende algemene belangen maar berust veeleer op het 
belangg van de betrokken individuen. 

Inn verband met het indirecte, coördinerende karakter van het verwijzingsrecht moeten 
mijnss inziens de in het verwijzingsrecht gehanteerde criteria getoetst worden aan het 
gelijkscriteriumm en niet aan de geschreven of ongeschreven rechtvaardigingsgronden. Of 
datt ook zo is voor de voorrangsregels zal apart beoordeeld moeten worden nu deze immers 
niett slechts coördineren maar een direct materieelrechtelijk effect hebben.132 De zelf-
standigee regels van IPR komen hier niet verder aan de orde nu de beoordeling daarvan te 
sterkk verweven is met de inhoud van de regel zelf. 

1311 Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, 
Wenenn 11 april 1980 Trb. 1981, 184 (Nederlandse vertaling Trb. 1986, 61). 

1322 Zie voor het probleem van de kwalificatie Brödermann (1994, 223) die uitgaat van de neutraliteit 
inn discriminatoir opzicht van dit IPR-leerstuk. Zie voor Europeesrechtelijke consequenties van de 
kwalificatiee als dienstverrichting resp. arbeidsovereenkomst HvJ EG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1997, 
1-30911 (Syndesmos). Als Wouters gevolgd wordt in zijn, in een preadvies voor de NVIR geponeerde 
stellingnamee dat het vrij verkeer dwingt tot specifieke rechtvaardiging van elke beperking van de 
rechtskeuze,, is het kwalificeren van een overeenkomst als arbeidsovereenkomst nook EG-rechtelijk 
neutraal,, nu voor arbeidsovereenkomsten o.g.v, art. 6 EVO specifieke beperkingen gelden wat de 
rechtskeuzee betreft (Wouters NVIR 1996, 102 en 115). 
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55 Objectieve verwijzin g en discriminati e 

Ikk ga ervan uit, dat het conflictenrecht in beginsel getoetst kan worden aan het 
discriminatieverbodd van het EG-recht. Voor wat betreft het conflictenrecht inzake arbeids-
overeenkomstenn geldt, dat reeds in 1972 eenmaking hiervan in het belang geacht werd 
vann het vrij verkeer van werknemers.131 Het conflictenrecht inzake echtscheiding viel 
daarentegenn volgens een recent arrest van het Hof van Justitie niet onder de werkingssfeer 
vann het verdrag.134 Bij het Verdrag van Amsterdam is de bevoegdheid van de EG op 
hett gebied van het IPR echter uitgebreid. Sinds de inwerkingtreding van dat verdrag heeft 
dee EG bevoegdheid inzake het conflictenrecht, tenminste "voorzover nodig voor de goede 
werkingg van de interne markt".135 Deze laatste zinsnede lijk t niet uit te sluiten dat de 
EGG conflictregels vaststelt op het terrein van het personen- en familierecht.136 Hiermee 
komtt mijns inziens het hele conflictenrecht binnen het bereik van de discriminatietoets. 
Daarvoorr is niet nodig dat de EG ook bevoegdheid heeft op materieelrechtelijk terrein. Dit 
blijk tt bijvoorbeeld uit de EG-rechtelijke situatie op de terreinen van het belastingrecht en 
hett sociale zekerheidsrecht. 

Inn beide gevallen zijn de lidstaten in belangrijke mate autonoom ten aanzien van het 
materiëlee recht. De directe belastingen vallen niet onder de bevoegdheid van de Unie en 
ookk de inhoud van de sociale zekerheid is niet geharmoniseerd. Het naast elkaar bestaan 
vann diverse stelsels roept echter de behoefte op aan coördinatieregels die aanwijzen welk 
rechtt in beginsel de communautaire casus beheerst. Deze coördinatieregels zijn voor het 
socialee zekerheidsrecht vastgelegd in een Europese verordening.137 De inhoud van deze 
verordeningg mag uiteraard niet in strijd komen met het primaire EG-recht. Het internationale 
belastingrechtt bestaat naast nationaal recht voornamelijk uit bilaterale verdragen. Europese 
coördinatiee vindt (nog) niet plaats. Toch wordt ook hier de coördinatie getoetst aan het 
EG-recht.. Dit blijkt uit het arrest Gilly van 12 mei 1998.138 

1333 Toelichting van de Commissie op het voorstel voor een verordening met betrekking tot het op arbeids-
verhoudingenn binnen de Gemeenschap toe te passen conflictenrecht uit 1972 RabelsZ 1973, 590. 

1344 HvJ EG 10 juni 1999 C-430/97 Johannes v. Johannes r.o. 27. 
1355 Art. 65 EG-Verdrag, aanhef. 
1366 verg. Actieplan van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam 

inzakee de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen 
wordenn uitgevoerd. Tekst aangenomen door de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) van 3 december 
19988 PB EG 1999 C 19/1 ov. 16, 39-41 en het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende 
dee bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake 
dee ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke kinderen Com( 1999)220 def. 

1377 Situaties die buiten de werkingssfeer van deze verordening vallen, kunnen worden beheerst door 
verdragen,, bijvoorbeeld het multilaterale Europese verdrag inzake de sociale zekerheid van 14 december 
19722 Trb. 1976, 454 en 158; Trb. 1977, 35 of door de eenzijdige afbakeningsregels van het nationaal 
recht,, zoals de Besluiten uitbreiding en beperking der kring van verzekerden werknemersverzekeringen 
enn volksverzekeringen (Stb. 1989, 402 gewijz. bij besluit van 27 april 1998 Stb. 1998, 307 resp. Stb. 
1998,, 746. 

1388 HvJ EG 12 mei 1998 C-336/96 Jur 1998,1-2793 (Gill y v. Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin). 

290 0 



DeelDeel III  - Europees recht en IPR 

Dee casus van het arrest Gilly betreft de belastingheffing over het inkomen van een in 
Frankrijkk wonende vrouw die in Duitsland werkzaamheden in loondienst verrichtte. Het 
internationalee belastingrecht hanteert ten aanzien van de inkomstenbelasting globaal 
gesprokenn drie beginselen te weten het werkland-beginsel, het woonlandbeginsel en het 
beginsell  van de betalende staat. De relevante bepalingen van het Frans-Duitse belastingver-
dragg gaan uit van heffing in het werkland, met enkele uitzonderingen onder andere voor 
grensarbeiders.. Beloningen uitgekeerd door een overheidsinstantie worden in beginsel belast 
inn de betalende staat, wederom met een uitzondering. Deze laatste uitzondering nu 
onderscheidtt naar gelang de werknemer wel of niet de nationaliteit bezit van de betalende 
staat. . 

Inn r.o. 32 stelt het Hof van Justitie het volgende: "Ofschoon het nationaliteitscriterium 
alss zodanig in artikel 14, lid 1, tweede zin, wordt gebezigd met het oog op de verdeling 
vann de fiscale bevoegdheid, kunnen dergelijke onderscheidingen niet worden geacht een 
doorr artikel 48 van het Verdrag verboden discriminatie op te leveren. Nu tot dusver op 
hett niveau van de Gemeenschap geen unificatie- of harmonisatiemaatregelen, met name 
terr uitvoering van artikel 220, tweede streepje, van het Verdrag, zijn vastgesteld, zijn zij 
immerss een uitvloeisel van de bevoegdheid van de overeenkomstsluitende partijen om, 
teneindee dubbele belastingen af te schaffen, de criteria ter verdeling van de heffings-
bevoegdheidd vast te stellen." Het is volgens het Hof van Justitie niet onredelijk dat de 
lidstatenn zich hierbij laten leiden door de internationale verdragspraktijk, die is neergelegd 
inn het OESO Modelverdrag. Ook het modelverdrag bevat een uitzondering gebaseerd op 
dee nationaliteit van de werknemer, (r.o. 31-32). "Bovendien is in casu niet aangetoond, 
datt de omstandigheid dat de betalende staat wordt aangewezen als de staat die bevoegd 
iss belasting te heffen ter zake van overheidsbeloningen, op zichzelf negatieve gevolgen 
kann hebben voor de betrokken belastingplichtigen." Niet de gekozen aanknopingsfactor 
iss immers bepalend voor de vraag of de fiscale behandeling van betrokkene al of niet 
gunstigg uitvalt, maar het - niet geharmoniseerde - belastingniveau van de bevoegde 
staat.139 9 

Hett Hof van Justitie hanteert hier dus een aantal argumenten die (ieder voor zich of 
allee tezamen?) maken dat het gebruik van de nationaliteit als aanknopingsfactor niet in 
strijdd is met het discriminatieverbod. Naast het feit dat het onderwerp directe belastingen 
niett communautair gereguleerd is, speelt hierbij de gebruikelijkheid van het gemaakte 
onderscheidd en het abstracte, bevoor- noch benadelende karakter van de regel een rol. Pas 
alss vastgesteld is welk land heffingsbevoegd is, kan het belastingrecht van dat land beoor-
deeldd worden op de vraag of het regelingen bevat die internationale gevallen benadelen. 
Bijj  de beoordeling van de geoorloofdheid van de 'conflictregel' wordt geen beroep gedaan 
opp zwaarwegende belangen van de lidstaten. De toetsing van de meerzijdige conflictregel 
staatt dan ook niet in het teken van de geschreven of ongeschreven rechtsvaardigingsgronden, 
maarr in het teken van het gelijkheidscriterium. 

1399 HvJ EG 12 mei 1998 C-336/96 Jur 1998, 1-2793 (Gilly) r.o. 34. 
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Hett 'verwijzingsrecht' voor belastingen wordt dus marginaal getoetst aan de hand van het 
gelijkheidscriterium.. Als eenmaal is vastgesteld naar welk recht de betrokkene is verzekerd, 
off  waar hij belastingplichtig is, rijst de vraag of het van toepassing verklaarde recht 
regelingenn bevat die discrimineren dan wel ongunstig zijn voor internationale gevallen. 
Hett kan daarbij gaan om regels die ongunstig uitwerken voor werknemers die in een ander 
landd wonen dan waar ze werken. Een voorbeeld hiervan uit het belastingrecht is een 
nationalee regeling die toekenning van het gehuwdentarief afhankelijk stelt van de woonplaats 
vann de belastingplichtige. Dit probleem speelde in het arrest Schumacker.140 Een ander 
voorbeeldd betreft een regeling die teruggave van belastingen reserveerde voor personen 
diee het gehele jaar ingezetenen waren geweest. Hierdoor kwam een niet-ingezetene die 
verderr geheel aan de voorwaarden voldeed, niet in aanmerking voor belastingteruggave. 
Ditt was de casus in het arrest Biehl.'41 In diverse arresten memoreert het Hof van Justitie 
datt het feit dat het recht met betrekking tot de directe belastingen niet binnen de bevoegd-
heidd van de EU valt, niet verhindert dat dergelijke regelingen worden getoetst aan de bepa-
lingenn van het verdrag.'42 De meeste arresten inzake belastingrecht betreffen de geoor-
loofdheidd van deze materieelrechtelijke regels.143 Ze worden in het algemeen kritisch 
beoordeeldd op hun discriminerende karakter. Verdragen ter vermijding van dubbele belasting 
daarentegenn ondervinden minder weerstand. 

Eenzelfdee onderscheid tussen materieelrechtelijke regelingen en coördinerende regels, 
lijk tt ook te volgen uit het arrest Exportur.144 Dit arrest is gewezen in het kader van het 
vrijj  verkeer van goederen en had betrekking op de bescherming van oorsprongsbenamingen 
enn herkomstaanduidingen. In dat kader werd een Frans-Spaanse overeenkomst ter toetsing 
voorgelegdd die de omvang van de bescherming afhankelijk maakte van het recht van het 
landd van herkomst van de benaming en niet, zoals in het intellectuele eigendomsrecht 
gebruikelijkk is, van het recht van het land waar bescherming wordt gevraagd. Het Hof 
vann Justitie constateert dat de Frans-Spaanse overeenkomst op dit punt afwijkt van een 
bestaandd multilateraal verdrag over dit onderwerp maar volstaat verder met de opmerking 
datt de tekortkomingen van het multilaterale verdrag al vaker aanleiding zijn geweest tot 

1400 HvJ EG 14 februari 1995 C-279/93 Jur 1995, I- 225 (Finanzamt Köln-Altstadt v. Schumacker). 

uii  HvJ EG 8 mei 1990 zaak 175/88 Jur 1990,1-1779 (Biehl v. Administration des contributions); idem 

HvJJ EG 26 oktober 1995 C-151/94 Jur 1995, I- 3685 (Commissie v. Luxemburg). 

1422 Idem voor de sociale zekerheid: HvJ EG 26 januari 1999 C-15/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 

344 onder verwijzing naar de arresten Decker en Kohll van 28 april 1998 (C-120/95 Jur 1998,1-1831 

r.o.. 22-23 en C-158/96 Jur 1998, 1-1931 r.o. 18-19). 

1433 Zie HvJ EG 28 januari 1986 zaak 270/83 Jur 1986, 273 (Avoir Fiscal); HvJ EG 8 mei 1990C-175/88 

JurJur 1990, 1-1779 (Biehl); HvJ EG 28 januari 1992 C-204/90 Jur 1992, 1-249 (Bachmann); HvJ EG 

277 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-3089 (Asscher); HvJ EG 14 februari 1995 C-279/93 Jur 1995, 

I-- 225 (Finanzamt Köln-Altstadt v. Schumacker); HvJ EG 11 augustus 1995 C-80/947«r 1995,1-2493 

(Wielocx);; HvJ EG 14 november 1995 C-484/93 Jur 1995,1-3955 (Svensson); HvJ EG 15 mei 1997 

C-250/955 Jur 1997, 2471 (Futura participations); HvJ EG 26 januari 1999 C-15/95 Jur 1999, 1-345 

(Terhoeve). . 

1444 HvJ EG 10 november 1992 C-3/91 Jur 1992, 1-5529 (Exportur). 
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hett sluiten van bilaterale overeenkomsten.145 Het arrest gaat vervolgens in op de toelaat-
baarheidd van de in de overeenkomst opgenomen materieelrechtelijke verboden. Ten aanzien 
vann de conflictregel wordt slechts opgemerkt dat het doel van de overeenkomst als zodanig 
inn overeenstemming is met art. 30 van het Verdrag en dat het EG-recht zich niet tegen 
dee in de overeenkomst opgenomen conflictregel verzet. 

Watt betekenen deze arresten nu voor de verwijzingsregels van het conflictenrecht? Het 
voorkomenn van 'dubbele belasting' speelt in het IPR niet zo eenduidig een rol als in het 
belastingrechtt en het sociale zekerheidsrecht. De coördinatie van de sociale zekerheid was 
vanaff  het begin een zaak van de Gemeenschap zelf.146 De coördinatie van het belas-
tingrechtt werd opgenomen in het oorspronkelijke art. 220 EG-Verdrag, dat coördinatie 
middelss verdragen voorschreef. Het privaatrechtelijke conflictenrecht kwam echter in het 
oorspronkelijkee EEG-Verdrag niet voor.147 Afwezigheid van eenduidige iPR-regels kan 
echterr wel degelijk leiden tot een cumulatie van verplichtingen, bijvoorbeeld omdat land 
XX het ene recht van toepassing acht en land Y het andere.148 Het conflictenrecht zelf 
enn a fortiori de conflictenrechtelijke verdragen, dienen dus een doel dat heel wel verenigbaar 
iss met het EG-recht.149 Hiermee is de eerste voorwaarde van de gelijkheidstoets vervuld. 
Dee gelijkheidstoets eist verder dat het onderscheid op objectieve gronden berust en dat 
hett onderscheid relevant en noodzakelijk is gezien de doelstelling van regeling. Deze twee 
eisenn vertalen zich naar het conflictenrecht in de eis dat de gekozen aanknopingsfactor 
redelijkk en gebruikelijk moet zijn.150 

1455 HvJ EG 10 november 1992 C-3/91 Jur 1992, 1-5529 (Exportur) r.o. 15. Zowel het gangbare verwij-
zingscriteriumm (land waar de bescherming wordt ingeroepen) als het in de overeenkomst opgenomen 
criteriumm (land van herkomst van de benaming) hebben geen betrekking op eigenschappen van het 
inbreukmakendee produkt zelf. Beide 'verwijzingsregels' maken dus geen onderscheid o.g.v. van de 
herkomstt van de inbreukmakende goederen. Ook dat kan verklaren waarom de conflictregel zelf als 
neutraall  wordt beschouwd. 

1466 Vo 1408/71 is gebaseerd op de bepaling die nu is opgenomen in art. 42 EG-Verdrag. 
1477 Wel schreef art. 220 EG-Verdrag (oud) regelingen voor met betrekking tot de erkenning van buiten-

landsee vennootschappen, zetelverplaatsing en grensoverschrijdende fusies. 
1488 Ik ga hier niet verder in op de vraag of het nationaliteitscriterium om procesrechtelijke redenen 

discriminatoirr werkt. Er wordt namelijk wel gesteld dat er altijd een zekere mate van procesrechtelijke 
benadelingg uitgaat van de toepassing van buitenlands recht in verband met de verminderde kenbaarheid 
vann dat recht en de afwezigheid van toetsing in cassatie. Zie ook Flessner 1990, 59 en 123-124; 
Brödermannn (1994,235) toetst dit aspect ten aanzien van de handelingsbekwaamheid. Hij constateert 
datt toepassing van buitenlands recht op de handelingsbekwaamheid in intracommunautaire casusposities 
geenn relevant processueel nadeel voor betrokkenen met zich meebrengt. 

1499 Verg. HvJ EG 12 mei 1998 C- 336/96 Jur 1998,1-2793 (Gilly ) r.o. 32 en HvJ EG 10 november 1992 
C-3/911 Jur 1992, 1-5529 (Exportur) r.o. 37. 

1500 Het IPR beoogt een oplossing te bieden voor problemen veroorzaakt door rechtsverscheidenheid. Dit 
doell  bereikt het IPR alleen, als verschillende landen tot gelijksoortige oplossingen komen. Een op 
zichh redelijke aanknopingsfactor die echter internationaal gezien ongebruikelijk is, zal geen 
EntscheidungharmonieEntscheidungharmonie kunnen bereiken en daarmee in belangrijke mate zijn doel missen. 
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Eenn terrein waar het nationaliteitscriterium in het conflictenrecht nog altijd een belangrijke 
roll  speelt is het personen- en familierecht. Hoewel op een aantal deelgebieden de aankno-
pingg aan de nationaliteit heeft plaatsgemaakt voor aanknoping aan de woonplaats, komt 
dee nationaliteitsaanknoping daar nog steeds voor, bijvoorbeeld in het namenrecht, het huwe-
lijksvermogensrechtt en het erfrecht. Als ook in recente internationale verdragen de 
nationaliteitt als aanknopingspunt wordt gekozen voor het personen- en familierecht, kan 
mijnss inziens niet gezegd worden dat deze aanknoping per definitie in strijd is met het 
EG-recht.151 1 

Inn een aantal gevallen is aanknoping aan de nationaliteit dus mijns inziens toege-
staan.1522 Deze vrijheid gaat overigens niet zover dat de verwijzingsregel zelf onderscheid 
magg maken naar nationaliteit. Hiermee doel ik op situaties waarin voor eigen onderdanen 
eenn andere verwijzingsregel wordt gehanteerd dan voor niet-onderdanen. Dergelijke verwij-
zingsregelss zijn niet gebruikelijk, maar komen tot op de dag van vandaag wel voor. Eén 
voorbeeldd hiervan is te vinden in art. 5 lid 1 van het Duitse EGBGB (neue Fassung) dat 
eenn regeling bevat voor bipatridie. Bij bipatriden wordt voor aanknoping aan de nationaliteit 
gebruikk gemaakt van de effectieve nationaliteit, de nationaliteit waarmee betrokkene de 
nauwstee band heeft. Voor bipatriden die mede de Duitse nationaliteit hebben, geldt echter 
altijdd de Duitse nationaliteit. Ook het Nederlandse IPR kent een dergelijke regel. Deze geldt 
echterr niet voor de nationaliteitsaanknoping in het algemeen, maar is opgenomen in het 
conflictenrechtt ten aanzien van specifieke rechtgebieden zoals het namenrecht.153 Er wordt 
inn die gevallen binnen het systeem van de verwijzingsregel een onderscheid gemaakt tussen 
eigenn onderdanen en buitenlanders. 

Inn nog extremere vorm speelt dat bij een regel van het Duitse internationale on-
rechtmatigee daadsrecht. In art. 38 EGBGB (nF) is uitsluitend ten gunste van Duitsers een 
limiett opgenomen voor de aansprakelijkheid ten aanzien van door hen gepleegde on-
rechtmatigee daden. Hun aansprakelijkheid wordt, ongeacht het overigens toepasselijke recht, 
beperktt tot het maximum dat naar Duits recht zou worden toegekend.154 Het verschil 
tussenn deze twee regelingen is dat de regeling met betrekking tot de onrechtmatige daad 
niett neutraal is ten opzichte van het materieelrechtelijke resultaat. De regeling van bipatridie 

1511 Het namenverdrag is uit 1980 (Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen 
enn voornamen München 1980 Trb. 1981, 72), het huwelijksvermogensverdrag uit 1978 (Trb. 1988, 
130)) en het erfrechtverdrag uit 1989 (Trb. 1994, 49). Verschillende lidstaten zijn partij bij deze 
verdragen:: Italië, Nederland, Spanje en Portugal bij het namenverdrag; Luxemburg en Nederland bij 
hett erfrechtverdrag en Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Portugal bij het 
huwelijksvermogensverdrag. . 

1522 Ook ten aanzien van de handelsbekwaamheid van personen is nationaliteitsaanknoping mijns inziens 
niett discriminatoir. Of onder omstandigheden de aanknoping tot belemmering van het internationale 
rechtsverkeerr kan leiden is een tweede. Mijns inziens wordt een eventuele belemmering van het 
rechtsverkeerr adequaat ondervangen door art. 11 EVO (de Lizardi-regel). Idem Struycken RdC 1992-1, 
353.. Anders: Drobnig RabelsZ 1970, 636 e.v.; Brödermann 1994, 229 e.v. Zie ook Lipp RabelsZ 
1999,, 107 e.v. 

1533 Art. 2 Wet conflictenrecht namen Stb. 1989, 288. 
1544 Art. 12 EGBGB aF = art. 38 EGBGB nF. Zie Drobnig RabelsZ 1970, 660. 
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iss dat in principe wel. Toch staat ook de (Duitse) bipatridenregel op gespannen voet met 
hett discriminatieverbod.155 Hoewel een eventuele benadeling hier uitsluitend op het IPR-
niveauu plaatsvindt, zal het moeilijk zijn om binnen het systeem van de meerzijdige verwij-
zingg valide argumenten aan te dragen voor een dergelijk verschil in behandeling.156 

Dee redelijkheid en gebruikelijkheid van aanknoping aan de nationaliteit ligt in het 
overeenkomstenrechtt anders dan in het personen- en familierecht. Op het eerste gezicht 
speeltt nationaliteit op dit terrein geen rol meer. Binnen de Unie zijn de conflictregels voor 
overeenKomstenn opgenomen m net CVVJ. uu v^iarag, uUi uojnnauüi  u.i «uu ..^̂ " 
communautaire,communautaire, bevat in art. 6 een bijzondere regel voor arbeidsovereenkomsten. Het EVO 
gaatt uit van het beginsel van de partijautonomie. Partijen mogen het toepasselijk recht 
opp hun overeenkomst zelf kiezen, zij het dat deze vrijheid op grond van art. 6 lid 1 EVO 
dee rechtsbescherming van de werknemer niet kan aantasten. De vraag of het discrimina-
tieverbodd enige invloed heeft op het openstellen dan wel het uitoefenen van de partij-
autonomiee komt in een aparte paragraaf aan de orde. Op deze plek wil ik aandacht besteden 
aann de objectieve verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO. 

Dee in art. 6 lid 2 EVO opgenomen verwijzingsregel knoopt aan bij de werkplek, dan 
well  de vestiging van de werkgever en noemt de nationaliteit niet met zoveel woorden. 
Well  bevat de bepaling de mogelijkheid af te wijken van de twee vaste aanknopingspunten 
alss blijkt dat een ander recht nauwer bij de casus betrokken is. Het is op dit punt, bij het 
invullingg van de nauwste betrokkenheid, dat de nationaliteit van de werknemer een rol 
kann gaan spelen. Uit het onderzoek van de literatuur en jurisprudentie in Nederland, 
Frankrijkk en Duitsland blijkt dat in dat kader de nationaliteit ook inderdaad gebruikt wordt. 
Inn Frankrijk werd deze aanknoping met name gebruikt om eigen werknemers te beschermen 
tegenn toepassing van 'exotische' rechtsstelsels. De facto werd dus een onderscheid gemaakt 
all  naar gelang werknemer en werkgever beide uit het land van de rechter afkomstig waren 
dann wel beide uit een ander land. De regeling werkte eenzijdig ten gunste van Fransen. 
Eenn dergelijke eenzijdige regeling is mijns inziens zonder meer in strijd met het 
discriminatieverbod.. Het is echter de vraag of het gebruik maken van de nationaliteit als 
aanknopingsfactorr in het arbeidsrecht überhaupt is toegestaan. 

Opp basis van het Gilly-arrest lijk t aanknoping aan de nationaliteit in het verwijzingsrecht 
toegestaann als dit internationaal gezien een gebruikelijk en redelijk criterium is. Is het 
criteriumm gebruikelijk? Ja en nee. Zoals gezegd, komt de nationaliteit van de werknemer 
inn de verwijzingsregel voor arbeidsovereenkomsten niet met zoveel woorden voor. Ook 
hett internationale overeenkomstenrecht in het algemeen maakt geen gebruik van de 
nationaliteitt van partijen. Wel is het in de rechtspraak van verschillende landen een 
belangrijkk criterium waarop wordt afgeweken van de standaardaanknopingen, zij het 
eigenlijkk altijd in combinatie met de vestigingsplaats van de werkgever. Verder is het ten 

1555 Verg. Drobnig RabelsZ 1970, 658, Brödermann 1994, 244. 
1566 Verg. Gamillscheg RabelsZ 1973, 291. De Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op 

geslachtsnamenn en voornamen Miinchen 1980 Trb. 1981,72, waarop de Nederlandse Wet conflicten-
rechtt namen ts gebaseerd, kent overigens een dergelijke nationaliteitsdiscriminatie niet. 
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aanzienn van het personeel van multinationals en ambassades gebruikelijk te onderscheiden 
tussenn expatriates, host-country nationals en third country nationals.151 De twee hierboven 
besprokenn Duitse casus inzake de Duitse ambassade en het Goethe-Institut geven hiervan 
evenzoveell  voorbeelden. Tegelijkertijd laten die casus zien dat de acceptatie van onderscheid 
naarr nationaliteit gering is.158 Ten aanzien van de categorie gastarbeiders bijvoorbeeld 
iss het communis opinio dat het verbod op onderscheid naar nationaliteit er bij uitstek is 
omm deze werknemers te verzekeren van gelijke behandeling.159 Moet nu geconstateerd 
worden,, dat aanknoping aan de nationaliteit van de werknemer - inmiddels - een verboden 
discriminatiee oplevert of zijn er toch gevallen waarin de nationaliteit een redelijk onder-
scheidingscriteriumm is? 

Dee in de praktijk belangrijkste toepassing van de nationaliteitsaanknoping in het inter-
nationalee arbeidsrecht vindt plaats via de zogenaamde uitzendingsregel. Deze uitzen-
dingsregell  houdt in dat de gedurende kortere of langere tijd uitgezonden werknemer 
onderworpenn blijf t aan het recht van het land van uitzending. De regel zondert de uitgezon-
denn werknemer juridisch af van zijn collega's ter plaatse. Ook als het dagelijkse ar-
beidslevenn grotendeels beheerst wordt door de lokale gebruiken, blijf t de lange-termijn-
positiee van betrokkene afgestemd op het land van herkomst. 

Menigeenn die over de wereld gereisd heeft, kent de situatie van de typische expatriate: 
ondergebrachtt in een speciale compound voor buitenlanders, de vrije tijd doorbrengend 
opp de Hollandse club, met een verblijfsvergunning beperkt tot de duur van het arbeids-
contractt en eventueel een partner die wel een verblijfs- maar geen werkvergunning krijgt. 
Vann integratie in het werkland is niet of nauwelijk sprake. Een vergelijkbare positie kent 
dee ontwikkelingswerker die weliswaar tijdens zijn uitzending een salaris krijgt dat aangepast 
iss aan het lokale loonniveau, maar die dat inkomen op een bankrekening in Nederland 
aangevuldd ziet tot Nederlandse maatstaven. 

Dergelijkee enclaves in de arbeidsmarkt zijn niet alleen feitelijk van aard, maar hebben 
ookk een juridisch kader bijvoorbeeld in het vreemdelingenrecht dat het recht op verblijf 
vann de betrokkene vaak koppelt aan de duur van de werkzaamheden. Als de werknemer 
echter,, op grond van het vreemdelingenrecht, na beëindiging van de arbeid het land dient 
tee verlaten, zal zijn langetermijnplanning niet op het werkland gericht zijn maar op het 
enigee land dat hem te allen tijde toegang zal verschaffen: zijn vaderland. Het lijk t dan voor 
dee hand te liggen ook zijn (lange termijn) juridische positie af te stemmen op het land 
vann herkomst. In deze behoefte voorziet de uitzendingsregel. 

1577 Zie bijvoorbeeld de Weens Verdragen inzake diplomatieke betrekkingen (1961 art. 8) en consulaire 

betrekkingenn (1963 art. 22). 

1588 Zie voor Nederlandse uitspraken over onderscheid op grond van nationaliteit c.q. woonplaats Ar-

bitragecommissiee KNV B vonnis nr. 568 van 9 juli 1996 (Kanu v. Ajax) TvA 1997/1 blz. 4 en met 

namee 7 (ov. 22); HR 20 maart 1992 NJ 1992, 495 nt. Stein, NIPR 1992 nr. 364, JAR 1992, 11, 

MigrantenrechiMigrantenrechi 1992, 95-98 nt. Rodrigues (Nedlloyd); CGB 4 februari 1997 Oordeel 97-13 Oordelen-

bundelbundel 1997, 60; JAR 1997, 38, NIPR 1997, 235 en CGB 8 jul i 1998 Oordeel 98-81 Oordelenbundel 

1998,, 404. 

1599 Gamillscheg RabetsZ 1973, 285; Romero in Milward e.a. 1993, 40. 
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Eenn van de doelstellingen van het vrij verkeer was het opheffen van de segregatie van 
buitenlandsee werknemers.160 Het verblijfsrecht van betrokkenen is binnen de EU ook niet 
meerr gekoppeld aan het hebben van een - specifieke - betrekking. Het juridisch afzonderen 
vann vanuit een EU-land naar een ander EU-land gedetacheerde werknemers op grond van 
eenn gemeenschappelijke herkomst van werknemer en werkgever staat dan ook op gespannen 
voett met deze integratiegedachte.161 Als een werknemer afkomstig uit een lidstaat is 
toegetredenn tot de arbeidsmarkt van een andere lidstaat, valt hij in beginsel onder het 
arbeidsrechtt van de lidstaat van ontvangst. 

Ditt wit overigens niet zeggen, dat de uitzendingsregel in het Europese IPR in het geheel 
geenn rol meer zou kunnen spelen. De uitzendingsregel beoogt de uitgezonden werknemer 
tee beschermen tegen 'vreemd' arbeidsrecht.162 Het belang van de regel neemt dan ook 
toee naarmate de rechtssystemen van de betrokken landen verder uiteen lopen. Binnen Europa 
groeienn de arbeidsrechtstelsels inhoudelijk duidelijk naar elkaar toe. Steeds meer delen 
vann het arbeidsrecht, zoals het arbeidsomstandighedenrecht en de regulering van de ar-
beidstijden,, zijn onderwerp van harmonisatie. Ook de handhaving van het recht is in 
belangrijkee mate Europees rechtelijk georganiseerd. Er bestaat Europees bevoegdheids- en 
erkenningrecht,, samenwerking ten aanzien van de betekening, de inhoud van buitenlands 
rechtt enz. Deze espace jiidiciaire is echter territoriaal beperkt; in de relatie met derde landen 
geldenn de tegen de uitzendingsregel aangevoerde argumenten in veel mindere mate. 
Bovendienn is het EG-recht slechts van toepassing op discriminatie tussen EU-onderdanen 
onderling. . 

Datt de uitzendingsregel ook onder het EG-recht een plaats kan hebben, en wel in de 
verhoudingg met derde landen, blijkt uit het arrest Prodest.163 In dat arrest overwoog het 
Hoff  van Justitie dat het "non-discriminatiebeginsel ook van toepassing is op het geval van 
eenn onderdaan van een Lid-Staat die als loontrekkende is aangesteld door een onderneming 
uitt een andere Lid-Staat, gedurende de periode dat die werknemer voor rekening van die 
ondernemingg tijdelijk arbeid verricht buiten het grondgebied van de Gemeenschap ...." 
Hett Hof van Justitie formuleert hier dus een gemeenschappelijke herkomst-criterium, zij 
hett dat deze herkomst verwijst naar het feit dat de werknemer onderdaan is van een van 

1600 Romero in: Milward 1993, 53; Johnson/O'Keeffe CMLR 1994, 1323. Zie voor de verschillende 
beweegredenenn van de oorspronkelijke zes lidstaten ten aanzien van het vrij verkeer van werknemers, 
Romeroo in: Milward 1993, 44 en 52 e.v. In de begintijd van de EG was migratie voornamelijk 
seizoensarbeidd en anderszins in tijd gelimiteerd werk waarbij de werknemer niet geacht werd zijn 
vastee woon- of verblijfplaats te verleggen naar het werkJand. De recrutering geschiedde via gerichte 
wervingg door overheidsinstanties (I.e. blz. 40 en 50). In 1952 stelde Italië voor om de nationale 
arbeidsmarktenn van de leden van de OEEC daadwerkelijk open te stellen voor (individuele) buiten-
landsee werknemers (I.e. blz. 46. De diverse reacties op dit voorstel worden weergegeven op blz. 45). 
Ookk de EEG kende oorspronkelijk geen daarwerkelijk vrij verkeer maar slechts een beperkte 
liberaliseringg van vraaggestuurde migratie (I.e. blz. 53-54). 

1611 Zie ook de toelichting van de Commissie op het voorstel voor een verordening inzake het toepasselijk 
rechtt op arbeidsovereenkomsten uit 1972, opgenomen in RabelsZ 1973, 585 e.v., 590. 

1622 Vergelijk Gamillscheg RabelsZ 1973, 291 en 314. 
1633 HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest) r.o. 10 en dictum. 
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dee lidstaten. Het gaat er dus in feite om dat zowel werkgever als werknemer afkomstig 
zijnn uit een lidstaat van de Unie, de precieze nationaliteit van de betrokkenen is niet 
relevant. . 

Doorr de EU voor de uitzendingsregel als één juridisch gebied te beschouwen, ontstaat 
eenzelfdee situatie als ten aanzien van de vs. Op grond van de uitzendingsregel werd in 
eenn aantal Nederlandse en Duitse uitspraken een door een Amerikaans bedrijf uitgezonden 
Amerikaann onderworpen geacht aan Amerikaans recht.164 Daarmee is het toepasselijk 
rechtt echter nog niet afdoende vastgesteld. Hiervoor moet immers bekend zijn welke van 
dee onderling nogal verschillende statelijke systemen van arbeidsrecht de overeenkomst 
beheerst.. Dit is in de praktijk meestal afhankelijk van de vestigingsplaats van de werkgever. 
Inn feite biedt de uitzendingsregel dus een voorbeeld waarin de aanknoping verschuift van 
dee locus laboris naar de vestiging van de werkgever. De nationaliteit van de werknemer 
vormtt slechts een van de mogelijke argumenten voor deze verschuiving. In het arrest van 
hett Hof van Justitie spelen daarnaast de plaats van werving en het voortbestaan van een 
bandd met de uitzendende onderneming een rol. 

66 Voorrangsregels en discriminatie 

Hett verwijzingsrecht is meerzijdig en inhoudelijk neutraal. Mede om die reden kan het 
rekenenn op coulance van de Europese rechter. Deze welwillendheid geldt echter niet 
noodzakelijkk voor de vanuit het materiële recht werkende iPR-technieken waarvan het 
werkenn met scope rules en voorrangsregels de belangrijkste is. Voorrangsregels zijn 
materieelrechtelijkee regels die voor hun toepasselijkheid niet afhankelijk zijn van de 
uitkomstt van de verwijzingsregel. Ze zijn voorzien van een eigen werkingssfeerbepaling 
diee bepaalt op welke casusposities de regeling van toepassing is (de positieve geldingspre-
tentiee van de regel) en op welke casusposities niet (de negatieve geldingspretentie). Voor-
beeldenn van regels met zo'n eigen werkingssfeer in het Nederlandse arbeidsrecht zijn de 
Wett minimumloon, de Wet op de ondernemingsraden, het BBA en de Wet arbeid mijnbouw 
continentaall  plat. 

Hett systeem van voorrangsregels wordt in het algemeen gezien als een inbreuk op 
dee neutrale verwijzing die rechtvaardiging behoeft. Deze rechtvaardiging wordt er meestal 
inn gevonden dat voorrangsregels een zwaarwegend, bovenindividueel belang beschermen. 
Dee werkingssfeer wordt vervolgens van dit belang afgeleid. Voorrangsregels zijn in het 
algemeenn van toepassing zodra, maar ook uitsluitend wanneer dat voor de bescherming 
vann het zwaarwegende belang noodzakelijk is. Vanuit conflictenrechtelijk perspectief luidt 
dee vraag dus meestal, of de band die een internationale arbeidsverhouding met Nederland 
heeft,, rechtvaardigt dat een bepaalde Nederlandse regeling hierop van toepassing is. Wordt 
hett belang dat de voorrangsregel dient, in de casus geraakt? 

1644 Zie bijv. BAG 29 oktober 1992 - 2 AZR 267/92 IPRax 1994, 123 (Piloten-arrest); HR 23 oktober 
19S77 NJ 1988, 842 (Sorensen). 
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Hett discriminatieperspectief is anders dan het iPR-perspectief. Als een Nederlandse voor-
rangsregell  wordt toegepast op een internationale casus, wordt deze casus ten aanzien van 
hett onderwerp dat bestreken wordt door de voorrangsregel, behandeld als een intern geval. 
Ditt zal, afhankelijk van de gehanteerde definities, in het algemeen geen discriminatie 
opleveren,, maar hoogstens een belemmering voor het vrij verkeer. Wordt de voorrangsregel 
niett toegepast, dan wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen interne gevallen en het 
voorgelegdee internationale geval. Vervolgens kan de vraag rijzen of er daardoor sprake 
iss van discriminatie. 

Hett discriminatieperspectief is dus in zekere zin omgekeerd aan dat van het IPR: juist 
dee niet-toepassing van een voorrangsregel dient beargumenteerd te worden. Dit volgt ook 
uitt het in hoge mate beschermende karakter van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht verleent 
rechtenn aan werknemers en legt deze slechts in beperkte mate verplichtingen op. Een 
werknemerr zal zich in een internationale context dan ook vrijwel altijd op het discrimina-
tieverbodd beroepen om te voorkomen dat hem de bescherming van het nationale recht ont-
houdenn wordt op basis van de internationaliteit van de casus. De negatieve geldingspretentie 
vann de wet komt onder vuur te liggen, niet de positieve geldingspretentie. Dit wordt ge-
ïllustreerdd door een aantal hierboven reeds besproken casus. 

Zowell  in de casus van het Goethe-Instituut te Mexico als in die met betrekking tot 
dee Duitse ambassade in Algerije beriep een (groep) werknemer(s) zich op het discrimina-
tieverbodd om een Duitse rechtspositieregeling alsnog toegepast te krijgen.165 In beide 
gevallenn vielen de werknemers niet onder de Duitse regeling op grond van hun nationaliteit. 
Eenn vergelijkbaar probleem, maar dan ten gevolge van een onderscheid op grond van woon-
plaats,, speelde in een zaak die in 1997 is behandeld door de Nederlandse Commissie Gelijke 
Behandeling.1666 In die casus werd de Nederlandse CAO voor de handelsvaart tot 9000 
Grosss Tonnage ter beoordeling voorgelegd. Op grond van art. 3 van die CAO waren de 
arbeidsvoorwaardenbepalingenn van de CAO wel van toepassing op in Europa woonachtige 
bemanningsledenn maar niet op zeelieden woonachtig in Indonesië en de Filippijnen. De 
CGBB werd gevraagd een oordeel uit te spreken over dit onderscheid. 

Dee uitspraak van de Commissie vertoont het volgende stramien. Er wordt geconstateerd 
datt de CAO rechten toekent aan werknemers in de zeevaart, maar dat een bepaalde groep 
werknemerss van deze rechten wordt uitgesloten. Het hierbij gebruikte criterium, de woon-
plaats,, wordt door de Commissie beschouwd als een indirect onderscheid op grond van 
nationaliteit.. Vervolgens dient niet de toepassing van een Nederlandse CAO op buitenlandse 
werknemerss gerechtvaardigd te worden maar juist het niet toepassen van die CAO en wel 
opp grond van de voor indirect onderscheid geldende rechtvaardigingsgronden. Via een vrij 
moeizamee constructie over de band van het volkenrecht acht de Commissie Gelijke Behan-
delingg uiteindelijk het onderscheid gelegitimeerd. De vraag naar de gelijkheid van de 

1655 BAG 11 september 1991 - 4 AZR 71/91 IPRax 1994, 44 (Goethe-Institut); HvJ EG 30 april 1996 

C-214/944 Jur 1996, 1-2253 (Boukhaifa). 

1666 CGB 4 februari 1997 Oordeel 97-13 Oordeienbundel 1997, 60; NIPR 1997, 235; JAR 1997, 38 

(Federatiee van Werknemers in de Zeevaart). 
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gevallenn is door de Commissie niet gesteld.167 Die vraag is echter voor de casuspositie 
essentieell  omdat het problematiseren van de gelijkheid van gevallen in internationale 
arbeidsverhoudingenn voorafgaat aan de discriminatievraag. Overigens is het gelijkheids-
criteriumm ook bruikbaarder omdat rechtvaardiging achteraf van een eenmaal discriminatoir 
bevondenn onderscheid in het algemeen niet mogelijk zal zijn. Dat dit zo is, hangt samen 
mett het karakter van voorrangsregels. 

Eenn voorrangsregel is een regel die een zwaarwegend, meestal bovencontractueel belang 
dient.. Als dit belang in het geding is, moet de regel worden toegepast. Zo niet, dan trekt 
hijj  zich terug. Voor zover een voorrangsregel verplichtingen oplegt aan personen betrokken 
bijj  een grensoverschrijdende arbeidsverhouding, kan dit een extra belasting voor de betrok-
kenee betekenen die belemmerend werkt op het grensoverschrijdende verkeer. Dit blijkt 
bijvoorbeeldd uit de jurisprudentie over diplomavereisten binnen de EG die de mobiliteit 
vann werknemers kunnen hinderen. In het algemeen legt het arbeidsrecht echter verplichtin-
genn op aan de werkgever. Deze ondervindt de hinder van de positieve toepassingsclaim 
vann voorrangsregels bij grensoverschrijdende dienstverrichtingen. De positieve gel-
dingspretentiee van arbeidsrechtelijke voorrangsregels zal dan ook met name aan de orde 
komenn in het hoofdstuk met betrekking tot het vrij verkeer van diensten. 

Alss de werknemer bezwaar aantekent tegen de scope rule van een voorrangsregel, heeft 
hijj  in het algemeen bezwaar tegen het feit dat deze regel hem niet beschermt. De 
werknemerr met woonplaats in de Filippijnen wil graag onder de Nederlandse CAO vallen; 
dee Belgische werkneemster wil net als haar Duitse collega's onder Duits recht werken 
enz.. In dat soort gevallen is er geen zwaarwegend nationaal belang gemoeid met toepassing 
vann het eigen recht, het probleem is veeleer dat het nationale recht zich de belangen van 
dee betrokken werknemer niet aantrekt.168 Een dergelijk terugtrekken van het nationale 
rechtt wegens gebrek aan belang laat zich echter vrijwel nooit rechtvaardigen op grond 
vann zwaarwegende nationale belangen. De beoordeling van het negatieve aspect van scope 
ruless zal dan ook in eerste instantie plaats moeten vinden aan de hand van de gelijkheids-
toetss en niet aan de hand van de rechtvaardigingstoets. 

Hett EG-recht biedt weinig houvast voor de vraag hoe het gelijkheidscriterium moet worden 
gehanteerdd bij de beoordeling van scope rules in het internationale arbeidsrecht. Ook in 
hett Nederlandse recht zijn nog slechts weinig voorbeelden voorhanden waarin de werkings-
sfeerbepalingg van een privaatrechtelijke regeling werd aangevochten op grond van het 
gelijkheidsbeginsel.. De uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling is de enige mij 

1677 Het is uit het oogpunt van het collectieve arbeidsrecht voor discussie vatbaar of de Nederlandse 

vakbondenn de meest aangewezen vertegenwoordigers zijn van Indonesische en Filippijnse zeelieden 

diee in de betreffende landen geworven en ook woonachtig zijn (Vgl. Rb. Den Haag 21 jul i 1966 SM A 

1966,, 677, 680). Deze vraag, die in een soortgelijke zaak in Duitsland op de voorgrond stond, lijk t 

echterr in de Nederlandse verhoudingen nauwelijks een rol te spelen. Zie BVerfG 10 januari 1995 

IBvFF 1/90 IPRax 1996, 115; Tomuschat IPRax 1996, 83 e.v., 86. 

1688 Verg. BVerfG 10 januari 1995 IBvF 1/90 IPRax 1996, 115. 
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bekendee uitspraak op dit punt. Dat betekent dat het formuleren van criteria voor gelijkheid 
inn internationale gevallen speculatief is. Een aantal criteria biedt zich aan. 

Alss de gelijkheidstoets het uitgangspunt is, ligt het voor de hand om arbeidsverhoudin-
genn die beheerst worden door hetzelfde recht in beginsel als arbeidsrechtelijk gelijk te 
beschouwen.. Verschil in bescherming op grond van bijvoorbeeld de woonplaats van de 
werknemerr dient dan beargumenteerd te worden. Uitgangspunt is dan dat werknemers met 
eenn internationale arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht in beginsel gelijk zijn aan 
werknemerss met een geheel interne arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht. Als de 
arbeidsovereenkomstenn van twee werknemers beide beheerst worden door Nederlands recht 
enn de ene valt wel onder de Wet minimumloon maar de andere niet, en wel op grond van 
eenn aan de nationaliteit of herkomst gelieerd criterium, dient het niet-toepassen van de 
Wett minimumloon gerechtvaardigd te worden. Op grond van de gelijkheidstoets moet het 
onderscheidd dan gebaseerd zijn op objectieve verschillen die relevant zijn in het licht van 
dee doelstelling van de Wet minimumloon. De keuze voor het toepasselijk recht op de 
arbeidsovereenkomstt als uitgangspunt voor gelijkheid stuurt erop aan dat regelingen die 
(mede)) de werknemer beschermen, zoveel mogelijk deel uitmaken van de lex causae. 

Eenn tweede criterium voor gelijkheid wordt geboden door het begrip 'deel uitmaken van 
dee arbeidsmarkt' zoals zich dat in het EG-recht ontwikkeld heeft.169 Werknemers die deel 
uitmakenn van een en dezelfde arbeidsmarkt zouden in beginsel gelijk behandeld moeten 
worden.. Ook hier zou vervolgens een nadere differentiatie mogelijk zijn, maar alleen voor 
zoverr dat logisch voortvloeit uit het - legitieme - doel van de betreffende regel. Een 
probleemm met het Europese arbeidsmarktcriterium is echter dat dit geen eenduidig begrip 
is.. Het kan verwijzen naar de plaats waar vraag en aanbod van banen elkaar treffen. In 
dezee betekenis lijk t het te worden gebruikt door A-G Lenz bij het arrest Prodest. De plaats 
vann totstandkoming van de overeenkomst is dan een belangrijke indicatie voor de betrokken-
heidd van een bepaalde markt. Als echter de concurrentie tussen werknemers onderling als 
criteriumm wordt genomen, zoals in het arrest Franse zeelieden, is de plaats waar de arbeid 
verrichtt wordt het belangrijkste criterium. 

Socialee dumping tenslotte heeft betrekking op een nog weer ander marktbegrip: het 
gaatt dan om de markt waarop ondernemingen met elkaar concurreren. In deze concurren-
tiestrijdd kunnen verschillen in arbeidsvoorwaarden een bepalende factor zijn. Sociale 
dumpingg is daarbij de negatieve waardering van de mogelijkheid dat een onderneming 
dee keuze van de vestigingsplaats laat bepalen door de loonkosten ter plekke en eventueel 
reedss gevestigde activiteiten verplaatst naar een lage lonen land. Deze mogelijkheid, sterk 
vereenvoudigdd door het vrij verkeer van goederen en de vestigingsvrijheid binnen de 
Europesee Unie, oefent een neerwaartse druk uit op het beschermingsniveau van dee duurdere 
lidstaten.. De bij deze sociale dumping betrokken werknemers behoren echter in het al-
gemeenn niet tot dezelfde arbeidsmarkt.170 

1699 Zie voor toepassing van het marktbegrip bij de beoordeling van de verwijzingsregel voor consumenten 
Wouterss NV1R 1996, 139. 

1700 Zie ook HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa). 
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Err blijven echter binnen het Europese recht minstens twee betekenissen over voor de 
termm 'arbeidsmarkt'. Door beide betekenissen relevant te achten wordt het begrip zodanig 
ruim,, dat een en dezelfde werknemer een voldoende band kan hebben met meer dan één 
arbeidsmarkt.. Als dat in beide landen leidt tot het vermoeden van gelijkheid, ontstaat er 
binnenn het Europese systeem een zekere juridische druk om de werknemer te beschermen 
volgenss de normen van beide betrokken landen. Elke afwijking dient immers extra bear-
gumenteerdd te worden. Dit kan leiden tot cumulatie van rechtsregels in de vorm van 
begunstigingg van de werknemer. Als een internationale arbeidsovereenkomst met een 
redelijkee mate van zekerheid is te lokaliseren op een bepaalde arbeidsmarkt, zal het recht 
datt geldt op die arbeidsmarkt overigens in het algemeen objectief toepasselijk zijn op de 
internationalee arbeidsovereenkomst. Arbeidsmarkt en objectief toepasselijk recht vallen 
grotendeelss samen.171 

Zowell  het toepasselijk recht-criterium als het arbeidsmarktcriterium zoeken een globaal 
criteriumm voor de gelijkheid van werknemers ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden in 
dee ruimste zin van het woord. Een andere mogelijkheid is dat de gelijkheid van de betrok-
kenn werknemers puur en alleen beoordeeld wordt op basis van de specifieke doelstelling 
vann de voorrangsregel in geding.172 Voorrangsregels worden in dat perspectief beschouwd 
alss geheel zelfstandige regels die hun inbreuk op de privaatrechtelijke vrijheid moeten 
verantwoordenn vanuit hun doel. In feite moet dan altijd uitsluitend de positieve gel-
dingspretentiee worden verdedigd; niet-toepassen van de voorrangsregel is de norm. Een 
dergelijkee liberale opvatting over het vrij verkeer binnen de Unie is in de literatuur onder 
anderee aan te treffen bij Fallon en Wouters.173 

Inn het Nederlandse IPR is een dergelijke restrictieve opvatting over de werkingssfeer van 
voorrangsregelss terug te vinden in de uitleg die de Hoge Raad heeft gegeven van art. 4 
lidd 2 van de Wet minimumloon. Volgens de Memorie van Toelichting bij deze wet beperkt 
art.. 4 lid 2 de werking van de wet tot werknemerscategorieën die geacht kunnen worden 
geheell  tot de Nederlandse rechtssfeer te behoren.174 Daarop legde de Hoge Raad in 1980 
dee bepaling zo uit dat de Wet minimumloon slechts van toepassing is op de arbeidsver-
houdingg van werknemers werkzaam buiten Nederland als deze de invloed van het Neder-

1711 Dit verklaart ook waarom in de praktijk (objectieve) toepasselijkheid van Nederlands recht vrijwel 
altijdd samenvalt met toepasselijkheid van art. 6 BBA. 

1722 Vergelijk op dit punt ten aanzien van het belastingrecht: HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 
1-30911 NJ 1997, 243 (Asscher) r.o. 41 en 42. In dat arrest verklaarde het Hof dat ingezetenen zich 
inn beginsel niet in een gelijke positie bevinden als niet-ingezetenen (globaal criterium); het onthouden 
vann belastingvoordelen aan niet-ingezetenen die wel belastingplichtig zijn, moet echter verantwoord 
kunnenn worden vanuit de regeling van het specifieke voordeel zelf (regelgebonden criterium). 

1733 Wouters NVIR (1996, 101 en 115) en Fallon (in: L.A. Rigaux 1993, 218) gaan zelfs nog iets verder 
doorr het vrij verkeer als liberaal principe te hanteren ook ten opzichte van de meerzijdige verwij-
zingsregel.. Elke beperking van de (conflictenrechtelijke) partijautonomie is dan onderworpen aan 
eenn rechtvaardigingstoets. 

1744 Voor de werkingssfeer van de Wet minimumloon, zie deel IV hoofdstuk 4 par. 63. 
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landsee welvaarts- en prijspeil ondervinden.175 De Hoge Raad koppelt de werkingssfeer 
vann de regeling daarbij direct aan het doel van de regeling. Is het directe doel van de 
regelingg niet in het geding, dan is de wet niet van toepassing ongeacht de vraag of de ar-
beidsovereenkomstt wordt beheerst door Nederlands recht. 

Inn het arrest Asscher lijk t het Hof van Justitie voor het internationale belastingrecht aan 
tee sturen op een regelgebonden gelijkstelling: gezien de specifieke inhoud en de doelstelling 
vann de regel verkeert het communautaire geval in een vergelijkbare positie als het interne 
geval.1766 Als deze opvatting wordt doorgetrokken naar het arbeidsrecht betekent dat, dat 
voorr de beoordeling van de scope rule van de Wet Minimumloon uitsluitend rekening hoeft 
tee worden gehouden met de doelstelling van de Wet Minimumloon zelf. Deze opvatting 
sluitt echter slecht aan bij de notie dat de vreemdeling die legaal deel uitmaakt van een 
bepaaldee arbeidsmarkt, evenveel recht heeft op bescherming als de eigen werknemer. Voor 
zoverr het arbeidsrecht direct rechten verschaft aan werknemers, ligt het dan ook mijns 
inzienss voor de hand om voor de gelijkheid van de gevallen een algemeen criterium te 
hanteren,, zoals het arbeidsmarktcriterium, of het criterium van het op de overeenkomst 
toepasselijkee recht. Het verschil tussen deze twee schuilt hoofdzakelijk in het antwoord 
opp de vraag in hoeverre een regeling ook deel uitmaakt van het gekozen recht. 

Dee mogelijkheid van rechtskeuze compliceert het gebruik van het toepasselijk recht 
opp de arbeidsovereenkomst als maatstaf voor gelijkheid ten aanzien van nationaliteits-
discriminatie.. We zoeken immers een objectieve maatstaf voor gelijkheid. Het objectief 
toepasselijkk recht biedt zo'n maatstaf en geeft in het algemeen ook een betrouwbare 
indicatiee voor de arbeidsmarkt waarvan de betrokkene deel uitmaakt. De rechtskeuze door 
partijenn kan echter deze objectieve gelijkheid doorbreken. Over de verhouding tussen con-
flictenrechtelijkee partijautonomie en het verbod op discriminatie naar nationaliteit handelt 
dee volgende paragraaf. 

77 Rechtskeuze en discriminatie 

Hett verbod op discriminatie naar nationaliteit zoals dat is opgenomen in het EG-Verdrag 
enn de secundaire wetgeving, werkt in belangrijke mate door in horizontale verhoudingen. 
Opp grond van art. 7 van Vo 1612/68 is elke discriminerende bepaling in individuele arbeids-
overeenkomstenn nietig. Collectieve regelingen vallen zowel onder de Verordening als onder 
dee verdragsbepalingen zelf. Maar zo goed als het discriminatieverbod geldt, gelden de 
daarbijj  behorende uitzonderingen. Dit blijkt uit verschillende uitspraken van het Hof van 
Justitiee zowel met betrekking tot het vrij verkeer binnen de Unie als over het 
ambtenarenrechtt van de EU zelf. Werkgevers mogen bijzondere regelingen treffen voor 

1755 HR 30 mei 1980 NJ 1980, 364. 

1766 HvJ EG 27 juni 1996 C-107/94 Jur 1996, 1-8991. NJ 1997, 243 (Asscher) r.o. 42 met verwijzing 

naarr HvJ EG 14 februari 1995 C-279/93 Jur 1995, I- 225 (Schumacker) r.o. 36-38. 
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hunn buitenlandse en/of internationaal actieve personeel, mits deze regelingen logisch 
aansluitenn op de bijzondere (rechts)positie van dat personeel. In arresten als Siotgu, Vutera, 
Hochstrasss en Airola werden verschillende specifieke voorzieningen beoordeeld zoals ont-
heemdingstoeslagen,, reiskostenvergoedingen en verhuiskostenvergoedingen.177 In al die 
gevallenn week alleen de materieel rechtelijke positie van de betrokken werknemers af van 
diee van hun collega's en dan nog op specifieke onderdelen. De partijen bij de overeenkomst 
zijnn echter ook in staat de conflicten!-echtelijke positie van internationaal actieve werknemers 
tee beïnvloeden en wel door het uitbrengen van een rechtskeuze. 

Rechtskeuzee heeft twee elementen die beide getoetst kunnen worden aan de bepalingen 
inzakee het vrij verkeer van werknemers. Ten eerste moet het IPR een rechtskeuze toestaan 
enn er een bepaald conflictenrechtelijk gevolg aan verlenen. Ten tweede brengen partijen 
bijj  de overeenkomst al of niet een rechtskeuze uit. In de praktijk van de arbeidsverhoudin-
genn betekent dat, dat de werkgever een rechtskeuze opneemt in de arbeidsvoorwaarden 
vann een bepaalde groep werknemers: hij biedt een rechtskeuze aan of dringt die in sommige 
gevallenn zelfs op aan bepaalde werknemers. De mogelijkheid van het opnemen van een 
rechtskeuzee in een CAO blijf t hier verder buiten beschouwing. 

Inn de - inmiddels verouderde - literatuuur over gastarbeid werd wel gesteld dat het 
uitbrengenn van een rechtskeuze in de arbeidsovereenkomsten van gastarbeiders niet moest 
wordenn toegestaan omdat dit ertoe zou leiden dat de gastarbeider beroofd werd van de 
beschermingg van het recht van het werkland en in plaats daarvan werd onderworpen aan 
hett veel minder beschermende recht van het land van herkomst. De rechtskeuzevrijheid 
vann het IPR zou in dat geval discriminatie in de hand werken. Dit gevaar kan op verschil-
lendee manieren worden ondervangen. Zo kan rechtskeuze in arbeidsovereenkomsten inte-
graall  worden verboden. Ook kan de rechskeuzebevoegdheid worden beperkt tot arbeids-
verhoudingenn die geen duidelijke band met één bepaalde arbeidsmarkt hebben.178 Art. 
66 EVO kiest nog een andere oplossing, en wel door het effect van de rechtskeuze te 
beperken.. Een eerste vraag is echter of de arbeidsovereenkomsten van gastarbeiders wel 
beschouwdd kunnen worden als internationale overeenkomsten. Een conflictenrechtelijke 
rechtskeuzee is namelijk op grond van art. 3 lid 3 EVO alleen mogelijk als de rechtsver-
houdingg aanknopingspunten heeft met verschillende landen.179 Als alle elementen van 
hett geval, behalve een eventuele forumkeuze, ten tijde van het uitbrengen van de rechts-
keuzee zijn verbonden met een enkel land, is slechts een materieelrechtelijke rechtskeuze 
toegestaan.. Welke elementen van het geval hierbij relevant zijn, vermeldt art. 3 lid 3 EVO 
niet.. Het verbod op discriminatie naar nationaliteit verhindert vervolgens dat de nationaliteit 
off  herkomst van betrokkene hierbij een rol speelt. 

1777 HvJ EG 12 februari 1974 zaak 152/73 Jur 1974, 153; HvJ EG 15 januari 1981 zaak 1322/79 Jur 
1981,, 127; HvJ EG 16 oktober 1980 zaak 147/79 Jur 1980, 3005; HvJ EG 20 februari 1975 zaak 
21/744 Jur 1975, 221. 

1788 Verg. Voorontwerp EVO art. 5 en het voorstel van de Commissie voor een verordening inzake het 
toepasselijkk recht op arbeidsovereenkomsten uit 1972 PB EG 1972 C 49/26. 

1799 Art. 3 lid 3 EVO. 
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Alss de mogelijkheid van discriminatie door rechtskeuzes wordt beschouwd als een 
foutt van het IPR, zijn er dus diverse oplossingen te vinden binnen het IPR. De uit een 
rechtskeuzee resulterende ongelijke behandeling kan echter ook de werkgever verweten 
worden.. Tenslotte biedt het IPR de rechtskeuzemogelijkheid slechts aan; het zijn de partijen 
bijj  de overeenkomst die er gebruik van maken. Daarbij kan de werkgever discriminerend 
tee werk gaan, bijvoorbeeld door uitsluitend op basis van nationaliteit de ene groep 
werknemerss wel en de andere groep werknemer niet een rechtskeuze aan te bieden c.q. 
opp te dringen. Dit was precies het verwijt van de benadeelde werknemers in de twee 
hierbovenn beschreven 'Duitse' casuspositie, te weten de Mexicaanse zaak tegen het Goethe-
Institutt en het Europese arrest in de zaak Boukhalfa: hun Duitse collega's kregen een 
rechtskeuzee voor Duits recht aangeboden en zij niet. In beginsel kan ook dit handelen van 
werkgeverss getoetst worden aan het EG-Verdrag, nu het discriminatieverbod horizontale 
werkingg heeft. 

Err zijn derhalve twee niveaus voor het beoordelen van een als ongewenst ervaren 
onderscheidd gebaseerd op een rechtskeuze in de arbeidsovereenkomsten van een bepaalde 
groepp werknemers. Onder het huidige recht is echter op beide niveau's de mogelijkheid 
vann toetsing aan het EG-recht gering. Onder het EVO is het namelijk niet mogelijk een 
werknemerr door een rechtskeuze te benadelen. Door het systeem van art. 6 lid 1 EVO 
resulteertt een rechtskeuze in een favor-systeem waarbij het beschermingsniveau van het 
objectieff  toepasselijk recht als minimum fungeert. Rechtskeuzes zijn dan alleen 
discriminerendd ten opzichte van degenen die ze niet krijgen aangeboden: in de casus be-
treffendee het Goethe Institut en de Duitse ambassade waren dat de niet-Duitse werknemers. 

Inn de casus betreffende het Mexicaanse Goethe Institut waren alle gevallen die geen 
rechtskeuzee kregen aangeboden, te beschouwen als interne gevallen. Een dergelijke discri-
minatiee kan, ook als de casus verplaatst wordt naar Europa, nooit in strijd komen met het 
EG-recht.. Het EG-recht beschermt immers niet tegen omgekeerde discriminatie.180 Het 
EG-rechtt zou zich echter in een binnen Europa gelegen situatie wel degelijk verzetten tegen 
hett Duitse arbeidsvoorwaardenbeleid ten aanzien van culturele instellingen gestitueerd in 
anderee landen.181 Zoals ik hierboven reeds heb aangegeven is het onder het Europese 
rechtt geoorloofd een onderscheid te maken tussen gedetacheerd personeel en lokaal ge-
worvenn personeel. Onderscheid tussen het lokaal geworven personeel onderling of het 
gedetacheerdee personeel onderling op grond van nationaliteit en/of herkomst dient echter 

1800 Kapteyn/Verloren van Themaat 1995, 350. Op de casus van het Mexicaanse filiaal van het Goethe 
Institutt was overigens het EG-recht niet van toepassing. Ik heb hierboven verdedigd dat ook op de 
Duitsee ambassade casus mijns inziens art. 39 EG-Verdrag niet zou moeten worden toegepast. 

1811 De positie van diplomatieke vertegenwoordigingen is iets minder helder. Het EG-recht maakt namelijk 
zelf,, in Vo 1408/71 voor het toepasselijk sociale zekerheidsrecht verschil tussen onderdanen van de 
zendstaatt en andere werknemers van diplomatieke vertegenwoordigingen. De eerste krijgen een keuze 
aangebodenn tussen verzekering in de ontvangststaat of verzekering in de zendstaat. Zie art. 16 lid 
2. . 
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beperktt te blijven tot die onderwerpen waarbij daadwerkelijk verschil tussen de betreffende 
groepenn bestaat.182 Hiermee zijn echter de werknemers in interne situaties niet geholpen. 

Al ss internationaal opererende werkgevers discrimineren door rechtskeuzes uitsluitend 
aann te bieden aan hun nationale onderdanen, zal dat grotendeels bestreden moeten worden 
viavia het nationale discriminatierecht. Dit is ook precies wat er in het geval van het Goethe 
Institutt in Mexico gebeurd is. In Nederland betekent dat beoordeling aan de hand van de 
Algemenee wet gelijke behandeling. 

Hierbovenn is onderzocht of de rechtskeuze in het IPR kan leiden tot een ongeoorloofd onder-
scheidd tussen groepen werknemers. Het uitgangspunt dat rechtskeuze verdacht is vanuit 
hett oogpunt van gelijkheid, staat enigszins haaks op een in de literatuur wel aangetroffen 
meningg dat het EG-Verdrag zich verzet tegen elke beperking van de rechtskeuze die niet 
wordtt gerechtvaardigd door zwaarwegende belangen. Deze mening is bijvoorbeeld in 1993 
verkondigdd door Fallon, in 1996 door Wouters en in 1998 door Von Wilmowsky.183 Deze 
driee auteurs baseren hun betogen op het contractenrecht in het algemeen en niet specifiek 
opp het arbeidsovereenkomstenrecht. De arbeidsovereenkomst heeft in het EG-Verdrag echter 
eenn aparte positie door de directe band die deze overeenkomst heeft met het vrij verkeer 
vann werknemers. Dit vrij verkeer biedt bepaalde garanties tegen verschillen in arbeidsvoor-
waardenn tussen werknemers op dezelfde arbeidsmarkt, zowel ter bescherming van de migre-
rendee werknemer zelf als ter bescherming van zijn collega-werknemers. Een dergelijke 
specialee positie heeft de consument of de verzekeringsnemer niet. 

Overigenss voldoet de beperking van de rechtskeuze in art. 6 lid 1 EVO aan de door 
Wouterss en Von Wilmowski gestelde voorwaarden voor rechtvaardiging van een dergelijke 
beperking.1844 De beperking van de partij autonomie is direct gerelateerd aan het doel van 
dee beperking, te weten het beschermen van werknemers. Ook gaat de beperking niet verder 
dann nodig nu deze slechts betrekking heeft op werknemerbeschermend dwingend ar-

1822 Het is overigens nog niet geheel duidelijk of het EG-recht (en dan met name art. 12 EG-Verdrag) 
ookk beschermt tegen discrimininatie tussen buitenlanders onderling. Barents/Brinkhorst 1998, 312. 

1833 LA Rigaux 1993, 218; NVIR nr. 113, 1996, 110 en 125; RabelsZ 1998, 3. 
1844 De redenering van Von Wilmowski leidt overigens tot een lastig renvoi probleem. Vanwege het feit 

datt een lidstaat het grensoverschrijdende verkeer niet mag beperken met een beroep op niet aan die 
lidstaatt gerelateerde belangen, is een algemene beperking van de rechtskeuze volgens hem proble-
matisch.. Slechts het land wiens recht door de objectieve verwijzingsregel als toepasselijk wordt aan-
gewezen,, heeft namelijk een belang bij de rechtskeuzebeperking. Wilmowski stelt dan ook voor een 
beperkingg van de rechtskeuze slechts van toepassing te achten als deze deel uitmaakt van het IPR 
vann het objectief toepasselijke recht. (RabelsZ 1998, 24). Een vergelijkbaar resultaat, maar vanuit 
eenn ander uitgangspunt, wordt bereikt in de verzekeringsrichtlijn. Deze maakt de rechtskeuzevrijheid 
afhankelijkk van het conflictenrecht van het land wiens recht van toepassing is op grond van de eveneens 
inn de richtlijn opgenomen objectieve verwijzingsregel. Slechts als dat land zijn, blijkbaar a priori 
erkende,, regelingsbevoegdheid niet wenst te gebruiken, herleeft de partijautonomie. Art. 4 lid IRi 
90/619/EEGG PB EG 1990 L 330/50. 
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beidsrechtt en alleen relevant wordt als het gekozen recht minder bescherming biedt dan 
hett objectief toepasselijke recht.385 

88 Statutenwechsel en begunstiging: overige belemmeringen van het vrij e verkeer 

Inn het bovenstaande zijn verwijzingsregels en scope rules beoordeeld op hun verenigbaarheid 
mett het vrij verkeer van werknemers en het discriminatieverbod van art. 12 EG-Verdrag. 
Dezee verwijzingsregels en scope rules leiden tenslotte tot toepasselijkheid van een bepaald 
arbeidsrechtt en/of specifieke arbeidsrechtelijke regelingen. Als de onderliggende conflict-
regelss de toets kunnen doorstaan, is het toepassen van de aldus gevonden regelingen op 
zichh dus niet discriminatoir. Toch kan ook in die omstandigheden sprake zijn van een ver-
bodenn belemmering van het internationale rechtsverkeer bijvoorbeeld omdat onder een 
bepaaldd recht opgebouwde rechten verloren gaan of omdat een verdubbeling van verplichtin-
genn optreedt. In het verwijzingsrecht komen deze problemen naar voren in de problematiek 
vann de Statutenwechsel en de begunstiging. 

Hett probleem van de Statutenwechsel hangt samen met het karakter van de arbeidsovereen-
komstt als duurverhouding. In de loop van deze verhouding kunnen de omstandigheden 
zichh zodanig wijzigen dat er op grondd van de verwijzingsregel een ander recht van toepas-
singg zou worden. Een dergelijke wijziging van het toepasselijk recht wordt door de meeste 
auteurss als nadelig beschouwd voor zowel de werkgever als de werknemer. In het algemeen 
zall  er een hoge mate van onbekendheid zijn ten aanzien van de inhoud van het nieuw toe 
tee passen recht, er ontstaat onzekerheid over de geldigheid van de in de arbeidsovereen-
komstt opgenomen arrangementen en op sommige punten kunnen er serieuze aansluitingspro-
blemenn optreden.186 Het is dan ook communis opinio dat frequente wisselingen van toe-
passelijkk recht moeten worden vermeden. Dit streven is terug te vinden in zowel het EVO 
alss de oude voorstellen van de Commissie van de EG met betrekking tot het toepasselijk 
rechtt op arbeidsverhoudingen uit 1972 en 1975. Alle drie maken zoveel mogelijk gebruik 
vann een vast aanknopingspunt. Mobiele arbeid wordt dan ook niet aangeknoopt aan de 
-- constant wijzigende - feitelijke werkplek maar aan de vestigingsplaats van de werkgever. 
Voorr kortdurende detacheringen wordt in zekere zin met een fictie gewerkt: de gewoonlijke 
werkplekk wordt geacht zich niet te wijzigen. 

Hett valt echter te verdedigen dat aan het vrij verkeer van werknemers ook een argument 
iss te ontlenen tegen Statutenwechsel bij langdurige uitzendingen. Bij dergelijke, langdurige 
uitzendingenn concurreert het belang van een vaste aanknoping in het individuele geval 
echterr met het belang van gelijkheid op de arbeidsmarkt. Dat laatste belang beschermt 

1855 De argumenten van Wouters, Von Wilmowski en Fallon pleiten overigens tegen de opvatting van 

Strikwerda,, die de rechtskeuze in art. 6 EVO beschouwt als een secundaire rechtskeuze. Strikwerda 

in:: LA Van Rijn van Alkemade 1993, 245 e.v. 

1866 Zie voor een analyse van deze problemen, geplaatst in het kader van overplaatsing binnen een concern: 

Vann Maanen De NV 1979, 79 e.v. 
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niett slechts de betrokken werknemer maar ook al zijn collega's op diezelfde arbeidsmarkt. 
Hett discriminatieverbod van art. 39 EG-Verdrag dient immers mede als bescherming tegen 
socialee dumping. Moet er nu gekozen worden tussen deze twee belangen, of laten zij zich 
combineren?1877 Deze vraag heeft betrekking op de cumulatie van rechtsstelsels, in de 
vormm van een favor-regeling. 

Hett nationale arbeidsrecht is in het algemeen sterk gericht op het garanderen van een 
minimumm niveau van bescherming voor de werknemer. Het tegelijkertijd van toepassing 
zijnn van meerdere nationale stelsels van arbeidsrecht zal dan ook in het algemeen resulteren 
inn begunstiging van de werknemer. In de literatuur wordt wel gesteld dat het begunstigings-
principee in strijd zou komen met de discriminatieverboden van het EG-recht. Dit is mijns 
inzienss niet waar te maken vanuit het perspectief van de internationaal actieve werknemer. 
Dezee wordt immers niet gediscrimineerd door een regeling die hem een betere bescherming 
garandeert.. De niet-communautaire werknemer daarentegen profiteert niet zelf van het 
discriminatieverbodd van het EG-recht. Hij kan zich niet met een beroep op het EG-Verdrag 
verwerenn tegen achterstelling ten opzichte van zijn internationaal opererende collega.188 

Eenn systeem van begunstiging zal in de praktijk kunnen leiden tot een vermindering 
vann mobiliteit. Werknemers uit in arbeidsrechtelijke zin goedkope landen kunnen dan 
namelijkk geen gebruik meer maken van hun concurrentievoordeel ten opzichte van werk-
nemerss uit duurdere landen bij het verrichten van werkzaamheden in zo'n duurdere lidstaat. 
Dezee belemmering maakt echter deel uit van het systeem van het verdrag: art. 39 EG-
Verdragg is mede bedoeld om werknemers in een bepaald land te beschermen tegen deze 
vormm van sociale dumping. Voor zover het EG-Verdrag beperkingen stelt aan het naast 
elkaarr van toepassing verklaren van meerdere stelsels van arbeidsrecht zullen deze beperkin-
genn dan ook niet voortkomen uit het vrij verkeer van werknemers maar uit het vrij verkeer 
vann diensten. Immers, het arbeidsrecht verleent rechten aan werknemers, maar legt plichten 
opp aan werkgevers. Toepassing van meerdere systemen van arbeidsrecht levert cumulatie 
vann verplichtingen op juist voor de internationaal actieve werkgever. Over dit probleem 
gaatt het volgende hoofdstuk. 

99 Waardering 

Hett verbod op discriminatie op grond van nationaliteit is een van de grondbeginselen van 
hett vrij verkeer binnen de Unie. Dit betekent niet dat gebruik maken van de nationaliteit 
vann de werknemer in het kader van het IPR ipso facto in strijd is met het EG-recht. Het 

1877 Zie voor een vergelijkbare redenering maar dan met betrekking tot de staat van personen: Fallon in: 
L.A .. Rigaux 1993, 212-213 en Brödermann 1994, 231. In dat geval wordt het continuïteitsargument 
proo nationaliteitsaanknoping afgewogen tegen het integratieargument pro woonplaatsaanknoping (en 
lichterr bevonden), 

1888 Zoals blijk t uit de Mexicaanse uitspraak inzake het Goethe-Instituut kan binnen de nationale context 
eenn begunstiging wel degelijk problemen geven. 
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EG-rechtt heeft namelijk slechts een beperkte werking. De bescherming die het EG-recht 
biedtt is in belangrijke mate beperkt tot EU-onderdanen. Daarnaast werken art. 12 en 39 
EG-Verdragg ook ten opzichte van de groep EU-onderdanen niet als gelijkheidsgebod maar 
slechtss als discriminatieverbod: ze verbieden de benadeling van internationaal actieve 
werknemerss maar laten bevoordeling van deze groep toe. Tenslotte erkent het Hof van 
Justitiee in een aantal uitspraken dat de positie van de buitenlandse werknemers niet in alle 
opzichtenn identiek is aan die van de werknemers met de nationaliteit van hun woon- en 
werkland.. Specifieke aanpassingen in hun rechtspositie, gericht op het rechttrekken van 
feitelijkee verschillen zijn toegestaan, en onder omstandigheden zelfs geboden. 

Well  stelt hel EG-rechi, direct en indirect, grenzen aan het conflictenrecht. Niet alleen 
hett gebruik van de nationaliteit als aanknopingsfactor, maar ook het gebruik van daarmee 
verwantee aanknopingsfactoren als woonplaats en plaats van sluiting van de overeenkomst 
kunnenn op gespannen voet komen te staan met de grondslagen van het vrij verkeer. Voor 
dezee interactie tussen het conflictenrecht en de regels met betrekking tot het vrij verkeer 
vann werknemers moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende technieken 
diee het conflictenrecht kent, te weten de meerzijdige verwijzingsregel, de voorrangsregel 
enn de regel van materieel IPR. 

Hett EG-recht lijk t in eerste instantie een neutrale houding in te nemen ten opzichte van 
hett verwijzingsrecht. Bij gebreke aan jurisprudentie over de verhouding tussen vrij verkeer 
vann werknemers en het conflictenrecht voor arbeidsovereenkomsten wordt dit afgeleid uit 
eenn arrest op het terrein van het industriële eigendomsrecht en een ander arrest met 
betrekkingg tot het internationale belastingrecht. In het arrest Exportur wordt de inhoud 
vann de nationale wetgeving inzake de bescherming van herkomstaanduidingen kritisch 
beoordeeldd op verenigbaarheid met het vrij verkeer van goederen. De toepasselijkheid van 
datzelfdee nationale recht op grond van een in een bilateraal verdrag opgenomen verwij-
zingsregell  wordt daarentegen eigenlijk niet getoetst. Wel memoreert het Hof van Justitie, 
minn of meer ten overvloede, dat de betreffende verwijzingsregel afwijkt van zowel de 
volgenss het Hof van Justitie gangbare regel als de over dat onderwerp gesloten multilaterale 
verdragen.. Deze afwijking is echter op zich niet ongebruikelijk en heeft ook een goede 
reden.. Een zelfde soort redenering, maar nu als onderdeel van een expliciete beoordeling, 
iss terug te vinden in het arrest Gilly , een arrest over het Frans-Duitse belastingverdrag. 
Ondankss het feit dat de meerzijdige verwijzingsregel in het algemeen neutraal is ten 
opzichtee van het materieelrechtelijke resultaat, ontsnapt hij niet geheel aan de beoordeling 
opp basis van art. 12 en/of 39 EG-verdrag. Het verwijzingsrecht wordt daarbij getoetst aan 
hett gelijkheidscriterium. 

Hett bepalen van de gelijkheid van twee te onderscheiden gevallen berust in laatste 
instantiee op een waardeoordeel. In het bovenstaande is betoogd dat buitenlandse werknemers 
juridischh noch feitelijk in een gelijke positie verkeren als eigen onderdanen. Dit blijf t mijns 
inzienss ook zo zolang hun vreemde]ingenrechtelijke positie gekoppeld is aan het hebben 
vann een (specifieke) betrekking. Dit is binnen Europa echter niet meer het geval. Zowel 
hett EG-recht als het migratierecht verzetten zich in toenemende mate tegen allerlei vormen 
vann juridische afzondering van buitenlandse werknemers. Als een werknemer deel uitmaakt 
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vann de arbeidsmarkt van een bepaald land mag hij niet op grond van nationaliteit of 
herkomstt worden gediscrimineerd. Dit vertaalt zich in het IPR in een conflictregel die 
aanknooptt bij de gewoonlijke werkplek. Gedurende kortdurende uitzendingen naar een 
anderr land blijf t de band met de arbeidsmarkt behouden. 

Onderr omstandigheden kan ook het land van waaruit gewerkt wordt, onder het EG-recht 
beschouwdd worden als het land tot wiens arbeidsmarkt de werknemer behoort. Het 
duidelijkstt is dit bij mobiele arbeid. Een dergelijke aanknoping resulteert in het algemeen 
inn een verschuiving van de aanknoping van de werkplek naar de vestiging van de werk-
gever.. Deze verschuiving wordt gebaseerd op een samenvat van aanknopingspunten, 
waarvann de nationaliteit van de werknemer er één is. Een dergelijke verschuiving vindt 
ookk plaats bij toepassing van de uitzendingsregel. Deze regel, die het toepasselijk recht 
baseertt op de gemeenschappelijke nationaliteit van werkgever en werknemer, wordt gebruikt 
inn het IPR van alle drie de onderzochte landen. Binnen de Europese Unie is er echter mijns 
inzienss steeds minder ruimte om bij een stabiele werkplek toch nog aan te knopen aan 
dee gemeenschappelijke herkomst. Deze aanknoping is slechts bruikbaar voor uitzendingen 
buitenn de EU. Wel dient in dat geval het burgerschap van de Unie de verschillende EU-
nationaliteitenn te vervangen in de verwijzingsregel. 

Tenn aanzien van de werkingssfeer van voorrangsregels is betoogd, dat hier de neutraliteit 
vann het EG-recht ten opzichte van het IPR in beginsel geringer is. De scope rules van 
voorrangsregelss bepalen direct de werkingssfeer van specifieke materieelrechtelijke regelin-
gen.. Bovendien hebben geschreven werkingssfeerbepalingen in het algemeen een gesloten 
karakter.. Ze hanteren meestal geen open normen als 'de nauwste band' maar maken ge-
bruikenn van een klein aantal specifieke toepassingscriteria. Dit maakte de keuze van deze 
criteriaa extra kritisch. 

Inn het vrij verkeer van werknemers ontstaan voornamelijk problemen als een nationale 
rechtsregell  de internationaal actieve werknemer niet beschermt. De toetsing van deze 
negatievee geldingspretentie van voorrangsregels dient mijns inziens, net als de toetsing 
vann de meerzijdige conflictregel, plaats te vinden aan de hand van het gelijkheidscriterium. 
Dee arresten van het Hof van Justitie bieden nog geen houvast ten aanzien van de vraag 
opp basis van welk criterium arbeidsverhoudingen in zo'n geval gelijk moeten worden geacht. 
Driee mogelijkheden dienen zich aan. De gelijkheid kan uitsluitend gerelateerd worden aan 
hett doel van de voorrangsregel, hij kan gekoppeld worden aan een EG-rechtelijke notie 
vann deel uitmaken van een bepaalde arbeidsmarkt of verwijzen naar het overigens op de 
arbeidsovereenkomstt toepasselijke recht. Afhankelijk van het gekozen criterium stimuleert 
hett EG-recht liberalisering, begunstiging resp. eenheid van recht. 

Hoewell  mijns inziens op het moment geen zinvolle uitspraak is te doen over de richting 
diee het Hof van Justitie zal kiezen bij de beoordeling van de scope rules van arbeidsrech-
telijkee voorrangsregels als de Wet minimumloon, vertoont het discours met betrekking 
tott discriminatie op grond van nationaliteit wel een bepaald patroon. Het discriminatieverbod 
heeftt een sterk materieelrechtelijke oriëntatie. De kern van het verbod is dat de buitenlandse 
werknemerr niet anders mag worden behandeld op grond van zijn buitenlanderschap. De 
materieelrechtelijkee positie van de 'eigen' werknemers geldt daarbij als uitgangspunt. Als 
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eenn groep werknemers anders behandeld wordt dan deze groep, moet dit gerechtvaardigd 
worden.. Het discriminatieverbod maakt vervolgens aanknopingen aan eigenschappen van 
dee werknemer problematisch. Voor het verwijzingsrecht betekent dit dat de aanknopingen 
aann de werkplek en de vestiging van dee werkgever in gewicht toenemen; er is steeds minder 
ruimtee voor afwijking op grond van de omstandigheden van het geval. Wel biedt het recht 
mett betrekking tot het vrij verkeer van werknemers alle ruimte aan begunstiging. Begun-
stigingg van de werknemer is immers niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers 
nuu dit slechts met zich meebrengt dat (sommige) internationale gevallen beter worden 
behandeldd dan interne gevallen. Een dergelijke omgekeerde discriminatie valt niet onder 
hett verbod van art. 39 EG-Verdrag. Wel kan een dergelijk bevoordeling van buitenlandse 
werknemerss in strijd komen met nationale anti-discriminatiewetgeving. 
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