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Inleiding g 

11 De opzet van het onderzoek 

Inn deel II van dit proefschrift is het conflictenrecht inzake arbeidsovereenkomsten beschre-
venn zoals dat voor de inwerkingtreding van het EVO gold in Nederland, Frankrijk en Duits-
land.. In deel li l werd vervolgens de invloed bestudeerd die het Europese recht en met name 
dee jurisprudentie inzake het vrij verkeer binnen de Unie uitoefent op het conflictenrecht. 
Inn dit deel staat de toepassing van het EVO in Nederland centraal. Dit onderzoek wordt 
bemoeilijktt door het feit dat het EVO nog slechts korte tijd van kracht is. Het aantal uit-
sprakenn waarin het EVO is toegepast is dan ook gering.1 In het algemeen wordt er echter 
vann uitgegaan dat de verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO nauw aansluit bij het ongeschre-
venn recht. De jurisprudentie hierover kan dus een indicatie geven over de verwachte inter-
pretatiee van art. 6 EVO in Nederland. Tevens is een bestudering van deze jurisprudentie 
mijnss inziens nuttig om een goed beeld te krijgen van de feitelijke problematiek die inter-
nationalee arbeidsovereenkomsten met zich meebrengen. De analyse van de Nederlandse 
rechtspraakk dient echter steeds gekoppeld te worden aan een bespreking van het EVO zelf 
enn zijn mogelijke interpretaties. Daarbij wordt teruggegrepen op het in de eerdere delen 
vann dit boek beschreven onderzoek met de bedoeling een conflictenrechtelijk systeem te 
ontwikkelenn dat aansluit bij Europeesrechtelijke ontwikkelingen. 

Voorr de opbouw van deel IV wordt de structuur van het EVO als uitgangspunt genomen. 
Inn hoofdstuk 2 wordt de rol van de rechtskeuze behandeld. Op dit punt brengt het EVO 
eenn duidelijke wijziging in het Nederlandse IPR. De opp het ongeschreven recht gebaseerde 

11 In verband met de datum waarop de arbeidsovereenkomst werd gesloten, is het EVO van toepassing 
opp de casus van Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 
19988 NIPR 1999, 157; Ktr Den Haag 8 oktober 1998 NIPR 1999, 73; Ktr Sittard 29 juti 1998 NIPR 
1998,, 308; Ktr Amsterdam 10 juli 1997 NIPR 1997, 354; Pres.Rb. Amsterdam 23 mei 1996 NIPR 
1997,, 215; Ktr Haarlem 6 februari 1997 NIPR 1997, 231; CGB 4 februari 1997 NIPR 1997, 235; 
Rb.. Middelburg 18 september 1996 NIPR 1997, 217; Ktr. Haarlem 2 december 1994, NIPR 1995, 
391;; Pres.Rb. Rotterdam 5 oktober 1995 NIPR 1996, 94. Daarnaast wordt een aantal malen op art. 
66 EVO geanticipeerd: Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267; Rb. Alkmaar 20 juni 1991 
NIPRNIPR 1992, 96. 
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rechtspraakk is daardoor voor dit onderwerp van geringe waarde en zal voornamelijk gebruikt 
wordenn ter illustratie. De wijziging van de status van de rechtskeuze roept een vraag op 
vann overgangsrecht. Ook dit probleem wordt in hoofdstuk 2 aan de orde gesteld. 

Hoofdstukk 3 gaat over de objectieve verwijzing. De objectieve verwijzingsregel uit 
hett ongeschreven recht sluit op het eerste gezicht aan bij art. 6 lid 2 EVO. In dit hoofdstuk 
iss dan ook meer aandacht voor de Nederlandse rechtspraak. Na een analyse van de Neder-
landsee rechtspraktijk op een bepaald punt moet echter steeds nauwkeurig worden bepaald 
inn hoeverre deze praktijk aansluit op de Europese ontwikkelingen. Daarbij komt eerst de 
hoofdaanknopingg aan de locus laboris aan de orde. Vervolgens wordt de verwijzingsregel 
voorr arbeidsverhoudingen zonder vaste werkplek aan een nader onderzoek onderworpen. 
Aangezienn daarbij de vestiging van de werkgever een belangrijke rol speelt, wordt in dit 
kaderr aandacht besteed aan het probleem van identificatie van de werkgever in concernver-
houdingen.. Tenslotte komt de vraag aan de orde, hoeveel ruimte er is om af te wijken 
vann de hoofdaanknoping(en) op grond van de omstandigheden van het geval. In dit kader 
wordtt tevens de vraag gesteld aan de hand van welke criteria kortdurende uitzendingen 
kunnenn worden onderscheiden van (permanente) overplaatsingen. 

Hoofdstukk 4 handelt over voorrangsregels en een aantal daarmee samenhangende proble-
men.. Voorrangsregels zijn dwingendrechtelijke bepalingen van nationaal recht die voorzien 
zijnn van een scope rule, een regeling van de eigen internationale werkingssfeer. Het een-
zijdige,, nationaal bepaalde karakter van het leerstuk beïnvloedt de bestudering ervan. In 
hoofdstukk 4 wordt dan ook hoofdzakelijk de werkingssfeer van de Nederlandse arbeidsrech-
telijkee wetgeving geanalyseerd. Waar relevant wordt de Nederlandse praktijk echter geplaatst 
inn een Europese kader. Een apart hoofdstuk is gewijd aan CAO's in het Nederlandse inter-
nationalee arbeidsrecht. Hierin komen respectievelijk de Nederlandse rechtspraak, de wet-
gevingg en de CAO-praktijk aan de orde. 

Dee voor de problematiek van grensoverschrijdende detacheringen meest relevante 
bevindingenn worden nog eens op een rij gezet in een samenvattende eindconclusie. Deze 
eindconclusiee vormt het slotdeel van dit boek. 

Voorr het onderzoek van de Nederlandse praktijk is gebruik gemaakt van openbare, geschre-
venn bronnen. De voornaamste daarvan zijn de jurisprudentie, de wetgeving en de besluiten 
tott verbindingverklaring van CAO'S. Er is geen onderzoek gedaan naar de contractspraktijk 
vann multinationale ondernemingen noch naar het handhavingsbeleid van de arbeidsinspectie, 
dee bij CAO opgerichte fondsen, de vakbeweging etc. Deze keuze hangt samen met het con-
flictenrechtelijkee perspectief dat aan deze studie ten grondslag ligt. Niet het vóórkomen 
vann bepaalde contractuele constructies is onderwerp van onderzoek, maar de consequentie 
diee het recht aan deze constructies verbindt. Niet de handhaving van het recht is relevant, 
maarr de grondslag waarop dit recht van toepassing wordt geacht. Deze keuze brengt echter 
ookk bepaalde beperkingen met zich mee. Hiermee moet bij het trekken van conclusies 
rekeningg worden gehouden. Om enig zicht te krijgen op deze zelfgekozen beperkingen 
wordtt hieronder ingegaan op de specifieke kenmerken van de internationale arbeidsovereen-
komstt in de Nederlandse jurisprudentie. 
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22 De internationale arbeidsovereenkomst in de jurisprudentie 

2.11 Inleiding 

Eenn belangrijke kenbron voor de Nederlandse IPR is de uitgave 'Nederlands internationaal 
privaatrecht,, repertorium op verdragenrecht, wetgeving, rechtspraak en literatuur', kortweg 
NIPRR genaamd. Het huidige onderzoek is, wat de jurisprudentie betreft, grotendeels geba-
seerdd op de tussen 1986 en 1999 in dit periodiek gepubliceerde Nederlandse rechtspraak.2 

Dee keuze om het Nederlandse arbeidsrecht te beschrijven vanuit de in het NIPR gepubli-
ceerdee jurisprudentie brengt een aantal beperkingen met zich mee. Zo moet het arbeidsge-
schill  hebben geleid tot een procedure voor een Nederlandse rechter. De uitspraak van deze 
rechterr moet ter kennis zijn gekomen van de redactie van het NIPR, hetzij direct, hetzij 
viavia publicatie elders. Verder moet de uitspraak elementen bevatten die tot het IPR in ruime 
zinn worden gerekend. Met andere woorden, er moet een aspect van bevoegdheid, toepasse-
lij kk recht of erkenning, internationaal procesrecht, immuniteit of vreemdelingenrecht (gelijke 
behandeling)) in voorkomen. Als aan al deze voorwaarden voldaan is, zal de uitspraak in 
principee gepubliceerd worden in het NIPR.3 Een zekere mate van volledigheid ten aanzien 
vann gepubliceerde iPR-overwegingen zal hiermee wel worden bereikt. Het is echter geens-
zinss gegarandeerd, dat alle aspecten van internationale arbeidsverhoudingen ook in het 
overzichtt zijn terug te vinden. Om enig inzicht te krijgen in het karakter van de steekproef 
diee het NIPR vormt, zal in het onderstaande eerst aandacht worden besteed aan het soort 
geschillenn en het soort arbeidsverhoudingen dat zijn weg heeft gevonden naar het NIPR. 
Ditt zal vergeleken worden met de jurisprudentie op het terrein van het algemene, interne 
arbeidsrechtt zoals opgenomen in het periodiek Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). 

Inn de onderzochte periode bevatte het NIPR uitspraken die waren terug te voeren op 
1122 arbeidsconflicten met internationale elementen. Deze arbeidsconflicten gaven soms 
aanleidingg tot meerdere procedures. De verschillende fasen van het arbeidsconflict (bijvoor-
beeldd eerst een voorlopige voorziening en dan de bodemprocedure al of niet met hoger 
beroepp en cassatie) werden voor de analyse van het soort arbeidsverhoudingen als één casus 
beschouwd.. Bij de analyse van de iPR-overwegingen kunnen deze fasen wel afzonderlijk 
aann de orde komen, mits ze relevante overwegingen bevatten met betrekking tot het toe-
passelijkk recht. 

22 Hiermee vallen de uitspraken van het HvJ EG over het EEX buiten de inventarisatie. 
33 Op basis van inlichtingen verstrekt door het Asser-Instituut (en een summiere controle van andere 

mediaa die jurisprudentie publiceren), ga ik ervan uit, dat in de onderzochte periode alle bij de redactie 
bekendee uitspraken op het gebied van het arbeidsrecht die IPR-overwegingen bevatten, ook worden 
opgenomenn in het NIPR. Voor bijvoorbeeld de categorie echtscheiding ligt dit anders, hier worden 
zogenaamdee standaardgevallen niet meer opgenomen. Op het terrein van het internationale arbeidsrecht 
iss het aanbod echter nog gering en de situatie nog niet zodanig uitgekristalliseerd dat gesproken kan 
wordenn van oninteressante standaardgevallen. 
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2.22 Het karakter van de arbeidsrechtelijke geschillen 

Dee arbeidsovereenkomst is een duurovereenkomst waarin wederzijds vertrouwen een belang-
rijkee rol speelt. Dit heeft invloed op de mate waarin en het tijdstip waarop de rechter in 
eenn conflict betrokken wordt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in vrijwel alle gevallen 
dee gerechtelijke procedure plaatsvond rondom of na het einde van de reguliere arbeidsver-
houding.. De onderzochte procedures betroffen in meer dan de helft van de gevallen perike-
lenn rond de beëindiging van de overeenkomst: ontslag op staande voet, verzoeken tot ont-
bindingg van de arbeidsovereenkomst ex art 7:685 BW, ontslag in strijd met art. 6 BBA en 
kennelijkk onredelijk ontslag.4 De ontwikkeling van het internationale arbeidsrecht in de 
rechtspraakk wordt dan ook sterk bepaald door het ontslagrecht en de speciale positie die 
hett BBA daarin inneemt. Daarnaast kan ook de nasleep van de arbeidsovereenkomst leiden 
tott procedures, bijvoorbeeld in de vorm van verzoeken tot opheffing of juist handhaving 
vann een concurrentiebeding.5 De loonhoogte, overwerkvergoedingen, werktijden en andere 
arbeidsvoorwaardenn komen daarentegen zelden, en dan meestal indirect, aan de orde.6 

Inn grote lijnen is dit beeld ook aan te treffen in de algemene jurisprudentie over het 
internee arbeidsrecht. Dit hoeft niet te verbazen nu ook de puur interne arbeidsverhouding 
eenn duurverhouding is, die gebaseerd is op onderling vertrouwen. Ook in interne gevallen 
zall  een werknemer die prijs stelt op voortzetting van de arbeidsverhouding niet snel zijn 
werkgeverr voor de rechter dagen. Individuele arbeidsgeschillen spelen dus ook in het interne 
rechtt meestal rond het einde van de arbeidsovereenkomst. Een punt van verschil is echter 
dee aandacht voor het collectieve arbeidsrecht. Terwijl in het interne recht de rechter een 
belangrijkee rol speelt bij de ontwikkeling van het collectieve arbeidsrecht (zowel stakings-
rechtt als medezeggenschap), komt het collectieve arbeidsrecht in de internationaal-privaat-
rechtelijkee jurisprudentie nauwelijks voor.7 

Eenn bijzondere positie, zowel met betrekking tot de rot van het ontslag in de procedure 
alss met betrekking tot de aandacht voor het collectieve arbeidsrecht, wordt ingenomen door 
dee jurisprudentie inzake zeearbeidsovereenkomsten. In de zeescheepvaart is vaak sprake 

44 62 van de 112 procedures. Art. 7:685 BW bevat de regeling van art. 1639w Oud-BW. 
55 Concurrentie door ex-werknemers en concurrentiebedingen speelde in Pres.Rb. Amsterdam 23 mei 

1996NIPR1996NIPR 1997, 215; Rb. Middelburg 18 september 1996en KirTerneuzen 26juli 1995 NIPR 1997, 
217;; de zaak van Chemproha Chemical Distributors v. Jagt (o.a. Pres.Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 
1992,, 401); Rb. Amsterdam 6 maart 1991 NIPR 1991, 224; Pres.Rb. Amsterdam 30 november 1989 
NIPRNIPR 1989, 269; Pres.Rb. Breda 1 december 1986 NIPR 1987, 277. 

66 Loon en overwerk kan aan de orde komen bij het opstellen van de eindafrekening na beëindiging 
vann de arbeidsovereenkomst. Zie bijvoorbeeld Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191. Veilig-
heidsvoorschriftenn en andere arbeidsomstandigheden kunnen een rol spelen bij de beoordeling van 
arbeidsongevallen. . 

77 Dat in de onderzochte periode het (interne) collectieve arbeidsrecht wel degelijk tot gerechtelijke proce-
duress aanleiding gaf, is gecontroleerd aan de hand van de jaargangen 1 tot en met 3 (1992 tot en 
mett 1994) van het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). 
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vann arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor één of meerdere reizen.8 De beëin-
digingg van de arbeidsverhouding zelf is zelden aanleiding voor de procedure. Een belangrijk 
deell  van de geschillen in de onderzochte periode betreft daarentegen de vraag naar de 
toepasselijkee arbeidsvoorwaarden. CAO's gesloten door de International Transportworkers 
Federationn spelen hierbij een belangrijke rol. Deze jurisprudentie komt in het hoofdstuk 
overr CAO's in het IPR uitgebreid aan de orde. 

2.33 De internationale arbeidsovereenkomst 

Eénn van de beruchte vragen in het IPR is die naar een definitie van het 'internationale 
geval'.99 De in deel II van dit boek besproken auteurs Gamillscheg, Koopmans en Lyon-
Caenn wijden alten summiere of uitgebreidere overwegingen aan de vraag wanneer een 
arbeidsovereenkomstt internationaal is. In het algemeen geschiedt dat door een opsomming 
tee geven van het soort arbeidsrelaties dat aanleiding geeft tot internationale verwikke-
lingen.100 Ook voor de onderzochte periode kan zo'n opsomming worden gegeven. Dan 
blijk tt dat de grootste groep uitspraken betrekking heeft op het personeel van bedrijven 
mett vestigingen in verschillende landen. In het algemeen betreffen de geschillen het kader-
personeel:: managers, filiaalleiders en/of bestuurders van een dochtervennootschap." Ook 
ambassadess en andere overheidsinstanties zorgden voor een aanzienlijk aantal arbeids-
rechtelijkee procedures met iPR-aspecten. In deze procedures speelden met name immuniteit 
enn art. 2 BBA een rol.12 Zowel bij multinationals als bij ambassades wordt het iPR-probleem 
inn belangrijke mate veroorzaakt door karakteristieken van de werkgever. Het iPR-aspect 

ss Verg. art. 399 Wetboek van Koophandel: "De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan hetzij 
voorr een bepaalden tijd, hetzij voor één of meer reizen (bij de reis), hetzij voor onbepaalden tijd of 
tott wederopzegging". 

99 Voor de discussie over deze vraag in het kader van overeenkomsten algemeen, zie: Stnkwerda 1981; 
Delaumee ICLQ 1979, 258-279; Lalive in: FS Lipstein 1980, 135-156; De Nova in; FS Murad Ferid 
1978,, 307-323. Voor arbeidsovereenkomsten, zie: Daubler AWD/RIW 1972, 1-2; Koopmans NVIR 
1966,, 4-5; Gamillscheg RabelsZ 1973, 284-285. 

100 Ten tijde van het schrijven van zijn preadvies zag Koopmans (1966,4-5) de gastarbeid en pendelarbeid 
alss belangrijkste problemen van internationaal arbeidsrecht. Bij Gamillscheg {RabelsZ 1973,284-285; 
RIW/AWDRIW/AWD 1979, 227; RdC 1983, 295) komt deze categorie wel terloops aan de orde, maar dan in 
dee zin dat daarbij geen aanknopingsprobleem beslaat, 

ill  Niet in alle gevallen geven de gepubliceerde delen van de uitspraak uitsluitsel over de functie van 
dee werknemer. De in deze paragraaf gegeven getallen vormen dan ook het herkenbare minimum. 
255 casus betroffen duidelijk managementfuncties, 10 casus betroffen technisch coördinatoren, engineers, 
troubleshooters,, senior sales executives e.a. hoger gekwalificeerde functionarissen en/of onbekende 
functies.. In totaal heb ik 35 casus gekwalificeerd als betrekking hebbende op organisaties met 
vestigingenn in verschillende landen. Bij uitzending van technisch personeel is niet altijd duidelijk 
off  de betrokkene in een vestiging gaat werken, op lokatie bij een bouwproject of ten behoeve van 
eenn derde. 

122 Ambassades, nationale verkeersbureau's, internationale organisaties en dergelijke leverden 29 casus 
op. . 
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kann echter ook een gevolg zijn van de functie van de werknemer, die vaak weer specifiek 

iss voor de bedrijfstak waarin de betrokkene werkzaam is.13 Dit geldt bijvoorbeeld voor 

dee in grootte tweede groep uitspraken, de uitspraken over werknemers in het internationaal 

transport.. Deze werknemers nemen 31 van de 112 casus voor hun rekening.14 Andere 

inn de jurisprudentie voorkomende beroepsgroepen zijn vertegenwoordigers15, artiesten16, 

reisbegeleiderss er andere werknemers in de toeristenindustrie17 consultants en uitgezonden 

technici.188 Slechts één casuspositie heeft, uit de uitspraak herkenbaar, betrekking op 

werkzaamhedenn in de bouwnijverheid.19 Opvallend is verder de aanwezigheid van juris-

prudentiee met betrekking tot in Nederland actieve geestelijk ambtsdragers uit niet-christelijke 

godsdiensten.. Deze beroepsgroep gaf in de onderzochte periode aanleiding tot een aantal 

proceduress met betrekking tot de werkingssfeer van art. 2 BBA. 

Dee hierboven gegeven opsomming geeft wel een indicatie over het object van het internati-

onalee arbeidsrecht, ze biedt echter geen nadere criteria om te bepalen wanneer een arbeids-

verhoudingg nu precies internationaal is. Volgens een ruime omschrijving is een arbeidsver-

houdingg internationaal als hij aanleiding kan geven tot vragen van internationaal-privaatrech-

133 Kronke doet in zijn dissertatie een onderzoek onder een aantal bedrijven naar mate van voorkomen 
enn vormgeving van internationale arbeidsovereenkomsten. De bedrijfstakken en niet de arbeidsconflicten 
vormenn daarbij de ingang voor het onderzoek. Dit levert een opsomming op van relevante sectoren: 
"Diee Auswahl der Branchen (Kreditwirtscharft, Bauwirtschaft, Chemische Industrie, Elektroindustrie, 
Anlagenbau,, Luftfahrt, Entwicklungshilfe, Auswartiger Dienst) erfolgte in der Erwagung, die nach 
Massgabee der ökonomischen Daten - neben der Automobilindustrie - wohl wichtigsten Auslandsarbeit-
geberr der deutschen Wirtschaft zu erfassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass bisher auch die 
Rechtsprechung-- soweitersichtlich- vornehmlich Falie ausden genannten Bereichen zu entscheiden 
hatte.""  Kronke 1980, 27. 

144 In 2 gevallen van werknemers in de luchtvaart is sprake van managers, de andere 4 casus betreffen 
piloten.. 1 casus met een werkgever in het zeetransport betreft een landfunctie {Kt r Rotterdam 9 juni 
19988 JAR 1998, 146, NiPR 1998, 307), de overige hebben betrekking op zeelieden. Zie voor vindplaat-
senn noot 24 e.v. 

155 Rb. Middelburg 18 september 1996 en Ktr Terneuzen 26 juli 1995 NIPR 1997, 217; Rb. Maastricht 
77 maart 1996 en Ktr Maastricht 16 maart 1994 NIPR 1996, 240; Ktr. Haarlem 2 december 1994 NIPR 
1995,, 391 (senior sales executive); Rb. Amsterdam 14 december 1994 NIPR 1995,233; Ktr Amsterdam 
277 november 1989 NJ 1991, 143, NIPR 1991, 183 (medewerkers van een verkoopkantoor); Ktr. 
Zutphenn 12 augustus 1986 NIPR 1987, 452; Ktr. Den Haag 4 maart 1986 NIPR 1987, 127 en Rb. 
Alkmaarr 6 februari 1986 NIPR 1986, 308. 

166 Een medewerker van een circus (Rb. Maastricht 9 februari 1995 NIPR 1995, 279), een werknemer 
vann een commercieel televisiestation (Ktr Hilversum 18 december 1992 NIPR 1993, 286) en een lid 
vann een theatergroep (Rb. Amsterdam 23 september 1992, Ktr Amsterdam 12 januari 1990 en 23 
februarii  1990 NIPR 1993, 167). 

177 Zie de nauw met elkaar samenhangende procedures tegen Wilmi Tours BV (Hof Den Bosch 14 
augustuss 1990 en Pres. Rb. Roermond 31 augustus 1989 NIPR 1990, 502 en Hof Den Bosch 9 oktober 
19900 en Pres. Rb. Roermond 31 augustus 1989 NIPR 1991, 144) . 

188 Ktr Arnhem 14 september 1992 NIPR 1993, 146; Ktr Amsterdam 21 augustus 1989 NIPR 1990,314; 
Rb.. Alkmaar 10 maart 1988 NIPR 1989, 467; Pres.Rb. Amsterdam 5 maart 1987 NIPR 1987, 266. 

199 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308 
(Wheelerr v. GeselIschaft für Isolierungen mbH). 
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lelijkee aard. Het feit dat een in Nederland gevestigde onderneming eigendom is van een 
buitenlandsee rechtspersoon kan hiervoor voldoende zijn, bijvoorbeeld als de vraag rijst 
off  een faillissement van de buitenlandse rechtspersoon gevolgen heeft voor de loonbetalin-
genn in Nederland.20 Ook de nationaliteit van de werknemer kan aanleiding zijn voor het 
stellenn van vragen die tot het IPR in ruime zin worden gerekend, bijvoorbeeld of de nationa-
liteitt een selectiecriterium mag zijn bij collectief ontslag.21 Dit wil echter niet zeggen 
datt de arbeidsovereenkomsten van de werknemers in de twee genoemde voorbeelden ook 
alss internationale overeenkomsten worden beschouwd voor de vraag of een conflictenrech-
telijkee rechtskeuze is toegestaan. Daarvoor geldt immers het EVO en de in art. 1 jo. 3 van 
datt verdrag gegeven omschrijving van het internationale geval.22 Mijns inziens is het dan 
ookk niet zinvol om te zoeken naar een algemeen bruikbare definitie van 'de internationale 
overeenkomst'.. Uitsluitend binnen de context waarin de vraag rijst, kan een zinvol antwoord 
wordenn gegeven op de vraag of de internationaliteit van de casus reden is om bijzondere 
voorzieningenn te treffen c.q. bijzondere regels toe te passen. Voor de vraag of een rechts-
keuzee is toegestaan kunnen dan andere aspecten van belang zijn dan voor de vraag hoe 
dee dagvaarding de gedaagde bereikt. 

Voorr de vraag welke beperkingen een jurisprudentieonderzoek met zich meebrengt, 
iss het strikt genomen niet relevant wanneer een arbeidsovereenkomst nog wel en wanneer 
niett meer 'internationaal' is. Het is slechts relevant om te weten wanneer deze aanleiding 
geeftt voor conflictenrechtelijke overwegingen in het vonnis. Alleen in dat geval kan de 
uitspraak,, mits gepubliceerd, bijdragen tot de rechtsvorming in het conflictenrecht. Hiervoor 
iss relevant te bedenken dat de Nederlandse rechter in beginsel Nederlands recht toepast. 
Inn internationale gevallen kan van dit beginsel worden afgeweken, en wel op grond van 
hett conflictenrecht. Een conflictenrechtelijke overweging is dus noodzakelijk als de rechter 
buitenlandss recht wil toepassen. Verder zal het vonnis een dergelijke overweging bevatten 
alss de rechter zijn keuze voor Nederlands recht wil rechtvaardigen, omdat deze keuze niet 
vanzelff  spreekt. De casus die opgenomen zijn in het NIPR, zullen dan ook een hoge mate 
vann 'internationaliteit' hebben en/of betrekking hebben op nog niet uitgekristalliseerde delen 
vann het conflictenrecht.23 

Datt de jurisprudentie in het NIPR in hoofdzaak betrekking heeft op atypische gevallen, wordt 
duidelijkk als gekeken wordt naar jurisprudentie met betrekking tot het internationale trans-
port.. Dat de arbeidsverhoudingen van de internationale chauffeur, de gezagvoerder op 
transatlantischee vluchten en de zeeman op de grote vaart internationale elementen vertonen, 
leidtt geen twijfel. Het internationale transport vormt dan ook een belangrijke leverancier 

200 Pres.Rb. Rotterdam 15 december 1986 NIPR 1987, 279 {Van Daalen e.a. v. US Lines Ine). 

211 HR 20 maart 1992 NJ 1992, 495, NIPR 1992,364 (Nedlloyd Rederijen BV v. Bras e.a.). 

222 Zie over deze bepalingen Strikwerda 1981. 

233 Een opvallende uitzondering is de uitspraak inzake Hunt v, Datacom BV (Rb. Den Haag 11 november 

1992,, Ktr Den Haag 20 juni 1990 en Rb. Den Haag 11 december 1991 NIPR 1993, 277). In twee 

instantiess wordt een overweging gewijd aan het toepasselijk recht terwijl het enige voor mij kenbare 

buitenlandsee element in de casus de nationaliteit van de werkneemster betreft. 
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vann uitspraken in het NiPR, ruim een kwart van de gepubliceerde gevallen betreft werk-
nemerss in deze bedrijfstak. Opvallend is echter de zeer bescheiden aanwezigheid van het 
Nederlandsee internationale transportwezen; de casus betreffen vrijwel uitsluitend buiten-
landselandse transportbedrijven. Zo is dee luchtvaart vertegenwoordigd door Armenian Airlines, 
eenn Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, Kuwait Airways, Iberia, SLM en ZAS,24 en het 
wegtransportt door een onderneming die zijn zetel had verplaatst van Nederland naar Luxem-
burg.255 In de zeescheepvaart is de band met Nederland in het algemeen zelfs zeer gering: 
177 van de 23 zaken over de zeescheepvaart betreffen buitenlandse ondernemingen met 
niet-Nederlandss personeel.26 De Nederlandse rechter is in die gevallen meestal in het 
geschill  betrokken geraakt doordat in Nederland beslag is gelegd op het schip.27 

Dezee afwezigheid van Nederlandse transportbedrijven laat zich niet verklaren uit het 
feitt dat er zich tussen deze bedrijven en hun internationaal actieve personeel geen ar-
beidsgeschillenn voor zouden doen. In een periode van 3 jaar zijn in de uitgave 'Jurispruden-
tiee Arbeidsrecht' ten minste 9 keer als zodanig herkenbare conflicten in de (Nederlandse) 
internationalee zeevaart gepubliceerd. Internationale chauffeurs betrokken in die periode 
minstenss 5 keer hun Nederlandse werkgever in rechte en ook KLM, Transavia en Fokker 

244 Ktr Haarlem 6 februari 1997 NIPR 1997,231 (AA L v. Ohanjanyan. Deze casus betrof overigens geen 

vliegendd personeel); CGB 4 september 1996 oordeel 96-73 NIPR 1997, 234 (X te Nederland v. Y, 

gevestigdd in de Verenigde Staten van Amerika); Ktr Amsterdam 5 januari 1996 NIPR 1996, 145 (1. 

Aboodd (NL) 2. Al Singh (VK ) 3. Saigh (VK ) v. Kuwait Airways Corporation); HR !8 januari 1991 

NJNJ 1991, 296; NIPR 1991, 121 (Sanchez Martinez v. Iberia Lineas de Espana SA); HR 4 april 1986 

NJNJ 1987, 678, NIPR 1986, 452 (Ragetlie v. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij BV); Ktr Haarlem 

288 november 1985 NIPR 1987, 246 (Van den Engel v. Zas Airlin e of Egypt). 

255 Hof Den Haag 21 januari 1992 NIPR 1993, 1 14 en Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 

1655 (Valkema v. Getru Transports SARL). 

266 Een duidelijke band met Nederland bestond in de volgende casus: Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 

19988 NIPR 1999, 157 (zowel kapitein als matroos waren Nederlanders, woonachtig in Nederland; 

dee reder was mede gevestigd in Nederland); Ktr Rotterdam 9 juni 1998 NIPR 1998, 307 (de werknemer 

hadd een vestiging in Nederland, de werknemer zijn woonplaats); CGB 4 februari 1997 NIPR 1997, 

2355 (Nederlandse CAO van toepassing, Nederlandse werkgever); CRvB 9 januari 1997 NIPR 1997, 

3555 (Nederlandse medewerkgever); HR 24 maart 1995 NJ 1996, 447, NIPR 1998, 100; Pres.Rb. Breda 

177 mei 1993 NIPR 1993, 450 (Bulkchem BV en Mare Magnum Shipping Ltd v. Den Tculmg ca .; 

werkgeverr Nederlands); HR 20 maart 1992 NJ 1992, 495, NIPR 1992, 364 (Nedlloyd Rederijen BV 

v.. Bras Monteiro; werkgever Nederlands) en Rb. Alkmaar 20juni 1991 NIPR 1992, 96 (Post v. Peralta; 

woonplaatss werknemer, mogelijk plaats van uitvoering van de overeenkomst). 

277 Het materiaal bevat 22 casus met betrekking tot zeelieden. In 14 van deze casus was sprake van 

beslagleggingg op het schip terwijl dit zich in Nederland bevond: Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 

19988 /V/P/? 1999, 157; Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NIPR 1998, 301; HR 25 april [991 NIPR 

1997,, 236; Pres.Rb. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996, 445; Rb. Rotterdam 15 februari 1996 NIPR 

1996,, 443, Hof Den Haag 17 oktober 1995 NIPR 1996, 401; Pres.Rb. Rotterdam 5 oktober 1995 

NIPRNIPR 1996,94; Rb. Groningen 13 november 1992 NIPR 1993, 133, Rb. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 

1992,, 96; Hof Den Haag 10 oktober 1989 NIPR 1990, 456; Rb. Middelburg 8 maart 1989 NIPR 1991, 

170;; Rb. Middelburg 8 maart 1989 NIPR 1991, 169; Pres.Rb. Rotterdam 5 augustus 1988 NIPR 1989, 

440;; HR 28 oktober 1988 NJ 1989, 765, NIPR 1989, 126 (Harvest Trader); Hof Den Haag 20 augustus 

19877 NIPR 1988, 147; Rb. Rotterdam 16 januari 1987 NIPR 1987, 411. 
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blevenn niet verschoond van conflicten met hun internationaal actieve personeel.28 Alleen, 
voorr zover uit de publicaties blijkt , komt in die gevallen het IPR geheel niet aan de orde. 
Blijkbaarr spreekt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter en de toepasselijkheid van 
Nederlandss recht zo voor zich dat hieraan geen aandacht wordt besteed. Op dezelfde wijze 
kann ook een analyse gemaakt worden van de rechtspraak met betrekking tot arbeidsver-
houdingenn in multinationale ondernemingen. Ook dan blijkt dat er nogal wat arbeidsrech-
telijkee geschillen zijn waarin een niet-Nederlands element een rol speelt.29 Dit element 
kann schuilen in de woonplaats of nationaliteit van de werknemer, in de persoon van de 
werkgever,, de plaats van totstandkomen van de overeenkomst of de plaatsen waar de arbeid 
-- incidenteel of met een bepaalde regelmaat - wordt verricht. Slechts een klein gedeelte 
vann deze geschillen leidt tot iPR-overwegingen in de uitspraak en daarmee publicatie in 
hett NIPR.30 

Dee jurisprudentie in het NIPR heeft dus in hoofdzaak betrekking op de beëindiging van 
arbeidsovereenkomsten.. Deze overeenkomsten hebben in het algemeen een hoge graad 
vann internationaliteit en/of hebben slechts een geringe band met Nederland. De conflicten-
rechtelijkee gevolgen van kortdurende detacheringen komen in de iPR-rechtspraak tot nu 
toee niet aan bod. Voor detacheringen naar Nederland liet zich dat binnen de EU en EER 
verklarenn vanuit de bevoegdheidsregeling van het EEX respectievelijk het EVEX. Voor 

detacheringenn vanuit Nederland valt te vermoeden dat dergelijke uitzendingen veelal niet 
relevantt worden geacht voor de vraag of Nederlands recht van toepassing is op het ge-

288 Voor het luchttransport zie Hof Amsterdam 30 juni 1994 JAR 1994, 267 en Rb. Amsterdam 25 maart 
19922 JAR 1992, 8; Rb. Amsterdam 31 augustus 1994 JAR 1994, 195; HR 24 april 1992 JAR 1992, 
144 (KLM) ; Rb. Amsterdam 25 juni 1994 JAR 1994, 148; Rb. Amsterdam 26 februari 1992 JAR 1992, 
177 (Transavia); Ktr Amsterdam 4 maart 1993 JAR 1993, 69 en Hof Amsterdam 12 november 1992 
JARJAR 1993, 30 (Fokker). Het wegtransport is te vinden in Ktr Delft 17 juni 1993 JAR 1993, 214; Ktr 
Sittardd 7 mei 1993 JAR 1993, 198; Rb. Zwolle 4 november 1992 JAR 1993, 10; HR 8 mei 1992 JAR 

1992,, 24 en Ktr Utrecht 31 augustus 1991 JAR 1992, 92. Nederlandse werkgevers in het transport 
viaa het water zijn partij in de procedures van Ktr Heerenveen 13 oktober 1994 JAR 1994, 240; Ktr 
Briellee 30 juni 1994 JAR 1994, 203 (waarschijnlijk internationaal transport); Pres.Rb. Breda 17 mei 

19933 JAR 1993, 146 (Bulkchem, ook gepubliceerd in het NIPR); Ktr Rotterdam 8 februari 1993 JAR 
1993,, 54; Ktr Rotterdam 15 december 1992 JAR 1993, 38; Ktr Rotterdam 22 september 1992 JAR 
1992,, 94 en HR 20 maart 1992 JAR 1992, 11 (Nedlloyd, ook gepubliceerd in het NIPR). 

299 Zie voor in de periode 1992-1994 in het JAR gepubliceerde voorbeelden van arbeidsgeschillen met 
internationalee elementen tussen managers en hun werkgever die niet in het NIPR zijn gepubliceerd: 
Rb.. Amsterdam 20juli 1994 JAR 1994,168; Rb. Amsterdam 16 juni 1993 JAR 1993, 152; Rb. Zwolle 
77 oktober 1992 JAR 1993, 7; Rb. Amsterdam 30 september 1992 JAR 1992, 98; Rb. Amsterdam 27 
meii  1992 JAR 1992, 32; Rb. Rotterdam 31 maart 1992 JAR 1992, 48. 

300 Zie voor een vonnis dat, ondanks de sterke internationaliserende elementen van de casus, geen IPR-
overwegingenn bevat Ktr Eindhoven 23 september 1994 JAR 1994, 225 (risicoverdeling bij on-
mogelijkheidd van verdere uitvoering van de overeenkomst in Saoedi-Arabië). 
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schil.311 In het kader van de vraagstelling van dit onderzoek is het opvallend dat de bouw-
enn constructiesector vrijwel geheel afwezig is in het jurisprudentiebestand van de NIPR. 
Slechtss de uitspraak van de Rechtbank en de Kantonrechter te Rotterdam in de zaak tussen 
Wheelerr en het Duitse Gesellschaft für Isolierungen speelt zich, uit de publicatie herkenbaar, 
aff  op het terrein van de detacheringsrichtlijn, te weten de grensoverschrijdende detacherin-
genn in de bouw.32 Juist op dit terrein mag verwacht worden dat uitleg- en toepassings-
problemenn rond de implementatie van de detacheringsrichtlijn in de komende jaren aan-
leidingg zullen geven tot jurisprudentie die nadrukkelijk iPR-overwegingen bevat. Deze zullen 
vervolgenss worden gepubliceerd in het NIPR. 

311 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 19 januari 1994 JAR 1994, 59 (servicemonteur die als enige 
werknemerr inzetbaar was in buitenland, belang van werkgever bij behoud van deze werknemer) en 
Ktrr Amsterdam 3 februari 1993 JAR 1993,41 (ontslag op staande voet in verband met ongeautoriseerde 
terugkeerr naar Nederland). 

322 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308 
(Wheelerr v. Gesellschaft für Isolierungen mbH). 
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