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IPRR en vrij verkeer, een analyse 

11 Vrij verkeer en IPR, algemeen 

Hett vrij verkeer binnen de Unie vormt een van de fundamentele beginselen van het 
gemeenschapsrecht.. De controle erop door het Hof van Justitie vertoont dan ook grote 
parallellenn met de rechterlijkee toetsing aan nationale en internationale grondrechten.1 Eerst 
wordtt beoordeeld of er een inbreuk op het (grond)recht heeft plaatsgevonden. Als deze 
inbreukk wordt geconstateerd, moet worden bepaald of de inbreukmakende regeling een 
belangg dient dat onder omstandigheden zwaarder moet wegen dan het geschonden (grond) 
recht.. Als dit zo is, wordt gecontroleerd of de litigieuze regeling dit belang ook inderdaad 
dient,, of niet een andere, minder belastende maatregel mogelijk zou zijn ter bescherming 
vann het rechtmatig belang en (mogelijk) of het rendement ten aanzien van het rechtmatige 
belangg en de zwaarte van de inbreuk in redelijke verhouding staan. 

Doordatt het Hof van Justitie in zijn rechtspraak het vrij verkeer binnen de Unie tot 
grondbeginsell  van de Unie heeft gemaakt, heeft de jurisprudentie op het eerste gezicht 
eenn politiek-liberaal karakter. Sociaal-economische wetgeving, milieubescherming en ander 
'facettenbeleid'' lijk t altijd apart te moeten worden verantwoord als dit op enigerlei wijze 
directt of indirect, daadwerkelijk of potentieel, het vrij verkeer belemmert. Verschillende 
auteurs,, waaronder Wouters en Fallon, achten op grond daarvan een 'uitverkoren verwant-
schap'' aanwezig tussen partij autonomie en vrij verkeer.2 Het bestaan van de Keek-doctrine 
toontt echter mijns inziens aan dat vrij verkeer en vrije markteconomie niet per se identiek 
zijn.. Regulering, in het geval Keek van 'verkoopmodaliteiten', is op zich niet in strijd met 
hett vrij verkeer. Wel is discriminatie verboden en moeten belemmeringen van het vrij 
verkeerr zoveel mogelijk worden voorkomen. 

11 Zie voor een waardering van de vraag of het vrij verkeer van diensten uitgaat van een Grundrechtskon-
zeption:zeption: Künzle 1991, 16 e.v.; A-G Lenz bij HvJ EG 15 december 1995 C-415/93 Jur 1995, 1-4921 
ov.. 203 e.v. (Bosman); EverlingEu/? 1989, 344-345. Deze laatste benadrukt echter het verschil tussen 
(subjectieve)) grondrechten en fundamentele vrijheden. 

22 Wouters NV1R 1996, 115. 
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Bijzonderr aan de EG-rechtelijke toetsing in vergelijking met een nationale grondrechtentoets 
is,, dat in de EG-context (vrijwel) altijd meer dan één nationaal rechtsstelsel bij een 
casuspositiee is betrokken. Hierdoor kunnen de rechtssubjecten die gebruik maken van het 
vrijj  verkeer geconfronteerd worden met de toepasselijkheid van meerdere, niet op elkaar 
aansluitendee rechtsregimes. Dit kan op zich een belemmeringg vormen voor de voorspoedige 
ontwikkelingg van het internationale rechtsverkeer. Bescherming van het internationale 
rechtsverkeerr tegen de complicaties van het uiteenlopen van nationale rechtsstelsels is 
vanoudss de belangrijkste doelstelling van het IPR.3 Qua inhoud vertoont het vrij verkeer 
dann ook verwantschap met het IPR in de ruimste zin van het woord. Zo heeft het vrij verkeer 
vann personen een belangrijke vreemdelingenrechtelijke component. In het personenverkeer 
iss daarnaast sprake van overgangsproblemen, die een gevolg zijn van het elkaar in de tijd 
opvolgenn van verschillende rechtsregimes. Deze problemen kunnen gedeeltelijk worden 
ondervangenn via de iPR-technieken van erkenning en behoud van verkregen rechten. Deze 
techniekenn bieden echter veelal geen oplossing voor de problemen van het vrij verkeer 
vann diensten nu daar, en in mindere mate ook in het goederenverkeer, in het algemeen 
sprakee is van wetsconflicten. Deze term duidt op situaties waarin meer dan één rechtsstelsel 
tegelijkertijdd een legitieme claim op toepassing heeft. Het is te verwachten dat het EG-recht 
opp dit punt verwantschap vertoont met het conflictenrecht, het gedeelte van het IPR dat 
regelingenn bevat voor het op grensoverschrijdende gevallen toe te passen (nationale) recht. 

Uitt de literatuur met betrekking tot de invloed van het EG-recht op het IPR spreekt echter 
eenn diepgaand verschil van mening over de verhouding tussen het IPR en het recht met 
betrekkingg tot het vrij verkeer binnen de Unie.4 Dit meningsverschil betreft zowel het 
huidigee positieve recht als de meest gewenste verhouding tussen deze twee rechtsgebieden. 
Globaall  vallen de meningen uiteen in drie categorieën. Volgens de auteurs in de eerste 
categoriee staat het EG-recht onverschillig tegenover het conflictenrecht. Lijnrecht daar-
tegenoverr staan de schrijvers die menen dat het EG-recht, openlijk of 'versteekt', direct 
afdwingbaree conflictregels bevat. Deze regels zouden zowel het nationale IPR als de regels 
vann het EVO opzij zetten. In die opvatting vormt het vrij verkeer dus een rechtsbron voor 
hett conflictenrecht. Een derde groep wordt gevormd door die auteurs die weliswaar 
ontkennenn dat het EG-recht kant-en-klare conflictregels bevat maar er wel van uitgaan, 
datt het EG-recht grenzen stelt aan het conflictenrecht. Het IPR moet in die opvatting zoveel 
mogelijkk verdragsconform worden uitgelegd. Zonodig kan het EG-recht volgens hen 
correctiess aanbrengen op het IPR. Ik schaar mij in het laatste kamp. In de jurisprudentie 
vann het Hof inzake het vrij verkeer binnen de Unie zijn mijns inziens aspecten aanwezig 
vann een conflictenrechtelijk systeem. Een directe omzetting van vrij verkeer naar IPR is 
echterr om verschillende redenen niet mogelijk. 

Dee eerste reden hangt samen met de bevoegdheid van het Hof van Justitie. Het Hof heeft 
uitsluitendd bevoegdheden binnen het kader van de Europese Verdragen en is dus niet in 

33 Struycken RdC 1992-1, 282. 
44 Wouters NVIR 1996, 110 e.v. en de discussie tijdens de vergadering; Bernard RabelsZ 1999, 175-177, 

Draschh 1996 besproken door Bernard RabelsZ 1999, 175-177. 
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staatt universeel geldende conflictregels te formuleren. Binnen zijn bevoegdheid beoordeelt 
hett Hof tot nu toe met name de redelijkheid van de toepassing van nationaal, materieel 
rechtt en slechts in geringe mate het conflictenrecht zelf. Deze beoordeling vindt slechts 
plaatss als de inhoud van een regeling, dan wel het niet of juist wel toepassen daarvan op 
hett communautaire geval discriminatie veroorzaakt dan wel anderszins het vrije verkeer 
binnenn de Unie belemmert. Of en hoe toepassing van een regel van privaatrecht belem-
merendd kan werken op het vrij verkeer, zal per rechtsgebied verschillen. Daarbij is te ver-
wachtenn dat het vrij verkeer voornamelijk betekenis heeft voor rechtsgebieden die zijn 
tee beschouwen als economisch semi-publiekrecht. Naast het rechtspersonenrecht staan 
daarbijj  vooral het verzekeringsrecht en het consumentenrecht in de belangstelling van zowel 
dee juridische auteurs als de Europese regelgever. Ook het arbeidsrecht valt in deze categorie. 

Eenn tweede reden waarom de omzetting van vrij verkeer naar conflictenrecht moeizaam 
verloopt,, is gelegen in de verschillende vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan 
hett EG-recht respectievelijk het IPR. Het IPR betreft voornamelijk civiele partijen die in 
eenn grensoverschrijdende privaatrechtelijke verhouding tot elkaar staan. Er moet met 
betrekkingg tot deze verhouding een beslissing genomen worden die recht doet aan het belang 
vann partijen, het internationale rechtsverkeer en, in mindere mate, de betrokken nationale 
staten.. De invalshoek is een conflictenrechtelijke: de rechtsverhouding moet worden 
'thuisgebracht'' bij een bepaald nationaal recht. Daartoe hanteert het Savigniaanse model, 
zoalss dat in continentaal Europa gehanteerd wordt, een aantal impliciete vooronderstellingen. 
Zoo gaat het model ervan uit dat rechtsstelsels onderling uitwisselbaar zijn en dat de staat 
geenn eigen belang heeft bij de toepassing van zijn privaatrecht. Het eigen belang van de 
staatt wordt in hoofdzaak gewaarborgd door de technieken van de voorrangsregels en de 
openbaree orde. 

Inn het EG-recht daarentegen beroept één individu zich op een grondrecht tegenover 
eenn regelgevende of uitvoerende instantie, meestal de overheid. De invalshoek is primair 
materieelrechtelijkk en richt zich op een specifieke rechtsregel: de inhoud of toepassing 
vann een bepaalde nationale rechtsregel wordt aangevochten. Tenzij harmonisatie heeft plaats-
gevonden,, wordt slechts in geringe mate uitgegaan van de gelijkwaardigheid van rechtstel-
sels.. De regelgevende of uitvoerende instantie kan een geconstateerde inbreuk rechtvaar-
digenn door zich te beroepen op een hoger nationaal belang.5 Dit belang kan bijvoorbeeld 
gelegenn zijn in het beschermen van crediteuren, werknemers of consumenten of in het 
zorgdragenn voor een eerlijke mededinging. Het systeem van rechtvaardigingsgronden van 
hett EG-recht veronderstelt dus, in tegenstelling tot het IPR, een nationaal belang bij toepas-
singg van het eigen recht. Daarnaast hanteert het EG-recht niet, of in veel mindere mate 
dee presumpties van de gelijkwaardigheid van rechtstelsels. 

55 De belangen waarop de lidstaat zich kan beroepen zijn of Europeesrechtelijke, gemeenschappelijke 
belangenn of eigen, nationale belangen. 
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Opp grond van de in het EG-recht gehanteerde vooronderstellingen vertoont de jurisprudentie 
mett betrekking tot het vrij verkeer binnen de Unie verwantschap met de voorrangsregelleer 
inn het IPR en dan met name met de behandeling van vreemde voorrangsregels zoals die 
iss voorzien in art. 7 lid 1 EVO.6 Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid om bij de toe-
passingg van de lex causae op een overeenkomst rekening te houden met dwingende bepa-
lingenn van het recht van een ander land die toepassing claimen op de casus. Bij de beslis-
singg of aan deze dwingende bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt op grond 
vann art. 7 EVO rekening gehouden met hun aard en strekking, alsmede met de gevolgen 
diee uit de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen zouden voortvloeien. 

Hett Hof van Justitie toetst in het kader van het vrij verkeer op de aanwezigheid van 
eenn zwaarwegend, te respecteren belang en controleert of dat belang ook in de concrete 
casuss wordt bevorderd door toepassing van de regel. Of nog een zelfstandige afweging 
plaatsvindtt van de gevolgen van niet-toepassen van dee regel voor het te beschermen belang 
enerzijdss tegen de gevolgen van wei-toepassen van de regel voor het vrij verkeer anderzijds, 
staatt ter discussie. Wel kan het Hof van Justitie besluiten dat een nationale maatregel 
onnodigg zwaar ingrijpt in het vrij verkeer. De jurisprudentie van het Hof van Justitie geeft 
mijnss inziens een goede indicatie van zwaarwegende nationale belangen in de zin van art. 
77 lid 1 EVO. Tevens is daaruit af te leiden welk band met de betreffende lidstaat aanwezig 
moett zijn, met andere woorden, wat een redelijke werkingssfeer is voor de betreffende 
regel. . 

22 Vrij verkeer en IPR, arbeidsrecht 

Hett internationale arbeidsrecht is EG-rechtelijk een bijzonder rechtsgebied omdat het 
gevolgenn heeft voor zowel het vrij verkeer van werknemers als het vrij verkeer van diensten. 
Daarinn verschilt het van de, eveneens sterk EG-rechtelijk ingevulde, terreinen van het 
verzekeringsrechtt en het consumentenrecht De interactie tussen vrij verkeer en het IPR op 
hett terrein van het verzekeringsrecht en het consumentenrecht speelt zich geheel af binnen 
eenn van de verdragsvrijheden: verzekeringen vallen onder dienstverlening, consumenten-
transactiess vallen, afhankelijk van het geleverde produkt, onder het dienstenverkeer of het 
vrijj  verkeer van goederen. Het maakt daarbij niet uit wie zich op het vrij verkeer beroept, 
dee afnemer of de producent. Dit is anders bij het arbeidsrecht. Het vrij verkeer van 
werknemerss heeft direct gevolgen voor de rechten en verplichtingen van de internationaal 
actievee werknemer. Het vrij verkeer van diensten daarentegen is een vrijheid die zich 
uitsluitendd richt op de werkgeverskant van de arbeidsovereenkomst. De werkgever tevens 
dienstverrichterr kan zich in een aantal gevallen verweren tegen de toepassing van het 
nationalee arbeidsrecht van de staat van ontvangst met een beroep op zijn verdragsrechtelijk 

66 Bernhard {EuZW 1992,439) vergelijkt de toetsing van het HvJ EG met de pre-Savigniaanse statutenleer. 
Hett Hof van Justitie zal alleen het EG-recht als 'eigen' voorrangsregels zien, nationaal recht is (min 
off  meer) vreemd recht. 
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gewaarborgdee vrijheden. Door deze dubbele controlemogelijkheid worden alle aspecten 
vann het conflictenrecht inzake arbeidsovereenkomsten vatbaar voor EG-rechtelijke toetsing. 

Dee verwijzingsregel inzake arbeidsovereenkomsten kan worden getoetst aan het 
gelijkheidsbeginsell  van art. 39 EG-verdrag. Datzelfde gelijkheidscriterium is ook de relevante 
maatstaff  voor de beoordeling van de negatieve geldingspretentie van het materiële ar-
beidsrecht.. Met andere woorden, aan de hand van art. 39 EG-Verdrag kan een EG-rechtelijke 
beoordelingg plaatsvinden van de criteria die bepalen wanneer een regel van nationaal 
arbeidsrechtt niet van toepassing is. Op grond van deze criteria wordt immers onderscheid 
gemaaktt tussen interne gevallen en het van toepassing van de regel uitgesloten com-
munautairee geval. Dit onderscheid berust in het algemeen niet op een zwaarwegend 
algemeenn belang, maar vloeit juist voort uit een territoriale beperktheid van de in de 
materiëlee regel vertegenwoordigde nationale belangen. 

Bijj  de positieve geldingspretentie is het omgekeerde het geval. Het gaat dan om de 
toepassingg van nationale regelingen op zowel interne als de binnen de werkingssfeer van 
dee regeling vallende internationale gevallen. Met andere woorden, de positieve geldings-
pretentiee betreft maatregelen zonder onderscheid die onder bepaalde omstandigheden een 
verbodenn belemmering kunnen vormen. Deze belemmeringen treffen meestal de werkgever, 
nuu de werkgever degene is aan wie het arbeidsrecht de meeste dwingendrechtelijke verplich-
tingenn oplegt. Als deze daardoor hinder ondervindt bij zijn internationale activiteiten, zal 
hijj  een beroep doen op het vrij verkeer van diensten. 

Opp de positie van materiële regels van IPR is in deel drie niet ingegaan nu dit probleem 
geenn relevantie heeft voor de conflictenrechtelijke problematiek. 

Hett vrij verkeer van werknemers heeft een belangrijke vreemdelingenrechtelijke component. 
Viaa het verbod op discriminatie naar nationaliteit beoogt de regeling de gelijkstelling van 
werknemerss ongeacht hun herkomst of nationaliteit. Het IPR onderscheidt groepen werk-
nemerss juist van elkaar. Het maakt verschil tussen werknemers werkzaam onder recht X 
enn werknemers waarbij recht Y van toepassing wordt geacht op de arbeidsverhouding. 
Daarnaastt is het IPR gebaseerd op een onderscheid tussen interne en internationale gevallen. 
Dee verschillende meerzijdige en/of eenzijdige conflictsregels bevatten de criteria op basis 
waarvann een bepaalde werknemer wordt ondergebracht in de ene dan wel de andere groep. 
Dezee criteria zijn in het algemeen geografisch van aard en zijn daarmee naar hun aard 
geschiktt om indirect onderscheid op grond van nationaliteit teweeg te brengen. Deze 
spanning,, die onderwerp is van hoofdstuk 2, is grotendeels op te lossen door in het IPR 
aann te knopen bij de arbeidsmarkt waarvan de betrokken werknemer deel uitmaakt. Dit 
leidtt tot een grotere nadruk op aanknoping bij de gewoonlijke werkplek met de vestiging 
vann de werkgever als secundaire aanknoping. Om het in EG-termen uit te drukken: de werk-
nemerr maakt deel uit van de arbeidsmarkt van het land waar of van waaruit hij zijn 
werkzaamhedenn verricht. Daarnaast verzet het EG-recht zich niet tegen begunstiging van 
internationalee gevallen. Een dergelijke omgekeerde discriminatie is hooguit in strijd met 
nationalee anti-discriminatiewetgeving. 
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Hoofdstukk 3 heeft betrekking op het conflictenrechtelijke gehalte van het vrij verkeer van 
diensten.. In het voor het internationale arbeidsrecht relevante actieve dienstenverkeer is 
inn het algemeen sprake van twee rechtsstelsels die van toepassing kunnen zijn op dezelfde 
grensoverschrijdendee situatie. De twee betrokken landen zijn het land van herkomst van 
dee dienstverrichter en het land van ontvangst van de dienst. Het tegelijkertijd toepassen 
vann meer dan één rechtsstelsel op een en dezelfde dienst kan echter leiden tot dubbele 
lastenn voor de internationaal actieve dienstverrichter en/of overlapping van controles. Bij 
dee vraag welke van de twee toepassing claimende rechtsstelsels de dubbele last teweeg-
brengtt en/of rekening moet houden met de reeds in het andere land verrichte controles, 
hanteertt het Hof van Justitie mijns inziens impliciete vooronderstellingen omtrent het 
primairr toe te passen recht. Deze vooronderstelling vinden hun positiefrechtelijke uitwerking 
inn het herkomstland-beginsel en de Keek-doctrine. 

Doorr de combinatie van deze twee beginselen, met de daarop toegestane uitzonderingen, 
ontstaatt een conflictenrechtelijk systeem dat verwantschap vertoont met de regeling van 
hett EVO. Het herkomstland-beginsel vertoont verwantschap met art. 4 EVO. Het herkomst-
land-beginsell  knoopt immers, net als art. 4 EVO, aan bij het land van vestiging van de 
dienstverrichterr c.q. de leverancier van het goed. De doorkruising van het recht van het 
landd van herkomst op grond van zwaarwegende nationale belangen van het land van ont-
vangstt lijk t op het systeem van art. 7 EVO. De Keek-doctrine tenslotte heeft een parallel 
inn de regeling met betrekking tot de modalités d'exécution van art. 10 EVO. Auteurs als 
Wouters,, Fallon en Von Wilmowsky zien de verwantschap tussen het EG-recht en de rege-
lingg van het EVO in een iets ander licht en benadrukken de samenhang tussen vrij verkeer 
enn rechtskeuzevrijheid zoals deze is neergelegd in art. 3 EVO. Ook in hun opvatting is er 
duss - in zekere zin - sprake van een parallellie tussen het EVO en vrij verkeer van diensten. 

Hett herkomstland-beginsel is het belangrijkste, en ook het bekendste beginsel dat het Hof 
hanteertt om te bepalen welke van de verschillende betrokken rechtstelsels zijn toepassing 
moett verantwoorden.7 Toepassing van het herkomstland-beginsel in het vrij verkeer van 
dienstenn zou betekenen dat op het terrein van het arbeidsrecht primair wordt aangeknoopt 
bijj  het land van vestiging van de werkgever. Deze is namelijk rechthebbende inzake het 
vrijj  verkeer van diensten, de werknemer zelf speelt hierin eigenlijk geen rol. Hiermee lijk t 
hett Hof van Justitie impliciet te kiezen voor een van de twee hoofdaanknopingsfactoren 
inn het internationale arbeidsrecht. De gewoonlijke werkplek als aanknopingscriterium komt 
inn de jurisprudentie met betrekking tot het dienstenverkeer niet voor.8 Wel moet er sprake 
zijnn van werknemers die behoren tot het vaste personeel van de dienstverrichter en die 
werkzaamm zijn onder recht van de lidstaat van herkomst. Op deze schijnbare discrepantie 
tussenn EG-recht en EVO wordt in deel IV nader teruggekomen. 

77 Een belangrijke uitzondering lijk t te gelden voor het mededingingsrecht, zie HvJ EG 10 november 
19922 C-3/91 Jw 1992, 1-5529 (Exportur). 

88 Wel wordt er met een arbeidsmarktcriterium gewerkt, en wordt er onderscheid gemaakt tussen vast 
personeell  en lokaal geworven personeel. 
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Alss in beginsel het herkomstland wordt aangewezen om een internationale dienstverrichting 
tee reguleren, moet het land van ontvangst toepassing van zijn recht rechtvaardigen. De 
belangenn die relevant worden geacht ter rechtvaardiging van arbeidsrechtelijke belemmerin-
genn van het dienstenverkeer zijn de regulering van de arbeidsmarkt, het verzekeren van 
dee eerlijke mededinging, de bescherming van werknemers en het hier niet relevante belang 
vann toezicht op het vreemdelingenverkeer. 

Zowell  de regulering van de arbeidsmarkt als de bescherming van de eerlijke mededin-
gingg beogen een bepaalde 'markt' te reguleren. Het marktbegrip waarop ze afstemmen 
verschiltt echter. De internationale bouwonderneming die met zijn personeel werkzaamheden 
uitvoertt in Berlijn concurreert met andere Europese ondernemingen op de Berlijnse bouw-
markt.markt. Het vaste personeel van deze buitenlandse dienstverrichter betreedt echter volgens 
hett Hof van Justitie niet de Duitse arbeidsmarkt. De markt van de dienst lijk t slechts samen 
tee vallen met de arbeidsmarkt ingeval van arbeidsbemiddeling en uitzendarbeid. Arbeids-
marktbeschermendee maatregelen die genade konden vinden in de ogen van het Hof van 
Justitiee betroffen dan ook uitsluitend regulering van dit soort irreguliere (uitzend) arbeid. 

Dee andere twee belangen, te weten het waarborgen van eerlijke concurrentie en de 
beschermingg van de bij de dienstverrichting betrokken werknemers, worden nogal eens 
inn één adem genoemd. Deze combinatie verwijst naar het gevaar van sociale dumping. 
Hett fenomeen sociale dumping is gebaseerd op twee vooronderstellingen, namelijk (1) 
dee ongelijkwaardigheid van de nationale stelsels van arbeidsrecht en (2) de onwenselijkheid 
vann concurrentie gebaseerd op die ongelijkheid. In de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
zijnn echter aanzetten aan te wijzen voor de erkenning van de onderlinge gelijkwaardigheid 
vann het arbeidsrecht van de verschillende lidstaten. Ook in dat geval staat het Hof echter 
toee dat het land waar de dienst verricht wordt, zijn minimumloon- en openbare orde-bepa-
lingenn toepast en daartoe de nodige handhavingsmaatregelen treft. Dit wordt echter niet 
geplaatstt in het kader van de regulering van de concurrentieverhoudingen maar in het kader 
vann de effectieve bescherming van de bij de dienstverlening betrokken werknemers. 

Dee bescherming van bij de dienstverrichting betrokken werknemers leidt niet logischer-
wijss tot aanknoping aan de plaats waar de dienst verricht wordt. Men kan zich zelfs 
afvragenn of de bescherming van buitenlandse werknemers in dienst van buitenlandse 
werkgeverss tot het nationale belang gerekend kan worden, behalve in het kader van de 
reguleringg van de arbeidsmarkt en de bescherming van de eigen werknemers tegen sociale 
dumping.. Het Hof lijk t echter de bescherming van werknemers die - al is het maar tij-
delijkk - werkzaam zijn binnen het territoir, te erkennen als rechtmatig belang van de lidstaat 
waarr de dienst verricht wordt. Het stelt zelfs de eis dat beschermende maatregelen ook 
daadwerkelijkk ten goede moeten komen aan de betrokken groep werknemers.9 Naast deze 
eiss wordt de keuzevrijheid van de lidstaat van ontvangst bij het organiseren van de bescher-

99 Zie bijvoorbeeld in het arrest HvJ EG 3 februari 1982 gev.zaken 62 en 63/81 Jur 1982, 223 (Seco) 
r.o.. 14: de litigieuze regeling "... kan echter niet als een passend middel worden beschouwd, aangezien 
eenn dergelijke algemene maatregel naar haar aard ongeschikt is om die regeling (= minimumloon-
bepalingenn AH) te doen naleven of op enigerlei wijze aan de betrokken werklieden ten goede te laten 
komenkomen (cursief AH)." 

353 3 



44 - IPR en vrij  verkeer, een analyse 

mingg van de werknemers ook beperkt door het evenredigheidsbeginsel. Beide vereisten 
bemoeilijkenn het opleggen van organisatorische maatregelen die de bescherming van de 
werknemerr meer in abstracto bevorderen. Ook de bescherming via premieheffing en 
fondsenvormingg is problematisch. Fondsenbepalingen dragen immers een groter risico op 
dubbelee belasting met zich mee en gaan in het algemeen gepaard met administratieve 
verplichtingen.. Als het recht van de lidstaat van ontvangst daarentegen een vorderingsrecht 
opp de werkgever verleent kan vrij gemakkelijk rekening gehouden geworden met de reeds 
inn het land van herkomst geboden bescherming: de regeling vormt geen dubbele belasting, 
maarr leidt (slechts) tot begunstiging. 

Gezienn de beperkingen die de vrij verkeer-toetsing met zich meebrengt met betrekking 
tott toepassing van het recht van de feitelijke werkplek, is het belangrijk om te weten of 
bepaaldee soorten arbeidsrechtelijke regels uitgezonderd zijn van de werking van artikel 
499 EG-Verdrag. Het Hof suggereert dit wel, wanneer het stelt dat het EG-recht de toepassing 
vann minimumloonbepalingen en regels van openbare orde 'onverlet' laat. Deze standaar-
doverwegingg laat echter nog zeer veel te raden over. Zo is het onduidelijk welke betekenis 
moett worden toegekend aan het begrip minimumloon. Deze term lijkt te verwijzen naar 
hett in wet of CAO vastgelegde minimum week- of maandloon. Hij kan echter ook verwijzen 
naarr de minimaal voorgeschreven beloning voor die functie vervuld door iemand met die 
anciënniteitt (oftewel de loonschaal). Het loonbegrip kan tenslotte ook heel ruim uitgelegd 
worden.. Het omvat dan alle op geld waardeerbare arbeidsvoorwaarden. Bij die laatste 
interpretatiee komt echter de problematiek van de fondsen en verzekeringen weer volop 
omm de hoek kijken.10 Openbare orde is evenmin een eenduidig begrip. Het zou mogelijk 
inn de beperkte zin van art. 46 EG-Verdrag moeten worden uitgelegd. In dat geval is denk-
baarr dat bepaalde regels van het stakingsrecht voldoen aan het openbare orde-begrip. 

Hett is de vraag of naast het minimumloon en de openbare orde nog andere regels van 
dee werkplek een bevoorrechte positie innemen, bijvoorbeeld de regels die betrekking hebben 
opp rust- en werktijden en de veiligheid op de werkplek. Het gaat dan om de vraag of en 
inn welke mate dergelijke bepalingen onder een aangepaste Keek-doctrine vallen. 

Overr de toepassing van de Keek-doctrine in het dienstenverkeer bestaat nog veel on-
duidelijkheid.. Conflictenrechtelijk lijkt de doctrine bepaalde typische marktreguleringen 
loss te koppelen van het op grond van het herkomstlandbeginsel primair aangewezen 
toepasselijkee recht. De omvang van deze afsplitsing is onduidelijk, maar lijk t beperkt. 
Bovendienn is de grens tussen de vrijstellingstoets en de normale rechtvaardigingstoets niet 
ergg duidelijk. Op al deze punten vertoont de Keek-doctrine een zekere verwantschap met 
hett principe dat is neergelegd in art. 10 lid 2 EVO. Deze bepaling luidt "Ten aanzien van 
dee wijze van nakoming [in de Franse tekst de modalités d'execution geheten, AH] en de 
doorr de schuldeiser in geval van tekortkoming te nemen maatregelen, wordt rekening 

100 Zie ook HvJ EG 23 november 1999 C-369 en 379/96 (Arblade) r.o. 44 e.v. Daarin acht het Hof van 
Justitiee het onwaarschijnlijk dat "weerverletzegels" en "getrouwheidszegels" deel uitmaken van het 
minimumloon. . 
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gehoudenn met het recht van het land waar de overeenkomst wordt nagekomen." Deze in 
hett Nederlandse IPR vrijwel vergeten bepaling wordt in de Duitse literatuur gezien als 
alternatieff  voor art. 7 lid 1 EVO. Art. 7 lid 1 EVO, dat betrekking heeft op buitenlandse 
voorrangsregels,, is door Duitsland uitgezonderd van de ratificatie. Bepaalde buitenlandse 
regelingen,, zoals de wettelijke bepalingen met betrekking tot werk- en rusttijden, feestdagen 
enn veiligheidsmaatregelen op de werkplek, zouden echter via art. 10 lid 2 EVO alsnog voor 
toepassingg in aanmerking komen. Ze zouden zijn te beschouwen als uitvoeringsmodaliteiten 
vann de arbeidsovereenkomst. Voor het vrij verkeer van diensten zou dit betekenen dat 
dergelijkk regelingen kunnen profiteren van een aan de specifieke eigenschappen van het 
dienstenverkeerr aangepaste Keek-doctrine. In dat geval mogen dergelijke regelingen 
afkomstigg uit het land van ontvangst van de dienstverrichting in beginsel worden toegepast. 
Well  vindt er een controle plaats of ze direct of indirect discrimineren op grond van natio-
naliteitt of plaats van vestiging. Van een dergelijke indirecte discriminatie is mijns inziens 
sprakee als de regels organisatorische voorschriften bevatten die mede van toepassing worden 
verklaardd op tijdelijk binnen het territoir actieve dienstverrichters. Voor organisatorische 
maatregelenn geldt namelijk het herkomstlandbeginsel. 

Err zijn verschillende argumenten aan te voeren, waarom werktijden en veiligheid onder 
eenn Keck-achtige uitzondering zouden moeten vallen. Ten eerste zijn er in het diensten-
verkeerr nauwelijks regelingen denkbaar die een grotere verwantschap vertonen met de 
opp grond van de Keek-doctrine vrijgestelde sluitingstijden van winkels. Ten aanzien van 
winkelsluitingstijdenn is niet goed denkbaar dat deze gereguleerd worden door een ander 
landd dan het land waar zich de winkels bevinden. Uit het in deel II beschreven onderzoek 
blijkt,, dat ook de regeling van arbeidsomstandigheden en feestdagen sterk territoriaal 
bepaaldd is. Welke feestdagen gelden in Beieren, is een zaak van Beieren en van Beieren 
alleen.. Ook regelingen met betrekking tot de veiligheid op de werkplek zijn in het algemeen 
slechtss van toepassing op werkzaamheden binnen het territoir. Ten aanzien van dit soort 
regelingenn doet zich het probleem van een dubbele last dan ook niet voor: slechts het recht 
vann de feitelijke werkplek claimt toepassing. Ook bij de rechtvaardiging van de eventueel 
optredendee belemmering hoeft geen rekening te worden gehouden met het recht van het 
landd van vestiging van de dienstverrichter, nu dit recht de situatie in geschil niet regelt. 
Ditt laatste is extra relevant nu werktijden en arbeidsomstandigheden in beginsel Europees-
rechtelijkk zijn geharmoniseerd. 

33 IPR en EG-recht: de detacheringsrichtlijn 

Opp grond van de detacheringsrichtlijn is de lidstaat van ontvangst verplicht de bij een 
grensoverschrijdendee dienstverrichting betrokken werknemers de bescherming te garanderen 
vann de in dat land geldende bepalingen van arbeidsrecht met betrekking tot een aantal 
specifiekk in de richtlijn genoemde onderwerpen. Die onderwerpen variëren van veiligheid 
opp de werkplek, via regulering van uitzendarbeid tot gelijke behandeling van mannen en 
vrouwenn en minimumloonbepalingen. In de jurisprudentie inzake het vrij verkeer nemen 
dezee bepalingen zeer verschillende posities in. Gelijke behandeling op grond van geslacht 
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en/off  nationaliteit zijn beide verdragsrechtelijk gewaarborgde grondrechten. De regulering 
vann uitzendarbeid behoort tot op grote hoogte tot de EG-rechtelijk toegestane regulering 
vann de arbeidsmarkt. Veiligheid en werktijden daarentegen vallen mijns inziens onder een 
aangepastee Keek-exceptie: het land van tewerkstelling is als eerst aangewezen om deze 
onderwerpenn te reguleren. Loonvoorwaarden, tenslotte, maken deel uit van het arbeids-
overeenkomstenrecht.. Het vrij verkeer van diensten lijk t tot op grote hoogte neutraal te 
staann ten aanzien van deze overeenkomstenrechtelijke aspecten, mits de betreffende 
regelgevingg niet door zijn vormgeving onnodige belemmeringen opwerpt en/of verdubbelin-
genn met zich meebrengt van de verplichtingen van de werkgever. 

44 Tenslotte 

Inn het vrij verkeer van werknemers concurreren het land van ontvangst en het land van 
herkomstt van de werknemer met elkaar. Hierbij lijk t voor het toepasselijk recht het land 
vann ontvangst de beste papieren te hebben. Binnen Europa is mijns inziens geen emplooi 
voorr de uitzendings- of gemeenschappelijke herkomst-regel. Dat is onder andere een gevolg 
vann het feit dat het discriminatieverbod in het vrij verkeer niet alleen de communautaire 
werknemerr zelf beschermt, maar ook de andere werknemers op de door hem (te) betreden 
arbeidsmarkt.. Daarom verzet het vrij verkeer van werknemers zich tegen voor de commu-
nautairee werknemer nadelige persoonsgebonden variaties. Begunstiging van de com-
munautairee werknemer ten opzichte van het interne geval is daarentegen nooit in strijd 
mett het vrij verkeer van werknemers. Op bepaalde punten lijk t het vrij verkeer van werk-
nemerss zelfs aan te sturen op begunstiging. 

Hett vrij verkeer van diensten betreft de afstemming tussen het recht van het land van 
herkomstt respectievelijk ontvangst van de dienst. De werknemer die in het kader van een 
internationalee actieve dienstverrichting tijdelijk in een andere lidstaat werkzaamheden 
verricht,, betreedt in het algemeen niet de arbeidsmarkt van die lidstaat. Van een land van 
herkomstt resp. ontvangst van de werknemer is dan ook geen sprake. Het EG-recht dwingt 
dann ook niet tot een gelijkstelling tussen de gewoonlijk in de ontvangststaat werkende 
werknemerss en de werknemers die daar slechts werkzaam zijn in het kader van het verrich-
tenn van een dienst. Het feit dat de dienstverrichtende werknemer in het algemeen geen 
deell  uitmaakt van de arbeidsmarkt van het land van ontvangst van de dienst beïnvloedt 
hett vreemdelingenrechtelijke aspect van het vrij verkeer van diensten. Verder heeft het 
tott gevolg dat bescherming van de lokale arbeidsmarkt van het land van ontvangst in het 
vrijj  verkeer van diensten slechts een beperkte rol kan spelen. Het belangrijkste argument 
omm op een communautaire dienstverrichting het arbeidsrecht van het land van ontvangst 
vann toepassing te achten, is gelegen in de bescherming van de bij de dienstverrichting 
betrokkenn werknemers. Daarnaast spelen de eerlijke concurrentieverhoudingen op de 
dienstenmarktt nog een rol. Het belang van dit laatste aspect, dat verwijst naar het bestrijden 
vann sociale dumping, is omgekeerd evenredig met de mate waarin het Hof bereid is uit 
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tee gaan van de gelijkwaardigheid van de verschillende stelsels van arbeidsrecht binnen 
dee Unie. 

Hett vrij verkeer van diensten lijk t een driedeling van arbeidsrechtelijke regels teweeg te 
brengen.. Aan de ene kant van het spectrum staan regelingen die invloed hebben op de 
organisatiee van de dienstverrichter/werkgever. Deze regels lijken bij uitstek onderhevig 
aann het herkomstlandbeginsel. Geheel aan de andere kant bevinden zich de regels die direct 
betrekkingg hebben op de uitvoering van de dienst ter plaatse: de veiligheidsvoorschriften 
enn werktijdenregelingen. Deze zouden profiteren van een aangepaste Keek-doctrine waar-
doorr deze onderwerpen primair worden geregeld door het land van ontvangst. Hiertussen 
bevindenn zich de meeste onderwerpen van het arbeidsovereenkomstenrecht en de regelingen 
vann openbare orde. In de jurisprudentie komen van de overeenkomstenrechtelijke regelingen 
alleenn die met betrekking tot het (minimum)loon ter sprake. Het dienstenverkeer Iaat 
toepassingg van de in het land van ontvangst geldende minimumvoorschriften en regels 
vann openbare orde 'onverlet'. Hiermee lijk t het dienstenverkeer tot op grote hoogte neutraal 
tee staan ten aanzien van het conflictenrecht met betrekking tot deze onderwerpen. Daarbij 
moett echter bedacht worden dat de jurisprudentie met name ruimte biedt aan regelingen 
diee de communautaire werknemer directe bescherming bieden. Als een land zich op het 
belangg van werknemersbescherming beroept ter rechtvaardiging van een belemmering, 
dienenn de betrokken werknemers ook daadwerkelijk baat te hebben bij de regeling. Een 
anderr voordeel van materieelrechtelijke regelingen die directe rechten en plichten tussen 
werkgeverr en werknemer onderling bevatten, is dat deze zich in het algemeen makkelijk 
latenn combineren met het recht van het land van herkomst en dus minder snel belemmerend 
werkenn dan fondsenregelingen en organisatorische maatregelen. De combinatie van verschil-
lendee niveau's van materieelrechtelijke bescherming leidt dan - alsnog - tot begunstiging 
vann communautaire gevallen. 
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