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Hett vrij verkeer van diensten 

11 Inleiding 

Eenn in een lidstaat gevestigde werkgever die werknemers naar een andere lidstaat stuurt 
omm ten bate van een opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, maakt gebruik van de 
doorr het EG-Verdrag verleende vrijheid van dienstverrichting. Als het land van ontvangst 
dee werkgever/dienstverrichter daarbij bepaalde verplichtingen oplegt voortvloeiend uit het 
plaatselijkee arbeidsrecht, kan dat een negatief effect hebben op de daadwerkelijke uit-
oefeningg van de verdragsvrijheid. Daarover gaat dit hoofdstuk. In de arbeidsrechtelijke 
contextt staat daarbij de positie van de werkgever centraal. Deze is namelijk als dienstver-
richterr belanghebbende bij het vrij verkeer van diensten; de werknemer heeft in het dien-
stenverkeerr slechts een afgeleide positie. 

Doorr de aard van het arbeidsrecht heeft de werkgever in het algemeen last van het 
welwel toepassen van nationale regels van arbeidsrecht. M^-toepassen van arbeidsrecht stuit 
vanuitt zijn perspectief op minder bezwaren. In dit hoofdstuk staat daarom de positieve 
geldingspretentiegeldingspretentie van nationale regelgeving centraal. Deze term verwijst naar situaties 
waarinn het grensoverschrijdende geval wordt onderworpen aan de nationale regeling, als 
waree het een intern geval, omdat de casus binnen de werkingssfeer van de regeling valt. 
Ditt [PR-aspect van het arbeidsrecht vindt in het EG-recht zijn grens in de 'overige belem-
meringen'-leer.. Daarover gaat dan ook in belangrijke mate dit hoofdstuk. 

Voorr een goed begrip van de materie moet echter eerst een omschrijving worden 
gegevenn van het begrip 'dienst' in het EG-Verdrag. Vervolgens wordt beschreven welke 
nationalee maatregelen volgens het Hof het vrije dienstenverkeer belemmeren op een wijze 
diee in beginsel door het EG-Verdrag verboden wordt. Daarna worden de rechtvaardigings-
grondenn besproken waarop de belemmerende lidstaat zich kan beroepen. Dit leidt tot een 
naderee analyse van wat bekend staat als het herkomstland-beginsel. Het betoog over het 
vrijee verkeer van diensten wordt afgesloten met een waardering van de gevonden gegevens 
inn het kader van de vraag naar het toepasselijk recht op de arbeidsverhouding. 
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33 - Het vrij  verkeer van diensten 

22 De werkingssfeer  van art . 49 e.v. EG-Verdrag 

2.11 Het begrip 'dienst'  in art . 49 EG-Verdrag 

Art.. 50 EG-verdrag omschrijft het begrip 'dienst' als "de dienstverrichtingen welke gewoon-
lij kk tegen vergoeding geschieden, voor zover de bepalingen betreffende het vrij verkeer 
vann goederen, kapitaal en personen op deze dienstverrichtingen niet van toepassing zijn." 
Hett begrip 'dienst' heeft in het EG-Verdrag een eigen betekenis die niet geheel samenvalt 
mett het begrip dienst in economische zin, te weten de tertiaire sector, noch met het begrip 
'verrichtenn van enkele diensten' uit het oude Nederlandse BW.1 

Art.. 49 e.v. EG-Verdrag hebben betrekking op grensoverschrijdende activiteiten met 
eenn economische betekenis die niet wordt bestreken door een van de andere verdragsvrij-
heden.22 Op grond van de bewoordingen van art. 50 EG-Verdrag vormt het vrij verkeer 
vann diensten namelijk een restcategorie ten opzichte van de overige vrijheden, te weten 
hett vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal.3 Daarnaast bevat het EG-verdrag aparte 
regelingenn voor een aantal specifieke bedrijftakken zoals de landbouw en het transport 
waarbijj  met name de laatste de werkingssfeer van de bepalingen met betrekking tot het 
dienstenverkeerr negatief beïnvloedt.4 

Hett Hof van Justitie heeft verschillende uitspraken gedaan waarin de vraag aan de 
ordee kwam of een bepaalde activiteit als een dienst in de zin van art. 49 EG-Verdrag was 
tee beschouwen. Activiteiten die in die arresten als diensten werden erkend, zijn het verzor-
genn van televisieuitzendingen,5 werkzaamheden in de toeristenindustrie,6 arbeidsbemid-

11 Völker 1990, 21 en 85 e.v.; Von der Groeben-Troberg Rn 3 bij art. 52 en Vorbemerkung zu den Am. 
59-666 Rn 4. 

22 Voor sportbeoefening als economische activiteit, zie HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 
14055 (Walrave); voor particulier versus openbaar onderwijs, zie HvJ EG 7 december 1993 C-109/92 
JurJur 1993, 1-6447 (Wirth) versus HvJ EG 27 september 1988 zaak 263/86 Jur 1988, 5365 (Humbel). 
Dee vraag of activiteiten als reclame, werving en nazorg nog deel uitmaken van de verdragsvrijheden 
ziee HvJ EG 4 oktober 1991 C-159/90Jur 1991, 1-4685 (Grogan); HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 
1995,, 1-1141 (Alpine Investments) beide voor het dienstenverkeer; zie voor reclame als onderdeel 
vann het goederenverkeer HvJ EG 7 maart 1990 zaak 363/88 Jur 1990, 667 r.o. 6-7 (GB-INNO-BM). 
Voorr de vraag of de (vorm van de) grensoverschrijding een constitutief element is van het diensten-
begripp in het EG-Verdrag, zie: Von der Groeben-Troberg Rn 5 en 15 bij art. 60; Eyl in: Offerhauskring 
255 jaar 1987,.55 e.v. 

33 HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995,1-4165 r.o. 22 (Gebhard): "The provision of the chapter 
onn services are subordinate to those on the chapter on the right of establishment..." 

44 Zeetransport: HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994, 1-1783 (Corsica Ferries) nt Slot SEW 1995, 
58-65,, 64. Wegtransport: HvJ EG 7 november 1991 zaak C-17/90 Jur 1991, 1-5253 (Wieger) nt Slot 
SEWSEW 1992, 788-793. Zie ook: deel III , hfdst. 1, nt 14 van dit boek. 

55 HvJ EG 30 april 1974 zaak 155/73 Jur 1974,409 (Sacchi). Mortelmans AAe 1992, 46: "Uit het Sacchi-
arrestt kan afgeleid worden dat televisieberichten naar hun aard moeten worden beschouwd als 
dienstverrichtingen." " 

66 HvJ EG 31 januari 1984 zaken 286/82 en 26/83 Jur 1984, 377 (Luisi en Carbone). 
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delingg en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten,7 het verzorgen van private 
opleidingen,88 het handelen in opties en aandelen,9 het verrichten van medische ingrepen 
waaronderr abortus provocatus10 en het verrichten van bouwwerkzaamheden." De oor-
spronkelijkk secundaire status van het dienstenverkeer heeft niet kunnen verhinderen dat 
hett vrij verkeer van diensten zich een zelfstandige status heeft verworven ten opzichte 
vann de overige vrijheden.12 

2.22 Grensoverschrijdend 

Hett vrij verkeer zoals gewaarborgd door het EG-Verdrag, ziet alleen op grensoverschrijdend 
(diensten)verkeer.133 Het grensoverschrijdende karakter kan veroorzaakt worden door de 
verschillendee elementen van de dienstverrichting te weten de dienstverrichter, de dienst-
ontvangerr of de dienst zelf.14 Op grond van het grensoverschrijdende element kan een 
onderscheidd worden gemaakt in actief dienstenverkeer, passief dienstenverkeer en correspon-
dentie-dienstverrichtingg (ook wel cross-border supply genoemd).15 Bij actief dienstenver-
keerr verplaatst de dienstverrichter zich naar een ander lidstaat voor het verrichten van de 
dienst.. Hierbij kan gedacht worden aan een Franse organisatieadviseur die een project bege-
leidtleidt in een Nederlands bedrijf. Bij passief dienstenverkeer is het de ontvanger van de dienst 

77 HvJ EG 18 januari 1979 gevoegde zaken 110 en 111/78 Jur 1979, 35 (Van Wesemael); HvJ EG 17 
decemberr 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 9-11. 

88 HvJ EG 13 februari 1985 zaak 293/83 Jur 1985, 593 (Gravier); HvJ EG 7 december 1993 C-109/92 
JurJur 1993, 1-6447 (Wirth). Door de staat gefinancierd onderwijs is in het algemeen geen dienst, 
particulierr onderwijs wel. Barents/Brinkhorst 1998, 347. 

99 HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 (Alpine Investments). 
100 Zie HvJ EG 4 oktober 1991 C-159/90 Jur 1991, 1-4685 (Grogan). In dit arrest en specifiek in de 

conclusiee van de A-G wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre illegale activiteiten onder 
dee bepalingen omtrent het vrij verkeer kunnen vallen. 

ill  HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa). 
122 Völker 1990, 178 onder aanhaling van A-G Lenz in HvJ EG 2 februari 1989 zaak 186/87 Jur 1989, 

1966 (Cowan); idem Hatzopoulos CMLR 1995, 1435 nt 34; Von der Groeben-Troberg Vorbemerkung 
zuu den Artt. 59-66 Rn 2 en 8. 

133 Zie deel III Hfdst. 2 par. 1.4 van dit boek. Voor diensten, zie HvJ EG 23 april 1991 C-41/90 1991 
JurJur 1991, 1-1979 (Höfner en Eiser v. Macrotron GmbH) r.o. 37-39 en HvJ EG 18 maart 1980 zaak 
52/799 Jur 1980, 833 (Debauve) r.o. 9. Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij 
verrichtenn van diensten over de grenzen heen PB EG 1993 C 334/3; Pijnacker Hordijk/Smulders SEW 
1993,, 409; Völker 1990, 90. 

144 Dit wordt wel de klassieke driedeling genoemd. Zie Eyl in: Offerhaus Kring 25 jaar 1987,67; Fierstra 
SEWSEW 1992, 825; Timmermans SEW 1984, 755; Von der Groeben-Troberg Rn 2 bij art. 59. 

155 In het advies van het Hof van Justitie over de GATS en TRIPS accoorden (no. 1/94 Jur 1994,1-5290, 
52911 nr. 3 en 1-5401 nr. 43) worden vier soorten dienstverrichting onderscheiden: naast de hier be-
sprokenn soorten valt ook de vestiging van dochterondernemingen en filialen onder het daar omschreven 
begrip.. In het intercommunautaire verkeer valt dit laatste echter onder de bepalingen m.b.t. de vrije 
vestiging.. De in het advies gebruikte terminologie is (1) cross-border supply, (2) consumption abroad, 
(3)) commercial presence en (4) movement of persons. 
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diee de grenzen overschrijdt. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlander die naar Luxemburg 
opp vakantie gaat of de Belg die een medische behandeling ondergaat in Duitsland. Bij 
correspondentie-dienstverrichtingg tenslotte blijven dienstverrichter en dienstontvanger op 
hunn plaats en overschrijdt uitsluitend de dienst zelf de grenzen tussen de lidstaten. Deze 
laatstee vorm heeft bijvoorbeeld betrekking op omroep- en telecommunicatie-diensten.16 

Inn de literatuur bestaat verschil van mening over de vraag welke vorm van dienstverrich-
tingg in het EG-verdrag als hoofdvorm moet worden beschouwd.17 Inmiddels is wel duidelijk 
datt alle drie de vormen van grensoverschrijdend dienstenverkeer onder het vrij verkeer 
vallen.188 De problemen die kunnen optreden zijn echter per vorm van dienstverrichting 
enigszinss verschillend. Bij de actieve dienstverrichting verplaatst de dienstverrichter zich. 
Meestal,, en zeker bij rechtspersonen, betekent dit dat personeelsleden van de dienstverrichter 
inn het kader van de werkzaamheden de grenzen tussen de lidstaten overschrijden. Hiermee 
creëertt het actieve dienstenverkeer internationale arbeidsverhoudingen. Dat maakt deze 
vormm van dienstverrichting interessant in het kader van het internationale arbeidsrecht. 
Dee andere vormen van dienstverrichting vertonen deze eigenschap niet: daar 'bewegen' 
slechtss de ontvanger en de dienst zelf. In het onderstaande betoog staat dan ook, voor zover 
eenn onderscheid noodzakelijk is, het actieve dienstenverkeer centraal. 

166 Zie over het probleem van het identificeren van de dienstontvanger in het kader van televisie radio 
e.a.. 'openbare aanbiedingen' o.a. Eyl in: 25 jaar Offerhausknng 1987, 61 e.v. 

177 Zie Völker 1990, 51 versus 58. Op blz. 51 wordt Seidel aangehaald die naar analogie van het vrij 
verkeerr van goederen de correspondentie-dienstverrichting als hoofdvorm beschouwt. Verplaatsing 
vann personen is volgens Seidel secundair. Völker zelf noemt op blz. 58 de actieve dienstverrichting 
alss hoofdvorm. Troberg (Von der Groeben-Troberg Vorbemerkung zu den Artt. 59-66 Rn 8, 17 en 
18)) constateert een verschuiving: werd het dienstenverkeer eerst als een soort variant van de ves-
tigingsvrijheidd gezien, midden jaren tachtig treden de parallellen met het goederenverkeer meer op 
dee voorgrond. Terwijl de parallel met vestiging het grootst is bij de actieve dienstverrichting, is de 
parallell  met het goederenverkeer het grootst bij de correspondentie-dienst. 

188 Voor passieve dienstverrichting, zie HvJ EG 31 januari 1984 gevoegde zaken 286/82 en 26/83 Jur 
1984,, 377 (Luisi en Carbone). Van correspondentie-dienstverrichting was sprake in HvJ EG 10 mei 
19955 C-384/93 Jur 1995,1-1141 (Alpine Investments). Ook tussenvarianten en mengvormen kunnen 
onderr het begrip worden gebracht bijvoorbeeld de activiteiten van de gids/reisbegeleider die in het 
buitenlandd werkt ten bate van landgenoten. Zie HvJ EG 26 februari 1991 arresten in de zaken C-154/89 
JurJur 1991,1-659 (Commissie v. Frankrijk), C-180/89 Jur 1991,1-709 (Commissie v. Italië) en C-198/89 
JurJur 1991, 1-727 (Commissie v. Griekenland) met noot van Fierstra SEW 1992, 821-829. Von der 
Groeben-Trobergg Rn 10-11 bij art. 60. A-G Jacobs lijk t dit als een aparte vorm van grensoverschrij-
dendee dienstverrichting te beschouwen naast de klassieke drie: Conclusie bij HvJ EG 10 mei 1995 
C-384/933 Jur 1995,1-1141 (Alpine Investments) ov. 28. Idem Barents/Bnnkhorst 1998, 347. Zie ook 
Hatzopouloss CMLR 1995, 1429. 
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2.33 Dienst versus de andere vri jheden 

Hierbovenn is al gezegd dat de bepalingen over vrij verkeer van diensten in zekere zin een 

restgroepp vormen ten opzichte van de andere vrijheden.19 Het vrij verkeer van diensten 

moett dan ook afgebakend worden van deze andere vrijheden. Bij de actieve dienstverrich-

ting,, waarbij de dienstverrichter zich dus verplaatst naar een ander land, kunnen zich 

verschil lendee grenssituaties voordoen.20 In de zaak Walrave speelde bijvoorbeeld de vraag 

off  de betrokkene, een gangmaker bij wielerwedstrijden, zijn werk deed op basis van tijde-

lijk ee arbeidsovereenkomsten of als zelfstandige. Afhankelijk van het antwoord op die vraag 

maaktee hij gebruik van het vrij verkeer van werknemers dan wel het vrij verkeer van 

diensten.211 Bij zogenaamde turnkey overeenkomsten waarbij machines of gehele fabrieksin-

richtingenn gebruiksklaar moeten worden afgeleverd, kan de vraag opkomen of de af-

leverings-- en montagewerkzaamheden een zelfstandige dienstverrichting vormen of deel 

uitmakenn van het vrij verkeer van goederen.22 

199 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 22. 

200 Problemen met betrekking tot de grens tussen dienstenverkeer en kapitaalverkeer hebben in het 

algemeenn betrekking op passief dienstenverkeer. Zie HvJ EG 31 januari 1984 zaken 286/82 en 26/83 

JurJur 1984,377 (Luisi en Carbone). Daarnaast speelt het probleem bij grensoverschrijdende verzekerin-

gen,, zie HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 r.o. 19 {Duitse verzekeringen). 

211 HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1407-8 (Walrave). 

222 De detacheringsrichtlijn bevat in art. 3 lid 2 een uitzondering ten gunste van installatie- en montage-

werkzaamhedenn die korter duren dan acht dagen (Ri 96/71/EG PB EG 1997 L 18/1 ).Troberg beschouwt 

montagee van een kant en klaar produkt als onderdeel van het goederenverkeer: Von der Groeben-

Trobergg Vorbemerkung zu den Artt. 59-66 Rn 4. Het onderscheid schuilt er volgens hem in, of er 

voornamelijkk kennis of voornamelijk eindprodukt de grens passeert. Monti, namens de Commissie 

antwoordd gevend op een vraag van europarlementariër Bosch, koppelt de vraag of een maatregel het 

vri jj  verkeer van diensten dan wel het goederenverkeer belemmert niet aan het karakter van de grens-

overschrijdendee activiteit, maar aan het karakter van de maatregel. De maatregel waarover de vraag 

gesteldd was, betrof een verbod op de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de bouw. Dit verbod 

wass van invloed op de wijze van levering van kant en klare bekistingssystemen. Een dergelijke maat-

regell  vormt volgens Monti een bedreiging voor het vrij verkeer van diensten - en dus niet voor het 

goederenverkeerr zoals gesuggereerd werd in de vraag van Bosch, (schriftelijke vraag E-1643/98 d.d. 

299 mei 1998, antwoord namens de Commissie d.d. 13 jul i 1998 PB EG 1999 C50/63) Zie ook HvJ 

EGG 24 maart 1994 C-275/92 Jur 1994,1-1039 (Schindler) CMLR 1995, 841-855 nt Hatzopoulos versus 

hett Waalse afvalstoffen-arrest HvJ EG 9 jul i 1992 C-2/90 Jur 1992, 1-14431 (Commissie/België). In 

hett Waalse afvalstoffen-arrest werd aangevoerd dat niet-recyclebaar afval niet als goed gezien kan 

wordenn en import hiervan dus uitsluitend dienstverlening kan zijn. Het Hof antwoordde als volgt (r.o. 

26):: "Voor de beantwoording van dit betoog kan worden volstaan met de opmerking dat voorwerpen 

diee in het kader van handelstransacties over een grens worden vervoerd, binnen de werkingssfeer 

vann art. 30 vallen, ongeacht de aard van die transacties." Zie ook A-G Jacobs d.d. 19 september 1991 

JurJur 1992, 1-4461 ov. 6-8 en de noot bij dit arrest van Sevenster SEW 1994, 98-115. In het arrest 

Schindlerr daarentegen werd het grensoverschrijdend goederenverkeer (van informatiemateriaal en 

aanvraagformulierenn voor de Süddeutsche Klassenlotterie) accessoir geacht aan het verlenen van een 

dienstt {het organiseren van de loterij zelf)- Idem voor het leveren van olie en onderdelen in het kader 

vann een onderhoudsbeurt door een garage: HvJ EG 5 oktober 1994 C-55/93 Jur 1994, I-4837(Van 

Schaik). . 
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Voorr de vraag naar het toepasselijke recht op grensoverschrijdende activiteiten lijk t 
echterr met name het onderscheid tussen het vrij verkeer van diensten en de vestigingvrijheid 
vann belang. Degene die gebruik maakt van de vrijheid van vestiging, gaat deelnemen aan 
hett economisch leven van het land van vestiging als ware hij een inwoner. De dienstverrich-
terr daarentegen betreedt slechts tijdelijk de markt in de andere lidstaat, of blijf t zelfs in 
eigenn land. Volgens vaste rechtspraak van het Hof dient dit onderscheid ook terug te komen 
inn de eisen die mogen worden gesteld aan de dienstverrichter. Deze eisen mogen niet zo 
verr gaan dat het verschil tussen dienstverrichting en vestiging zijn betekenis verliest.23 

Hett probleem is echter te bepalen in welke gevallen er (nog) sprake is van grensoverschrij-
dendee dienstverrichting en wanneer de betrokkene zich (mede) in een andere lidstaat heeft 
gevestigd. . 

Eenn kenmerk van de actieve dienstverrichting is dat de dienstverrichter zelf dan wel een 
off  meer van zijn employees zich tijdelijk verplaatst naar het land waar de dienst verricht 
wordtt zonder dat de dienstverrichter daarbij zijn vestigingsplaats verandert. Daarbij kan 
dee dienstverrichter zich in het land van ontvangst de voor de dienstverrichting noodzakelijke 
faciliteitenn verschaffen, bijvoorbeeld door er een tijdelijk kantoor in te richten.24 De duur 
vann het verblijf in de lidstaat van ontvangst wordt echter in beginsel bepaald door de duur 
vann dee dienstverrichting. Bij vestiging daarentegen is sprake van onbegrensde aanwezigheid: 
dee rechtspersoon of beroepsbeoefenaar verplaatst zijn hoofdverblijf naar een andere lidstaat 
off  opent er een nevenvestiging.25 De criteria die gehanteerd worden om de twee situaties 
tee onderscheiden, betreffen het al dan niet aanwezig zijn van een vaste inrichting of andere 
fysiekee aanwezigheid, de duur en continuïteit van de activiteiten en het zwaartepunt van 
dee bedrijfsactiviteiten van de betrokken dienstverrichter.26 

233 Vaste rechtspraak. Zie bijvoorbeeld HvJ EG 25 juli 1991 C-76/90 Jur 1991, 1-4221 (Sager); HvJ EG 
44 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 (Duitse verzekeringen) r.o. 26 en HvJ EG 26 februari 
19911 zaak C-154/89 Jur 1991, 1-659 (Commissie v. Frankrijk) r.o. 12; SEW 1992, 822-823. 
Interpretatievee mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten van diensten over de grenzen 
heenn PB EG 9 december 1993 C 334/3. 

244 HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 27. 
255 HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 24 onder verwijzing naar HvJ 

EGG 12 juli 1984 zaak 107/83 Jur 1984, 2971 (Ordre des Avocats au Barreau de Paris v. Klopp) r.o. 
19:: bedrijven maar ook vrije beroepsbeoefenaren kunnen in meer dan één land gevestigd zijn. Voor 
dee vraag of ook rechtspersonen zich op het recht van primaire vestigingsvrijheid kunnen beroepen 
(watt dus neerkomt op een recht op zetelverplaatsing) zie: Timmermans SEW 1991,69-73; Van Solingen 
TWSTWS 1991, 169 e.v. (m.n. 172-174) met literatuurverwijzingen. 

266 Zie o.a. HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755; HvJ EG 4 december 1986 in de zaken 
220/833 Jur 1986, 3663, 252/83 Jur 1986, 3713 en 206/84 Jur 1986, 3817 (Duitse verzekeringen); 
HvJJ EG 5 oktober 1988 zaak 196/87 Jur 1988, 6159 (Steymann); HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 
JurJur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 25-28. Von der Groeben-Troberg Rn 4-6 en 17 bij art. 52, Rn 6 bij 
art.. 60; Völker 1990, 94-95 en 181-182. Het verblijf in een bepaalde lidstaat en het aldaar verrichten 
vann economische activiteiten heeft bij dienstverrichting een duidelijk omschreven, tijdelij k karakter. 
Bijj  vestiging is sprake van meerdere diensten terwijl de activiteit zich uitstrekt over onbepaalde tijd. 
Völkerr 1990, 127: "Der Aufenthalt muss zweckbezogen und dadurch zeitlich emgrenzbar sein." 
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Inn een aantal arresten heeft het Hof van Justitie echter een zeer ruime interpretatie 
gegevenn van het begrip vestiging (Niederlassung, establishment). Bij enige vorm van fysieke 
aanwezigheidd lijk t een voortdurende beroepsmatige activiteit voldoende om niet onder het 
vrijj  verkeer van diensten te vallen, maar onder de vrijheid van vestiging.27 De ruime uitleg 
vann het vestigingsbegrip vormt een sterke beperking van de categorie dienstverrichting 
tenn gunste van de categorie vestiging.28 Een succesvol internationaal opererende dienstver-
richterr die in een andere lidstaat dan het land van primaire vestiging permanent klanten 
weett te werven, raakt in de zin van het EG-Verdrag dus mogelijk mede in die andere lidstaat 
gevestigd.299 Of dit een probleem is, zal afhangen van de verschillen tussen de twee 
regimes. . 

Dee term 'vestiging' kan in het EG-recht betrekking hebben op zowel de (rechts)persoon 
alss de door die (rechts)persoon gedreven onderneming. Deze twee vormen van vestiging 
lopenn uiteen in het geval van pseudo-buitenlandse vennootschappen. Pseudo-buitenlandse 
vennootschappenn zijn naar het recht van land X opgerichte vennootschappen die hun werk-
zaamhedenn geheel of nagenoeg geheel verrichten in land Y en die geen werkelijke band 
hebbenn met land X. Op deze wijze kan het vennootschapsrecht van land Y worden 
ontdoken.. Een andere vorm van misbruik van EG-recht speelt zich af op de grens van 
dienstenverkeerr en vestigingsvrijheid en wordt aangeduid met de term U-bochtconstructie. 
Vann een U-bochtconstructie is sprake als een bedrijf dat voornamelijk banden heeft met 
landd A, zich vestigt in B om vervolgens als dienstverrichter weer voornamelijk in A werk-
zaamm te zijn. De U-bochtconstructie richt zich op het ontduiken van vestigingswetgeving 
enn regulering van de bedrijfsactiviteit. In beide gevallen gaat het dus om misbruik van 
dee EG-rechtelijk beschermde vrijheden. Een dergelijk misbruik wordt door het Hof niet 
snell  aangenomen.30 De nadelen van een wat al te ruimhartige gebruik van het EG-recht 
kunnenn deels worden ondervangen door de ruime interpretatie van het vestigingsbegrip. 

277 HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 r.o. 21 (Duitse verzekering): "Dienaangaande 
moett worden erkend dat een verzekeringsonderneming uit een andere lidstaat, die in de betrokken 
lidstaatt duurzaam aanwezig is, onder de verdragsbepalingen inzake het recht van vestiging valt, ook 
indienn die aanwezigheid niet de vorm heeft van een bijkantoor of een agentschap, maar enkel van 
eenn eenvoudig bureau, beheerd door eigen personeel van de onderneming of door een zelfstandig 
persoonn die echter gemachtigd is duurzaam voor die onderneming op te treden zoals een agentschap 
zouu doen." HvJ EG 21 juni 1974 zaak 2/74 Jur 1974, 631 (Reyners v. België) r.o. 21; HvJ EG 30 
novemberr 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard) r.o. 25 e.v.; HvJ EG 17 juni 1997 C-70/95 Jur 
1997,, 1-3395 (Sodemare). Jannot 1991, 130. 

288 Troberg brengt hierop een relativering aan op het onderscheid tussen vestiging en dienstverrichting: 
eenn onderneming kan gebruik maken van zowel de dienstenvrijheid als de vestigingsvrijheid. Wat 
inn concreto het geval is, wordt beoordeeld aan de hand van de activiteit zelf. Hij ziet de verzekeringsar-
resten,, waarin een zeer extensieve interpretatie wordt gegeven van het begrip 'vestiging', als een 
betreurenswaardigee abberatie. Von der Groeben-Troberg Rn 7-10 bij art. 60 (1991, 1075-1077). 

299 Zie hierover ook Everling EuR 1989, 353 e.v. 
300 Vergelijk HvJ EG 25 juli 1991 C-221/89 Jur 1991, 1-3905 (Factortame II) r.o. 20: "dat het begrip 

vestigingg in de artikelen 43 en volgende EEG-Verdrag inhoudt, dat daadwerkelijk een economische 
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2.44 Samenhang tussen de verschillende vrijheden 

Inn de literatuur wordt we! een scherpe onderscheiding aangebracht tussen het vrije verkeer 
vann personen (werknemers en vestiging) aan de ene kant en het vrij verkeer van produkten 
(dienstenn en goederen) aan de andere kant.31 Het personenverkeer zou recht geven op 
toegangg tot overigens gescheiden markten, het produktenverkeer zou een EG-wijde markt 
creëren.. Het valt echter op dat in de jurisprudentie het vrij verkeer van werknemers, het 
vrijj  verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging een grote onderlinge samenhang 
vertonen,, waarbij ze soms gedrieën tegenover het vrij verkeer van goederen worden gezet. 
Inn de arresten op de verschillende gebieden wordt onderling geciteerd en verwezen.32 

Dee eerste drie vrijheden hebben dan ook duidelijk bepaalde aspecten met elkaar gemeen, 
waaronderr de grensoverschrijding van personen in alle gevallen behalve de corresponden-
tiedienst. . 

Err lijk t al met al een soort continuüm bestaan in de mate van aanwezigheid van een 
economischee actor in een bepaalde lidstaat. Deze loopt van primaire vestiging via het 
oprichtenn van zelfstandige dochterondernemingen over de onzelfstandige bedrijfsonderdelen 
enn agenten naar de permanente activiteit zonder fysieke aanwezigheid om te eindigen bij 
dee pure, incidentele correspondentiedienstverrichting c.q. het goederenverkeer."" In het 

activiteitt wordt uitgeoefend door middel van een duurzame vestiging voor onbepaalde tijd in een andere 
Lid-Staat.""  met HvJ EG 9 maart 1999 C-212/97 Jur 1999,1-1459 (Centros Ltd) r.o. 29 waarin erkenning 
vann een pseudo-buitenlandse vennootschap aan de orde werd gesteld. Uit dit laatste arrest blijkt dat 
eenn rechtspersoon in een lidstaat gevestigd kan zijn zonder daar activiteiten uit te oefenen. Het feit 
datt de door de rechtspersoon gevoerde onderneming al zijn activiteiten uitoefent in een ander land 
dann het land van vestiging van de rechtspersoon, is op zich onvoldoende om misbruik van de ves-
tigingsvrijheidd aan te nemen. Zie verder HvJ EG 23 november 1999 C-369 en 379/96 (Arblade en 
Leloup,, nog niet gepubliceerd) r.o. 32; HvJ EG 3 december 1974 zaak 33/74 Jur 1974, 1299, SEW 
1976,, 330 m.nt. Brinkhorst (Van Binsbergen) en HvJ EG 5 oktober 1994 C-23/93 Jur 1994, 1-4795, 
CMLRCMLR 1995, 1257-1270 nt Wattel (TV10); Mortelmans/Temmink AAe 1996, 180; Mortel mans/Me 
1992,, 46; Van Empel in: Wijfjes/Van den Heuvel 1991, 32. 

311 Het vrij verkeer van goederen en diensten betreft, in economische zin, het verkeer in produktenn terwijl 
hett vrij verkeer van personen en kapitaal de produktiefactoren betreft, zie: Von der Groeben- Troberg 
Vorbemerkungg zu den Artt. 52-58 Rn 1 (1991, 913); Wouters NVIR 1996, 94. Zie voor gebruik van 
ditt onderscheid bijvoorbeeld Fallon in: LA Rigaux 1993, 190. 

322 Het Hof beklemtoont in zijn uitspraak van 27 juni 1996 (C-107/94 Jur 1996, 1-3089 Asscher r.o. 
29)) de onderlinge verwantschap tussen art. 39 en art. 43 EG-Verdrag. Verder verwijst het Hof in het 
arrestt Bosman (HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur 1995, 1-4921; vrij verkeer van 
werknemers)) naar het arrest inzake Daily Mail (HvJ 27 september 1988 zaak 81/87 Jur 1988, 5483; 
vrijheidd van vestiging) en het arrest Alpine Investments (HvJ 10 mei 1995 0-384/937»/-1995, I l 141; 
vrijj  verkeer van diensten). Zie voor de verwantschap lussen art. 39 en art. 43 EG-Verdrag ook A-G 
Lenzz in zijn conclusie bij het Bosman-arrest (HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur, 1-4921 
ov.. 165 e.v.). Voor de parallel tussen het vrij verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van 
vestiging,, zie Mortelmans' noot onder het arrest inzake de Mediawet (HvJ EG 25 juli 1991 C-353/89 
JurJur 1991, 1-4007). Het kapitaalverkeer lijk t een aparte categorie te vormen. 

333 Verg. Wouters NVIR 1996, 99; Von der Groeben-Troberg 1991 voor verschillend soorten vestiging; 
Wackiee Eysten SEW 1995, 751 voor vrije verkeer van advocaten. 
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verloopp van dit continuüm treden er verschillen op in de soorten belemmeringen die een 
roll  kunnen spelen en in de vraag naar de geoorloofdheid van deze belemmeringen. In het 
onderstaandee zal dan ook getracht worden de verschillende soorten belemmeringen in kaart 
tee brengen waarbij aangegeven zal worden welke beperkingen het EG-recht daaraan stelt. 
Uitgangspuntt blijf t daarbij het vrij verkeer van diensten. Op de daarvoor geëigende plaatsen 
zall  nader worden ingegaan op het verschil tussen het dienstenverkeer en de andere vrij -
heden. . 

33 Verboden belemmeringen 

3.11 Formele aspecten 

Dee dwingende bepalingen van artikel 49 e.v. EG-Verdrag zijn aan het einde van de over-
gangsperiodee rechtstreeks en onvoorwaardelijk van toepassing geworden.34 Dit betekent 
datt de begunstigden zich op de bepalingen kunnen beroepen en dat rechters nationale 
voorschriftenn dienen te toetsen aan de eisen van het vrij verkeer.35 De bescherming van 
dee discriminatieverboden in het EG-recht is in beginsel beperkt tot onderdanen van lidstaten 
vann de Europese Unie. Ten aanzien van het vrij verkeer van diensten geldt bovendien dat 
dee dienstverrichter in een lidstaat gevestigd moet zijn. De bepalingen met betrekking tot 
hett dienstenverkeer richten zich, anders dan het vrij verkeer van werknemers, mede op 
rechtspersonen.. In verband daarmee bevat art. 48 EG-Verdrag een bepaling met betrekking 
tott de vraag welke rechtspersonen in het kader van de vrijheden van dienstverrichting en 
vestigingg beschouwd worden als onderdanen van de lidstaten. Het moet gaan om ven-
nootschappenn die zijn opgericht naar het recht van een lidstaat en tevens hun statutaire 
zetel,, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging in een lidstaat hebben. 

Watt de normaddressaat van het discriminatieverbod betreft is er geen wezenlijk verschil 
tussenn het vrij verkeer van werknemers en het vrij verkeer van diensten. In beide gevallen 

344 Hiervoor refereert het Hof zelf in latere arresten naar de uitspraak HvJ EG 18 januari 1979 gevoegde 
zakenn 110 en 111/78 Jur 1979, 35 (Van Wesemael) r.o. 26. Zie ook HvJ EG 3 december 1974 zaak 
33/744 Jur 1974, 1299 (Van Binsbergen) r.o. 24 e.v.; HvJ EG 17december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 
33055 (Alfred John Webb) r.o. 13; HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 (Duitse 
verzekering)) r.o. 25: "volgens vaste rechtspraak..."; HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 
14055 (Walrave) r.o. 33; HvJ EG 25 juli 1991 C-353/89 Jur 1991, 1-4007 (Mediawetzaak) r.o. 27. 

355 Volgens Troberg verleent het vrij verkeer van diensten geen directe rechten aan burgers. Het effect 
vann het verbod van art. 49 en 50 EG-Verdrag is volgens hem dat bepaalde nationale wetten en andere 
regelgevingg in het concrete geval niet mogen worden toegepast: het Europese recht zet het nationale 
rechtt 'uit'. Bernhard (EuZW 1992, 438) onderscheidt tussen discriminerende maatregelen en overige 
beperkingen.. Bij discriminatie (Diskriminierungsstufe) zou de regel zelf in strijd met het EG-recht 
zijnn en dus sneuvelen; bij de overige verboden belemmeringen (Hemmnisstufe) wordt slechts het 
werkingsbereikk van de regel veranderd. Dit laatste is volgens hem "strukturell eine kollisionsrechtliche 
Methode." " 
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richtt het verbod zich zowel op overheidsmaatregelen als op collectieve regelingen met 
betrekkingg tot de arbeidsvoorwaarden. Volgens het Hof bestrijkt het verbod van art. 49 
EG-Verdragg niet alleen belemmeringen door (toepassing van) wetgeving en "het optreden 
vann het openbaar gezag maar ... strekt [het zich ook uit] tot bepalingen van andere aard, 
strekkendee tot collectieve regeling van arbeid in loondienst en dienstverrichtingen". Zeker 
opp het terrein van de arbeidsvoorwaarden, die "in de verschillende lidstaten nu eens door 
wettelijkee of bestuursrechtelijke bepalingen, dan weer door overeenkomsten en andere 
rechtshandelingenn van privaatrechtelijke aard worden beheerst" mag de vormgeving van 
dee regulering dus geen invloed hebben op de werkingsomvang van in het EG-Verdrag 
neergelegdee verboden.36 Het discriminatieverbod is daarmee van toepassing op de 
normstellendee bevoegdheid van de sociale partners en/of internationale sportfederaties. 
Inn zoverre werkt het discriminatieverbod dus 'horizontaal'.37 

Inn het vrij verkeer van werknemers vindt tevens doorwerking plaats in de verhouding 
tussenn individuele werkgevers en individuele werknemers. Zo zijn discriminerende bepalin-
genn in individuele arbeidsovereenkomsten op grond van art. 7 Vo 1612/68 nietig. Deze 
vormm van horizontale doorwerking is in het vrij verkeer van diensten mijns inziens niet 
relevantt en wel om twee redenen. Ten eerste is het niet goed voor te stellen dat een 
individuelee arbeidsovereenkomst een arbeidsrechtelijke bepaling bevat die de werkgever 
belemmertt bij de grensoverschrijdende dienstverrichting en om die reden verboden is 
krachtenss art. 49 EG-Verdrag.38 Ten tweede richt het verbod van art. 49 EG-Verdrag richt 
zichh primair op instanties, al dan niet particulier, die juridisch of praktisch in staat zijn 
dee dienstverrichter verplichtingen of beperkingen op te leggen. Een dergelijke macht heeft 
dee individuele werknemer (meestal) niet. 

Beperkingenn van het vrij verkeer van diensten zijn meestal afkomstig van het land waar 
dee dienst ontvangen wordt.39 Parallel aan het goederenverkeer zou gesproken kunnen 
wordenn van een importbelemmering. Echter ook beperkingen opgelegd door het land van 
herkomstt kunnen een inbreuk betekenen op art. 49 e.v. EG-Verdrag. Het Hof van Justitie 
overwoogg in de zaak Alpine Investments dat art. 49 eerste alinea van het verdrag een 
algemeenn verbod bevat ten aanzien van beperkingen op het vrij verrichten van diensten 
binnenn de Gemeenschap. Deze bepaling heeft dus niet enkel betrekking op beperkingen 
doorr de staat waar de dienst wordt ontvangen, maar ook op beperkingen door de staat van 

366 HvJ EG 12 december 1974 zaak 36/74 Jur 1974, 1405 r.o. 17 (Walrave). Idem voor het vrij verkeer 
vann werknemers: HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur, 1-4921 r.o. 82-84 (Bosman). 

377 Voor zover dergelijke private groeperingen en instellingen eenzijdig normen kunnen vaststellen waaraan 
dee dienstver-richters zich moeten houden, is van horizontale werking mijns inziens geen sprake. 

388 Van arbeidsrechtelijke aard is bijvoorbeeld een bepaling in de individuele arbeidsovereenkomst dat 
dee werknemer slechts ingezet zal worden in het binnenland. Deze bepaling beperkt de werkgever 
weliswaarr bij het inzetten van de werknemer voor het grensoverschrijdend verrichten van diensten, 
maarr belemmert niet de dienstverrichting zelf. Een belemmering van de dienstverrichting treedt 
daarentegenn wel op, als de betreffende bepaling is opgenomen in een CAO. 

399 Zieook A-G Jacobs bij Alpine Investments HvJ EG 10 mei 1995 C-384/94 Jur 1995, 1-1141 ov. 43; 
Hatzopouloss CMLR 1995, 1430-1431. 
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herkomst.. Zoals het Hof bij herhaling heeft geoordeeld, kan de vrijheid van dienstverrichting 
doorr een onderneming worden ingeroepen tegenover de staat waar zij is gevestigd, wanneer 
dee diensten worden verricht ten behoeve van in een andere lidstaat gevestigde personen.40 

Opp dit punt reikt de vrijheid van dienstverrichting overigens verder dan het vrij verkeer 
vann goederen. Bij het goederenverkeer zijn volgens vaste rechtspraak exportbelemmeringen 
slechtss verboden voor zover ze op (eventueel indirect) discriminerende maatregelen berusten, 
diee ten doel of ten gevolge hebben dat de nationale markt wordt bevoordeeld ten opzichte 
vann aanbieders uit andere lidstaten.41 Deze inperking geldt niet bij het dienstenverkeer.42 

3.22 Inhoudelijk e aspecten 

Discriminatiee op grond van nationaliteit wordt verboden in art. 12 EG-Verdrag. Dit algemene 
verbodd kan echter volgens vaste rechtspraak van het Hof alleen autonoom toepassing vinden 
inn die gevallen waarin het gemeenschapsrecht wel geldt, maar niet voorziet in bijzondere 
discriminatieverboden.433 Voor het vrij verkeer van diensten zijn de specifieke discriminatie-
verbodenn opgenomen in art. 49, 50 en 54 EG-Verdrag. Deze bepalingen verbieden niet 
alleenn discriminatie op grond van nationaliteit, maar bestrijken ook discriminatie gebaseerd 
opp vestigings- of verblijfplaats.44 

Eenn vergaande vorm van discriminatie gebaseerd op vestigingsplaats wordt gevormd 
doorr regelingen die het verrichten van bepaalde economische activiteiten in een bepaalde 
lidstaatt voorbehouden aan (rechts)personen die op het grondgebied van die lidstaat gevestigd 
zijn.. Een dergelijke eis heft op het betreffende terrein de vrijheid van dienstverrichting 

400 HvJ EG 17 juni 1997 C-70/95 Jur 1997, 1-3395 r.o. 37 (Sodemare); HvJ EG 10 mei 1995, C-384/93 
JurJur 1995,1-1176 r.o. 30 (Alpine) onder verwijzing naar HvJ EG 17 mei 1994 C-l8/93 Jur 1994,1-1783 
(Corsicaa Ferries) r.o. 30, HvJ EG 14 juli 1994 C-379/92 Jur 1994, 1-3453 (Peralta) r.o. 40 en HvJ 
EGG 5 oktober 1994 C-381/93 Jur 1994,1-5145 (Commissie v. Frankrijk) r.o. 14. Zie voor het personen-
verkeerr HvJ EG 26 januari 1999 C-l5/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 39. 

411 Art. 29 EG-Verdrag; HvJ EG 8 november 1979 zaak 15/79 Jur 1979, 3409 (Groenveld); HvJ EG 6 
oktoberr 1987 zaak 118/86 Jur 1987, 3883 (Nertsvoerderfabriek). Barents/Brinkhorst 1998, 325; A-G 
Jacobss bij HvJ EG 10 mei 1995, C-384/93 Jur 1995, 1-1176 (Alpine) ov. 53-54. 

422 HvJ EG 10 mei 1995 C384/93 Jur 1995, I ! 141 (Alpine Investments) r.o. 30. Idem voor de vrijheid 
vann vestiging: HvJ EG 27 september 1988 zaak 81/87 Jur 1988, 5483 (Daily Mail) r.o. 16; HvJ EG 
77 juli 1988 gev. zaken 154 en 155/87 Jur 1988, 3897 (Wolf en Dorchain ). Idem voor het vrije verkeer 
vann personen: HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 (Bosman) r.o. 97; Mortelmans 
SEWSEW 1996, 144-146. 

433 HvJ EG 17 mei 1994 C-l8/93 Jur 1994, 1-1812 (Corsica Ferries Italia v. piloti di Genova) r.o. 19-20. 
Barents/Brinkhorstt 1998, 311; Schermers/Swaak in: LA Rood 1997, 243 en deel III hoofdstuk 2 par. 
1.2. . 

444 Art. 54 EG-Verdrag noemt expliciet de verblijfplaats, art. 49 EG-Verdrag betreft in een lidstaat 
gevestigdee onderdanen. 
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geheell  op en zal in het algemeen dan ook in strijd zijn met art. 49 EG-Verdrag.45 De bete-
keniss van art. 49 en 50 EG-Verdrag gaat echter verder dan het verbieden van direct onder-
scheidd op grond van nationaliteit of vestigingsplaats. Het Hof van Justitie heeft in de loop 
derr jaren de werking van deze artikelen uitgebreid. In eerste instantie werd dit beargumen-
teerdd met een beroep op de begrippen indirecte discriminatie en/of materiële discriminatie. 

Vann indirecte discriminatie is sprake als een regeling een onderscheidend criterium 
hanteertt dat in de praktijk min of meer samenvalt met een uitdrukkelijk verboden criterium. 
Zoo werd in een arrest van 17 mei 1994 het onderscheid op grond van de vlag van een 
zeeschipp beschouwd als indirecte discriminatie naar de nationaliteit van het exploiterende 
vervoersbedrijf.466 In het vrij verkeer van werknemers geldt het hanteren van een woon-
plaats-eiss als standaardvoorbeeld van indirecte discriminatie op grond van nationaliteit. 
Daarnaastt wordt het begrip 'indirecte of verkapte discriminatie' ook gebruikt om regelingen 
tee omschrijven die weliswaar zonder onderscheid wordt toegepast op ingezetenen en niet-
ingezetenenn maar de facto bezwaarlijker zijn voor de niet-ingezetenen.48 De discriminatie 
bestaatt dan uit het gelijk behandelen van ongelijke gevallen. 

Inn de loop der jaren koos het Hof steeds duidelijker voor een opvatting waarin, parallel 
aann de zogenaamde Dassonville-formule in het goederenverkeer, alle daadwerkelijke en 
potentiëlee belemmeringen van het dienstenverkeer onder art. 40 en 50 EG-Verdrag vallen.49 

455 HvJ EG 26 november 1975 zaak 39/75 Jur 1975, 1547 (Coenen) r.o. 7-9; HvJ EG 10 februari 1982 

zaakk 76/81 Jur 1982, 1-417 (Transporoute) r.o. 14; HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 

37555 r.o. 52 (Duitse verzekeringen) e.v. Zie voor een geoorloofde (indirecte) vestigingseis: HvJ EG 

55 oktober 1994 Jur 1994, 1-4837 (Van Schaik) r.o. 15-16. 

466 HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994, 1-1783 (Corsica Ferries Italia v. piloti di Genova) r.o. 33; 

SEWSEW 1995, 58-65 nt Slot. 

477 HvJ EG 12 september 1996 C-278/94 Jur 1996, 1-4307 (Commissie v. België); HvJ EG 26 oktober 

19955 Jur 1995, 1-3685 (Commissie v. Luxemburg) r.o. 15. 

488 HvJ EG 23 mei 1996 Jur 1996, 1-2617 (O'Flynn) r.o. 18;Jannot 1991, 55; Keur SEW 1991, 572-573; 

Fierstraa SEW 1992, 827; Völker 1990, 133. 

499 Het arrest inzake Alfred John Webb (HvJ EG 17 december 1981 zaak 219/80 Jur 1981, 3305) wordt 

well  gezien als het arrest waarin het Hof ook voor het dienstenverkeer voor de ruime opvatting koos. 

Ziee Everling 1989, 342-343; Stuyck/Geens SEW 1993, 118. Volgens A-G Jacobs in zijn conclusie 

bijj  het Sager-arrest (HvJ EG 25 jul i 1991 C-76/90 Jur 1991, 1-4221) was ten tijde van het wijzen 

vann dat arrest nog niet volkomen duidelijk of art. 49 EG-Verdrag inderdaad dezelfde ruime strekking 

hadd als art. 28 EG-Verdrag. De tot dan toe verboden beperkingen zouden nog als verkapte discriminatie 

gezienn kunnen worden. Zie Van Empel SEW 1993, 668-9 en A-G Lenz' Conclusie bij HvJ EG 15 

decemberr 1995 zaak C-415/93 Jur, 1-4921 (Bosman) ov. 197. Arresten waarin het Hof de ruime 

interpretatiee bevestigd heeft, zijn naast het Sager-arrest o.a. de arresten Mediawet (HvJ EG 25 jul i 

19911 C-353/S9 Jur 1991,1-4007), Collectieve Antennevoorziening Gouda (HvJ EG 25 jul i 1991 C-288/ 

8989 Jur 1991,1-4007) en Duitse verzekeringen (HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755). 

Ziee Mortelmans AA e 1992, 47 en Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij 

verrichtenn van diensten over de grenzen heen PB EG 1993 C 334/4. In het arrest Bosman is duidelijk 

gewordenn dat ook in het kader van art. 39 EG-Verdrag (vrij verkeer van werknemers) maatregelen 

zonderr onderscheid onder het verbod kunnen vallen. Mortelmans SEW 1996, 144-145 en Mortelmans/ 

Temminkk AAe 1996, 176. Voor de vestigingsvrijheid verwijzen Stuyck en Geens (SEW 1993, 111) 

naarr het arrest Vlassopoulou HvJ EG 7 mei 1991 C-340/89 Jur 1991, 1-2357. 

324 4 



DeelDeel III  - Europees recht en IPR 

Hett discriminerende karakter van de regeling is daarvoor geen noodzakelijke voorwaarde 
meer.. Deze verruiming van de werkingssfeer van art. 49 en 50 EG-Verdrag biedt in beginsel 
dee mogelijkheid om de term indirecte of verkapte discriminatie zuiverder te definiëren. 
Err wordt tegenwoordig in de literatuur dan ook vaak een onderscheid gemaakt tussen directe 
discriminatie,, indirecte discriminatie en overige belemmeringen. De eerste twee zijn 
maatregelenn met onderscheid, de overige belemmeringen worden ook wel aangeduid als 
maatregelenn zonder onderscheid.50 De terminologische verwarring rond de begrippen is 
echterr niet verdwenen.51 Het Hof van Justitie draagt hier zelf aan bij door in grensgevallen 
dee vraag of er sprake is van indirecte discriminatie te omzeilen met de constatering dat 
inn ieder geval sprake is van een belemmering van het vrije verkeer.52 Dit is niet bevorder-
lij kk voor een helder onderscheid tussen deze twee begrippen. In het onderstaande zal ervan 
wordenn uitgegaan dat nationale wetgeving die op gelijke voet van toepassing is op interne 
enn internationale gevallen, in beginsel niet discrimineert, maar wel belemmerend kan 
werken.53 3 

Dee jurisprudentie met betrekking tot het vrij verkeer binnen de Unie heeft een casuïstisch 
karakterr en betreft zeer ongelijksoortige regelgeving. Een aantal arresten betreft het vreem-
delingenrecht.. Het recht op toegang tot een land om daar economische activiteiten te gaan 
verrichten,, is het belangrijkste recht dat verleend wordt door het vrij verkeer van 
werknemerss en de vestigingsvrijheid. Maar dit recht kan ook voortvloeien uit het diensten-
enn goederenverkeer. Uiteraard moet de dienstverrichter het recht hebben zich naar het land 
tee begeven waar de ontvanger van de dienst zich bevindt. Anders is er geen sprake van 
daadwerkelijkee vrijheid van actieve dienstverrichting. Het recht op toegang tot het land 
waarr de dienst moet worden verricht, is dan ook nadrukkelijk opgenomen in art. 50 EG-
Verdrag,, In het arrest Rush Portuguesa is vervolgens uitgemaakt dat het vrij verkeer van 
dienstenn ook het recht op toegang met zich meebrengt van de bij het verrichten van die 

500 Zie bijv. Barents/Brinkhorst 1998, 295; Wouters NV1R 1996, 87-89. 
511 Mortelmans (SEW 1994, 125) wijst erop dat de zogenaamde Keek-exceptie in het goederenverkeer 

alleenn van toepassing is als de nationale maatregel rechtens en feitelijk hetzelfde effect heeft op 
nationalee en buitenlandse aanbieders. Hierin valt weer een terugvallen op het materiële discriminatie-
begripp te lezen. Ook op die terreinen waarin uitsluitend het verbod van art. 12 EG-Verdrag een rol 
speelt,, kan het discriminatiebegrip ruimer worden uitgelegd dan nu nodig is bij het vrij verkeer. Zie 
voorr verschillende opvattingen over de betekenis van de term indirecte discriminatie: A-G Jacobs 
bijj  Alpine Investments HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93y«r 1995,1-1141 ov. 50; Roth CMLR 1993,145-
1544 en m.n. 151; Von der Groeben-Troberg Rn 4 bij art. 66 en Rn 15 bij art. 49; Nachbauer EuZW 
1991,, 470-472; Wagenbauer EuZW 1991, 341. Voor indirecte discriminatie en de verwarring tussen 
dee discnminatievraag en de rechtvaardigingsvraag zie HvJ EG 23 mei 1996 Jur 1996, 1-2617 r.o. 19 
(O'Flynn). . 

522 HvJ EG 26 januari 1999 C-15/95 Jur 1999, 1-345 (Terhoeve) r.o. 41. 
533 Op grond van het één actor-criterium is het opleggen van een 'dubbele last' in de vorm van bijvoor-

beeldd een dubbele vergunningsplicht of premieplicht (eenmaal in X, eenmaal in Y) niet te beschouwen 
alss indirecte discriminatie omdat de gelijkheidstoets slechts de behandeling binnen één lidstaat betreft. 
Hett opleggen van een 'dubbele last' werkt uiteraard wel belemmerend. Zie: Van der Groeben-Zuleeg 
Rnn 7 bij art. 7 (1991, 161); Kapteyn/VerLoren van Themaat 1995, 109; deel III hoofdstuk 2 par. 3.2 
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dienstenn betrokken werknemers. Deze hebben recht op toegang tot de lidstaat waar de dienst 
verrichtt wordt, ook als de betrokken werknemers zelf geen begunstigden zijn van het vrij 
verkeerr van werknemers.54 

Behalvee door vreemdelingenrechtelijke vereisten, kan het vrij verkeer van diensten 
wordenn belemmerd doordat de aanbieders van diensten in het ontvangstland worden 
geconfronteerdd met verplichte beroepskwalificaties, garanties aangaande hun financiële 
positie,, technische voorschriften met betrekking tot hun administratie etc. In de praktijk 
gaatt het vaak om vergunningsvereisten en de daarbij op te leggen voorwaarden. Het 
arbeidsrechtt kent dergelijke vereisten met name op het terrein van de arbeidsbemiddeling 
enn het uitzenden van arbeidskrachten.55 Het eisen van een vergunning voor het uitoefenen 
vann een bepaalde activiteit binnen het territoir werkt altijd belemmerend op het vrij verkeer 
vann diensten.56 In de verschillende uitspraken met betrekking tot vergunningenstelsels 
ligtt de nadruk dan ook op de vraag of in het voorliggende geval het eisen van een vergun-
ningg gerechtvaardigd is en niet zozeer op de vraag of de eis belemmerend werkt. 

Vergunningsvereistenn sec en het vreemdelingentoezicht hebben nog weinig van doen met 
hett (toepassen van het nationale) arbeidsrecht. Dit ligt anders bij nationale eisen die be-
trekkingg hebben op de uitvoering van de dienst door de bij de dienstverrichter werkzame 
arbeidskrachten.577 Hierbij kan gedacht worden aan eisen met betrekking tot de samenstel-
lingg van het personeelsbestand, de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden of de arbeids-
omstandigheden. . 

Hett arbeidsrecht in ruime zin kan op verschillende manieren belemmerend werken. 
Tenn eerste kan de inhoud van de regel zelf het vrij verkeer bemoeilijken. Een voorbeeld 
hiervann in het kader van het vrij verkeer van werknemers is te vinden in het arrest inzake 
Bosmann v. UEFA, waar de toenmalige transferregeling in het betaald voetbal in strijd met 
hett EG-recht werd geacht.58 Ten tweede kan een op zich neutrale voorwaarde voor buiten-
landsee aanbieders moeilijker vervulbaar zijn, bijvoorbeeld de voorwaarde dat de dienstver-
richterr een bepaald percentage allochtonen of langdurig werkloze jongeren in dienst neemt 

544 HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-113/89 Jur 1990,1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 12; Fierstra i'£W 1991, 

197. . 
555 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb), HvJ EG 23 april 1991 

C-41/900 Jur 1991, 1-1979 (Höfner) en HvJ EG 18 januari 1979 gevoegde zaken 110 en 111/78 Jur 
1979,, 35 (Van Wesemael). 

566 HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 (Vander Eist) r.o. 15. 
577 Het naleven van bepaalde voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden kan overigens een 

voorwaardee zijn bij de vergunningverlening. Zie art. 8 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 
Stb.Stb. 1998, 306 voor uitzendbureaus en art. 3 lid 2 Ri 96/26/EG PB EG 1996 L 124/1 en/of art. 34 
vann het Besluit goederenvervoer over de weg Stb. 1992, 197 voor de vervoersvergunning. 

588 HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur 1-4921 (Bosman). De transferregelmg verplichtte 
voetbalclubss tot betaling van een overnamesom aan de vorige werkgever van een nieuw aangetrokken 
voetballerr (uitzonderingen daargelaten). Voor de precieze inhoud van de transferregeling wordt 
verwezenn naar het arrest en de daarbij vermelde noten. 
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voorr de uitvoering van de opdracht.59 Tenslotte, en vanuit het gezichtspunt van het IPR 

hett interessantst, kan toepassing van een regeling van het land van ontvangst het vrij verkeer 

belemmerenn omdat het toepassen van die regel een dubbele last voor de werkgever 

teweegbrengt.. Het is dan niet de inhoud van de regel zelf die problematisch of suspect 

is,, maar het feit dat de regel wordt toegepast op een dienstverrichter die reeds is onderwor-

penn aan een ander recht.60 De vraag welke van de twee toepassing verlangende regels 

alss (verboden) belemmering wordt gekwalificeerd, heeft een conflictenrechtelijk element. 

Aann dit aspect zal dan ook hieronder nader aandacht worden besteed. 

Arrestenn waarin de problematiek van de dubbele last een rol speelde, zijn de arresten 

Seco,, Guiot en Arblade.01 In deze drie gevallen beklaagde de werkgever zich (mede) 

overr verplichte premiebetalingen aan fondsen in het land van ontvangst van de dienst.62 

Zowell  de zaak Guiot als de zaak Arblade spelen zich af op het bij uitstek CAO-rechtelijke 

terreinn van de aanvullende sociale zekerheid: de gewraakte bijdragen betroffen de finan-

cieringg van weerverletzegels en getrouwheidszegels op grond van een Belgische (algemeen 

verbindende)) CAO. Dit maakt voor de beoordeling van het Hof overigens niet uit. Zoals 

hierbovenn reeds vermeld, maakt het Hof geen onderscheid tussen regelingen die gebaseerd 

zijnn op een wet en regelingen gebaseerd op verbindend verklaarde CAO's.63 

599 Zie vooreen dergelijke eis het arrest Beentjes (HvJ EG 20 september 1988 zaak 31/87 Jur 1988,4635) 
datt overigens geen betrekking had op het vrij verkeer van diensten maar op het aanbestedingsrecht. 
Ditt soort voorwaarden hoeven op zich geen belemmering met zich mee te brengen maar zullen dat 
vaakk wel doen, bijvoorbeeld omdat de werklozen ingeschreven moeten zijn bij de arbeidsvoor-
zieningsinstantiee in het land waar de dienst verricht wordt. Buitenlandse aanbieders moeten dan in 
eenn onbekende omgeving personeel werven. 

600 Zie bijvoorbeeld het Mediawet-arrest (HvJ EG 25 juli 1991C-353/89 Jur 1991,1-4007) r.o. 16: "Bij 
gebrekee van harmonisatie van de regelingen inzake dienstverrichtingen, en zelfs van een gelijkwaar-
digheidsregime,, kunnen bovendien beperkingen van de op dit gebied door het Verdrag gewaarborgde 
vrijheidd voortkomen uit de toepassing van voor iedere op het nationale grondgebied gevestigde persoon 
geldendee nationale regelingen op in een andere Lid-Staai gevestigde dienstvemchters die reeds aan 
dee aldaar geldende wettelijke voorschriften moeten voldoen." Barents/Brinkhorst 1998, 297 lijken 
err zelfs van uit te gaan dat maatregelen zonder onderscheid hun belemmerende werking altijd ontlenen 
aann het feit dat een nationale regeling wordt toegepast op een dienstverrichter die reeds is onderworpen 
aann een ander recht, namelijk dat van het land van herkomst. 

611 HvJ EG 3 februari 1982 zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 243 (Seco); HvJ EG 28 maart 1996 C-272/94 
JurJur 1996, 1-1905 (Guiot); HvJ EG 23 november 1999 C-369/96 en 379/96 (Arblade). 

622 Zoals hieronder in deel IV zal blijken, spelen ook in de Nederlandse Jurisprudentie met betrekking 
tott de toepassing van algemeen verbindend verklaarde CAO op internationale gevallen vooral secun-
dairee arbeidsvoorwaarden en aanvullende sociale zekerheid een rol. Dit is verklaarbaar uit het feit 
datt hiervoor in diverse landen fondsen worden gevormd met een eigen vorderingsrecht. Het zijn met 
namee deze fondsen die, eerder dan de werknemers zelf, een beroep doen op de door het land van 
dee dienstverrichting aan hen toegekende rechten. 

633 In de arresten wordt geen aandacht besteed aan het sociale zekerheidskarakter van de regeling. A-G 
VerLorenn van Themaat trekt in zijn conclusie bij het arrest Seco wel een parallel tussen de onderhavige 
regelingg en het probleem van dubbele belasting. 
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Diversee auteurs proberen een systeem aan te brengen in de jurisprudentie met betrekking 
tott de overige belemmeringen van het vrij verkeer. A-G Lenz maakt in zijn conclusie bij 
hett Bosman-arrest een onderscheid tussen de toegang tot de markt en de uitoefening van 
eeneen beroep.64 De indeling is gericht op het afbakenen van een groep regels die (uitsluitend) 
betrekkingg heeft op marktomstandigheden, door de A-G in het betreffende arrest aangeduid 
mett voetbalmodaliteiten, om te onderzoeken of deze onder de hieronder te bespreken Keek-
doctrinee vallen.65 Steyger daarentegen onderscheidt voor het sociaal-economische recht 
driee soorten maatregelen te weten werkgelegenheidsmaatregelen, arbeidsbeschermende 
maatregelenn en werknemerbeschermende maatregelen.66 Deze indeling is gebaseerd op 
dee belangen die de maatregel beoogt te beschermen, en lijk t met name relevant in het kader 
vann de rechtvaardiging van een in beginsel verboden discriminatie of belemmering. 

Trobergg tenslotte probeert het aangrijpingspunt van de regulering als uitgangspunt te 
nemenn en onderscheidt tussen institutionele vereisten oftewel eisen met betrekking tot de 
producentproducent aan de ene kant en functionele eisen oftewel eisen met betrekking tot het produkt 
aann de andere kant. Deze verschillende soorten regelingen zouden in het vrij verkeer van 
dienstenn onder verschillende regimes vallen.67 Onder institutionele vereisten lijk t hij de 
vereistenn te verstaan met betrekking tot de toegang tot en de uitoefening van een beroep 
off  bedrijf zoals het eisen van en specifieke beroepskwalificatie of het verplicht aanhouden 
vann een bepaalde bedrijfsreserves, zoals dat in de verzekeringsbranche niet ongebruikelijk 
is.. Als voorbeelden van een regeling met betrekking tot het produkt in het dienstenverkeer 
noemtt hij nationale rechtsregels met betrekking tot algemene voorwaarden, consumentenbe-
schermingg en de inhoud van verzekeringsovereenkomsten die grote invloed hebben op 
hett 'produkt' verzekering. 

Hett is lastig om arbeidsrechtelijke maatregelen onder te brengen in het schema van 
Troberg.. Sommige delen van het arbeidsrecht als het medezeggenschapsrecht hebben invloed 
opp de (organisatie van de) dienstverrichter zelf. Bij instant-dienstverrichting zoals live-
optredenss hebben de regels met betrekking tot werktijden en zon- en feestdagen direct 
invloedd op de mogelijkheid om een specifieke dienst te leveren resp. te ontvangen. In veel 
gevallenn echter raakt het arbeidsrecht noch de eigenschappen van de producent zelf, noch 
dee eigenschappen van het uiteindelijke produkt. Het arbeidsrecht heeft immers in belangrijke 
matee betrekking op de produktiewijze. 

Tenn aanzien van alle arbeidsrechtelijke regelingen rijst de vraag of er in het dienstenverkeer 
eenn parallel bestaat voor de Keek-doctrine in het goederenverkeer. In het arrest Keek en 

644 Wouters maakt nog een onderscheidt tussen toegang tot het beroep en uitoefening van het beroep 
NVIRNVIR 1996, 128 nt 279 

655 Conclusie bij HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur, 1-4921 (Bosman) ov. 210. 
666 SEW 1991,608-609. Voorbeelden van de diverse soorten maatregelen zijn het verplichten tot in dienst 

hebbenn van een bepaald percentage gehandicapten (arbeidsmarkt), het systeem van verplichte vergun-
ningenn in de uitzendbranche (arbeidsbescherming) en de arbeidsomstandighedenwetgeving en werktij-
denreguleringg (werknemersbescherming). 

677 Van der Groeben-Troberg Rn 5 bij art. 59 (1991, 1055). 
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Mithouardd heeft het Hof beslist dat maatregelen die slechts in algemene zin de verkoop-
modaliteitenn van een bepaald produkt regelen niet onder het verbod van art. 28 EG-Verdrag 
vallenn (art. 28 EG-Verdrag is de parallelbepaling van art. 49-50 EG-Verdrag voor het 
goederenverkeer).688 Hiermee heeft het Hof van Justitie een, nog niet geheel uitgekristal-
liseerde,, vrije regelingsmarge gecreëerd voor het land van ontvangst. In een aantal arresten 
mett betrekking tot het vrij verkeer van diensten is een beroep op deze Keek-doctrine 
gedaan.. In al deze gevallen is analoge toepassing door het Hof van de hand gewezen.69 

Hett Hof van Justitie heeft echter het bestaan van een Keek-exceptie in het vrij verkeer 
vann diensten ook niet principieel afgewezen. 

Mortelmanss stelt in zijn noot bij het Bosman-arrest dat het Hof in de arresten Alpine 
enn Bosman de Keek-doctrine wel degelijk van toepassing acht op het vrij verkeer van 
dienstenn respectievelijk werknemers.™ Ook A-G Lenz lijk t daar in zijn conclusie bij het 
arrestt Bosman van uit te gaan.71 Omdat in de arresten Alpine en Bosman de toegang 
tottot de markt in het geding was en niet de uitoefening van de werkzaamheden, kon de Keek-
doctrinee in die gevallen echter geen uitkomst bieden. Om deze reden geven de beide 
arrestenn ook geen uitsluitsel over de vraag welke bepalingen op grond van de Keek-doctrine 
vrijgesteldd zouden zijn. Wel heef het Hof van Justitie meermalen uitgemaakt dat "het 
gemeenschapsrechtt niet belet dat de lidstaten hun wetgeving of de collectieve arbeidsover-
eenkomstenn tussen de sociale partners inzake minimumlonen laten gelden voor eenieder 
diee - zelfs tijdelijk - arbeid in loondienst op hun grondgebied verricht, ongeacht het land 
vann vestiging van de werkgever".72 Deze overweging vertoont minst genomen gelijkenis 
mett de Keek-doctrine: het land van ontvangst kan bepaalde arbeidsrechtelijke regelingen 
toepassenn zonder de verdenking op zich te laden het vrij verkeer te belemmeren. 

Dee verkoopmodaliteiten die op grond van de Keek-doctrine zijn vrijgesteld, worden 
well  geacht betrekking te hebben op het door wie, aan wie, wanneer, waar en hoe aanbieden 
vann produkten.73 Het wanneer en hoe wordt in het arbeidsrecht geregeld in de werktijden-
enn arbeidsomstandighedenwetgeving. Bij 'door wie' kan gedacht worden aan regels omtrent 
kinderarbeidd wat betreft het werknemersverkeer en de activiteiten van uitzendbureaus en 

688 HvJ EG 24 november 1993 gevoegde zaken C-267/91 en 268/91 Jur 1993,1-6097 (Keek en Mithouard). 
Voorwaardee is wel dat deze verkoopmodaliteiten op alle marktdeelnemers van toepassing zijn en zowel 
rechtenss als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale en geïmporteerde 
produkten. . 

699 HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 (Alpine) A-G ov. 59-61, Hof r.o. 36 e.v.; HvJ EG 
155 december 1995 zaak C-415/93 Jur 1-4921 (Bosman) r.o. 102: verwerping van de analogie met 
Keekk en Mithouard onder verwijzing naar HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995,1-1141 (Alpine) 
r.o.. 16. 

700 Mortelmans SEW 1996, 145 met verwijzing naar Hatzopoulos CM LR 1995, 1438 die het tegendeel 
beweert.. Zie ook Wouters NVIR 1996, 107. 

711 Conclusie bij HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 (Bosman) ov. 206. 
722 HvJ EG 3 februari 1982 gevoegde zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 223 (Seco), HvJ EG 9 augustus 1994 

C-43/933 Jur 1994,1-3803 (Vander Eist), HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-113/89 Jur 1990,1-1417 (Rush 
Portugesa),, HvJ EG 28 maart 1996 C-272/94 Jur 1996, 1-1905 (Guiot). 

733 Mortelmans SEW 1994, 123. 
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particulieree bemiddelingsbureaus wat betreft het dienstenverkeer. Al deze regelingen worden 
genoemdd in de detacheringsrichtlijn. De lidstaat van ontvangst wordt op grond van die 
richtlij nn geacht de handhaving ervan door buitenlandse dienstverrichters te garanderen. 
Hett is dan echter wel noodzakelijk dat een dergelijke handhaving niet in strijd komt met 
hett vrij verkeer van diensten. De Keek-doctrine biedt daarvoor mogelijk een grondslag.74 

44 Rechtvaardigingsgronden 

Al ss een regeling geacht wordt een belemmering te vormen voor het vrij verkeer van 
diensten,, dient bezien te worden of deze belemmering valt te rechtvaardigen. Voor directe 
discriminatiee geldt dat deze slechts verenigbaar is met het EG-Verdrag indien de 
discriminerendee regeling binnen de werkingssfeer valt van een uitdrukkelijk afwijkende 
bepalingg zoals art. 46 (]o 55) EG-Verdrag.75 Niet-discriminerende beperkingen worden 
daarentegenn getoetst aan een aantal elementen die nauwe verwantschap vertonen met de 
toetsingscriteriaa die ten aanzien van beperkingen van de andere vrijheden worden aan-
gelegd.766 Naast de eis dat de regeling zonder onderscheid moet worden toegepast op alle 
dienstverrichterss geldt de eis dat de regeling noodzakelijk moet zijn op grond van een 
zwaarwegendd algemeen belang.77 De regeling moet verder voldoen aan de proportionali-
teitseis. . 

Hett door de lidstaat te behartigen belang moet niet al afdoende zijn gereguleerd op EU-
niveauu en moet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het EG-recht. Zeker op het terrein 
vann het arbeidsrecht is dit laatste niet zonder meer vanzelfsprekend. Immers, het nationale 

744 Ook Steyger (SEW 1991, 612) koppelt arbeidswetgeving aan de regulering van de marktomstan-
digheden,, maar dan op basis van het arrest Oebel (HvJ EG 14 juli 1981 zaak 155/80 Jur 1981, 1993) 
waarinn een nachtbakverbod voor bakkerijen de toets der kritiek kon doorstaan. Het Keek-arrest is 
vann na het verschijnen van dit artikel. 

755 Volgens Mortelmans (SEW 1994,245 en SEW 1996, 147) lijk t hierin overigens wel een lichte wijziging 
opp te treden: ook discriminerende bepalingen zouden onder omstandigheden geoorloofd kunnen zijn. 
Dee rechtvaardigingseis zal echter altijd hoger liggen bij discriminatie. Zo overwoog het Hof in Corsica 
Ferriess Italia (HvJ EG 17 mei 1994 C-18/93 Jur 1994,1-1783) r.o. 36 dat "Gesteld dat deze doelstellin-
genn een interventie van de overheid in de vervoersector kunnen rechtvaardigen,... een discriminatoire 
tariefregelingg zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, evenwel niet noodzakelijk [is] om 
diee doelstellingen te bereiken." Een discriminatoire maatregel is dus niet per definitie verboden, maar 
zall  zelden de evenredigheidstoets doorstaan. Zie ook HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur 
1-49211 (Bosman) r.o. 130-137 en HvJ EG 9 juli 1992 C-2/90/nr 1992,1-4431 (Waalse Afvalstoffen), 
SEWSEW 1994, 104 m.nt Sevenster. 

766 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 17; HvJ EG 25 juli 
19911 C-16/90Jur 1991, 1-4221 (Sager); Van Empel SEW 1993, 669; Interpretatieve mededeling van 
dee Commissie inzake het vrij verrichten van diensten over de grenzen heen PB EG 1993 C 334/4-6. 

777 Voor een globaal overzicht van erkende algemene belangen, zie: HvJ EG 25 juli 1991 C-288/89 Jur 
1991,1-40077 (Collectieve Antenne Gouda) r.o. 14 en het Mediawet-arrest (HvJ EG 25 juli 1991C-353/ 
899 Jur 1991, 1-4007) r.o. 18. 
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arbeidsrechtt heeft in het algemeen een protectionistisch karakter. Het beschermen van het 
eigenn bedrijfsleven en/of de eigen arbeidsmarkt is echter geen te eerbiedigen belang in 
hett kader van het EG-verdrag. Economische belangen kunnen namelijk nooit een rechtvaar-
digingg vormen voor een belemmerende overheidsmaatregel.78 Om deze redenen zouden 
algemenee werkgelegenheidsmaatregelen slechts zelden geoorloofd zijn.79 De belangen 
diee met betrekking tot het arbeidsrecht (in ruime zin) naar voren komen in de jurisprudentie, 
zijnn toezicht op de bewegingen van onderdanen van derde landen, de goede werking van 
dee arbeidsmarkt ofwel de goede verhoudingen op de arbeidsmarkt, de bescherming van 
werknemerss en het waarborgen van onvervalste mededinging tussen ondernemingen. 

Hett Hof van Justitie is niet strikt gebonden aan het belang dat de lidstaat zelf opgeeft 
alss reden voor de belemmerende maatregel. Zo gaf in de Mediawet-zaak, een 
inbreukproceduree van de Commissie tegen Nederland, Nederland het cultuurbeleid als reden 
opp voor de aangevochten regeling in zijn mediawet. De gewraakte bepaling had echter 
volgenss het Hof van Justitie een verkapt economisch doel, namelijk het veiligstellen van 
dee advertentieopbrengsten van de STER. Een (verkapt) economisch doel achtte het Hof 
ookk aanwezig in het arrest Syndesmos. Die uitspraak betrof een Griekse maatregel op grond 
waarvann gediplomeerde toeristengidsen hun werkzaamheden niet freelance konden verrichten 
maarr verplicht in dienst waren van de reisorganisator. Dat wil zeggen: hun rechtsverhouding 
werdd dwingend gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst.81 Hierdoor werd het de facto 
onmogelijkk gemaakt de genoemde werkzaamheden te verrichten in de vorm van een 
(grensoverschrijdende)) dienstverrichting. De maatregel was genomen om een einde te maken 
aann langdurige arbeidsonrust in de branche. Volgens A-G Lenz moet het bewaren van de 
arbeidsvredee op zich gezien worden als een zwaarwegende reden van algemeen belang.82 

Zowell  de A-G als het Hof waren echter van mening dat de maatregel in casu een middel 
wass "om een einde te maken aan een collectief arbeidsgeschil en aldus te voorkomen dat 
eenn economische sector, en daarmee de economie van een land, de nadelige gevolgen 
daarvann ondervindt." Economische redenen zijn evenwel "geen reden van algemeen belang 

788 HvJ EG 25 juli 1991 C-288/89 Jur 1991, 1-4007 (Collectieve Antenne Gouda) r.o. 11; HvJ EG 25 
julii  1991C-353/89./ur 1991,1-4007 (Mediawet) r.o. 15; A-G Jacobs bij HvJ EG 10 mei 1995C-384/93 
JurJur 1995, 1-1141 (Alpine) ov. 50 en ov. 64. A-G Van Gerven zie echter wel enige ruimte voor 
economischee belangen, gezien zijn conclusie bij het arrest Grogan (HvJ EG 4 oktober 1991 C-159/90 
JurJur 1991,1-4685) ov. 23: "In beide domeinen lijk t het Hof evenwel, zo blijkt uit recente rechtspraak, 
bereidd te zijn om onder de dwingende redenen 'artikel 30' of onder redenen van algemeen belang 
'artikell  59' ook gronden te brengen die 'de neerslag zijn van bepaalde politieke en economische 
keuzes'' en aansluiten bij 'nationale of regionale socio-culturele behoeften waarvan de beoordeling 
berustt bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht bij de Lid-Staten'." Hij verwijst hierbij naar 
HvJJ EG 23 november 1989 zaak C-145/88 Jur 1989, 3851 (Torfaen v. B&Q ) r.o. 14. 

799 Zie Steyger SEW 1991, 610-611 onder verwijzing naar de arresten Van Tiggele (HvJ EG 24 januari 
19788 zaak 82/77 Jur 1978,25) en Buy Irish (HvJ EG 24 november 1982 zaak 249/81 Jur 1982, 4005). 

800 Grotendeels ontleend aan Conclusie A-G Tesauro bij HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 
1-38033 (Vander Eist). Zie verder HvJ EG 23 april 1991 C-41/90 Jur 1991,1-1979 (Höfner) en HvJ 
EGG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 18. 

811 HvJ EG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1997, 1-3091 (Syndesmos) r.o. 17. 
822 Conclusie A-G Lenz bij HvJ EG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1-3091 (Syndesmos) ov. 62. 
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diee een beperking van een door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheid kan 
rechtvaardigen."85 5 

Hett arrest Syndesmos lijkt de mogelijkheid voor de lidstaten om zich te beroepen op 
dee goede verhoudingen op de arbeidsmarkt sterk in te perken. Daarnaast heeft het Hof 
inn verschillende arresten benadrukt dat werknemers die in het kader van het vrij verkeer 
vann diensten een lidstaat binnenkomen daarmee nog niet de arbeidsmarkt van de betrokken 
lidstaatt betreden.84 Er bestaat dus in het EG-recht een specifieke notie over wie deel 
uitmaaktt van de nationale arbeidsmarkt.85 Ook dit kan gevolgen hebben voor de vraag 
off  een land zich op het belang van de arbeidsmarkt kan beroepen om bepaalde maatregelen 
tee rechtvaardigen.86 

Naastt de mogelijkheid om zelf het 'eigenlijke' doel van een maatregel vast te stellen en 
tee toetsen op verenigbaarheid met het verdrag kan het Hof ook besluiten de lidstaat aan 
zijnn zelfomschreven doelstelling te houden om vervolgens te constateren dat doel en middel 
niett goed op elkaar aansluiten.87 De maatregel struikelt dan over de zogenaamde (nood-
zakelijkheids-- en) evenredigheidstoets.88 Deze toets houdt in dat de betrokken regeling 
geschiktt en objectief noodzakelijk moet zijn ter bescherming van het genoemde belang. 
Eenn eerste vereiste is dus dat de litigieuze maatregel daadwerkelijk een nuttig effect heeft 
opp de te beschermen belangen. In het Seco arrest voerde Luxemburg bijvoorbeeld aan dat 

833 HvJ EG 5 juni 1997 C-398/95 Jur 1997, 1-3091 (Syndesmos) r.o. 23. 

844 Zie Hvj EG 27 maart 1990 zaak C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 15-16 en HvJ 

EGG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 (Vander Eist) r.o. 21. 

855 Zie Deel II I hoofdstuk 2 par. 2.5. 

866 Een voorbeeld van een regeling die zijn werkingssfeer baseert op het arbeidsmarktcriterium is het 

Nederlandsee ontslagvcrbod van art. 6 BBA. Dat is van toepassing als de werknemer na ontslag terugvalt 

opp de Nederlandse arbeidsmarkt. 

877 Steyger SEW 1991, 610-611; Pijnacker Hordijk stelt in de noot bij Gourmetterie Van den Burg (HvJ 

EGG 23 mei 1990 C-169/89 Jur 1990, 1-2143, SEW 1991, 261-271) dat het Hof bij toetsing aan art. 

300 EG-Verdrag en de Cassis-de-Dijon formule 'ietwat gemakkelijk' lijk t aan te nemen dat een maatregel 

daadwerkelijkk strekt tot bescherming van het door de betroklcen lidstaat aangevoerde belang. De 

toetsingg beperkt zich dan tot het bepalen van de evenredigheid (noodzakelijkheid en proportionaliteit). 

888 HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 (Alpine) r.o. 45: "Wat de evenredigheid van de 

betrokkenn beperking betreft, zij eraan herinnerd, dat de aan dienstverrichters opgelegde eisen volgens 

vastee rechtspraak dienstig moeten zijn ter bereiking van het ermee beoogde doel en niet verder mogen 

gaann dan met het oog daarop noodzakelijk is (zie arrest HvJ EG 25 juli 1991 C-288/89 Jur 1991, 

1-40077 (Collectieve Antennevoorziening Gouda) r.o. 15)." HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 

1995,, 1-4165 (Gebhard) r.o. 37: "Het is evenwel vaste rechtspraak van het Hof, dal de nationale 

maatregelenn die de uitoefening van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen 

belemmerenn of minder aantrekkelijk kunnen maken, aan vier voorwaarden moeten voldoen; zij moeten 

zonderr discriminatie worden toegepast, zij moeten hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen 

vann algemeen belang, zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te 

waarborgen,, en zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van het doel (zie arrest 

vann 31 maart 1993, zaak C-19/92, Kraus, Jur 1993,1-1663, r.o. 32)." Idem HvJ EG 15 december 1995 

zaakk C-415/93 Jur 1995,1-4921 (Bosman) r.o. 104 t.a.v. vrij verkeer van werknemers onder verwijzing 

naarr HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 (Gebhard ) r.o. 37. 
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dee belemmerende maatregel ontduiking van de plaatselijke minimumloon voorschriften moest 
ontmoedigen.. Het Hof van Justitie accepteerde deze doelstelling maar verklaarde dat de 
litigieuzee maatregel daarvoor te enen male ongeschikt was.89 

Alss een maatregel wel geschikt is om het beschermenswaardige belang te behartigen, 
moett de maatregel nog voldoen aan de overige vereisten van de evenredigheidstoets. Hij 
moett noodzakelijk zijn om het gestelde doel te bereiken en niet vervangen kunnen worden 
doorr maatregelen die het vrij verkeer minder belemmeren. Over deze aspecten van de 
evenredigheidstoets,, die volgens Van Gerven de noodzakelijkheid van dee maatregel betref-
fen,, bestaat in de literatuur een redelijke mate van overeenstemming.90 Verschil van 
meningg bestaat echter over de vraag of de evenredigheidstoets ook een afweging impliceert 
tussenn het nut van de maatregel voor de (nationale) belangen aan de ene kant en de schade 
aann vrij verkeer aan de andere kant. Van Gerven is een voorstander van het toevoegen 
vann deze laatste toets, Jans is tegenstander.91 

Janss vindt dat de afweging tussen het nationale belang en het belang van het vrije 
verkeerr al heeft plaatsgevonden op het moment dat een nationaal belang erkend wordt 
alss rechtvaardigingsgrond voor belemmeringen van het vrije verkeer. Voor zover een lidstaat 
eenn bovenmatig niveau van bescherming nastreeft, is dit volgens hem echter geen te 
beschermenn belang. Met andere woorden: een extreem hoog beschermingsniveau kan 
belemmerendee maatregelen niet rechtvaardigen omdat het geen rechtmatig, door het Hof 
erkendd belang (meer) dient. Mijns inziens is hetzelfde resultaat ook, maar dan beter te 
bereikenn via een extra 'proportionaliteitstoets'. Niet het extreem hoge beschermingsniveau 
zelff  geeft immers EG-rechtelijk problemen. Die ontstaan als dit niveau, door de wet van 
dee afnemende meeropbrengst, alleen bereikt kan worden met extreem belemmerende 
maatregelen.. De proportionaliteitstoets zou dan bruikbaar zijn om te bepalen of de marginale 
winstt aan bescherming opweegt tegen de extra beperking opgelegd aan het vrij verkeer.92 

Inn deze opvatting wordt ook niet het belang van de gezondheid, werknemersbescherming, 
consumentenbeschermingg etc. in abstracto afgewogen tegen het belang van het vrij verkeer. 
Dezee afweging is inderdaad al geschied. Afgewogen wordt de concrete winst op het ene 
terreinn tegen het concrete verlies op het andere. Hiertussen moet een zeker evenwicht 
bestaan. . 

Uitt de jurisprudentie van het Hof is geen eenduidige keuze op te maken voor het ene 
off  het andere standpunt, zodat een conclusie over de uiteindelijk toelaatbare beperkingen 
inn enige mate speculatief zal blijven.93 Wel lijk t deze vorm van proportionaliteit, zij het 

899 HvJ EG 3 februari 1982 gevoegde zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 223 (Seco) r.o.14. 
900 Jans SEW 1992, 757. Van Gerven in: LA Schoordijk 1991, 75-86. 
911 Van Gerven in: LA Schoordijk 1991, 75-86 en Conclusie bij HvJ EG 23 mei 1990 zaak C-169/89 

JurJur 1990, 1-2156-2159 (Gouimetterie van den Burg) ov. 8-10 versus Jans SEW 1992, 751-770. 
922 Verg. Van Gerven in: LA Schoordijk 1991, 76-77. 
933 Vergelijk HvJ EG 26 februari 1991 C-154/89 Jur 1991, 1-659 (Commissie v. Frankrijk) r.o. 21 

"Bijgevolgg is de betrokken regeling, gelet op de omvang van de beperkingen waartoe zij leidt, 
onevenredigg aan het nagestreefde doel." versus HvJ EG 28 november 1989 zaak 397/87 Jur 1989, 
39677 (Groener) r.o. 21 "De eis, dat zij een dergelijke taal redelijk beheersen, moet bijgevolg, voor 
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verkapt,, een rol te spelen bij de afweging of een bepaalde, belemmerende maatregel echt 
noodzakelijkk is of dat een minder belemmerende maatregel het belang eveneens afdoende 
beschermt.. Daarnaast komt deze vraag op als het recht van het land van herkomst eveneens 
maatregelenn heeft genomen die het door de ontvangst aangevoerde belang beschermen 
enn vastgesteld moet worden of het recht van het land van herkomst een gelijkwaardige 
beschermingg biedt. 

Inn de jurisprudentie ten aanzien van het vrij verkeer komt op verschillende punten de vraag 
opp aan welke eisen de dienstverrichter al heeft voldaan op grond van het recht van het 
landd van vestiging.94 Zo kan dit bepalend zijn voor de vraag of toepassing van het lokale 
rechtt een extra last teweegbrengt en daardoor belemmerend is voor het vrij verkeer. Maar 
ookk in het kader van de noodzakelijkheid en de evenredigheid dient aandacht besteed te 
wordenn aan de garanties geboden door het recht van het land van vestiging.95 Voor vergun-
ningenstelselss zal in het algemeen gelden dat het moeten aanvragen van een vergunning 
opp zichzelf een belemmerend effect zal hebben op incidentele dienstverrichting. Eventuele 
controless uitgeoefend in het land van herkomst zijn niet relevant voor de vraag of het 
moetenn aanvragen van een vergunning belemmerend werkt. Daarentegen speelt de in het 
landd van herkomst uitgeoefende controle wel een rol bij de vraag naar de rechtvaardiging 
vann de door de (extra) vergunningseis opgeworpen belemmering.96 

Bijj  het betalen van premies ligt het accent niet op de rechtvaardiging, maar juist op 
dee vraag of het opleggen van een premieplicht belemmerend werkt. Dat opleggen van een 
dubbelee last, en zeker in de vorm van dubbele premieheffing, een belemmering van het 
vrijj  verkeer kan vormen, lijdt geen twijfel. Daarnaast kunnen ook de met de premieafdracht 
samenhangendee administratieve verplichtingen een extra belasting betekenen die alleen 

zoverr het vereiste kennisniveau niet onevenredig is aan het nagestreefde doel, worden beschouwd 
alss een voorwaarde die in overeenstemming is met de wegens de aard van de te verrichten arbeid 
vereistee kennis in de zin vanartikel 3, lid 1, laatste alinea van Verordening nr. 1612/68." De striktheid 
vann de toetsing varieert mogelijk naar gelang de gevoeligheid van het beleidsterrein waarop de 
reguleringg plaatsvindt: Fierstra SEW 1992, 828. 

944 In de uitspraken zelf is met altijd duidelijk in welk kader gekeken wordt naar de garanties geboden 
doorr het land van herkomst. In het arrest Gebhard somt het Hof eerst de vier eisen op waaraan 
beperkingenn moeten voldoen om aan het verbod van het toenmalige art. 52 te ontsnappen om te 
vervolgenn met: "Likewise,..." waarna de staat wordt gelast rekening te houden met in een ander land 
verkregenn kwalificaties: HvJ EG 30 november 1995 C-55/94 Jur 1995, 1-4165 r.o. 38. 

955 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 19-21. 
966 Von Wilmowsky RabelsZ 1998, 14-15. De specifieke kenmerken van de dienst of de bedrijfstak zijn 

vann invioed op de vraag welke nationale maatregelen noodzakelijk en evenredig zijn.Voor de uit-
zendbranche:: HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 18; 
voorr sport als economische activiteit: HvJ EG 15 december 1995 zaak C-415/93 Jur 1995, 1-4921 
(Bosman)) r.o. 76; voor financiële dienstverrichting HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 
(Alpinee Investmenst) r.o. 42 en HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 (Duitse 
verzekeringen).. Zie reeds het Van Binsbergen arrest (HvJ EG 3 december 1974 zaak 33/74 Jur 1974, 
1299)) r.o. 12. 
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dee grensoverschrijdende dienstverrichter treft.97 Het ontoelaatbaar achten van één van 
dee heffingen veronderstelt echter een keuze met betrekking tot de vraag welk van de twee 
stelselss het meest voor toepassing in aanmerking komt. In deze keuze, die een conflicten-
rechtelijkk karakter heeft, lijk t het herkomstland-beginsel de hoofdrol te spelen.98 

Eenn dubbele last speelt alleen als meer dan één rechtssysteem toepassing pretendeert. 
Inn de arbeidsrechtelijke jurisprudentie van het Hof van Justitie lijk t het tot nu toe te gaan 
omm regelingen die beide voorzien zijn van een eenzijdige conflictregel. Dit is echter vanuit 
hett standpunt van het Hof niet wezenlijk van belang. Het Hof hanteert mijn inziens zijn 
eigenn 'bevoegdheidsverdeling' tussen het land van herkomst en het land van ontvangst 
waarbijj  het niet uitmaakt of de toepasselijkheid van de diverse rechtsstelsels gebaseerd 
iss op een eenzijdige of een meerzijdige conflictregel. Opvallend is dat het Hof in de 
casuspositiess waarin oplegging van een dubbele last een rol speelde, geen enkele aansluiting 
zochtt bij bestaande conflictregels: het lijk t per definitie het recht van het land waar de 
dienstt verricht wordt, dat de dubbele last veroorzaakt." 

Alss echter meer dan één lidstaat gelijksoortige regelingen toegepast wil zien, is er geen 
sprakee geweest van uniforme meerzijdige verwijzing. Immers, de meerzijdige verwij-
zingsregell  brengt de rechtsverhouding onder bij een nationaal rechtsstelsel. Als alle betrok-
kenn landen dezelfde verwijzingsregel hanteren, passen ze ook alle hetzelfde recht toe. Van 
eenn dubbele last kan dan geen sprake zijn. Een dubbele last ontstaat dus als een van de 
betrokkenn landen (of beide) voor zijn eigen recht op het betreffende rechtsgebied eenzijdige 
verwijzingsregelss en/of scope rules hanteert, als de verwijzingsregels in de betrokken landen 
niett hetzelfde zijn of verschillend worden geïnterpreteerd en tenslotte als het rechtsgebied 
inn de verschillende lidstaten verschillend wordt gekwalificeerd. Het is vervolgens de vraag 
off  in die situaties het herkomstland-beginsel uitkomst kan bieden. 

55 Het herkomstland-beginsel 

Hett herkomstland-beginsel is oorspronkelijk afkomstig uit het vrije verkeer van goederen. 
Hett houdt in dat goederen die in de ene lidstaat rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, 
inn principe vrij moeten kunnen circuleren binnen de Gemeenschap. Het land van produktie 
iss de eerst aangewezene om eisen te stellen aan die produktie, het land van ontvangst moet 
tott op zeker hoogte de in het herkomstland uitgeoefende controle erkennen.100 Het her-

977 Op dit laatste aspect wordt expliciet ingegaan in HvJ EG 23 november 1999 C-369 en 379/96 (Arblade 
enn Leloup), Conclusie A-G M. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer d.d. 25 juni 1998. 

988 Fallon in: LA Rigaux 1993, 187 e.v.; Rigaux in: LA Loussouarn 1994, 345; Barents/Brinkhorst 1998, 
298. . 

999 A-G Verloren van Themaat bij HvJ EG 3 februari 1982 gevoegde zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 241 
enn 242 (Seco). 

1000 De zogenaamde Cassis-de-Dijon regel of wederzijdse erkenningsregel. A-G Tesauro bij HvJ EG 9 
augustuss 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 {Vander Eist) ov. 15; Koopmans SEW 1992, 447; Van der 
Eschh SEW 1994, 563. Rigaux in: LA Loussouarn 1994, 345 betitelt de erkenningsregel in het vrij 
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komstland-beginsell  geldt in principe ook voor het vrij verkeer van diensten.101 In het 
personenverkeerr speelt het slechts een geringe rol. 

Toepassingg van het herkomstland-beginsel wordt gezien als een streven, niet als een 
realiteit.. Een volledig vrij verkeer zou pas mogelijk zijn als het recht van de lidstaten op 
allee wezenlijke gebieden is geharmoniseerd.102 In het EG-recht geldt dus niet de in het 
IPRR gehanteerde fictie van uitwisselbaarheid van rechtsstelsels, of in ieder geval in mindere 
mate.. Aangezien de problematische normen ook vrijwel allemaal ofwel zuiver publiekrech-
telijkk zijn, ofwel zijn te beschouwen als voorrangsregels, is dit niet echt verwonderlijk: 
ookk in het IPR geldt voor deze groep normen de gelijkheidsfictie niet. Zodra de belemmerin-
genn opgeworpen worden door meer privaatrechtelijk getinte normen, zou deze fictie echter 
well  een rol kunnen gaan spelen. 

Hett herkomstland-beginsel lijk t van doorslaggevend belang te zijn op het gebied van 
beroepskwalificatiess en garanties voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverrichting. 
Voorr zover het ingangskwalificaties betreft zoals diploma's, is hier sprake van een erken-
ningsprobleemningsprobleem dat met eenmalige acceptatie van de elders verkregen kwalificaties is 
opgelost.. Het primaire EG-recht lijk t ertoe te verplichten om diploma's die een vrijwel 
identiekk opleidingsniveau garanderen ook te erkennen.103 Als de diplomavereisten in de 
verschillendee lidstaten echter uiteen lopen, is er secundair EG-recht nodig, hetzij om de 
opleidingseisenn op elkaar af te stemmen, hetzij om ook de onderlinge erkenning van niet 
geheell  gelijkwaardige diploma's op te leggen.104 Mede vanwege het eenmalige karakter 
vann deze erkenning lijk t het niet uit te maken of het probleem speelt in het kader van het 
vrijj  verkeer van personen, het vrij verkeer van diensten of de vrijheid van vestiging.105 

Dee controle op continuïteit en kwaliteit van de beroepsuitoefening heeft daarentegen, 
vanwegee het doorlopende karakter, een duidelijk conflictenrechtelijk karakter. Doorlopende 
controlee wordt nogal eens uitgeoefend via vergunningsvereisten. Verzekeringsbedrijven, 
financiëlee instellingen en uitzendbureau's mogen hun activiteiten (in de meeste landen) 
pass uitoefenen als ze daartoe een vergunning hebben, verstrekt door een nationale overheids-

verkecrr van goederen als een 'methode proche du conflit de lois'. 

1011 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb); HvJ EG 25 juli 1991 

C-76/900 Jur 1991, 1-4221 (Sager); Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij 

verrichtenn van diensten over de grenzen heen PB EG 9 december 1993, C 334/6; Koopmans SEW 

1992,, 447; Van Empel SEW 1993, 669. 

1022 Van der Esch SEW 1994, 565-566. 

1033 HvJ Eü 7 mei 1991 C-340/89 Jur 1991, 1-2357 (Vlassopoulou). 

1044 Deze laatste methode schijnt in toenemende mate populair te worden. Hij past ook in de sub-

sidiariteitsgedachte.. Voor erkenning van diploma's is dit uitgangpunt gehanteerd in de de 

diplomanchtlijnenn van 21 december 1988 (Ri 89/48/EEG PB EG 1989 L 19/16) en 18 juni 1992 (Ri 

92/51/EEGG PB EG 1992 L 209/25). Zie ook Stuyck en Geens SEW 1993, 123 en Wackie Eysten SEW 

1995,746. . 
1055 Zie reeds het arrest Choquet HvJ EG 28 november 1978 zaak 16/78 Jur 1978, 2293 waarin het Hof 

art.. 48,43 en 49 EG-Verdrag in de overweging betrekt bij de beantwoording van een vraag betreffende 

dee onderlinge erkenning van rijvaardigheidsbewijzen. Zie verder Fierstra noot bij Vlassopoulou HvJ 

EGG 7 mei 1991 zaak C-340/89 Jur 1991, 1-2357, SEW 1992, 645; Stuyck en Geens SEW 1993, 131. 
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instantie.. De dienstverrichter in de betreffende branche wordt in dat geval bij grensover-
schrijdingg geconfronteerd met een - nieuwe, tweede - vergunningsplicht. Dit werkt belem-
merendd op het vrij verkeer. Een vergunningsplicht heeft dan ook altijd een rechtvaardiging 
nodig.. De aanwezigheid daarvan wordt getoetst aan de hand van de gangbare criteria. Ver-
volgenss zijn er een aantal opties. 

Hett Hof van Justitie kan de noodzaak van controle door middel van een vergunningssys-
teemm als zodanig onvoldoende gemotiveerd achten. Het eisen van een vergunning is dan 
opp zich in strijd met het vrij verkeer van diensten. Meestal zal echter op grond van het 
specifiekee karakter van de bedrijfstak controle door middel van een vergunningensysteem 
zijnn toegestaan. Als echter de belangen die daarmee beschermd worden al afdoende worden 
gewaarborgdd door controle in het land van herkomst, mag het land van de dienstverrichting 
niett opnieuw vergelijkbare controles uitoefenen: de vergunningverlening in het land van 
herkomstt dient te worden 'erkend' in het land van ontvangst. Ten slotte kan de bedrijfsac-
tiviteitt zo sterk afhankelijk zijn van lokale factoren dat elk land waar de activiteit wordt 
uitgeoefendd zelfstandig controles mag verrichten. Wel moet ook in dat geval rekening 
wordenn gehouden met de gegevens die verkregen zijn bij de controles in het land van 
herkomst.106 6 

Hanteringg van het herkomstlandbeginsel veroorzaakt op het terrein van de vergunningvereis-
tenn en doorlopende controle een verschil tussen de vestigingsvrijheid en het vrij verkeer 
vann diensten. De zich in een ander land vestigende (rechts)persoon raakt in beginsel 
onderworpenn aan de institutionele eisen van en de controle hierop door het land van 
ontvangst.ontvangst. De dienstverrichter daarentegen is in principe onderworpen aan de controle van 
hett land van herkomst. Deze tegenstelling is echter schijn: in beide gevallen zijn de 
ondernemingenn primair onderworpen aan het recht van het land van vestiging. Primaire 
vestigingg en het oprichten van een zelfstandige dochteronderneming creëeren een nieuw 
herkomstlandd voor de vervolgens door de betrokken (rechts)persoon geproduceerde goederen 
off  diensten.107 Het land van vestiging is vervolgens bevoegd deze produktieeenheid te 
regulerenn mits daarbij geen directe of indirecte discriminatie plaatsvindt. Het land van ont-
vangstt van de goederen en diensten is daartoe in beginsel niet bevoegd tenzij zich een 
rechtvaardigingg voordoet, of de maatregel vrijgesteld is op grond van de Keek-doctrine.108 

1066 HvJ EG 4 december 1986 zaak 205/84 Jur 1986, 3755 (Duitse verzekeringen); HvJ EG 17 december 
19811 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb) r.o. 18-20. Völker 1990, 141 acht het toestaan 
vann een tweede vergunningsplicht afhankelijk van de vraag of het de lidstaten is toegestaan strengere 
eisenn te stellen. Mijns inziens kan een legitieme behoefte aan controle in het land van ontvangst ook 
gebaseerdd zijn op het feit dat alleen op die manier rekening kan worden gehouden met voor dat land 
specifiekee marktomstandigheden, bijvoorbeeld bij het verlenen van uitzendvergunningen (HvJ EG 
177 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305 (Alfred John Webb). 

1077 HvJ EG 17 juni 1997 C-70/95 Jur 1997, 1-3395 (Sodemare); Fallon in: LAA Rigaux 1994, 197 
1088 A-G Van Gerven bij HvJ EG 7 mei 1991 zaak C-340/89 Jur 1991,1-2357 (Vlassopoulou); Mortelmans 

AAeAAe 1992, 47; Koopmans SEW 1992, 447. Dit verschijnsel wordt ook wel gezien als een omkering 
vann de bewijslast. In het vrij verkeer van goederen ligt de bewijslast voor de noodzakelijkheid en 
evenredigheidd van toepassing van de nationale regelingen op de staat die de belemmering opwerpt. 
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Onzelfstandigee vestigingen {filiale n en agenten) vormen op het gebied van de controle 
enn (financieel-economische) garanties een tussencategorie. Bij deze laatste kan zich 
namelijk,, evenals bij de dienstverrichter, het probleem voordoen van de dubbele last doordat 
zowell  het land van vestiging van de moeder als het land van vestiging van het filiaal de 
reguleringg van het filiaal aan zich trekken. 

Dee vraag of bepaalde zwaarwegende belangen afdoende worden behartigd door het rechts-
systeemm in het land van herkomst heeft twee aspecten waarop ik de aandacht wil vestigen. 
Tenn eerste beïnvloedt een eventueel voor de betreffende bedrijfstak of beroepsgroep tot 
standd gekomen harmonisatie de mogelijkheden van de lidstaten om eigen eisen te stellen. 
Laatt de harmonisatie een hoger niveau van bescherming toe of verplicht de regeling tot 
onderlingee erkenning? In het arbeidsrecht in ruime zin heeft met name op het terrein van 
dee arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften al op ruime schaal harmonisatie 
plaatsgevonden.. Hier zal dus nauwkeurig onderzoek moeten geschieden om te zien of nadere 
regelgevingg nog is toegestaan.109 

Tenn tweede moet de controle ook daadwerkelijk worden uitgeoefend over de buiten 
hett land van herkomst verrichte diensten. Het juridische aspect hieraan betreft de werkings-
sfeerr van de rechtsregel in het land van herkomst.110 Deze rechtsregel moet namelijk 
zowell  de interne als de in het buitenland verrichte diensten willen bestrijken en daartoe 
ookk gerechtigd zijn op grond van het EG-recht. De mogelijkheid om bepaalde belangen 
tee behartigen wordt door het EG-recht namelijk territoriaal beperkt. Een land kan in beginsel 
slechtss eigen en Europese belangen behartigen. Het recht van land X kan zich dan ook 

Ditt is de staat van import, voor exportbelemmenngen geldt een afwijkend regime. Bij de vestigingsvrij-
heidd geldt als principe dat een lidstaat zijn nationale recht mag toepassen op een ieder die zich op 
zijnn grondgebied vestigt. Dit is slechts anders als de nationale rechtsregels onnodig en onevenredig 
belemmerendd werken. 

1099 Zie hierover Steyger SEW 1991, 607-621; Temmink SEW 1995, 79-106. 
noo In het arrest Kaasfabriek Eyssen (HvJ EG 5 februari 1981 zaak 53/80 Jur 1981, 409, SEW 1981, 655-

6622 nt Keur) was sprake van een Nederlands verbod op het toevoegen van nisine aan smeltkaas. Dit 
verbodd was beperkt tot de produktie bestemd voor de Nederlandse markt. Keur verdedigt dat in dat 
gevall  het herkomstland-beginsel niet opgaat omdat de voor export gemaakte en van nisine voorziene 
produktiee niet "rechtmatig geproduceerd en verhandeld" is in het land van herkomst, (noot bij HvJ 
EGG 5 februari 1981 zaak 53/80 Jur 1981,409 SEW 1981,661-662). Vergelijk het arrest Van Wesemael 
HvJJ EG 18 januari 1979 gevoegde zaken 110 en 111/78 7«r 1979,35r.o. 3: "Wanneer de werkzaam-
heidd van bureau's van arbeidsbemiddeling tegen betaling voor schouwspelartiesten, in de staat waar 
dee dienst wordt verricht, afhankelijk is gesteld van de afgifte van een vergunning, kan deze staat 
dienstverrichterss die in een andere Lid-Staat zijn gevestigd, niet verplichten aan die voorwaarde te 
voldoenn dan wel een beroep te doen op de tussenkomst van een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen 
betaling,, dat houder is van een dergelijke vergunning, indien de dienst wordt verricht door een officieel 
bureauu voor arbeidsbemiddeling in een Lid-Staat of de dienstverrichter in de Lid-Staat waar hij is 
gevestigd,, houder is van een vergunning afgegeven onder voorwaarden welke vergelijkbaar zijn met 
diee gesteld door de staat waar de dienst wordt verricht, en in de eerste staat op zijn werkzaamheden 
metmet betrekking tot elke bemiddeling gepast toezicht wordt uitgeoefend, ongeacht voor welke Lid-Staat 
dede dienstverrichting is bestemd (cursivering AH)." 
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niett specifiek op elders, buiten X gevestigde belangen richten. Dit blijkt althans mijns 
inzienss uit de uitspraak inzake Alpine Investments."1 

Inn deze zaak speelde voor de verandering een exportbeperking een rol. De beperking 
schooll  in een algemeen verbod tot het gebruik van de cold-calling techniek bij de verkoop 
vann opties door in Nederland gevestigde bedrijven. Dit verbod gold ook voor zover de 
potentiëlee cliënten zich buiten Nederland bevonden. Cold-calling is het uit eigen beweging 
telefonischh contact opnemen met potentiële cliënten en is te beschouwen als een vorm 
vann telefonische colportage. Het verbod op cold-calling heeft in sterke mate een aspect 
vann consumentenbescherming. Het Hof overwoog echter dat "de bescherming van con-
sumentenn op het grondgebied van andere lidstaten als zodanig ... niet een taak van de 
Nederlandsee overheid [was]".112 Echter, volgens het Hof was de mate van consumentvrien-
delijkheidd van de Nederlandse regelgeving ook essentieel voor de reputatie van de Neder-
landsee financiële dienstensector. Nu Nederland als vestigingsland tevens het best in staat 
werdd geacht de noodzakelijk controle uit te oefenen, werd het verbod rechtsgeldig bevonden. 

Dee redeneerwijze van het Hof vertoont op dit punt mijns inziens verwantschap met 
dee leer der voorrangsregels. Het Nederlandse belang van consumentenbescherming richt 
zichh op Nederlandse consumenten. Dat belang werd dus niet geraakt door het onaangekon-
digdd opbellen van Duitse consumenten. Hetzelfde probleem als bij de voorrangsregel-leer 
doett zich echter ook hier voor: er valt meestal ook nog wel een ander, bijvoorbeeld meer 
ordeningsrechtelijk,, belang aan te wijzen voor dezelfde regel. In casu was dat het belang 
vann de Nederlandse financiële markt. Dit belang was wel in het geding en de regel mocht 
(alsnog)) worden toegepast. 

Ondankss deze rekbaarheid bij het omschrijven van het nationale belang verdient het 
aanbevelingg nauwkeurig te analyseren welk land zich op welk belang kan beroepen gezien 
dee territoriale aanknopingen van de concrete casus. Ook hier kan overigens Europese 
harmonisatiee een rol spelen. Betlem verdedigt bijvoorbeeld dat de lidstaat van vestiging 
bevoegdd is zijn consumentenrechtelijke bescherming uit te strekken over buiten die lidstaat 
woonachtigee consumenten als de nationale regeling berust op Europese harmonisatie. In 
datt geval is er volgens hem sprake van een Europees, gemeenschappelijk belang bij 
handhaving.113 3 

Hett Hof suggereert in het arrest Alpine Investments dat de bescherming van de consumenten 
doorr een verbod op cold calling primair een zaak is van het land van vestiging van de 

li ll  HVJEG 10 mei 1995C-384/95 Jur 1995,1-1141. Zie met betrekking tot dit arrest Betlem in: Vervaele 
e.a.. 1999,401 e.v. Vergelijk voor het goederenverkeer HvJ EG 23 mei 1990 C-169/89 Jur 1990,1-2143 
(Gourmetteriee Van den Burg) r.o. 12. In dit laatste arrest stond een Nederlandse regeling centraal 
diee diende ter bescherming van een vogel (red grouse) die in Nederland niet voorkwam. A-G Lenz 
steltt in zijn conclusie bij dit arrest (ov. 7) dat het eigenmachtig treffen van beschermingsmaatregelen 
voorr niet in de eigen lidstaat maar wel in andere lidstaten voorkomende vogels in strijd is met het 
wederzijdss vertrouwen dat lidstaten in eikaars maatregelen moeten hebben. 

1122 HvJ EG 10 mei 1995 C-384/93 Jur 1995, 1-1141 (Alpine) r.o. 43. 
1133 Betlem in; Vervaele e.a. 1999, 403. 
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consumenten.consumenten. Hiermee wordt de primaire verantwoordelijkheid voor het reguleren van dit 
aspectt van de dienstverrichting gelegd bij het land van ontvangst in plaats van bij het land 
vann herkomst. Deze omkering van de normale taakverdeling roept de vraag op of een cold-
callingcalling verbod in principe onder een op de Keek-doctrine lijkende uitzondering valt. Voor 
anderee vormen van colportage geldt dat waarschijnlijk wel.114 

Hatzopouloss suggereert in zijn noot bij het Alpine-arrest dat de Keek-doctrine mogelijk 
geïnterpreteerdd moet worden als een omkering van de bewijslast: bepaalde maatregelen 
vann het land van ontvangst zijn geoorloofd tenzij ze discriminatoir uitwerken en/of een 
duidelijkk negatief effect hebben op het vrije verkeer."5 Deze omkering van de bewijslast 
doett denken aan wat hierboven is gezegd over het vestigingsrecht en doorlopende controle. 
Voorr doorlopende controle, gericht op de producent, gold immers als stelregel dat het land 
vann vestiging zijn nationale recht mag toepassen tenzij dit discriminatoir of sterk belem-
merendd uitwerkt. Als deze parallel klopt dan heeft de Keek-doctrine een conflictenrechtelijk 
element.. Hij ligt in feite in het verlengde van de bovengenoemde problematiek met betrek-
kingg tot de vraag welke belangen het land van herkomst kan en mag beschermen en welke 
belangenn zijn voorbehouden aan het land van ontvangst, Colportagewetgeving is consumen-
tenwetgevingg en dient zich dus primair te richten op binnen het territoir gevestigde con-
sumenten.. Ten aanzien van winkelsluitingswetgeving is het moeilijk denkbaar dat deze 
betrekkingg heeft op in een ander land gevestigde winkelbedrijven. Colportageregelingen 
enn winkelsluitingstijden vallen dan ook beide onder de Keek-exceptie.116 

Ookk Bernhard kent de Keek-doctrine een conflictenrechtelijk element toe. Hij ziet de 
doctrinee als een logisch uitvloeisel van de spanning tussen Wettbewerbsgleichheit die op 
hett marktbeginsel is gebaseerd, en de Wahrenverkehrsfreiheit waarvoor het herkomstland-
beginsell  geldt."7 In beide opvatting is er sprake van een taakverdeling tussen het land 
vann herkomst en het land van ontvangst. Hoe de taakverdeling in concreto uitvalt, is 
afhankelijkk van de feitenconstellatie en van de mogelijkheid van dee verschillende betrokken 
statenn om daadwerkelijk sturend op te treden.118 Binnen de vervulling van de toegewezen 
taakk mag niet worden gediscrimineerd; afwijken van deze taakverdeling is wel mogelijk 
maarr dient te worden beargumenteerd. De grote vraag is waar zich in het dienstenverkeer 
preciess het omslagpunt tussen de twee beginselen bevindt. 

Hett Hof heeft tot nu toe alleen voor het arbeidsrecht een indicatie gegeven van het bestaan 
vann Keek-regels in het vrij verkeer van diensten. Ik doel hier op de overweging in het 
arrestt Rush Portuguesa waarin het Hof stelde dat "het gemeenschapsrecht de lidstaten niet 
belet,, hun wetgeving of collectieve arbeidsovereenkomsten tussen de sociale partners te 

mm Mortelmans SEW 1994, 122; Barents/Brinkhorst 1998, 325. 
1155 CMLR 1995, 1438. 
1166 Zie voor winkelsluitingswetgeving HvJ EG 2 juni 1994C-401 en 402/92 Jur 1994,1-2199 (Tankstation 

'tt Heuskse); Mortelmans SEW 1994, 123; Barents/Brinkhorst 1998, 325. 
1177 EuZW 1992, 442 
1188 Zie ook Betlem in: Vervaele 1999, 404. Het is m.i. veelzeggend dat het Hof in de zaak Alpine het 

verbodd mede sauveerde onder de overweging dat Nederland i.e. het best tot controle in staat was. 
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latenn gelden voor een ieder die op hun grondgebied - zelfs tijdelijk - arbeid in loondienst 
verricht,, ongeacht het land van vestiging van de werkgever"119 In zowel eerdere als latere 
arrestenn wordt deze vrijheid van de lidstaten echter beperkt tot de bepalingen met betrekking 
tott het minimumloon.120 Deze toevoeging vormt uiteraard een enorme beperking van 
dee betekenis van de vrijstelling. De beperking wordt in het arrest Vander Eist weer gedeel-
telijkk ongedaan gemaakt, waar het Hof in r.o. 25 de mogelijkheid open laat dat het land 
waarr de dienst daadwerkelijk verricht wordt, zijn nationale bepalingen van openbare orde 
toepastt op tijdelijk in dat land werkzaam personeel. Wat moet worden verstaan onder 
bepalingenn van openbare orde wordt in het arrest niet verder gespecificeerd.121 De invul-
lingg van dit begrip in de verschillende lidstaten loopt zeer uiteen (zie o.a. deel II van dit 
boek).. Uitgerekend Frankrijk, wiens wetgeving in de onderhavige procedure in het geding 
was,, hanteert een zeer ruim openbare orde-begrip in het arbeidsrecht. Om de ruimte voor 
dee lidstaat van ontvangst nader af te kunnen bakenen, is het noodzakelijk om de op het 
terreinn van het arbeidsrecht gewezen arresten aan een nader onderzoek te onderwerpen. 

66 Arbeidsrecht tussen herkomstland-beginsel en Keek-doctrine 

Hett centrale arrest voor de verhouding tussen arbeidsrecht en vrij verkeer is mijns inziens 
hett arrest R. Vander Eist v. Office des migrations internationales (OMI).122 In dit arrest 
stond,, evenals in de zaak Rush Portuguesa, de Franse regeling centraal die het OMI een 
monopoliepositiee verleent met betrekking tot het aantrekken van buitenlandse werknemers 
voorr werkzaamheden in Frankrijk.123 Vander Eist, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd 
inn sloopwerkzaamheden, werd met deze regeling geconfronteerd toen het bedrijf een ploeg 
vann zijn vaste werknemers naar Frankrijk stuurde voor werkzaamheden die een maand 
zoudenn duren. Het probleem ontstond omdat een deel van de werknemers geen EG-onder-
daann was. Voor deze werknemers was wel een visum aangevraagd, maar geen werkvergun-
ning.. Hierop werd aan Vander Eist een boete opgelegd. 

Hoewell  het arrest dus, evenals het arrest Rush Portuguesa, met name het recht op 
toegangg tot het land voor de bij de dienst betrokken werknemers betreft, gaat Advocaat-
Generaall  Tesauro in zijn conclusie uitgebreid in op de betekenis van het vrij verkeer van 

1199 HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-l 13/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portugesa) r.o. 18. 

1200 In het arrest Guiot (28 maart 1996 C-272/94 Jur 1996, 1-190) wordt de uitspraak inzake Rush 

Portuguesaa aangehaald alsof deze eveneens de beperking tot minimumloonbepalingen bevatte. De 

zinsnedee komt, inclusief de beperking, voor in de arresten HvJ EG 3 februari 1982 gevoegde zaken 

622 en 63/81 Jur 1982, 223 (Seco) en HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 (Vander 

Eist). . 

1211 Zie ook de Commissie EG, Memo/96/32 over de detacheringsrichtlijn: "Public policy provisions are 

thosee covering mandatory ruies which cannot be derogated from and which, by their nature and 

objective,, meet the imperative requirements of the public interest e.g. the involvement of public 

authoritiess in monitoring compliance with legislation on working conditions." 

1222 HvJ EG 9 augustus 1994 C-43/93 Jur 1994, 1-3803 (Vander Elst). 

1233 HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-l 13/89 Jur 1990, I-14I7 (Rush Portuguesa). 
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dienstenn voor de toepassing van nationale regels van arbeidsrecht. Aangezien het Hof van 
Justitiee de A-G grotendeels volgt in de opbouw van de uiteindelijke uitspraak, heeft het 
arrestt mijns inziens een bredere betekenis dan de casuspositie op het eerste gezicht doet 
vermoeden. . 

Dee A-G onderscheidt vier soorten belangen die toepassing van het nationale recht zouden 
kunnenn rechtvaardigen. Het eerste belang betreft het toezicht op de bewegingen van 
onderdanenn van derde landen. Dit belang wordt echter beschermd door eisen met betrekking 
tott inreisvisa en verblijfsvergunningen. Het verplicht stellen van een werkvergunning is 
hiervoorr niet het geëigende middel. Het Hof van Justitie volgt deze conclusie na geconsta-
teerdd te hebben dat de betrokken werknemers legaal woonden en werkten in België. 

Werkvergunningenn zijn een middel ter regulering van de arbeidsmarkt. Dit tweede 
doorr Frankrijk ingeroepen belang is echter niet in het geding in een casus waarin een 
dienstverrichterr uit een andere lidstaat met zijn vaste personeel de grens overschrijdt. Zowel 
dee A-G als het Hof constateren, onder verwijzing naar het arrest Rush Portuguesa, dat deze 
werknemerss geenszins de bedoeling hebben de arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst 
tee betreden, ze keren immers na afloop van de dienstverrichting terug naar de lidstaat van 
herkomst.. Deze regel geldt in ieder geval voor het vaste personeel van de dienstverrichter. 
Dee situatie ligt anders bij terbeschikkingstelling van arbeidskrachten. De A-G wijst hier 
nogg eens op onder verwijzing naar het arrest Rush Portuguesa. Uitzendkrachten betreden 
namelijkk wel de arbeidsmarkt van de lidstaat waarheen ze uitgezonden worden.124 

Beschermingg van de arbeidsmarkt is dus wel een geldige reden om de activiteiten van 
uitzendbureauss te reguleren. Dit bleek ook al uit het arrest Alfred John Webb.125 On-
duidelijkheidd bestaat nog over personeel dat speciaal met het oog op een opdracht in een 
anderee lidstaat wordt geworven. Deze situatie, die met name nogal eens voorkomt in het 
bouwbedrijf,, zou een van de verklaringen kunnen zijn voor het feit dat de bouw door het 
Hoff  van Jusitie als sociaal gevoelig gebied wordt gekwalificeerd. 

Dee laatste twee belangen die de A-G en het Hof noemen zijn de bescherming van de 
werknemerss en het voorkomen van concurrentievervalsing. Opvallend is dat zowel de A-G 
alss het Hof deze twee belangen gelijktijdig behandelen, waardoor de bescherming van 
werknemerss heel sterk in het teken komt te staan van het sociaal-economische probleem 
vann de sociale dumping. 

A-GG Verloren van Themaat stelt in zijn conclusie bij het arrest Seco dat "[h]et behoort tot 
dee wezenskenmerken van de ... gemeenschappelijk markt dat iedere werkgever in beginsel 
vann de in zijn land bestaande kostenvoordelen waaronder lagere loonkosten, in de door 
hett verdrag eveneens nagestreefde onvervalste mededinging bij het verrichten van diensten 
inn andere lidstaten gebruik mag maken." Dit standpunt, dat in die procedure ondersteund 
werdd door de Commissie, is echter geenszins gemeengoed. Het concurreren op grond van 
dee loonkosten is immers in het interne arbeidsrecht anathema. 

1244 HvJ EG 27 maart 1990 zaak C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa) r.o. 16. 

1255 HvJ EG 17 december 1981 zaak 279/80 Jur 1981, 3305. 
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A-GG Tesauro lijk t er in zijn conclusie bij het arrest Vander Eist vanuit te gaan dat het 
bestaandee verschil in loonkosten binnen de EG zowel uit het oogpunt van bescherming 
vann de werknemers als uit het oogpunt van de eerlijke concurrentie problematisch kan 
zijn.1266 Echter, het gevaar van sociale dumping doet zich in het onderhavige geval volgens 
hemm niet voor omdat de betrokken werknemers werkzaam zijn naar Belgisch recht. Nadat 
hett Hof heeft herhaald dat het gemeenschapsrecht de lidstaten niet belet hun regels met 
betrekkingg tot het minimumloon op te leggen aan dienstverrichters, neemt het de overweging 
vann de A-G over. Het Hof overweegt daarbij het volgende: "Zoals de advocaat-generaal 
terechtt opmerkt in paragraaf 30 van zijn conclusie, zal daarom, los van de mogelijkheid 
omm op tijdelijk naar Frankrijk uitgezonden werknemers nationale bepalingen van openbare 
ordee toe te passen, die de verschillende aspecten van de arbeidsverhouding beheersen, de 
toepassingg van het relevante Belgische stelsel in ieder geval volstaan om het reële gevaar 
vann uitbuiting van werknemers of vervalsing van de mededinging tussen ondernemingen 
uitt te bannen." 

Dee globale constatering dat toepassing van het Belgische recht een afdoende waarborg 
biedtt tegen sociale dumping, suggereert dat het Hof gebruik maakt van een gelijkwaar-
digheidspremissee wat betreft de beschermende werking van het Belgisch arbeidsrecht ten 
opzichtee van het Franse. Dit roept natuurlijk direct de vraag op of een dergelijke gelijk-
heidspremissee ook geldt als niet Belgisch recht van toepassing zou zijn geweest, maar een 
rechtsstelsell  van een van de lidstaten met een duidelijk lager niveau van arbeidsvoor-
waarden.1277 Hoewel hierover geen definitieve uitspraak valt te doen op basis van de tot 
nuu toe gewezen arresten, is het een feit dat het dictum in het arrest Vander Eist niet afwijkt 
vann dat inzake Rush Portuguesa, terwijl in die casus de werknemers onderworpen waren 
aann Portugees recht. Het is echter belangrijk om te bedenken dat de in deze twee arresten 
onderzochtee Franse regelgeving geen concreet voordeel opleverde voor de bij de dienstver-
richtingg betrokken werknemers. De werknemers werden meer als abstracte categorie 
beschermdd doordat de regelgeving een bepaalde ordening aanbracht in de arbeidsmarkt. 
Doorr de combinatie met de verwijzing naar minimumloonregelingen en openbare orde-bepa-
lingenn suggereert de uitspraak in de zaak Vander Eist echter dat het Hof van Justitie slechts 
eenn geringe bijdrage wenst te leveren aan de bestrijding van concurrentie via arbeidsvoor-
waarden.. Minimumloonbepalingen, openbare orde en de globale gelijkwaardigheid van 
rechtsstelselss vormen een afdoend wapen tegen sociale dumping, lijk t het Hof te zeggen. 

Ditt kan ook worden afgeleid uit het arrest Guiot.128 Dit arrest betrof een tweetal 
Belgischee regelingen gebaseerd op algemeen verbindende CAO'S. De regelingen voorzagen 
inn de doorbetaling van loon bij onwerkbaar weer in de bouw en uitbetaling van een 
eindejaarspremie.. Beide werden gefinancierd middels de premieafdracht aan speciaal 

1266 Hier doet zich dus bij uitstek het probleem voor waar Bernhard (EuZW 1992, 442 ) op wijst als hij 
zegtt dat vrij verkeer en gelijke concurrentievoorwaarden op gespannen voet staan en "ïm Rahmen 
einess kollisionsrechtlichen Ansatzes inkompatibel" zijn. 

1277 A-G Tesauro lijk t in zijn conclusie bij het arrest Guiot het Belgische arbeidsrecht ook gelijkwaardig 
tee achten aan het Luxemburgse (Zie HvJ EG 28 maart 1996 C-272/94 Jur 1996, 1-190 ov. 14). 

1288 HvJ EG 28 maart 1996 C-272/94 Jur 1996, 1-190. 
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daarvoorr opgerichte fondsen. De problemen ontstonden omdat een Luxemburgs bedrijf, 
datt gedurende een jaar werknemers ingezet had op een bouwproject in België, bezwaar 
maaktee tegen premieheffing op grond van de Belgische wetgeving omdat hij voor dezelfde 
werknemerss reeds in Luxemburg premies had betaald.139 Het Hof stelt in r.o. 21 dat de 
socialee bescherming van de werknemers de enige overweging van algemeen belang is die 
beperkingenn van het vrij verrichten van diensten als de onderhavige kan rechtvaardigen. 
Dee zorg voor eerlijke concurrentieverhoudingen doet hier niet meer mee, ondanks het feit 
datt de A-G Tesauro in zijn conclusie de betreffende overweging uit het arrest Vander Eist 
aanhaalt.. Verder stelt het Hof dat "eventuele technische verschillen in het beheer van die 
stelselss een dergelijke belemmering niet [kunnen] rechtvaardigen." Het gaat het Hof dus 
omm de materieelrechtelijke bescherming, niet om de wijze waarop deze bereikt wordt.130 

Alss de technische uitvoering van de bescherming een extra belemmering teweeg brengt, 
dientt hiervoor een extra rechtvaardiging aanwezig te zijn. 

Hett Hof van Justitie lijk t dus toe te staan dat een lidstaat zich de bescherming aantrekt 
vann werknemers die niet tot zijn arbeidsmarkt behoren maar wel tijdelijk binnen het territoir 
werkzaamm zijn. Daarmee treedt de lidstaat van ontvangst echter in concurrentie met de 
lidstaatt van herkomst van de werknemers. Deze doorkruising van het recht van het land 
vann herkomst kan tot op zekere hoogte worden gerechtvaardigd vanuit het belang van de 
beschermingg tegen sociale dumping. Daarnaast mag een lidstaat de bescherming van 
werknemerss op een hoger niveau brengen. In beide gevallen is van belang of de verschil-
lendee bij de dienstverrichting betrokken rechtsstelsels gelijkwaardig zijn vanuit het oogpunt 
vann bescherming van de werknemers en hoe deze gelijkwaardigheid moet worden bepaald. 

Vann der Steen wijst er in een noot bij het arrest Guiot op dat in die casus het niveau 
vann bescherming nogal verschilde: de Belgische eindejaarsuitkering beliep 9% van het 
loon,, de Luxemburgse maximaal 4%.:31 Het Hof van Justitie liet het in beginsel over 
aann de verwijzende rechter om te bepalen of de regelingen "gelijksoortig zijn of althans 
vergelijkbaar""  zijn. Wel werd vast geconstateerd dat de regelingen een gelijksoortig, zo 
niett identiek doel hadden en dat technische verschillen in beheer niet van belang zijn. Dit 
laatt de nationale rechter op het oog niet veel ruimte om alsnog de Belgische regeling van 

1299 R.o. 14 spreekt duidelijk over dubbele premiebetaling aan fondsen. Uit de beschrijving van de 
Luxemburgsee regeling in het arrest en bij de A-G is niet op te maken of de Luxemburgse regeling 
ookk inderdaad via fondsvorming werkte. Het is namelijk ook denkbaar dat de plicht tot (door)betaling 
rechtstreekss op de werkgever drukt. 

1300 Vergelijk de conclusie in de Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij verrichten 
vann diensten over de grenzen heen PB EG 1993 C 334/6: "Immers, de lidstaat die de dienst 'invoert' 
kan,, zolang de desbetreffende dienst op passende en bevredigende wijze beantwoordt aan het door 
zijnn wetgeving beoogde gerechtvaardigde doel (openbare veiligheid, openbare orde, enz.) om het verbod 
opp de uitoefening van deze activiteit op zijn grondgebied te rechtvaardigen, geen beroep doen op 
hett feit dat de middelen die hij gebruikt om deze doelstellingen te bereiken, verschillend zijn van 
diee welke aan de nationale dienstverrichters of de in die lidstaten gevestigde dienstverrichters worden 
opgelegd." " 

1311 Van der Steen NTER 1996, 112. 
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toepassingg te doen zijn. Zelfs als de regelingen niet geheel gelijkwaardig zouden worden 
bevonden,, lijk t het EG-recht te verplichten tot de geringst mogelijke inbreuk. Die zou mijns 
inzienss bestaan uit een aanvullende premie ter overbrugging van het verschil in uit-
kering.1322 Een dergelijke situatie zou echter technisch nauwelijks uitvoerbaar zijn. Het 
feitt dat het Hof en de A-G deze mogelijkheid in het geheel niet onder ogen zien, doet 
vermoedenn dat zij de regelingen 'gelijkwaardig genoeg' vonden. 

Daarr staat tegenover dat het Hof van Justitie in het arrest Guiot specifieke regelingen 
tegenoverr elkaar zet en niet het arbeidsrecht als geheel. De eindejaarsuitkering gebaseerd 
opp "trouw aan de betrokken economische sector" (r.o. 20) is dan vermoedelijk niet in te 
ruilenn tegen een hoger vakantiegeld. Dit strookt slecht met het feit dat internrechtelijk deze 
verschillendee posten allemaal deel uitmaken van de loonkosten in ruime zin. Tijdens de 
CAO-onderhandelingenn kan tussen de diverse beloningsvormen worden geschoven, de CAO-
fondsenn doen aan kruisfinanciering en in toenemende mate krijgen werknemers ook zelf 
dee mogelijkheid om keuzes te maken tussen diverse voorzieningen {het cafetaria-model 
vann de CAO). In de conclusie bij het recente arrest Arblade en Leloup pleit A-G Damaso 
Ruiz-Jaraboo Colomer dan ook voor een globale beoordeling van de gelijkwaardigheid van 
dee bescherming.133 Het Hof lijk t echter ook in dit arrest uit te gaan van groepsgewijze 
vergelijking.. "Slechts wanneer de werkgeversbijdragen aan het fonds in de lidstaat van 
ontvangstt de werknemers een voordeel geven dat hun echt een extra bescherming kan 
biedenn die zij anders niet zouden genieten, is de betaling ervan gerechtvaardigd..." aldus 
hett Hof.134 

Eenn globale beoordeling van de beschermingsniveaus, zoals voorgestaan door de A-G, 
sluitt aan bij een Belgisch-Nederlands initiatief ter voorkoming van dubbele premiebetaling 
bijj  het grensoverschrijdend verrichten van bouwwerkzaamheden. De sociale partners van 
dezee twee landen hebben een gedetailleerde vergelijking uitgevoerd van de in die landen 
geldendee CAO's voor de bouwnijverheid. Hoewel werd vastgesteld dat op onderdelen van 
dee CAO de verschillen tussen België en Nederland groot zijn, was de conclusie dat over 
hett geheel genomen beide CAO's gelijkwaardig zijn.135 Daarop is een regeling opgesteld 
diee Belgische dienstverrichters die de Belgische CAO toepassen in Nederland vrijstelt van 
dee Nederlande CAO-verplichtingen en vice versa. Wel zijn ook ten aanzien van Belgische 
bedrijvenn bij werkzaamheden in Nederland de Nederlandse CAO-bepalingen betreffende 
dee veiligheid op de werkplek van toepassing. Hoewel het waarschijnlijk is dat de wettelijke 
enn CAO-rechtelijke regeling van de veiligheid op de werkplek onder een aangepaste Keek-
doctrinee vallen, geven de arresten van het Hof over dit aspect geen enkele informatie. 

1322 Vergelijk de situatie bij niet gelijkwaardige diploma's: de ontvangende lidstaat mag dan aanvulling 
vann de ontbrekende kwalificaties eisen, niet een volledig overdoen van de opleiding. Zie HvJ EG 7 
meii  1991 C-340/89 Jur 1991, 1-2357 (Vlassopoulou). 

1333 HvJ EG 23 november 1999 gevoegde zaken C-369 en 376/96 (Arblade), Conclusie d.d. 25 juni 1998. 
1344 HvJ EG 23 november 1999 gevoegde zaken C-369 en 376/96 (Arblade) r.o. 54. 
1355 Brief van de Bouw- en Houtbond FNV van 30 september 1997; Overeenkomst tussen de Nederlandse 

enn Belgische sociale partners van 29 september 1997. 
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