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Rechtskeuze e 

11 Totstandkoming en geldigheid 

1.11 Rechtskeuze als zelfstandige aanknopingsfactor 

Dee vraag of partijen bij een individuele arbeidsovereenkomst in staat moeten worden gesteld 
eenn conflictenrechtelijke rechtskeuze uit te brengen, is onderwerp geweest van felle dis-
cussie.. Zoals uit deel n van dit boek blijkt, bestond er op dit punt ook een duidelijk verschil 
tussenn het conflictenrecht van Duitsland en dat van Frankrijk. Nederland nam hierbij een 
positiee in die vergelijkbaar was met die van Duitsland. De arbeidsverhouding werd in 
Nederlandd behandeld als een overeenkomst waarbij de conflictregel was gebaseerd op partij-
autonomie,, tenminste, voor zover een dergelijke autonomie erkend was voor overeen-
komstenn in het algemeen.' In tegenstelling tot het Duitse recht maakte het ongeschreven 
Nederlandsee conflictenrecht echter, evenals het EVO, een duidelijk onderscheid tussen 
verwijzingg op grond van de partijautonomie aan de ene kant en de aanwijzing van het ob-
jectieff  toepasselijk recht aan de andere kant. Dit betekent dat naar Nederlands recht eerst 
moestt worden vastgesteld of partijen expliciet of impliciet een keuze hadden uitgebracht 
voorr een bepaald recht. Als een dergelijke keuze gemaakt was, beheerste het gekozen recht 
inn beginsel de overeenkomst. Als dit niet het geval was, diende het toepasselijk recht te 
wordenn vastgesteld aan de hand van een afzonderlijke objectieve verwijzingsregel. De 
rechtskeuzee vervulde dus in het Nederlandse ongeschreven IPR een zelfstandige rol als 
aanknopingsfactor.22 De rechtspraak inzake arbeidsovereenkomsten over de periode 1986-
19999 vormt hiervan een bevestiging. 

Inn de onderzochte periode komt een contractuele rechtskeuze regelmatig voor. In 26 
gevallenn is de aanwijzing van het toepasselijk recht kennelijk gebaseerd op een rechtskeuze, 
inn nog eens 8 gevallen wordt, al of niet succesvol, een beroep gedaan op een expliciete 

11 Zie ook Polak in: LA Rood 1997, 229 e.v. 
22 Sauveplanne 1976, 45 en 1986, 55-57; Strikwerda 1990, 165. 
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off  impliciete rechtskeuze.3 Slechts in vier van die gevallen lijk t er een verband te bestaan 
tussenn een rechtskeuze en het aanwijzen van het objectief toepasselijk recht.4 In twee 
daarvann lijk t het feit dat beide partijen uitsluitend verwijzen naar Nederlands recht bij te 
dragenn aan het vermoeden dat Nederlands recht het nauwst betrokken is.5 In beide gevallen 
wordtt vervolgens een processuele rechtskeuze voor Nederlands recht aanwezig geacht. 
Inn de twee andere uitspraken is de rechtskeuze onderdeel van een lijst van aanknopingen.6 

Meestall  is er echter een duidelijke scheiding tussen rechtskeuze en objectief toepasselijk 
recht. . 

1.22 Totstandkoming van de rechtskeuze 

Dee totstandkoming en geldigheid van rechtskeuzes in arbeidsovereenkomsten wordt beheerst 
doorr de in het EVO opgenomen algemene regels voor de rechtskeuze. De basisregeling 
iss opgenomen in art. 3 EVO. Dit artikel verwijst vervolgens voor de vraag of er sprake 
iss van geldige wilsovereenstemming tussen partijen door naar art. 8, 9 en 11 EVO. Op grond 
vann art. 3 EVO kan een rechtskeuze expliciet zijn of voldoende duidelijk blijken uit de 
omstandighedenn van het geval. Er is geen beperking ten aanzien van de te kiezen rechtsstel-

33 Soms blijkt het al dan niet aanwezig zijn van een rechtskeuze niet uit de overwegingen van de rechter. 
Eenn rechtskeuze werd aanwezig geacht in de volgende in het NIPR gepubliceerde vonnissen: Ktr 
Denn Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Ktr Den Haag 6 oktober 1998 NIPR 1999, 73; HR 25 
aprill  1997 NIPR 1997, 236; Hof Arnhem 8 april 1997 NIPR 1998, 100; Ktr Haarlem 6 februari 1997 
NIPRNIPR 1997, 231; Rb. Maastricht 7 maart 1996 NIPR 1996, 240; Rb. Rotterdam 15 februari 1996 NIPR 
1996,, 443; Rb. Amsterdam 14 december 1994 NIPR 1995, 233; Kir Haarlem 2 december 1994 NIPR 
1995,, 391; Ktr Schiedam 12 oktober 1993 NIPR 1994, 438; Rb. Den Haag 11 november 1992 NIPR 
1993,, 277; Ktr Arnhem 14 september 1992 NIPR 1993, 146; Pres. Rb. Den Bosch 1 juni 1992 NIPR 
1993,, 135; HR 18 januari 1991 NIPR 1991, 121; Hof Den Bosch 9 oktober 1990 NIPR 1991, 144; 
Holl  Den Bosch 14 augustus 1990 NIPR 1990, 502; Hof Den Bosch 16 juli 1990 NIPR 1991, 143; 
Gerechtt in Eerste Aanleg van Aruba 13 juli 1990 NIPR 1991, 186; Ktr Amsterdam 21 augustus 1989 
NIPRNIPR 1990, 314; HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842, NIPR 1988, 150; Pres.Rb. Amsterdam 5 maart 
19877 NIPR 1987, 266; HR 4 april 1986 NJ 1987, 678, NIPR 1987, 399; Ktr Den Haag 10 januari 
19855 NIPR 1988, 125 en de Pacifico-zaak (onder andere Hof Den Haag 10 oktober 1989 NIPR 1990, 
456),, Een tevergeefs beroep op rechtskeuze is te vinden in Ktr Rotterdam 9 juni 1998 NIPR 1998, 
307;HRR 13februari 199&NIPR 1998, 213 (Rutten v. Cross); Hof Amsterdam 7 november 1996NIPR 
1998,, 121; Ktr Rotterdam 18 november 1996 NIPR 1997, 270; Hof Den Haag 21 januari 1992 NIPR 
1993,, 114; Rb. Rotterdam 3 maart 1989 NIPR 1990, 308 (Wheeler v. Gesellschaft für Isolierungen); 
Ktrr Den Haag 4 maart 1986 NIPR 1987, 127. Niet helemaal duidelijk is de uitspraak van de Ktr Den 
Haagg van 31 augustus 1988 NIPR 1989, 446. 

44 Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Hof Den Bosch 9 oktober 1990 NIPR 1991, 144; 
Hoff  Den Bosch 14 augustus 1990 NIPR 1990, 502 en Ktr Den Haag 10 januari 1985, NIPR 1988, 
125. . 

55 Hof Den Bosch 14 augustus 1990 NIPR 1990, 502 (De Rijk v. Wilmi Tours) en Hof Den Bosch 9 
oktoberr 1990 NIPR 1991, 144 (Loesberg v. Wilmi Tours). 

66 Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162 (Costa v. Verenigde Staten van Mexico) en Ktr Den 
Haagg 10 januari 1985, 3 juni 1983 en 29 juni 1984 NIPR 1988, 125 (Van 't Hooft v. Frankrijk). 
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sels,, de overeenkomst hoeft op geen enkele andere wijze verbonden te zijn met het gekozen 
recht.. De rechtskeuze kan ook na totstandkoming van de overeenkomst worden uitgebracht 
off  gewijzigd en kan betrekking hebben op het geheel van de overeenkomst of slechts een 
deell  daarvan.7 

Voorr vragen met betrekking tot het bestaan en de materiële geldigheid van de 
rechtskeuzee verwijst art. 3 naar art. 8 EVO. Dit artikel onderwerpt de vragen omtrent bestaan 
enn geldigheid van een overeenkomst of bepaling daaruit grotendeels aan het recht dat van 
toepassingg zou zijn op de overeenkomst of bepaling als deze geldig was. Voor rechtskeuzes 
betekentt dat, dat de totstandkoming van dee rechtkeuze is onderworpen aan het beweerdelijk 
gekozenn recht. De vorm waarin een rechtskeuze moet plaatsvinden, wordt op grond van 
art.. 3 lid 4 geregeld door de bepalingen van art. 9 EVO. Art. 9 EVO is gebaseerd op het 
principee van de favor validitatis. Dit houdt in dat een overeenkomst naar de vorm geldig 
iss als hij voldoet aan de vormvoorschriften van een van de bij de overeenkomst betrokken 
rechtsstelsels.. Op deze regel wordt in art. 9 EVO een uitzondering gemaakt voor overeen-
komstenn met betrekking tot onroerend goed en consumentenovereenkomsten. Voor arbeids-
overeenkomstenn gelden echter de algemene regels. Art. 11 regelt tenslotte een hier verder 
niett relevant aspect van de handelingsbekwaamheid. 

Hett EVO wordt dus gekenmerkt door een grote mate van partijautonomie. Deze autonomie 
wordtt bij arbeidsovereenkomsten slechts ingeperkt wat betreft het effect van de rechtskeuze. 
Dee totstandkoming en geldigheid van een dergelijke rechtskeuze is onderworpen aan 
dezelfdee regels als die van toepassing zijn op rechtskeuzes in andere typen overeenkomsten. 
Eenn aantal onder het oude recht gebruikte of voorgestelde beperkingen aan de rechtskeuzev-
rijheidd is dan ook door inwerkingtreding van het EVO achterhaald. Dit geldt bijvoorbeeld 
voorr de beperking van dee rechtskeuze tot objectief bij de overeenkomst betrokken rechtsstel-
sels,, zoals deze was opgenomen in de voorstellen van de Commissie van de Europese 
gemeenschappenn uit 1972 en 1975. Hetzelfde geldt voor het standpunt van Gamillscheg, 
diee ervan uitging dat de rechtskeuze onderworpen was aan een redelijkheidstoets. Een 
dergelijkee toets werd toegepast door de Rechtbank Den Haag in de hieronder te bespreken 
Sorensen-zaak,, maar hoorde ook voor inwerkingtreding van het EVO in Nederland niet 
tott de vaste rechtspraak.8 

Dee totstandkoming en geldigheid van een rechtskeuze in arbeidszaken is dus aan geen 
anderee beperkingen onderworpen dan die voortvloeien uit de art. 8, 9 en 11 EVO. Maar 
zelfss deze bepalingen hebben mijns inziens slechts een beperkte betekenis omdat art. 3 
EVOO zelf al een aantal aspecten van de totstandkoming en geldigheid regelt. Een in dit 
kaderr belangrijk gegeven is dat op grond van art. 3 EVO een rechtskeuze ook impliciet 
tott stand kan komen. Dit gegeven heeft mijns inziens invloed op zowel de eisen met 

77 Onder voorbehoud van rechten van derden en met behoud van formele geldigheid: art. 3 lid 1 en 
22 EVO. 

88 Zie HR 21 oktober 1987 NJ 1988, 842, NIPR 1988, 150 (Sorensen). Voor een beschrijving van de 
redelijkheidstoets,, zie Sauveplanne 1986, 56. 
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betrekkingg tot de wilsovereenstemming als op de eisen met betrekking tot de vorm. Een 
aantall  praktijkgevallen kan dit illustreren. In die praktijk doen zich ten aanzien van het 
all  dan niet uitgebracht zijn van een rechtskeuze twee soorten problemen voor. Het eerste 
probleemm betreft de afwezigheid van schriftelijke bewijsstukken voor de rechtskeuze als 
dee arbeidsovereenkomst mondeling is gesloten of gewijzigd.9 Het tweede probleem betreft 
dee vraag wanneer een werknemer geacht wordt te hebben ingestemd met eenzijdig door 
dee werkgever opgestelde arbeidsvoorwaarden. 

Afwezigheidd van een schriftelijke arbeidsovereenkomst speelde in de zaak Wheeler 
v.. Gesellschaft für Isolierungen.10 In die casus beriep de werkgever zich op een rechts-
keuzee voor buitenlands, in casu Duits, recht. Deze volgens de werkgever mondeling tot 
standd gekomen keuze zou onder andere blijken uit het feit dat een Duitse CAO was toegepast 
opp de arbeidsverhouding. Een dergelijke CAO-keuze geldt in Duitsland als een sterke indi-
catiee voor een impliciete rechtskeuze voor Duits recht. In casu achtte de rechtbank de 
totstandkomingg van een rechtskeuze echter niet afdoende bewezen, daar niet alleen de 
afspraakk maar ook de feitelijke toepassing van de Duitse CAO betwist werd. De rechtbank 
hechtt dus betekenis aan het feitelijk toepassen van een bepaald recht, of bepaalde bepalingen 
daaruit,, voor het bewijs dat een rechtskeuze is uitgebracht. Dit is echter ook een factor 
bijj  de vaststelling of sprake is van een impliciete rechtskeuze. De uitspraak in de zaak 
Wheelerr bevindt zich dan ook in het overgangsgebied tussen de expliciete en de impliciete 
rechtskeuze.. Een impliciete rechtskeuze is per definitie vorm vrij : hij volgt uit de omstan-
dighedenn van het geval en/of de bepalingen van de overeenkomst. Het is dan, zeker gezien 
dee sluipende overgang van expliciete naar impliciete rechtskeuze, onlogisch om te 
veronderstellenn dat de expliciete rechtskeuze wel aan vormvoorschriften kan worden 
gebonden.. De in art. 3 lid 4 EVO opgenomen verwijzing naar art. 9 EVO is dan ook mijns 
inzienss zonder praktische relevantie: de rechtskeuze is principieel vorm vrij . 

Hett probleem van de eenzijdig door de werkgever opgestelde arbeidsvoorwaarden is 
eenn variant van het probleem van het gebruik van algemene voorwaarden. Hierbij spelen 
inn het algemeen twee met elkaar samenhangende vragen, namelijk de vraag welke bepalin-
genn rechtsgeldig kunnen worden opgenomen in algemene voorwaarden en de vraag op 
welkee wijze de binding tot stand komt aan de algemene voorwaarden van de contractuele 
wederpartij.. Voor beide vragen verwijst art. 8 EVO naar het putatief gekozen recht. Dit 
rechtt bepaalt of opname van een rechtskeuze in algemene voorwaarden al dan niet is 
toegestaan.111 Het belangrijkste argument tegen deze oplossing is, dat het recht dat de 

99 De schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst kan ook de vorm hebben van een standaardver-
klaringg of aanstellingsbrief die de werknemer ondertekend moet retourneren. Zie Rb. Amsterdam 14 
decemberr 1994 NIPR 1995, 233; Ktr Arnhem 14 september 1992 NIPR 1993, 146; Pres.Rb. Den 
Boschh L juni \992 NIPR 1993, 135; HR 18 januari 1991 NIPR 1994, 115 (Sanchez Martinez); Gerecht 
inn Eerste Aanleg van Aruba 13 juli 1990 NIPR 1991, 186; HR 23 oktober 1987 NIPR 1988, 150 
(Sorensen);; Pres.Rb. Amsterdam 5 maart 1987 NIPR 1987, 266; Ktr Den Haag 10 januari 1985 NIPR 
1988,, 125. 

100 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308. 
111 Voor het effect van stilzwijgen vindt nog een correctie plaats via art. 8 lid 2 EVO. Zie ook 

MünchKomm-M&tinyMünchKomm-M&tiny art. 31 Rn. 22 (1990, 1714). 
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werknemerr tracht te beschermen door rechtskeuzes in algemene voorwaarden aan banden 
tee leggen, deze bescherming verloren ziet gaan door de keuze voor een recht dat deze 
beschermingg niet kent. Dit probleem is echter al ondervangen door art. 6 lid 2 EVO. Op 
grondd van die bepaling vormt een rechtskeuze geen bedreiging meer voor de bescherming 
vann de werknemer. Er lijk t dus op het eerste gezicht geen reden te zijn om de geldigheid 
vann een rechtskeuze in algemene voorwaarden aan een ander recht te beoordelen dan het 
putatieff  gekozen recht.12 In de rechtspraak wordt deze oplossing echter niet aangetroffen. 

Inn de uitspraak van de Kantonrechter Den Haag inzake Del Rosario v. Kenia wordt 
weliswaarr art. 8 EVO aangehaald, maar uit niets blijkt dat het op de overeenkomst toepas-
selijkee recht ook daadwerkelijk gebruikt is om de totstandkoming van de rechtskeuze te 
beoordelen.. "De Kantonrechter leidt uit de omstandigheden van het geval - de desbetref-
fendee verwijzing in de aanstellingsbrief, het uitblijven van protest daartegen en het feit 
datt Del Rosario reeds in een proefperiode voor Kenia werkzaam was geweest - af dat 
Dell  Rosario de gelding van de TCS [Terms and Conditions of Service for local staff AH] 
enn dus ook de rechtskeuze voor Keniaans recht als onderdeel van haar arbeidsovereenkomst 
heeftt aanvaard."13 De redenering van de kantonrechter sluit in zijn bewoordingen aan 
bijj  de voorwaarden voor het aannemen van een impliciete rechtskeuze. Uit de drie ge-
noemdee indicatoren leidt de kantonrechter af dat de werknemer impliciet heeft ingestemd 
mett toepassing van het Keniaanse recht. De vraag of een rechtskeuze in algemene voorwaar-
denn naar Keniaans recht is toegestaan, is dan niet relevant meer. 

Inn twee andere uitspraken waarin de binding aan algemene voorwaarden expliciet een 
roll  speelde, werd de werknemer overigens niet gebonden geacht aan de daarin opgenomen 
rechtskeuze.. In de uitspraak van de Kantonrechter Rotterdam van 9 juni 1998 wordt slechts 
dee volgende overweging aangetroffen: "Nu Gebremeskel [de werknemer, AH] niet een 
exemplaarr van die regeling voor accoord heeft getekend en deze evenmin op andere wijze 
iss geïncorporeerd in een schriftelijke en door partijen ondertekende overeenkomst, bevat 
dezee regeling een eenzijdige verklaring van ESL. Daarom kan er geen sprake zijn van een 
keuzee voor Nederlands recht, omdat dat een tweezijdige rechtshandeling is."14 Een 
soortgelijkee overweging is ook aan te treffen in de uitspraak van het Hof Amsterdam van 
77 november 1996.15 In beide gevallen werd overigens ook geen impliciete rechtskeuze 
aangenomen.. Er is dus ook voor wat betreft de geldige totstandkoming van een rechtskeuze 
sprakee van een duidelijke interactie tussen de voorwaarden gesteld aan een expliciete 
rechtskeuzee en de voorwaarden voor het aannemen van een impliciete rechtskeuze. 

122 Zie over dit punt ook MünchKomm-Maitiny art. 30 Rn. 16; Morse in: North 1992, 151; Pocar RdC 
1988,, (1984-V t. 188), 395. Overigens zal de vraag of een CAO een rechtskeuze mag bevatten, 
beoordeeldd moeten worden naar het op die CAO toepasselijke recht. Als dit recht opname van een 
dergelijkee bepaling in een CAO niet toestaat, kan de rechtskeuze niet op grond van dat CAO-recht 
doorwerkenn in de individuele arbeidsovereenkomst. 

133 Ktr Den Haag 6 oktober 1998 NIPR 1999, 73. 
144 NIPR 1998, 307. 
155 NIPR 1998, 121. In dit vonnis was sprake van een aanstellingsbrief die verwees naar algemene 

voorwaardenn en de Italiaanse wet op de privaatrechtelijke dienstbetrekking. Het Hof weigerde hieruit 
eenn rechtskeuze voor Italiaans recht af te leiden. 
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1.33 Impliciete rechtskeuze 

1.3.11 Algemeen 

Opp grond van art. 3 lid 1 EVO kan een impliciete rechtskeuze blijken uit de bepalingen 
vann de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Welke factoren een indicatie 
vormenn voor een impliciete rechtskeuze en hoe deze moeten worden gewogen, is uit het 
verdragg niet op te maken. Een dergelijke lijst van indicaties kan echter wel ontleend worden 
aann de diverse toelichtingen op het verdrag, de doctrine en de jurisprudentie. Hierbij kan 
mett name steun worden gezocht in de Duitse en Franse literatuur. In Frankrijk en Duitsland 
werdd namelijk vanouds veel aandacht besteed aan de verschillende indicaties voor een 
implicietee dan wel veronderstelde partij wil, omdat deze indicaties onder het oude Franse 
enn Duitse recht de grondslag vormden van zowel de subjectieve als de objectieve verwij-
zing.. Bij inwerkingtreding van het EVO werd het noodzakelijk een duidelijk onderscheid 
aann te brengen tussen factoren die een indicatie zijn voor de impliciete partijwil en factoren 
diee slechts bijdragen aan een objectieve nauwste verbondenheid. Een dergelijke scheiding 
iss vervolgens in de literatuur uitgewerkt, in Frankrijk bijvoorbeeld door Coursier in Le 
conflitconflit de lois en matière de contraï de travail uit 1993 en in Duitsland door Martiny in 
hett Münchener Kommentar EGBGB. Op grond van deze verschillende bronnen kunnen voor 
arbeidsovereenkomstenn drie soorten indicaties worden onderscheiden te weten indicaties 
ontleendd aan de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst (1), indicaties ontleend 
aann de individuele arbeidsovereenkomst zelf (2) en indicaties ontleend aan de inbedding 
vann de individuele arbeidsovereenkomst in een groter geheel (3).16 

1.3.22 Indicaties ontleend aan de partijen bij de overeenkomst 

Inn de literatuur worden drie aspecten genoemd die samenhangen met de partijen bij de 
overeenkomst.. Het gaat dan om de betekenis van de gemeenschappelijke nationaliteit van 
partijenn voor de verwijzing, de bijzondere positie van de staat als contractspartij en de 
betekeniss van de houding van partijen voor de rechtsaanwijzing. De partijen bij de over-
eenkomstt worden in art. 3 EVO niet met zoveel woorden genoemd. Voor zover de genoemde 
factorenn beschouwd kunnen worden als indicaties voor een impliciete rechtskeuze, zullen 
zee mijns inziens dan ook ondergebracht moeten worden bij de 'omstandigheden van het 
geval'.. Mijns inziens kan dan de nationaliteit van partijen op zichzelf niet beschouwd 
wordenn als een indicatie voor een impliciete rechtskeuze.17 De nationaliteit van partijen 
iss geen factor waarop partijen invloed kunnen uitoefenen: ze kunnen hun eigen nationaliteit 

166 Martiny (Munch Komm-Mznmy Art. 27 Rn. 44 1990, 1527) maakt een onderscheid tussen inhoud 
vann de overeenkomst, totstandkoming en Parteiverhalten. Coursier (1993, 69 e.v.) hanteert een iets 
anderee indeling. De omstandigheden van het geval worden door hem onderverdeeld in omstandigheden 
samenhangendd met de overeenkomst, factoren verbonden aan de partijen bij de individuele arbeidsover-
eenkomstt en factoren verbonden aan het collectief waar de werknemer deel van uitmaakt. 

177 Zie ook Coursier 1993, 74. 
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immerss niet kiezen of wijzigen. Wel kan de nationaliteit van de wederpartij een rol spelen 
bijj  de beslissing tot het al dan niet sluiten van een (arbeids)overeenkomst. In dat geval 
kann uit de omstandigheden rond de totstandkoming van de overeenkomst blijken, dat de 
gemeenschappelijkee nationaliteit berust op een bewuste keuze van beide partijen en er op 
datt punt sprake is van wilsovereenstemming. In het algemeen zal het de werkgever echter 
verbodenn zijn om bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten onderscheid te maken naar 
nationaliteit,, en wel op grond van de discriminatieverboden in het EG-Verdrag en het natio-
nalee recht. In de onderzochte jurisprudentie komt de nationaliteit als indicatie voor een 
implicietee rechtskeuze overigens niet voor. Datzelfde geldt voor het feit dat de staat partij 
iss bij de overeenkomst. In de casusposities waarin sprake is van een staat als werkgever, 
ziett de rechter hierin geen reden om een impliciete rechtskeuze ten gunste van het nationale 
rechtt van die staat aan te nemen.18 

Dee - min of meer - onveranderlijke kenmerken van de partijen zelf vormen dus blijkbaar 
geenn indicatie voor een impliciete rechtskeuze. Wel een indicatie voor een impliciete 
rechtskeuzee kan ontleend worden aan het gedrag, de houding van partijen. Deze houding 
kann betrekking hebben op verschillende fasen in de onderlinge verhouding. Na de hierboven 
all  genoemde fase van de totstandkoming van de overeenkomst is er een fase waarin de 
overeenkomstt wordt uitgevoerd. Tenslotte kan de fase waarin over een uit de overeenkomst 
ontstaann geschil geprocedeerd wordt, als een derde fase worden beschouwd. 

Dee betekenis van de feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor de verwijzing 
vertoontt twee kenmerken die de arbeidsovereenkomst op dat punt onderscheiden van andere 
soortenn overeenkomsten. De feitelijke uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt zowel 
dee facto als de jure (grotendeels) eenzijdig bepaald door de werkgever. Deze moet daarbij 
echterr blijven binnen het stramien van de wet. Ook ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden 
bevatt het nationale arbeidsrecht een keur aan dwingende bepalingen. De wijze waarop 
enn de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd, worden dus 
inn sterke mate beïnvloed door het recht. Binnen de marges van het recht ligt vervolgens 
dee zeggenschap over de uitvoering in hoge mate bij de werkgever. Deze twee gegevens 
spelenn een rol in een aantal procedures. In een vonnis van 31 augustus 1988 besliste de 
Kantonrechterr Den Haag dat een werknemer die stilzwijgend heeft ingestemd met de 
uitvoeringg en beëindiging van zijn arbeidsverhouding onder toepassing van recht X, zich 
laterr niet alsnog kan beroepen op recht Y (in casu het objectief toepasselijke Nederlandse 
recht).199 Volgens de kantonrechter was de vordering niet toewijsbaar "aangezien men 
niett van twee walletjes kan eten". Daarmee lijk t de uitspraak in het teken te staan van de 
rechtsverwerkingg en de bescherming van opgewekt vertrouwen. De uitspraak is mijns 
inzienss achterhaald door art. 6 lid 1 EVO. 

188 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 7 november 1996 NIPR 1998, 121 (Patronato Acli v. Santoni). De 
werkgeverr was oorspronkelijk een publiekrechtelijke instelling van de staat Italië. In de aanstellingsbrief 
werdd verwezen naar Italiaans recht en een ambtenarenreglement. Dit alles vermocht niet te resulteren 
inn de toepassing van Italiaans recht op de arbeidsovereenkomst. 

199 NIPR 1989, 446. 
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Inn twee andere uitspraken stond ter discussie of een specif ieke CAO van toepassing 
wass op de arbeidsovereenkomst. In beide geval len had de daadwerkel i jke toepassing van 
dee CAO-bepalingen bij de ui tvoering van de overeenkomst invloed op het toepassel i jke 
recht;; de manier waarop verschi lde echter. In de uitspraak van 16 jul i 1990 stelde het Hof 
Denn Bosch dat de Neder landse Horeca-CAO op de overeenkomst van toepassing "is 
geacht".geacht".1010 Ui t deze veronderstel l ing, gecombineerd met een aantal andere naar Neder land 
wi jzendee factoren leidde het hof af dat parti jen Neder lands recht "van toepassing hebben 
geacht"geacht" op de overeenkomst. Ui t deze formulering valt niet op te maken of de toepassing 
vann een Nederlandse CAO leidt tot het aannemen van een impliciete rechtskeuze, honorer ing 
vann de partij verwacht ingen omtrent het toe te passen recht, een vermoeden van nauwste 
verbondenheidd dan wel een rechtskeuze ten processe. In de uitspraak in de zaak Wheeler 
v.. Gesel lschaf für Isol ierungen, tenslotte, lijk t het feitelijk toepassen van een Dui tse CAO 
tee kunnen bi jdragen tot het bewijs dat parti jen mondel ing een rechtskeuze hebben uit-
gebrachtt voor Duits recht.21 

Opp grond van deze ui tspraken zou de conclusie kunnen worden getrokken dat het de 
factoo toepassen van een bepaald recht neerkomt op een impliciete rechtskeuze. Al s bij de 
uitvoeringg van de overeenkomst gevolg wordt gegeven aan de voorschriften van een bepaald 
rechtsstelsel,, zouden de partijen bij die overeenkomst erop moeten kunnen ver t rouwen 
datt ook voor andere aspecten van de arbeidsovereenkomst een beroep kan worden gedaan 
opp dat recht. Deze conclusie wordt echter weersproken door twee hierboven reeds genoemde 
uitsprakenn waarin een rechtskeuze in a lgemene voorwaarden, vanwege het eenzi jdige 
karakterr van dergel i jke voorwaarden, niet b indend werd geacht voor de werknemer. Dat 
dee arbeidsovereenkomst daadwerkel i jk onder toepassing van die voorwaarden was uit-
gevoerd,, veranderde daar niets aan. Het in deze uitspraken ingenomen standpunt kan worden 
begrepenn vanuit de behoefte om de werknemer te beschermen tegen een eenzi jdige vaststel-
lingg van het toepasseli jke recht door de werkgever. In het EVO wordt de werknemer echter 
all  op een andere wijze tegen het overwicht van de werkgever beschermd, nameli jk door 
slechtss de werkgever gebonden te achten aan de ui tgebrachte rechtskeuze. Sinds de in-
werkingtredingg van het EVO kan het al leen maar voordel ig zijn voor de werknemer als 
uitt het feit dat de werkgever de ui tvoering van de overeenkomst heeft afgestemd op de 
bepal ingenn van een bepaald recht, een rechtskeuze wordt afgeleid voor dat recht. Het is 
afwachtenn of de rechtspraak zich ook in die r icht ing zal ontwikkelen. 

Eenn laatste in dit kader te bespreken aspect van de houding van partijen heeft betrekking 
opp de mogeli jkheid om uit de stel l ingname van partijen tijdens een procedure een st i lzwij -
gendee rechtskeuze ten processe af te leiden.22 In de onderzochte per iode speelde de 
proceshoudingg van parti jen een rol in verschi l lende procedures. In de zaak Loesberg v. 
Wi lm ii  Tours beroepen partijen zich ti jdens de procedure uitsluitend op Neder landse 
wetsbepal ingen.. Di t levert volgens het hof, samen met andere factoren, een vermoeden 

200 NIPR 1991, 143. 
211 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308. 
222 Zie ook MünchKomm-Martïny art. 27 Rn. 51 (1990, 1530) en Art. 30 Rn. 12 (1990, 1685). Martiny 

noemtt wel het Parteiverhaiten, maar niet de nationaliteit. 
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opp dat Nederlands recht het nauwst bij de overeenkomst is betrokken. Waarop het hof een 
rechtskeuzee ten processe aanneemt. Dezelfde uitkomst kent de met dit geschil samenhan-
gendee procedure De Rijk v. Wilmi Tours, gepubliceerd in NIPR 1990, 502.23 Een enigszins 
bijzonderr geval wat betreft de impliciete rechtskeuze ten processe was de casus Ragetlie 
v.. SLM. In de arbeidsovereenkomst die aan dit dispuut ten grondslag lag, was een 
rechtskeuzee voor Surinaams recht opgenomen. De kantonrechter besliste op basis daarvan 
datt Surinaams recht van toepassing was. Hiertegen werd in hoger beroep geen verweer 
gevoerd.. Wel baseerden de partijen hun betoog uitsluitend op een bepaling van Nederlands 
recht.. De uitleg van deze Nederlandse bepaling werd uiteindelijk aan de Hoge Raad 
voorgelegd.. Dit gebeurde volgens de Hoge Raad niet op basis van een rechtskeuze ten 
processe,, maar omdat het hof kennelijk uit de standpunten van partijen had afgeleid dat 
hett Surinaamse recht op dit punt identiek was aan het Nederlandse.24 Deze beslissing 
lijk tt ingegeven door overwegingen van procesrechtelijke aard. Een zelfde mix van IPR en 
procesrechtt is ook aan te treffen in de uitspraken inzake Hunt v. Datacom. In die casus 
wordtt overigens wel een impliciete rechtskeuze ten processe aanwezig geacht.25 Voor 
eenn nadere bespreking van de procesrechtelijke aspecten van IPR en rechtskeuze ten processe 
inn het bijzonder wordt verwezen naar Mostermans.26 

1.3.33 De individuele arbeidsovereenkomst 

Hett contract zelf kan verwijzen naar een bepaald recht doordat het in zijn vormgeving aan-
sluitt bij dat rechtsstelsel. Ook kan gebruik gemaakt worden van een modelovereenkomst 
gebaseerdd op een bepaald rechtsstelsel. Voor arbeidsovereenkomsten lijken dit in de praktijk 
weinigg relevante indicatoren. De arbeidsovereenkomst is in Nederland vormvrij. Wel heeft 
dee werknemer recht op een schriftelijk stuk houdende de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. 
Ditt recht is gebaseerd op een richtlijn en bestaat daarmee in alle rechtsstelsels van de Euro-
pesee Unie. Het verstrekken van een schriftelijk stuk vormt dan ook een weinig specifieke 
indicatiee voor de toepassing van een bepaald rechtsstelsel. Coursier wijst voor het ontlenen 
vann de overeenkomst aan een bepaald rechtsstelsel op de verdragen die Duitsland gesloten 
hadd in het kader van het werven van gastarbeiders. Bij deze werving werd gebruik gemaakt 

233 Resp. Hof Den Bosch 9 oktober 1990 NIPR 1991, 144 (Loesberg v. Wilmi Tours) en Hof Den Bosch 
144 augustus 1990 NIPR 1990, 502 (De Rijk v. Wilmi Tours). 

244 HR 4 april 1986 NJ 1987, 678, NIPR 1986, 452. 
255 Rb. Den Haag 11 november 1992 en Ktr Den Haag 20 juni 1990 NIPR 1993, 277. Hierin besliste 

dee kantonrechter dat toepasselijkheid van het Nederlandse recht en het BBA als gesteld en niet of 
onvoldoendee betwist, mocht worden aangenomen. IPR als feit dus. De rechtbank constateerde in eerste 
instantiee dat partijen kennelijk impliciet waren uitgegaan van toepasselijkheid van Nederlands recht 
enn leidde hieruit een stilzwijgende rechtskeuze af. In een later vonnis heet het: " zowel Hunt als 
Datacomm achten het Nederlandse recht van toepassing. De Rb. sluit zich daarbij aan." Dit alles terwijl 
hett enige in de publikatie vermelde buitenlandse element van de arbeidsverhouding de nationaliteit 
vann de werkneemster betrof. 

266 Mostermans 1996. 
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vann een standaardarbeidsovereenkomst waarop Duits recht van toepassing was.27 Op dit 
momentt spelen dergelijke verdragen echter geen rol meer in het internationale arbeidsover-
eenkomstenrechtt in Europa. De vormgeving van het contract komt in de onderzochte periode 
dann ook weinig voor als indicatie voor een impliciete rechtskeuze. Slechts in één uitspraak 
iss sprake van een arbeidsovereenkomst volgens een specifiek model en wel dat van de 
Nederlandsee Horeca-CAO.28 Dit gegeven droeg vervolgens bij aan de gevolgtrekking dat 
Nederlandss recht van toepassing was op de overeenkomst. 

Eveneenss aan het contract zelf ontleend, zijn de indicatoren die gebaseerd zijn op de 
inhoudinhoud van de overeenkomst. Twee veelgenoemde indicatoren voor een impliciete 
rechtskeuzee zijn de forumkeuze en de arbitrageclausule. In verschillende landen wordt 
hieraann betekenis gehecht voor het toepasselijk recht.29 In Nederland wordt het opnemen 
vann een geschillenbeslechtingsclausule in de overeenkomst echter in het algemeen niet 
verbondenn met een keuze voor een bepaald toepasselijk recht.30 Daarnaast is een forum-
keuzee in arbeidsovereenkomsten slechts zeer beperkt toegestaan.31 In een drietal 
casuspositiess waarin een forumkeuze was opgenomen in de arbeidsovereenkomst, werd 
volstaann met de mededeling dat deze ongeldig is met het oog op art. 17 EEX dan wel art. 
1000 Rv. Bij de bepaling van het toepasselijke recht wordt vervolgens aan de forumkeuze 
geenn aandacht meer besteed.32 De praktische betekenis van de forumkeuze als indicatie 
voorr het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst lijk t dan ook gering. 

Hetzelfdee lijk t tot op grote hoogte te gelden voor de tweede aan de inhoud van het 
contractt ontleende indicatie voor een impliciete rechtskeuze, te weten, het verwijzen naar 
specifiekee wetsbepalingen uit een bepaald rechtsstelsel. In de onderzochte jurisprudentie 
werdenn namelijk ook veelomvattende verwijzingen naar een bepaald rechtsstelsel niet altijd 
gezienn als indicaties voor een rechtskeuze voor het betreffende recht. In de reeds besproken 
casuss van Hof Amsterdam 7 november 1996 wordt verwezen naar de Italiaanse wet op 
dee privaatrechtelijke dienstbetrekkingen.33 Het hof achtte dit gegeven, zelfs in combinatie 
mett het toepassen van een ambtenarenreglement, van onvoldoende gewicht om een keuze 
voorr Italiaans recht aan te nemen. Hierbij speelde, naast de nauwe band van de rechtsver-
houdingg met Nederland, het eenzijdige karakter van deze verwijzing naar Italiaans recht 

277 Coursier 1993, 68. 
288 Hof Den Bosch 16 juli 1990 NIPR 1991, 143. 
299 Coursier (1993, 66-67) voor Frankrijk. MiinchKomm-Mailiny art. 27 Rn. 47 en 48 (1990, 1528) en 

Feridd (1986, 218) voor Duitsland. Zie voor een samentrekking van bevoegdheid en toepasselijk recht 
ookk Cour d'Appel de Paris 5 januari 1989 Rev.Crit.dip 1990, 702 waarin gesteld wordt dat toepassing 
vann Frans recht beantwoordt aan de wil van partijen nu deze "n'a pas soulevé 1'incompetence des 
jurisdictionss franchises et a fait défendre ses interets pas ses représentants en France;" 

300 Strikwerda 1990, 165-166. Anders: MvT bij Goedkeuringswet EVO K II 21 059, nr. 3, blz. 8. 
311 Zie art. 17 EEX en art. 100 Rv. 
322 Zie bijvoorbeeld Ktr Den Haag 6 oktober 1998 NIPR 1999, 73. In deze casus was sprake van een 

forumkeuzee en een rechtskeuze in de door de werkgever gehanteerde standaard voorwaarden. Ten 
aanzienn van de forumkeuze werd kortweg besloten dat deze ongeldig was gezien art. 100 Rv. Hij 
wordtt vervolgens ook niet genoemd als indicatie voor een rechtskeuze. Idem Ktr Rotterdam 18 
novemberr 1996 NIPR 1997, 270 en Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191. 

333 NIPR 1998, 121. 
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eenn rol. In de uitspraak opgenomen in NIPR 1997, 270 was sprake van een in Turkije 
geslotenn arbeidsovereenkomst die op meerdere plaatsen verwees naar Turks recht. Daarnaast 
bevattee de overeenkomst een forumkeuze voor de Turkse rechter. Ook deze gegevens waren 
onvoldoendee om een impliciete rechtskeuze aan te nemen. Nederlands recht werd van 
toepassingg verklaard op de overeenkomst.34 

1.3.44 Samenhang met andere overeenkomsten 

Eenn arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren samenhangen met andere 
overeenkomsten.. In sociaal opzicht hangt een arbeidsovereenkomst van een individuele 
werknemerr samen met die van andere werknemers die deel uitmaken van dezelfde onder-
neming.. Een onderneming wordt door Couterier omschreven als een economische en sociale 
eenheidd die zich onder andere kenmerkt door het bestaan van een collectief van werknemers 
soumissoumis au même statut?5 Een dergelijke feitelijke en juridische eenheid wordt ook in 
sommigee internationaal vertakte ondernemingen nagestreefd. Zo kende de rechtspersoon 
Goethe-Institutt een uniforme rechtspositieregeling voor al zijn buitenlandse vestigingen. 
Opp alle Duitse werknemers werkzaam in deze vestigingen was Duits recht van toepassing. 
Internationaall  actieve concerns werken soms met een systeem, waarbij al het uitgezonden 
personeell  wordt ondergebracht in een aparte rechtspersoon die een eigen, aan de inter-
nationaliteitt van de arbeidsverhoudingen aangepaste rechtspositieregeling kent. Op deze 
wijzee wordt een eenheid binnen de onderneming gecreëerd die doorbroken wordt als de 
arbeidsovereenkomstenn van de in verschillende landen werkzame werknemers vervolgens 
onderworpenn worden aan verschillende nationale rechtsstelsels. In de Franse literatuur is 
omm die reden en in navolging van de Lex Mercatoria wel gepleit voor een Lex Laboris, 
eenn niet van enig nationaal recht afhankelijke regeling voor dit type internationale arbeids-
overeenkomsten.366 Coursier pleit om dezelfde reden voor het aannemen van een impliciete 
rechtskeuzee ten gunste van het recht van vestiging van het hoofdkantoor van de onder-
neming.37 7 

Omm twee redenen ligt het echter mijns inziens niet voor de hand om uit het bestaan 
vann een bijzondere rechtspositieregeling binnen een internationaal vertakte onderneming 
eenn impliciete rechtskeuze af te leiden ten gunste van het recht van het land waar zich 
dee hoofdvestiging van die onderneming bevindt. Ten eerste kan sinds de inwerkingtreding 
vann het EVO met een dergelijke rechtkeuze niet meer bereikt worden dat alle arbeidsver-
houdingenn beheerst worden door hetzelfde geheel aan rechtsregels. Daarvoor is namelijk 
nodigg dat ook het objectief toepasselijk recht op deze arbeidsverhoudingen gelijk is. Ten 
tweedee heb ik bezwaar tegen het impliciete karakter van de rechtskeuze. Het gaat in deze 
situatiee om internationaal vertakte bedrijven en/of organisaties die een rechtspositieregeling 

344 Ktr Rotterdam 18 november 1996 NIPR 1997, 270. 
355 Couturier 1994, 18. 
366 Siblini-Vallet Rev.Crit.dip. 1988, 653-673; Rodière Rev.Crit.dip 1990, 711. 
377 Coursier 1993, 77. 
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hebbenn opgesteld voor al hun (internationaal actieve) personeel. In deze rechtspositieregeling 
iss blijkbaar geen rechtskeuze opgenomen. Ik vind het niet aannemelijk dat een dergelijke 
werkgeverr desondanks - maar dan impliciet - geacht moet worden zijn personeel een 
rechtskeuzee aan te bieden. Een eenzijdig opgesteld rechtspositiereglement waarin geen 
rechtskeuzee is opgenomen, kan mijns inziens niet gelden als indicatie voor een impliciete 
rechtskeuzee voor het land van vestiging van de gebruiker daarvan. 

Inn het hierboven aangehaalde voorbeeld van de Goethe-Instituten buiten Duitsland was 
overigenss geen sprake van een eenzijdig opgesteld rechtspositiereglement maar van een 
Duitsee ondernemings-CAO. Dit verandert de betekenis van een dergelijk regeling voor het 
toepasselijkk recht. In deel II is gebleken, dat een CAO in belangrijke mate wordt beschouwd 
alss deel van het nationale arbeidsrecht en wel van dat recht dat hem de status van CAO 
toekent.. De vraag of het accepteren van de toepasselijkheid van een Duitse CAO impliciet 
ookk acceptatie van de toepasselijkheid van Duits recht met zich meebrengt valt daarmee 
samenn met de vraag naar de conflictenrechtelijke betekenis van deelverwijzingen naar en/of 
dee gedeeltelijke toepassing van een bepaald recht.38 

Eenn andere vorm van samenhang tussen overeenkomsten ontstaat als er sprake is van meer-
deree overeenkomsten tussen dezelfde of verwante partijen. De arbeidsovereenkomst in 
geschill  kan bijvoorbeeld in de tijd vooraf zijn gegaan door een andere arbeidsovereenkomst. 
Hierbijj  kunnen zich twee soorten casusposities voordoen. In het eerste geval sluiten dezelfde 
partijenn meerdere, elkaar in de tijd opvolgende overeenkomsten. Een voorbeeld hiervan 
iss te vinden in de zaak Bez v. Tomasio, waarin het toepasselijk recht op de eerste overeen-
komstt een weerlegbaar vermoeden opleverde ten aanzien van het toepasselijk recht op 
dee tweede overeenkomst.39 In het tweede geval treedt de werknemer in dienst bij een 
andere,, aan zijn oude werkgever gelieerde werkgever. Deze casuspositie deed zich voor 
inn de zaken Valkenberg v. Getru transport40, Rutten v. Cross41 en Mighout v. Internet 
systems.422 In dergelijke situaties kan de vraag rijzen of een rechtskeuze, opgenomen in 
dee eerste overeenkomst, expliciet of impliciet deel uit gaat maken van de tweede over-
eenkomst.. In Mighout v. Internet Systems BV was bij de verandering van werkgever de 
inhoudd van de arbeidsovereenkomst niet veranderd. Daarmee waren ook de in deze over-
eenkomstt opgenomen forumkeuze en rechtskeuze van toepassing gebleven. Ook in de zaak 
Ruttenn v. Cross bevatte de eerste overeenkomst een rechtskeuze en een forumkeuze. In 

388 Voor een positief antwoord, zie MUnchKomm-Marliny art. 30 Rn. 12 (1990, 1685). 
399 HofDenBosch 16 juli 1990 NIPR 1991, 143. De redenering van het Hof Den Bosch lijk t aan te sturen 

opp een impliciete rechtskeuze voor Nederlands recht gebaseerd op toepassing van een Nederlandse 
CAO. . 

400 Hof Den Haag 21 januari 1992 NIPR 1993, 114 en Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 
165. . 

411 Deze zaak heeft geleid tot een gioot aantal uitspraken. Zie Rb. Amsterdam 22 juni 1994 en Ktr 
Amsterdamm 22 juni 1993 beide kenbaar uit NIPR 1996, 106; Hoge Raad 1 december 1995 NJ 1997, 
116,116, NIPR 1996, 106; Hof van Justitie EG 9 januari 1997 C 383/95 NJ 1997, 717, NIPR 1997, 114; 
Hogee Raad 13 februari 1998 NIPR 1998, 213. 

422 Kir Haarlem 2 december 1994 NIPR 1995, 391. Zie verder ook Ktr Arnhem 14 september 1992 NIPR 
1992,, 211 (Nicolasen v. 1. lli s CV 2. Ilis/Ilaco BV 3. Ilis/GMI BV). 
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diee zaak verschilden de nieuwe werkgever en de werknemer echter van mening over de 
vraagg of de twee bepalingen deel waren gaan uitmaken van de nieuwe overeenkomst. Het 
geschill  spitste zich vervolgens toe op de bevoegdheidsvraag. Zowel de rechtbank als de 
Hogee Raad constateerden dat de forumkeuze niet was overgegaan op de nieuwe contracts-
partijen.. Hierbij speelde onder andere een rol dat geen sprake was van een overgang van 
ondernemingenn in de zin van Richtlijn 77/187 van 14 februari 1977, maar van een ontslag 
gevolgdd door hernieuwde indiensttreding.43 In Valkenberg v. Getru Transport was -
vermoedelijkk - wel sprake van een overgang van ondernemingen. Dit speelde echter in 
dee overwegingen geen rol. Tenminste, dit blijkt niet uit de motivering van de vonnissen. 
Volgenss zowel de president van de rechtbank als het hof had de overgang van de werk-
nemerss van een Nederlands bedrijf naar een Luxemburgs bedrijf geen invloed op het 
toepasselijkk recht op de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers. Dit werd 
echterr niet beargumenteerd met een impliciete rechtskeuze, in casus werd het objectief 
toepasselijkk recht geacht hetzelfde te zijn gebleven. 

Naastt een opvolging in de tijd van verschillende arbeidsovereenkomsten, kan een arbeids-
overeenkomstt ook samenhangen met een andersoortige overeenkomst, zoals een beëindi-
gingsovereenkomst,, een kaderovereenkomst met het moederbedrijf, een overeenkomst inzake 
hett pensioen etc.44 De vraag of aan een rechtskeuze in een van de twee samenhangende 
overeenkomstenn ook betekenis moet worden toegekend voor het toepasselijk recht op de 
anderee overeenkomst is mijns inziens verwant met het probleem van de accessoire aan-
knoping.. Het is onduidelijk hoeveel ruimte het EVO biedt voor accessoire aanknoping. Wel 
magg vermoed worden, dat in het algemeen de arbeidsovereenkomst als hoofdovereenkomst 
zall  fungeren, waaraan andere met de arbeidsverhouding samenhangende rechtsbetrekkingen 
all  dan niet accessoir worden aangeknoopt. Een dergelijke accessoriteit spreekt bijvoorbeeld 
uitt de vonnissen van de kantonrechter en rechtbank in de zaak De Rijk v. APV, voor wat 
betreftt de bevoegdheid inzake een pensioenovereenkomst, en uit het vonnis van de Recht-
bankk Maastricht 9 februari 1995 voor het objectief toepasselijk recht op een met een 
arbeidsverhoudingg samenhangende schuldbekentenis.45 In de niet meer tot het onderzoeks-
materiaall  behorende casus inzake een staking op het schip Saudi Independence werd een 
rechtskeuzee in de arbeidsovereenkomst van doorslaggevend belang geacht voor het toepas-
selijkk recht op een staking.46 Een rechtskeuze in een met de arbeidsovereenkomst samen-
hangendee overeenkomst zal dan ook mijns inziens normaal gesproken niet mogen worden 

433 Kenbaar uit NJ 1997, 716. De richtlijn is gepubliceerd in PB EG 1977 L 61/26 en gewijzigd bij Ri 
98/50/EGG PB EG 1998 L 201/88. 

444 Zie Hof Amsterdam 1 februari 1996 NIPR 1997, 335 voor een beëindigingsovereenkomst; Rb. 
Maastrichtt 9 februari 1995 NIPR 1995, 279 voor een met de arbeidsovereenkomst samenhangende 
schuldbekentenis,, Pres.Rb. Den Bosch 1 juni Ï992NIPR 1993,135 vooreen agreement of secondment/ 
uitzendovereenkomstt en Rb. Amsterdam 10 november 1993 NIPR 1994, 163 voor een pensioenregeling. 

455 Resp. Rb. Amsterdam 10 november 1993 NIPR 1994, 163, hoger beroep van Ktr Hilversum 2 
septemberr 1992 NIPR 1993, 186, NJ 1995, 165 (De Rijk v. APV plc) en Rb. Maastricht 9 februari 
19955 NIPR 1995, 279. 

466 HR 16 december 1983 NJ 1985, 311, NIPR 1984, 199. 
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beschouwdd als een impliciete rechtskeuze met betrekking tot de arbeidsovereenkomst; een 
dergelijkee rechtskeuze doorbreekt veeleer de anders aanwezige accessoriteit. Op deze regel 
moett mogelijk een uitzondering gemaakt worden voorde beëindigingsovereenkomst. Een 
rechtskeuzee in een beëindigingsovereenkomst zal mijns inziens moeten worden geïnterpre-
teerdd als een rechtskeuze ten aanzien van de beëindiging als zodanig, en dus gelden als 
eenn partiële rechtskeuze ten aanzien van de arbeidsovereenkomst.47 In de enige uitspraak 
mett betrekking tot een beëindigingsovereenkomst, gepubliceerd in NIPR 1997, 335, knoopt 
hett hof overigens de beëindigingsovereenkomst geheel zelfstandig aan: "dat hierop Engels 
rechtt van toepassing is, nu het gaat om een contract tussen Engelse partijen dat in de 
Engelsee taal is gesteld." In die casus was verder geen sprake van een rechtskeuze. 

1.3.55 Waardering van de jurisprudentie 

Dee jurisprudentie over de impliciete rechtskeuze levert het volgende beeld op. Hoewel 
Nederlandd in beginsel een duidelijke scheiding kent tussen de rechtskeuze en de objectieve 
verwijzing,, levert de impliciete rechtskeuze voorbeelden op van de vloeiende overgang 
tussenn het aannemen van een impliciete rechtskeuze en het vaststellen van het nauwst 
verbondenn recht. Deze vloeiende overgang is overigens ook terug te vinden in de buiten-
landsee rechtspraak en literatuur. Hij berust op het feit dat in beide gevallen gebruik wordt 
gemaaktt van indicatoren, waarbij de indicatoren voor een impliciete rechtskeuze in het 
algemeenn ook bruikbaar zijn als indicatie voor de nauwste band in de zin van art. 6 lid 
22 laatste volzin EVO. Omgekeerd geldt dit mijns inziens niet. Zo staat de nationaliteit van 
partijenn los van de wil van partijen. Daarmee is de nationaliteit op zich geen indicatie van 
eenn impliciete rechtskeuze maar hoogstens een indicatie voor een nauwere band en wel 
voorr zover deze aanknoping toelaatbaar is vanuit het oogpunt van nationaliteitsdiscriminatie. 

Eenn impliciete rechtskeuze moet op grond van art. 3 lid 1 EVO voldoende duidelijk 
blijkenn uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Een 
dergelijkee eis werd ook onder het ongeschreven recht gesteld.48 Uit de in het NIPR 
gepubliceerdee rechtspraak blijkt dat de Nederlandse rechters in arbeidszaken niet snel een 
implicietee rechtskeuze ten gunste van buitenlands recht aannemen.49 In de onderzochte 
periodee werd met name een beroep gedaan op forumkeuzes en verwijzingen naar, dan wel 
hett toepassen van specifieke wetsbepalingen en/of CAO's. In de literatuur over en de 
toelichtingenn bij het EVO worden forumkeuzes en verwijzingen naar specifieke wetsbepalin-
genn in het algemeen als sterke, zo niet doorslaggevende aanwijzingen gezien voor een 
implicietee rechtskeuze.50 In de rechtspraktijk ten aanzien van arbeidsovereenkomsten blijkt 
hiervann echter weinig. Ten aanzien van forumkeuzes wordt in het algemeen geconstateerd 

477 Verg. Coursier 1993, 72 onder verwijzing naar Cass civ. Ie Ch, 25 mei 1992, Sekkiou c. Sté Oxy 
Métall  industries France JCP 92, éd G, IV, 2118. 

488 Sauveplanne 1976, 45; Strikwerda 1990, 165. 
499 En zeker niet als het de werkgever is die zich op een rechtskeuze voor buitenlands recht beroept. 
500 Zie bijvoorbeeld MvT Goedkeuringswet EVO K II 21 059 nr. 3 blz. 8; Ujxbl. Overeenkomsten IPR, 

art.. 3 EVO aant. 2.3.2 onder a en f (Vonken). 
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datt deze in strijd zijn met het forumkeuzeverbod van art. 17 EEX en/of art. 100 Rv. Ze 
lijkenn vervolgens geen rol meer te spelen bij de bepaling van het toepasselijk recht. Ook 
inn het contract opgenomen verwijzingen naar specifieke rechtsregels worden echter zelden 
doorslaggevendd geacht voor het toepasselijke recht. 

Dezee terughoudendheid liet zich onder het ongeschreven IPR verklaren uit de behoefte 
omm de werknemer te beschermen. Onder het oude recht kon het aannemen van een impli-
cietee rechtskeuze immers leiden tot het verloren gaan van de rechten ontleend aan het 
objectieff  toepasselijk recht. Het is begrijpelijk dat rechters in die situatie niet snel een 
algemenee betekenis toekenden aan specifieke verwijzingen naar nationale rechtsnormen. 
Temeerr daar de inhoud van de overeenkomst veelal eenzijdig wordt bepaald door de werk-
gever.. Deze beschermingsnotie speelde veel minder een rol bij de (impliciete) processuele 
rechtskeuzee ten gunste van Nederlands recht. Tijdens de procedure is de afhankelijkheid 
vann de werknemer ten opzichte van de werkgever verminderd. Bovendien heeft een proces-
suelee rechtskeuze altijd betrekking op een specifiek, aan partijen bekend geschil. Tenslotte 
zall  de rechter de neiging hebben de bescherming van de werknemer afdoende gewaarborgd 
tee achten door toepassing van Nederlands recht. Een processuele rechtskeuze ten gunste 
vann Nederlands recht was dan ook te allen tijde mogelijk en werd vrij snel afgeleid uit 
dee proceshouding, bijvoorbeeld als beide partijen zich baseerden op Nederlands recht.51 

Inn een aantal gevallen werden partijen zelfs door de rechter uitgenodigd tot het doen van 
eenn rechtskeuze ten processe.52 Een tussenpositie werd ingenomen door de gevallen waarin 
dee arbeidsverhouding was afgewikkeld onder toepassing van een bepaald recht. Hoewel 
ookk de uitvoering van de arbeidsovereenkomst grotendeels eenzijdig wordt bepaald door 
dee werkgever, werd hieraan wel degelijk betekenis gehecht door rechters. Een belangrijk 
argumentt daarvoor lijk t de honorering van de partij verwachtingen, die in zo'n geval zou 
pleitenn voor erkenning van de impliciet gemaakte keuze. 

Hett is de vraag in hoeverre de rechtspraak wijzingen zal ondergaan onder invloed van 
dee inwerkingtreding van het EVO. De toelichtingen op het EVO vertonen een zekere am-
bivalentiee ten opzichte van het effect van verwijzing naar specifieke bepalingen of onder-
delenn van een nationaal rechtsstelsel voor het toepasselijk recht op de overeenkomst als 
zodanig.. In de Nederlandse en Europese toelichtingen op het EVO worden verwijzingen 
naarr specifieke wetsbepalingen gezien als een sterke indicatie voor een impliciete 
rechtskeuze.. Tegelijkertijd waarschuwen de toelichtingen ervoor dat een gedeeltelijke, 
dépecerendee rechtskeuze niet mag worden beschouwd als een impliciete rechtskeuze voor 
dee rest van de overeenkomst.53 Verwijzing naar een specifieke wetsbepaling moet dus 
blijkbaarr gezien worden als een sterke indicatie voor een rechtskeuze, maar mogelijk alleen 

511 Hof Den Bosch 9 oktober 1990 NIPR 1991, 144 (Loesberg v. Wilmi Tours); Hof Den Bosch 14 
augustuss 1990 NIPR 1990, 502 (De Rijk v. Wilmi Tours); 11 november 1992 NIPR 1993, 277 (Hunt 
v.. Datacom). Zie voor impliciete rechtskeuze ten processe ook MvT Goedkeuringswet EVO K II 21 
0599 nr. 3 blz. 9. 

522 Zie Rb. Groningen 13 november 1992 NIPR 1993, 133 (objectief toepasselijk recht Saint Vincent 
andd Grenadines) en Hof Den Haag 2 mei 1986 NIPR 1986, 454 (objectief toepasselijk recht Liberia) 

533 Memorie van Toelichting K II 21 059 m. 3, 9; Polak 1994, 22-23. 
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tenn aanzien van het specifieke door de wetsbepaling bestreken deel van de overeenkomst. 
Sindss de inwerkingtreding van het EVO is de bescherming van de werknemer echter geen 
argumentt meer voor de in de rechtspraak gesignaleerde terughoudendheid bij het aannemen 
vann impliciete rechtskeuzes. De vraag of de werknemer in een later stadium mag terug-
komenn op een eerdere impliciete of expliciete aanvaarding van een door de werkgever 
aangebodenn rechtskeuze wordt hieronder besproken. 

1.44 Rechtskeuze en discriminatie 

Inn deel lil is uitgebreid aandacht besteed aan de vraag of en wanneer een rechtskeuze in 
strijdd kan komen met het verbod op discriminatie naar nationaliteit van het EG-Verdag 
en/off  soortgelijke nationale discriminatieverboden. Zoals daar ook werd vermeld, bestaan 
err principiële voor- en tegenstanders van het aanleggen van een discriminatietoets ten 
aanzienn van het IPR.54 Mij n stellingname is dat het aanbieden van een rechtskeuze door 
dee werkgever aan een gedeelte van zijn personeel toetsbaar is aan de hand van de nationale 
enn Europeesrechtelijke discriminatieverboden. In beginsel geldt dat arbeidsovereenkomsten 
slechtss met elkaar vergelijkbaar zijn voor zover ze zijn onderworpen aan hetzelfde recht. 
Voorr de vraag of een werkgever discrimineert bij het aanbieden van een rechtskeuze is 
echterr uitsluitend relevant of de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers onder 
hetzelfdee objectief toepasselijke recht vallen. 

Dee gelijkheidstoetsing vindt plaats binnen de onderneming c.q. het bedrijf, de ar-
beidsvoorwaardenn van vergelijkbare bedrijven zijn niet relevant. Dit heeft twee oorzaken. 
Tenn eerste speelt een rol dat een rechtskeuze de positie van de werknemer alleen maar 
kann verbeteren. De werknemer die een rechtkeuze krijgt aangeboden c.q. opgedrongen, 
wordtt dus niet gediscrimineerd ten opzichte van andere werknemers ongeacht of deze bin-
nenn of buiten het bedrijf werkzaam zijn. Wel moet de werkgever op grond van het gelijk-
heidsbeginsell  in beginsel alle aan dezelfde onderneming verbonden werknemers een rechts-
keuzee aanbieden, tenzij er een rechtvaardigingsgrond bestaat voor het gemaakte onderscheid. 
Alss het Goethe-Institut te Mexico een rechtskeuze voor Duits recht aanbiedt aan in Mexico 
geworvenn personeel, mag deze rechtskeuze niet beperkt worden tot werknemers met een 
bepaaldee nationaliteit. Dat op grond van zo'n rechtskeuze het personeel van het Goethe-
Institutt in een gunstiger positie komt te verkeren dan collega's bij andere soortgelijke 
instellingen,, vormt geen discriminatie van deze andere werknemers. Dit volgt uit het een-
actorcriterium.. Het Goethe-Institut kan namelijk geen invloed uitoefenen op de arbeidsvoor-
waardenn van andere werkgevers en deze andere werkgevers zijn op geen enkele manier 
verplichtt rekening te houden met het rechtskeuze-aanbod van het Goethe-Institut. 

Binnenn deze beperkingen is het discriminatieverbod dus wel degelijk relevant voor 
dee rechtskeuze. Een werkgever kan bij het aanbieden van rechtskeuzes aan een gedeelte 
vann zijn personeel worden beperkt door de discriminatieverboden van nationale, Europese 
en/off  internationale oorsprong, mits zijn handelen binnen de werkingssfeer van het verbod 

544 Zie hierover ook expliciet Junker IPRax 1994, 26. 
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valt.. De werkingssfeer van het EG-recht is besproken in deel II, de werkingssfeer van de 
AWGBB wordt besproken in het hoofdstuk met betrekking tot de voorrangsregels, opgenomen 
inn dit deel. 

22 Het effect van de rechtskeuze en art. 6 lid 1 EVO 

2.11 Effect van de rechtskeuze, oud en nieuw 

Hett systeem van art. 3 EVO ten aanzien van de totstandkoming en de geldigheid van een 
rechtskeuzee lijk t op hoofdpunten aan te sluiten bij het oude, ongeschreven Nederlandse 
IPR.. Dit geldt niet, of in ieder geval in veel mindere mate voor de in art. 6 lid 1 EVO 
opgenomenn beperking van het effect van een rechtskeuze in arbeidszaken. Terwijl in 
sommigee Europese landen de rechtskeuze aan banden was gelegd, en ook in de Nederlandse 
literatuurr voor een grotere bescherming van werknemers werd gepleit, leek het positieve 
rechtt tot op grote hoogte uit te gaan van partijautonomie. Met name in de overgangsfase 
leiddee dat tot onduidelijkheid ten aanzien van het geldende recht. 

Dezee onduidelijkheid is mede terug te voeren op de uitspraak van de Hoge Raad in 
hett arrest Sorensen v. Aramco Overseas Co.55 In deze procedure had de rechtbank in 
hogerr beroep het volgende overwogen: "blijkens de [ ] stukken hebben pp. een 
rechtskeuzee gedaan en Texaans recht van toepassing verklaard. Aan deze keuze zijn pp. 
inn beginsel gebonden, tenzij zou blijken dat de keuze geen steun vindt in de feitelijke 
omstandighedenn waarin, en de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt 
gesloten.""  Vervolgens werd de rechtskeuze op redelijkheid getoetst. Toepassing van de 
regelss van het EVO zou volgens de rechtbank de positie van Sorensen niet hebben veranderd 
omdatt in casu ook de objectieve verwijzingsregel leidde tot toepasselijkheid van Texaans 
recht.. De Hoge Raad bevestigde in zijn arrest het dictum van de rechtbank maar draaide 
inn de weergave van de uitspraak van de rechtbank de volgorde om: de rechtbank was 
volgenss de Hoge Raad terecht van oordeel dat Texaans recht van toepassing was op de 
arbeidsovereenkomstt en leidde hier terecht uit af dat er geen reden was om pp. niet aan 
hunn rechtskeuze te houden. Deze omdraaiing van argumenten geeft echter een heel andere 
kleurr aan de redenering. 

Dee rechtbank lijk t een redelijkheidstoets aan te leggen op een wijze zoals gepropageerd 
werdd door Gamillscheg. Binnen die opvatting is het middels een rechtskeuze aangewezen 
rechtt van toepassing, zonder dat het objectief toepasselijke recht nog een beschermende 
off  begunstigende rol kan spelen. Wel moet de rechter toetsen of de rechtskeuze een redelijke 
grondd had.56 De Hoge Raad daarentegen lijkt de redelijkheid van de rechtskeuze te vereen-
zelvigenn met de vraag of het gekozen recht ook objectief het nauwst betrokken is. Is dit 
niett het geval dan kan de partijautonomie blijkbaar aan beperkingen onderworpen worden. 
Polakk leidde hieruit af, dat de Hoge Raad afstand had genomen van de vrije rechtskeuze 

555 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842. 
566 Zie voor een dergelijke Billigkeitskontrolle van de rechtskeuze Gamillscheg RIW/A WD 1979, 226-227 
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voorr arbeidsovereenkomsten en anticipeerde op art. 6 van het EVO.57 Deze gevolgtrekking 
gingg een aantal andere auteurs te ver, anticipatie op art. 6 lid 1 van het EVO vond volgens 
henn niet plaats.58 Latere arresten van de Hoge Raad, zoals het arrest Sanchez Martinez 
v.. Iberia brachten op dit punt geen duidelijkheid.59 

Terwijll  dus in de literatuur discussie bestond ten aanzien van de toelaatbaarheid van 
rechtskeuzee en de wenselijkheid van anticipatie op art. 6 lid 2 EVO, honoreerde de lagere 
rechtspraakk vrijwel zonder uitzondering rechtskeuzes in arbeidsovereenkomsten. Als er 
eenn rechtskeuze aanwezig werd geacht, was deze in het algemeen doorslaggevend voor 
hett toepasselijk recht. In een aantal gevallen werd in de uitspraak geconstateerd dat ook 
zonderr de rechtskeuze het gekozen recht van toepassing geweest zou zijn. Consequenties 
heeftt deze vaststelling echter niet. Daadwerkelijke beperking van de vrijheid van rechtskeuze 
opp basis van het ongeschreven recht is in de onderzochte periode niet aangetroffen.60 

Dee inwerkingtreding van het EVO brengt dus op dit punt een wijziging aan in het conflicten-
recht.. De daardoor opgeroepen vraag van overgangsrecht wordt aan het eind van dit 
hoofdstukk in een aparte paragraaf behandeld. 

Inmiddelss is er een aantal uitspraken gepubliceerd waarin sprake is van een rechtskeuze 
waaropp het EVO van toepassing is. In twee gevallen wijkt het objectief toepasselijk recht 
aff  van het gekozen recht.61 Daarmee stelt zich het probleem van de concrete toepassing 
vann art. 6 lid 1 EVO. Op grond van art. 6 lid 1 EVO kan een rechtskeuze in een arbeidsover-
eenkomstt er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest die hem geboden 
wordtt door de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht. Ten aanzien 
vann deze bepaling bestaat een aantal uitlegvragen. Een eerste vraag betreft de status van 
dee rechtskeuze: moet de rechtskeuze van art. 6 lid 1 EVO beschouwd worden als een 
primairee of secundaire rechtskeuze? Wat is in dat geval de lex causae van de arbeidsover-
eenkomst?? Deze vragen zijn besproken in deel il. Mij n stellingname is dat, gemeten aan 

577 Polak SMA 1988, 335. 
588 Volgens de noot van Schultsz bij het arrest zelf (NJ 1988, 842) mogen aan deze omdraaiing geen 

verstrekkendee conclusies verbonden worden. A-G Strikwerda ontkent in zijn conclusie bij het arrest 
Sanchezz Martinez dat de Hoge Raad hiermee heeft willen anticiperen op beperking van de rechtskeuze 
inn art. 6 lid 1 van het EVO (NJ 1991, 296). Beiden reageren hierbij (mede) op Polak SMA 1988, 331-
337. . 

599 HR 18 januari 1991 NJ 1991, 296, NIPR 1991, 121. 
«)) Zie aan de ene kant Hof Arnhem 8 april \997 NIPR 1998, 100 waarinde werknemers zich, tevergeefs, 

beriepenn op toepasselijkheid van het recht van de vlag op hun zeearbeidsovereenkomst. Er was volgens 
hett Hof een rechtskeuze uitgebracht voor Nederlands recht. Dit Nederlandse recht leidde vervolgens 
tott afwijzing van de claim van de werknemers. Aan de andere kant beslist de Ktr Schiedam op 12 
oktoberr 1993 (NIPR 1994, 438), dat het partijen van gelijke nationaliteit vrijstaat toepasselijkheid 
vann hun nationale recht overeen te komen, tenzij dit strijdt met dwingende bepalingen van het recht 
vann het land waar de arbeid wordt verricht. De precieze betekenis van deze overweging blijf t echter 
onduidelijkk omdat i.e. deze strijdigheid er niet zou zijn. 

611 Ktr Den Haag 6 oktober 1998 NIPR 1999, 73 en Ktr Haarlem 2 december 1994 NIPR 1995, 391. 
Daarnaastt is ook in Ktr Haarlem 6 februari 1997 NIPR 1997, 231 het EVO al van toepassing op de 
rechtskeuze.. In dat geval is echter ook objectief het gekozen Armeense recht van toepassing. 
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dee kenmerken van een primaire dan wel secundaire rechtskeuze, de rechtskeuze involge 
art.. 6 EVO beschouwd moet worden als een primaire rechtskeuze: het gekozen recht beheerst 
dee arbeidsovereenkomst.62 Dit verandert niet doordat daarnaast het objectief toepasselijk 
rechtt dwingend kan inwerken op de arbeidsverhouding. Deze doorwerking is overigens 
aann beperkingen onderworpen: hij is beperkt tot bepalingen die dwingend zijn in de zin 
vann art. 6 EVO en bovendien de werknemer beter beschermen dan het gekozen recht. In 
hett nu volgende wordt de betekenis van deze twee vereisten nader onderzocht. 

2.22 Dwingende bepalingen 

Art.. 3 lid 3 EVO omschrijft het begrip 'dwingende bepalingen' als bepalingen waarvan 
niett bij overeenkomst mag worden afgeweken. Tegenover het dwingende recht staat in 
hett algemeen het aanvullende recht. Het arbeidsrecht, en in mindere mate het consumenten-
recht,, kent echter tussenvormen tussen dwingend en aanvullend recht. In het interne 
arbeidsrechtt staan deze tussenvormen bekend onder de benamingen semi-dwingend en 
driekwartt dwingend recht. 

Semi-dwingendd recht is de aanduiding voor regelingen waarvan slechts kan worden 
afgewekenn bij schriftelijke overeenkomst, en vroeger tevens bij reglement. Afwijkin g bij 
individuelee overeenkomst is dus mogelijk, maar de vorm waarin deze afwijking wordt 
overeengekomenn is aan regels gebonden. In het consumentenrecht bestaat een enigszins 
vergelijkbaree regeling in de BW-afdeling met betrekking tot algemene voorwaarden. Daarin 
iss in art. 6: 236 BW een zwarte lijst opgenomen van bezwarende bedingen. Een aantal van 
dezee bedingen resulteert in een afwijking van aanvullend recht ten nadele van de consument. 
Doorr plaatsing op de zwarte lijst kunnen deze bedingen niet worden opgenomen in al-
gemenee voorwaarden. Opgenomen in de individuele overeenkomst zijn ze echter gewoon 
geldig.633 Ook hier is dus sprake van een materiële rechtsregel van aanvullend recht, die 
voorzienn is van een soort 'vormvoorschrift' voor het geval dat op een voor de zwakkere 
partijj  nadelige wijze wordt afgeweken van de wettelijke norm. De afdeling van het BW 
diee betrekking heeft op algemene voorwaarden kan in zijn geheel worden beschouwd als 
dwingendd recht dat consumenten beoogt te beschermen. Een dergelijke aparte regeling 
bestaatt echter niet voor het fenomeen semi-dwingend recht in het arbeidsrecht. De 
kwalificatiee 'semi-dwingend' berust op de toevoeging aan de regel zelf dat afwijken slechts 
mogelijkk is bij schriftelijke overeenkomst. Deze toevoeging sluit overigens niet uit dat 
inn een andere vorm, bijvoorbeeld bij CAO, in voor de werknemer nadelige zin van de 
bepalingg wordt afgeweken. 

Semi-dwingendd recht staat in het teken van de bescherming van de werknemer. Door 
eenn geschrift te eisen, wordt de kans vergroot dat de werknemer zich bewust is van de 

622 Zie Toelichting bij hel EVO (Giuliano/Lagarde) PB EG 1980 C 282/25; Junker IPRax 1989, 71 met 
literatuurverwijzing;; Coursier 1993, 35 en 52 en Joustra 1997, 250-252; anders: Strikwerda in: LA 
vann Rijn van Alkemade 1993, 245 e.v. 

633 Zie hierover Joustra 1997, 254. 
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gevolgenn van zijn instemming. Gezien dit specifieke doel van de schriftelijkheidseis, moet 
ervann worden uitgegaan dat de eis niet is te beschouwen als een vormvoorschrift waarop 
art.. 9 EVO van toepassing is: of en hoe afwijking van de wettelijke voorschriften mogelijk 
is,, wordt bepaald door het door art. 6 EVO aangewezen recht. Semi-dwingend recht is echter 
mijnss inziens niet te beschouwen als dwingend recht in de zin van art. 6 lid 1 EVO, nu 
hett niet voldoet aan de in art. 3 EVO gegeven omschrijving. 

Eenn lastiger probleem wordt opgeworpen door het zogenaamde driekwart dwingende of 
TarifdispositivesTarifdispositives recht. Deze term verwijst naar (meestal wettelijke) normen waarvan alleen 
kann worden afgeweken bij CAO of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd be-
stuursorgaan.644 De verschillende aanduiding in de Duitse resp. Nederlandse literatuur geeft 
all  aan dat dit recht kan worden ingedeeld bij zowel het aanvullende als het dwingende 
recht:: afwijken van driekwart dwingend recht is namelijk niet mogelijk bij individuele 
arbeidsovereenkomst,, maar wel bij collectieve overeenkomst. De toelichting bij het EVO 
geeftt geen uitsluitsel over de vraag of dit soort bepalingen dwingend recht zijn in de zin 
vann art. 6 lid 1 EVO. Ook het Franse IPR, inspiratiebron voor art. 6 lid 1 EVO, levert geen 
bruikbaree antwoorden op. Het feit dat driekwart dwingend recht in het Franse arbeidsrecht 
ongebruikelijkk is, is daar mogelijk debet aan. Coursier wijst er verder op dat volgens de 
Fransee doctrine het Franse arbeidsrecht vrijwel in zijn totaliteit beschouwd moet worden 
alss lois imperatives oftewel dwingend recht in de zin van hetzij art. 7 hetzij art. 6 lid 1 
EVO.655 De Duitse en Nederlandse toelichtingen bij de invoering van het nieuwe EGBGB 
enn het EVO wijden evenmin aandacht aan dit probleem. Als CAO's al ter sprake komen 
iss dat uitsluitend als mogelijke bron van dwingend recht. 

Dee vraag of een specifieke arbeidsrechtelijke regeling dwingend of aanvullend is, wordt 
beantwoordd door het rechtsstelsel waaruit de regel afkomstig is. De vraag of driekwart 
dwingendd recht beschouwd moet worden als dwingend recht in de zin van art. 6 lid 1 EVO 
iss echter mijns inziens een kwestie van uitleg van het EVO zelf en dient in alle lidstaten 
uniformm te geschieden. Bij gebrek aan richtinggevende uitspraken of gezaghebbende doctrine 
zall  een voorlopig antwoord gebaseerd worden op overwegingen met betrekking tot het 
doell  van zowel art. 6 lid 1 EVO als van het fenomeen dwingend recht zelf. 

Eenn argument vóór het gelijkstellen van driekwart dwingend recht met dwingend recht 
iss dat dit de bescherming van de werknemer ten goede komt. Sterker nog, deze bescherming 
wordt,, voor wat betreft het Nederlandse arbeidsrecht, in niet onbelangrijke mate ondergraven 
alss slechts het 'echte' dwingende recht van toepassing blijft . Tégen een kwalificatie als 
dwingendd recht pleit het feit dat het fenomeen driekwart dwingend recht niet alleen de 
beschermingg van de individuele werknemer dient, maar tevens een instrument is om de 
vormingg van collectieve regelingen te stimuleren. De nieuwe arbeidstijdenregeling in 
Nederlandd bestaat bijvoorbeeld in belangrijke mate uit driekwart dwingend recht. De 

644 In de terminologie van het oude BW ging het om publiekrechtelijke organen in plaats van bestuursor-
ganen. . 

655 Tenminste, voor zover het geen lois de police en publiekrechtelijke regelingen zijn. Coursier 1993, 
219. . 

390 0 



DeelDeel iv - De toepassing van hel EVO in Nederland 

wettelijkee basisregeling, die van toepassing is als de werkgever geen andersluidende CAO 
heeftt gesloten, is op bepaalde punten voor de werkgever onaantrekkelijk. Dit gegeven 
stimuleertt het sluiten van CAO's. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de wettelijke regeling 
inn de praktijk door vrijwel niemand wordt toegepast. In dat geval is het onlogisch om de 
wettelijkee basisregeling wel dwingend op te leggen in een internationale situatie. Strikte 
toepassingg van de regeling op internationale gevallen kan onder omstandigheden zelfs 
beschouwdd worden als discriminatie van de buitenlandse werkgever. Dit probleem kan 
opp twee manieren worden opgelost. De eerste manier is om de internationale situatie onder 
dee werking van een Nederlandse CAO te brengen. De tweede manier houdt in dat afwijking 
vann driekwart dwingend recht ook mogelijk is bij een door buitenlands recht beheerste 
collectievee regeling die vergelijkbaar is met een Nederlandse CAO of regeling van een 
bevoegdd bestuursorgaan. 

Dee indeling van driekwart dwingend recht bij het dwingende recht werpt dus een lastige 
vraagg op met betrekking tot de 'erkenning' van buitenlandse CAO's als rechtbron voor de 
individuelee arbeidsovereenkomt. Dit probleem ontstaat echter ook in situaties waarin geen 
rechtskeuzee is uitgebracht. Daarnaast speelt hetzelfde probleem in het kader van art. 7 
EVO.666 Kan een regeling van driekwart dwingend recht beschouwd worden als bijzonder 
dwingendd recht in de zin van art. 7 EVO? Aangezien het hierboven gekozen voorbeeld van 
dee werktijdenregeling een regeling van driekwart dwingend recht betreft met een autonoom 
internationaall  geldingsbereik, is dit probleem bepaald niet theoretisch. Het voorlopige 
oordeell  luidt dat driekwart dwingend recht beschouwd moet worden als dwingend recht 
inn de zin van art. 6 lid 1 EVO. Onder omstandigheden kan een driekwart dwingende regeling 
zelfss bijzonder dwingend zijn in de zin van art. 7 EVO. Wel mag toepassing van een drie-
kwartt dwingende regeling niet leiden tot discriminatie van grensoverschrijdende gevallen. 
Erkenningg van buitenlandse collectieve regelingen is een manier om een dergelijke 
discriminatiee te voorkomen. Aan welke eisen een buitenlandse CAO in zo'n geval moet 
voldoenn kan tot op zekere hoogte worden afgeleid uit de internationale normen van de 
ILO.677 De relevante iLO-verdragen en aanbevelingen bevatten bijvoorbeeld bepalingen 
terr bestrijding van zogenaamde yellow unions en erkennen de bijzondere positite van 
ambtenarenn ten aanzien van het CAO-recht. 

Inmiddelss is er één uitspraak gepubliceerd waarin de rechter een beslissing moest nemen 
overr de verbindende kracht van een Nederlandse bepaling van driekwart dwingend recht 
bijj  een rechtskeuze voor buitenlands recht. Deze uitspraak weerspiegelt het bovenstaande 
betoog.. In de casus, gepubliceerd in NIPR 1999, 73, was een rechtskeuze uitgebracht voor 
hett recht van Kenia. De Kantonrechter Den Haag achtte Nederlands recht objectief toepas-
selijk.. De kantonrechter verklaarde in zijn vonnis van 6 oktober 1998 dat "de aan 
dienstjarenn en leeftijd gekoppelde opzegtermijnen niet van toepassing zijn, aangezien 
ingevolgee art. 7:672, vijfde lid, BW daarvan in de TCS (Terms and Conditions of Service 

666 MvT Goedkeuringswet EVO K II 21 059 nr. 3, blz. 10. 
677 Zie lLO-verdragen nr. 98 (Right to organise and collective bargaining convention 1949) en nr. 154 

(Collectivee bargaining convention 1981) en aanbeveling nr. 91 (Collective agreements recommendation 
1951). . 
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forfor Local Staff, AH), zijnde een regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk 
orgaan,, kon worden afgeweken." Blijkbaar kan art. 7:672 BW, een bepaling van driekwart 
dwingendd recht, worden toegepast ondanks de andersluidende rechtskeuze: de bepaling 
iss dwingendrechtelijk in de zin van art. 6 lid 1 EVO. Een dergelijke regeling wordt echter 
opzijgezett door een collectieve regeling naar buitenlands recht. In casu was sprake van 
eenn regeling voor overheidspersoneel. De overheid is ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden 
vann zijn eigen personeel te beschouwen als bevoegd publiekrechtelijk orgaan. 

Hett beschermingsniveau dat het arbeidsrecht van een land de werknemer biedt, wordt 
bepaaldd door de feitelijk toegepaste arbeidsvoorwaarden. Deze zijn grotendeels gebaseerd 
opp CAO's. Hierboven kwam aan de orde, in hoeverre een buitenlandse werkgever gehouden 
kann worden het wettelijke beschermingsniveau toe te passen als de facto de bescherming 
opp een lager niveau ligt door een algemeen gebruikelijke afwijking bij CAO. Het is echter 
tevenss de vraag of en wanneer de buitenlandse werkgever gebonden is aan een hoger 
beschermingsniveau,, opgenomen in de CAO die algemeen in een bepaalde bedrijfstak wordt 
toegepast.. Met andere woorden: maakt een CAO deel uit van het toepasselijke recht en 
zijnn de CAO-bepalingen dan ook te beschouwen als dwingend recht in de zin van art, 6 
lidd 1 EVO. Deze vraag speelde in de casus van Rb. Maastricht 7 maart 1996 (NIPR 1996, 
240).. Hierin was sprake van een rechtskeuze voor Nederlands recht. De werknemer beriep 
zichh desondanks op de gelding van Belgisch recht en van een Belgische CAO. De kanton-
rechterr paste art. 6 lid I EVO anticiperend toe en verklaarde dat Belgisch recht objectief 
toepasselijkk was. De eis met betrekking tot toekenning van een eindejaaruitkering was echter 
niett toewijsbaar nu "dit onderdeel niet is gestoeld op dwingendrechtelijke bepalingen in 
dee Belgische wet betreffende de arbeidsovereenkomst, doch op een collectieve arbeidsover-
eenkomst.""  De rechtbank vond in hoger beroep anticipatie op art. 6 lid 1 EVO niet ver-
antwoord,, maar toonde zich wel bereid om, in de geest van art. 7 EVO en het Alnati-arrest 
vann de Hoge Raad, rekening te houden met Belgische wetten van politie en veiligheid. 
Dee eis met betrekking tot de eindejaarsuitkering was in beginsel toewijsbaar omdat de 
onderhavigee algemeen verbindend verklaarde CAO naar Belgisch recht te gelden had als 
wett van politie en veiligheid. 

Hoewell  op de beslissing van de rechtbank zeer veel is af te dingen, heeft de rechtbank 
mijnss inziens de status van de Belgische CAO terecht primair afhankelijk gesteld van het 
Belgischee (CAO-)recht. Of en wanneer een CAO dwingend doorwerkt in de individuele 
arbeidsverhouding,, wisselt immers van land tot land. Zie hierover deel II van dit boek. 
Hett hangt dan ook af van het nationale CAO-systeem of CAO's dwingendrechtelijk door-
werkenn in de individuele arbeidsovereenkomsten waarop de CAO vann toepassing is. Het 
iss dus afhankelijk van het nationale recht of CAO-bepalingen recht zijn in de zin van het 
IPRR en zo ja, of ze ook dwingend recht zijn. Het criterium hierbij is, dat een CAO-bepaling 
slechtss recht is in de zin van het IPR als de bepaling onafhankelijk van de wil van partijen 
inwerktt op de individuele arbeidsovereenkomst. De CAO-bepaling geldt vervolgens als 
dwingenddwingend recht als bij individuele arbeidsovereenkomst niet van de regeling kan worden 
afgeweken,, of alleen in voor de werknemer gunstige zin. Alleen als CAO-bepalingen 
beschouwdd moeten worden als dwingend recht in de zin van het EVO, rijst de vraag of 
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CAO'ss deel uitmaken van de (objectief) toepasselijk recht dan wel moeten worden be-
schouwdd als voorrangsregels. Deze laatste vraag wordt voor de Nederlandse verbin-
dendverklaringg nader uitgewerkt in hoofdstuk 5 van dit deel. 

Inn veel landen werken CAO's - in ieder geval ten dele - de facto regulerend in situaties 
waarinn de jure geen binding bestaat. Mijns inziens is een dergelijke feitelijke gelding 
onvoldoendee om te kwalificeren als dwingend recht in de zin van het EVO. Alleen als 
internrechtelijkk afwijken niet is toegestaan of onmogelijk is, kan ook in internationaal 
privaatrechtelijkee gevallen de werkgever gebonden worden. Als de binding van buitenlandse 
en/off  internationaal actieve werkgevers aan de CAO sterker is dan die van de eigen, niet 
internationaall  actieve werkgevers, is namelijk sprake van discriminatie van de internationaal 
actievee werkgevers. De detacheringsrichtlijn eist in art. 3 lid 8 dan ook nadrukkelijk dat 
binnenlandsee en buitenlandse bedrijven in gelijke mate aan CAO's gebonden zijn.68 

2.33 Het verlies van bescherming 

Eenn tweede vraag met betrekking tot de toepassing van art. 6 lid 1 EVO betreft de eis dat 
dee dwingende bepaling de werknemer moet beschermen. In het consumentenrecht is op 
ditt punt discussie ontstaan ten aanzien van de vergelijkbare regeling van art. 5 lid 1 EVO. 
Dee vraag was daar of art. 5 lid 1 EVO uitsluitend betrekking had op consumentenrecht of 
opp alle rechtsregels die de consument kunnen beschermen, ongeacht de vraag of ze deel 
uitmakenn van het consumentenrecht als zodanig.69 Deze discussie lijk t voor het ar-
beidsrechtt minder relevant, nu dat in hogere mate dan het consumentenrecht een autonome 
statuss heeft.70 Wel speelt in beide rechtsgebieden de vraag of het noodzakelijk is dat een 
regelingg bedoeld is om de zwakkere contractspartij bescherming te bieden. Naast eenduidig 
beschermendee regelingen kent het recht immers ook tweezijdige contractuele regelingen, 
bijvoorbeeldd de regeling van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen. Een 
dergelijkee regeling werkt niet bij voorbaat beschermend voor de werknemer, nu ook deze 
onderr omstandigheden aan een opzegtermijn gebonden wordt.71 Het arbeidsrecht kent 
verderr normen die zich richten op het collectief van werknemers en eerder een ordenend 
dann een beschermend karakter hebben. Het is dus de vraag of het begunstigingsbeginsel 
voorr al dit soort normen geldig c.q. toepasbaar is. 

Voorr de uitleg van art. 6 lid 1 EVO wordt in Duitsland en Frankrijk vaak verwezen naar 
hett begunstigingsbeginsel uit het interne CAO-recht. Daaruit komt het volgende beeld naar 
voren.. Een regeling die de werknemer minimaal een bepaald loon of een bepaald aantal 

688 Ri 96/71/EG PB EG 21 januari 1997 L 18/4. 
699 Joustra 1997, 249-250. 
700 Zie echter MünchKomm-Maiüny art. 30 Rn. 19. 
711 Zie echter Junker {IPRax 1989, 75) en de Begründung des Regierungsentwurft EGBGB (BT-Drs 10/504 

opgenomenn in Pirrung 1987, 180) voor een indeling van Kündigungsfristen bij art. 6 EVO. Idem Morse 
in;; North 1982, 152. 
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betaaldee vakantiedagen garandeert, is eenduidig een werknemerbeschermende regeling. 
Dee regeling verstrekt de individuele werknemer rechten en legt de werkgever verplichtingen 
op.. Veel minder duidelijk ligt de vraag of en in hoeverre werktijdenregelingen onderworpen 
zijnn aan het begunstigingsbeginsei. Maximum werktijden hadden in het verleden duidelijk 
eenn beschermend karakter. Als echter werktijdenregelingen mede gebaseerd zijn op herver-
delingg van werk, is het beschermende karakter minder eenduidig. Daarnaast zijn werktijden-
regelingenn in hoge mate collectieve regelingen: werkroosters en dergelijke vormen in het 
Duitsee recht zogenaamde Betriebsnormen. Voor werktijdenregelingen wordt internrechtelijk 
hett begunstigingsprinicipe dan ook niet zonder meer aanvaard. Schaub spreekt van hefiigen 
KontroversenKontroversen ten aanzien van de vraag of verlenging van de arbeidstijd bij individuele 
arbeidsovereenkomstt of Betreibsverembarung mogelijk moet zijn of dat een dergelijke 
verlengingg per definitie als ongunstiger wordt beschouwd voor de werknemer.72 

Eenn ander probleem bestaat ten aanzien van collectieve voorzieningen. Onder deze 
noemerr vallen regelingen met betrekking tot het instellen en onderhouden van gemeenschap-
pelijkee voorzieningen alsmede de bij CAO opgerichte fondsen. Ook ten aanzien van dit 
soortt bepalingen levert toepassing van het begunstigingsbeginsel problemen op. Vanwege 
dee aan dergelijke voorzieningen ten grondslag liggende solidariteitsgedachte is het in 
beginsell  onwenselijk om individuele afwijkingen toe te staan. Bij collectieve goederen 
moett voorkomen worden dat sommige werkgevers en werknemers profiteren zonder bij 
tee dragen. Ten aanzien van de fondsen geldt dat in het algemeen alleen de goede risico's 
inn staat zullen zijn een gunstiger individueel arrangement te treffen.73 Het toestaan van 
uitzonderingenn ondergraaft dan het draagvlak van de voorziening. Afwijzin g van het 
begunstigingsbeginsell  geschiedt in dit soort gevallen om sociaal-politieke redenen en niet 
vanwegee het feit dat een vergelijking tussen dit soort regelingen niet mogelijk zou zijn. 
UitUit  de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt namelijk dat fondsenbepalingen wel 
degelijkk met elkaar kunnen worden vergeleken. Als dergelijke bepalingen een belemmering 
opleverenn van het vrij verkeer van diensten binnen de Unie, vindt er namelijk een rechtvaar-
digingstoetss plaats die - evenals art. 6 EVO - gebruik maakt van een vergelijking tussen 
dee beschermingsniveaus van beide voor toepassing in aanmerking komende stelsels.74 

722 Zie Schaub 1992, 1531 -1532. Schaub (1992, 1527) acht het Günstigkeitsprinzip van het Duitse CAO-

rechtt niet van toepassing op Betriebsnormen. Zöllner en Löwisch daarentegen achten dit beginsel 

well  van toepassing op dit soort normen. (Zöllner 1983, 320; MünchArbR ///-Löwisch 1993 par. 265 

Rn.. 21 e.v.) 

733 Zie MünciiArbR ///-Löwisch 1993 par. 265 Rn. 28 voor het interne arbeidsrecht: "Di e hM steht im 

Anschlusss an das BAG auf dem Standpunkt, Gemeinsame Einrichtungen könnten duren Vereinbarungen 

zwischenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht verdrangt werden." Löwisch zelf is het hiermee overigens 

oneens.. Een afwijkend geluid lijkt , althans voor het IPR, tevens te horen in de Begründung des 

RegierungsentwurfRegierungsentwurf EGBGB in Pirrung 1987. Deze toelichting bij het EGBGB-ontwerp brengt ook 

CAO-normenn met betrekking tot "den Inhalt, den Abschluss, und die Beendigung von Arbeitsverhaltnis-

senn sowie Rechtsnormen über gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien (cursivering AH) " 

onderr de werking van art. 6, mits partijen Tarifgebunden zijn. 

744 Zie deel III . 

394 4 



DeelDeel IV - De toepassing van het EVO in Nederland 

Inn het interne Duitse en Franse arbeidsrecht bestaan dus controverses over de toepassing 
vann het begunstigingsprincipe op bepaalde soorten arbeidsrechtelijke regelingen. Het is 
dee vraag of ditzelfde probleem zich ook, en in dezelfde mate, in het IPR voordoet. Het 
begunstigingsprobleemm van art. 6 lid 1 EVO speelt immers uitsluitend als zowel het gekozen 
rechtt als het objectief toepasselijk recht een regeling van het onderwerp bevat die toepasbaar 
iss op de casus. Met andere woorden: het moet gaan om regelingen die deel uitmaken van 
hett (subjectief dan wel objectief) toepasselijke recht. Voor een groot aantal regelingen die 
inn het interne recht moeilijk zijn in te passen in het begunstigingsprincipe geldt, dat ze 
inn het IPR een bijzondere status hebben. Zo zijn werktijdenregelingen in belangrijke mate 
losgekoppeldd van de lex causae. Hetzelfde geld voor het medezeggenschapsrecht en, naar 
Nederlandss IPR, ook voor algemeen verbindend verklaarde CAO's, de rechtsbron voor de 
meestee collectieve voorzieningen. Als een rechtskeuze echter geen effect heeft op de 
toepasselijkheidd van een regeling, werkt het systeem van art. 6 lid 1 EVO niet. 

Dezee samenhang tussen het begunstigingsbeginsel en de omvang van de lex causae 
komtt mijns inziens duidelijk naar voren in de casus die ten grondslag ligt aan de 
pilotenuitspraakk van het BAG. In dit vonnis werd de Duitse regeling inzake behoud van 
rechtenn van werknemers bij overgang van ondernemingen onder de werking van art. 6 
lidd 1 EVO gebracht.75 Dit lijk t logisch nu deze regeling de werknemer beschermt en ook 
alss zodanig bedoeld is. Het is echter de vraag of deze regeling wel deel uitmaakt van het 
doorr art. 6 EVO aangewezen recht. Er kan immers ook verdedigd worden dat toepas-
selijkheidd van deze regeling uitsluitend afhangt van de ligging van de onderneming. In 
datt geval wordt de toepasselijkheid ervan noch in positieve, noch in negatieve zin beïnvloed 
doorr een rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst. Op dit probleem, dat direct 
dee verhouding tussen art. 6 en 7 EVO betreft, kom ik terug in hoofdstuk 4 van dit deel. 
Voorlopigg ga ik ervan uit, dat het begunstigingsprincipe van art. 6 lid 1 EVO met name 
betrekkingg heeft op contractuele regelingen die de werknemer bepaalde individuele rechten 
verlenen.. Dit zijn bij uitstek de regelingen die onder de werking van art. 6 EVO vallen. 
Dee - weinige - Nederlandse jurisprudentie over art. 6 lid 1 EVO betreft ook inderdaad dit 
soortt contractuele bepalingen. 

Dee Kantonrechter Haarlem beschouwde in de uitspraak Mighout tegen Internet Systems 
BVV de regeling met betrekking tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter 
inn art. 7A:1639w BW(oud) = 7:685 BW als een de werknemer beschermende bepaling in 
dee zin van art. 6 lid 1 EVO.76 Omdat het gekozen Engelse recht geen vergelijkbare ontbin-
dingsbevoegdheidd kende, werd het door de werknemer gedane beroep op de BW-bepaling 
gehonoreerd.. De kantonrechter redeneerde als volgt: 

755 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 123. De bescherming, gebaseerd op par. 613a BGB, is ontleend 
aann een Europese richtlijn (Ri 77/187/EEG PB EG 1977 L 61/26 gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 
19988 L 201/88). 

766 Het vonnis van 2 december 1994 is gepubliceerd in NIPR 1995, 391 en Prg. 1995, 4225. 
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"Vastt staat dat partijen er voor hebben gekozen dat het Engelse recht de overeenkomst beheerst. Tussen 
partijenn is voorts niet in geschil dat het Engelse recht niet voorziet in de mogelijkheid van rechterlijke 
ontbindingg van een arbeidsovereenkomst op verzoek van een werknemer (cursivering AH) op de voet 
vann een gelijksoortige bepaling als art. 7A:1639w BW. Dit brengt mee dat toepassing van het Engelse 
rechtt tot gevolg zal hebben dat Mighout (de werknemer AH) de bevoegdheid wordt onthouden aan 
dee rechter op korte termijn ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens veranderingen in de 
omstandighedenn - bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie - te verzoeken en te verkrijgen, waarbij 
bovendienbovendien een vergoeding kan worden toegekend (cursivering AH). Naar het oordeel van de Ktr. is 
alduss sprake van een situatie, als bedoeld in art. 6, lid 1 van het EVO-Verdrag." 

Uitt het vonnis blijkt niet dat de rechter heeft gecontroleerd of naar Engels recht de werkne-
merr de arbeidsovereenkomst op andere wijze had kunnen beëindigen. Het lijk t er dan ook 
opp dat de bescherming van de werknemer met name voortvloeit uit de in Nederland 
gebruikelijkee vergoeding.77 In casu achtte de rechter de werknemer beter beschermd door 
hett Nederlandse recht. Nu elke afwijking van de daarin opgenomen regeling krachtens 
art.. 7:685 lid 1 BW nietig is, is art. 7:685 BW zonder twijfel van dwingend recht. Als 
vervolgenss de werknemer de regeling als gunstiger beschouwd en een beroep doet op de 
beschermingg van de bepaling, lijk t er op het eerste gezicht geen reden om art. 6 lid 1 EVO 
niett van toepassing te achten. De positie van art. 7:685 BW is echter complexer dan dat. 
Hett artikel biedt beide partijen bij de overeenkomst de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst 
tee laten ontbinden door de rechter. Deze ontbindingsmogelijkheid werkt niet evident ten 
gunstee van de werknemer. Meestal is het namelijk de werkgever die ontbinding verzoekt. 
Hadd in bovengenoemde casus ook Internet Systems een verzoek tot ontbinding kunnen 
indienen,, al dan niet onder aanbieding van een schadevergoeding? Past art. 7:685 BW 
eigenlijkk wel in het systeem van art. 6 lid 1 EVO? Het antwoord op deze vragen hangt 
samenn met een aantal aspecten van de gunstigheidstoets, te weten: op welk moment moet 
dee gunstigheid worden bepaald, wordt de gunstigheid in abstracto vastgesteld of is deze 
afhankelijkk van de omstandigheden van het geval en, tenslotte, wie moet de afweging 
maken,, de werknemer of de rechter'? Deze vragen zullen dan ook hieronder eerst worden 
beantwoord.. Daarna wordt in een aparte paragraaf teruggekomen op de vraag of en hoe 
art.. 7:685 BW in te passen is in het systeem van art. 6 EVO. 

Inn de uitspraak van de Kantonrechter Den Haag van 6 oktober 1998 wordt een aantal 
aspectenn van het Nederlandse ontslagrecht gekwalificeerd als dwingend recht in de zin 
vann art. 6 lid 1 EVO.78 Het betreft de opzegtermijnen van art. 671 en 672 BW en het verbod 
opp ontslag tijdens ziekte van art. 7:670 lid 3 BW inclusief de sanctie op overtreding van 
ditt verbod, opgenomen in art. 7:677 lid 5 BW.79 Ten aanzien van art. 7:670 BW bestaat 

777 Idem, maar dan t.a.v. art. 74m WvK (oud): Ktr Amsterdam 25 september 1991 Prg. 1992, 3619. 
788 NIPR 1999, 73 (Del Rosario v. Kenia). 
799 Art. 671 is inmiddels bij inwerkingtreding van de Wet flexibiliteit en zekerheid vervallen. De daarin 

geregeldee materie is inmiddels, iets gewijzigd, opgenomen in art. 672 BW. Art. 677 vijfde lid is 
tezelfdertijdd hernummerd tot 677 vierde lid en art. 670 derde lid werd 670 eerste lid. Zie voor het 
dwingendee en beschermende karakter van opzegtermijnen ook Junker lPR(i\ 1989, 75. 
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mijnss inziens geen twijfel over zowel het dwingende als het beschermende karakter van 
dee regeling. Dat daarmee ook de sanctieregeling van art. 7:677 BW onder de werking van 
art.. 6 lid 1 EVO wordt gebracht, hangt samen met het niveau waarop de vergelijking 
plaatsvindt.. Aan dit probleem wordt hieronder aandacht besteed. Ten aanzien van art. 7:671 
enn 672 BW is reeds opgemerkt dat niet bij voorbaat duidelijk is dat de regeling van de 
opzegtermijnenn de werknemer beschermt, nu deze ook aan de werknemer een verplichting 
oplegt.. Pas als bekend is wie de arbeidsverhouding wil beëindigen, de werkgever of de 
werknemer,, is duidelijk welke contractspartij zich zal willen beroepen op de bescherming 
gebodenn door het eisen van een redelijke opzegtermijn. Toch worden de ontslagtermijnen 
inn de diverse toelichtingen op het EVO gebruikt als het voorbeeld voor de werking van 
art.. 6 lid 1 EVO. Dit gegeven zal dan ook invloed hebben op de vraag aan de hand van 
welkee criteria en op welk tijdstip de gunstigheid van een bepaalde regeling moet worden 
vastgesteld. . 

2.44 Toetsing van de gunstigheid 

Opp een aantal punten blijkt dat de vraag of een regeling de werknemer bescherming 
verleent,, samenhangt met de vraag op welk moment en aan de hand van welke criteria 
dee beschermingsniveaus van de twee rechtsstelsels worden vergeleken. Op dit punt biedt 
dee tekst van art. 6 lid 1 EVO geen enkele indicatie. Dient de vergelijking plaats te vinden 
tussenn rechtssystemen als zodanig, tussen individuele rechtsregels of tussen groepen van 
mett elkaar samenhangende rechtsregels? Vindt de beoordeling in abstracto plaats of aan 
dee hand van de concrete casus? Wordt daarbij een subjectieve of een objectieve maatstaf 
gebruikt?? Moet de werknemer een beroep doen op art. 6 lid 1 EVO en kan dit op elk 
momentt worden gedaan? Kan een beroep op het objectieve toepasselijke recht worden 
ingetrokken?? Ook ten aanzien van dit complex van met elkaar samenhangende vragen wordt 
inn Frankrijk en Duitsland een parallel getrokken tussen het begunstigingsbeginsel in het 
internee arbeidsrecht en dat in het IPR. 

Watt het niveau betreft waarop de vergelijking plaats moet vinden, lijk t er een grote 
matee van overeenstemming te zijn tussen het Franse en Duitse arbeidsrecht. Noch het 
arbeidsrechtt in zijn totaliteit is maatgevend, noch de individuele regel. De vergelijking 
vindtt plaats tussen groepen met elkaar samenhangende regels. In de Franse jurisprudentie 
enn doctrine spreekt men van regels, die Ie même objet ou la même cause hebben. In de 
Duitsee literatuur wordt dit wel aangeduid met de enigszins verwarrende term Gruppen-
vergleich.*vergleich.*00 Het gaat dan steeds om normen die in een bepaalde logische samenhang tot 
elkaarr staan. Als voorbeeld van een samenhangend geheel van regelingen noemt Löwisch 
dee vakantieduur, de hoogte van het vakantiegeld en de wachttijd ten aanzien van het 
opbouwenn van vakantierechten. Andere door hem gegeven voorbeelden betreffen de 
samenhangg tussen reiskostenvergoedingen en het ter beschikking stellen van bedrijfsauto's, 

800 Deze term is verwarrend omdat hij ook kan verwijzen naar een ander aspect van het vergelij-
kingsprobleemm namelijk of de regeling gunstiger moet zijn voor het collectief of voor het individu. 
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tussenn basisloon en CAO-toeslagen en tussen uurloon en vergoedingen voor aanwezigheid 
en/off  reistijd.81 Sinay-Citermann noemt voor het Franse recht het geheel van regels met 
betrekkingg tot ziekte van de werknemer, of de regeling van het ontslag.82 Hiermee is 
uiteraardd nog niet alles gezegd. Immers, er lijkt ook in het interne arbeidsrecht in Frankrijk 
enn Duitsland geen volledige overeenstemming te zijn over de precieze omvang en 
samenstellingg van de te vergelijken normengroepen. Hoe kleiner de Gruppe gekozen wordt, 
hoee meer de toets lijk t op vergelijking van individuele regels. Dit gebrek aan duidelijkheid 
doett echter niet af aan de juistheid van de maatstaf op zich. Vergelijking op het niveau 
vann groepen van onderling samenhangende regels lijk t in de Franse en Duitse praktijk 
redelijkk hanteerbaar zonder al te veel cumulatie van voordelen toe te staan. 

Hett probleem van de vergelijkbaarheid van de door de verschillende nationale stelsels van 
arbeidsrechtt geboden bescherming speelt ook in de jurisprudentie van het Hof van Justitie 
EGG met betrekking tot art. 49 EG-Verdrag. In het arrest Guiot wordt het opleggen van 
bepaaldee werknemerbeschermende heffingen door het land van ontvangst in strijd geacht 
mett het vrij verkeer van diensten als dezelfde werknemers in dezelfde periode reeds een 
inn wezen vergelijkbare bescherming genieten op grond van werkgeversbijdragen betaald 
inn het land van herkomst.83 Bij de vraag of de bescherming vergelijkbaar is, speelt volgens 
hett Hof een rol of de door de werkgever betaalde bijdragen "dezelfde risico's dekken en 
eenn soortgelijk, zo niet identiek doel hebben." Le même object ou la même cause, dus. 
Inn de zaak Guiot beschermde de ene regeling de werknemer tegen de geldelijke gevolgen 
vann werkloosheid in geval van onwerkbaar weer (vorstverlet). De andere regeling beloonde 
dee werknemers voor trouw aan een bepaalde economische sector, in casu de bouw, met 
eenn systeem van getrouwheidszegels respectievelijk een eindejaarspremie. Dat volgens 
hett Hof een eindejaarspremie hetzelfde doel dient als getrouwheidszegels geeft mijns inziens 
aann dat het Hof een vrij ruime maatstaf aanlegt ten aanzien van de vergelijkbaarheid van 
dee betrokken regelingen. 

Opp 23 december 1999 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak Arblade. 
Inn de conclusie bij dit arrest van A-G Damaso Ruiz-Jarabo Colomer komt uitdrukkelijk 
dee vraag aan de orde op welk niveau de vergelijking plaats moet vinden in het kader van 
hett vrij verkeer van diensten. De A-G bepleit een globale vergelijking van de loonkosten 
opp jaarbasis.84 Als regelgeving in zijn details verschilt, maar wel globaal dezelfde bescher-
mingg biedt, zou het recht van het land van herkomst moeten worden toegepast. Het Hof 
neemtt deze redenering niet over maar richt zich in zijn uitspraak uitsluitend op de bepalin-
genn die de belemmering veroorzaken. In casu moest worden uitgegaan van een directe 
verdubbelingg van verplichtingen omdat de verwijzende rechter had gesteld dat in het land 
vann herkomst een gelijksoortige bescherming bestond. In dat geval mag de lidstaat van 
ontvangstt zijn regeling niet toepassen. 

811 MünchArbR ///-Löwisch par. 265 Rn. 42. 

8:: Sinay-Cytermann in: L.A. Sinay 1994, 325. 

833 HvJ EG 28 maart 1996, C-272/94 Jur 1996, 1-1905 (Guiot). 

844 C-369 en 379/96 (Arblade). 
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Eenn globale vergelijking op de wijze voorgestaan door A-G Damasco Ruiz-Jarabo 
Colomer,, ligt ten grondslag aan een afspraak tussen de Nederlandse en Belgische sociale 
partnerss in de bouwnijverheid met betrekking tot de werkingssfeer van de respectieve bouw-
CAO's.. Voor deze regeling, die ook betrekking heeft op het vrij verkeer van diensten, is 
goedd te verdedigen dat de vergelijking zich zou moeten beperken tot het globale bescher-
mings-- c.q. loonkostenniveau. De regeling in het kader van het vrij verkeer van diensten 
heeftt namelijk betrekking op het leerstuk der voorrangsregels en niet op de verwijzing. 
Dee wettelijke en CAO-bepalingen van de lidstaat van ontvangst doorkruisen het overigens 
opp de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer van toepassing zijnde recht. 
Dezee doorkruising is gericht op het tegengaan van sociale dumping en zou dan ook niet 
verderr moeten gaan dan noodzakelijk voor dat doel. Dit argument gaat echter niet in 
dezelfdee mate op voor art. 6 lid 1 EVO. 

Dee rechtspraak inzake art. 6 lid 1 EVO heeft in hoofdzaak betrekking op het ontslagrecht. 
Zoo ook in de twee tot nu toe over dit verdragsartikel gewezen Nederlandse vonnissen. In 
diee twee vonnissen was eenmaal niet en eenmaal wel sprake van een Gruppenvergleich. 
Inn een uitspraak van 2 december 1994 oordeelde de Kantonrechter Haarlem uitsluitend 
overr art. 1639w BW(oud).85 In de uitspraak van de Kantonrechter Den Haag van 6 oktober 
19988 is wel sprake van een zekere samenhang tussen regels.86 Niet helemaal duidelijk 
iss echter hoe groot de groep met elkaar samenhangende regels precies is. Het verbod op 
ontslagg tijdens ziekte wordt geacht in onverbrekelijke samenhang te staan met de op 
overtredingg van dat verbod gestelde sancties inclusief de daarvoor beschikbare termijnen. 
Onduidelijkk is echter of ook de andere aspecten van het gegeven ontslag in samenhang 
wordenn beoordeeld. Het beroep op kennelijk onredelijk ontslag ex art. 7:681 BW wordt 
afgewezenn nu naar Nederlands recht een beroep op nietigheid en een beroep op on-
redelijkheidd elkaar uitsluiten en het gekozen Keniaanse recht geen met art. 7:681 BW 
vergelijkbaree regeling kent. Ten aanzien van de regelmatigheid van het ontslag tenslotte, 
wordtt geconstateerd dat aan de bepalingen van Nederlands recht is voldaan. 

Groepsgewijzee vergelijking veronderstelt mijns inziens dat bij de vergelijking in zekere 
matee geabstraheerd wordt van de eis. Hoe groter de groep regels die in de vergelijking 
wordtt betrokken, hoe meer ook niet in het geding betrokken aspecten van de arbeidsver-
houdingg relevant zijn voor de beoordeling. In de procedure is de rechter echter in 
belangrijkee mate gebonden aan zowel de stellingen van partijen als aan de eis. De bescher-
mingg van de werknemer lijk t zich in de praktijk dan ook toe te spitsen op de vraag welk 
rechtstelsell  het meest tegemoet komt aan de eis van de werknemer.88 In de hierboven 
weergegevenn casus van de Kantonrechter Den Haag werd primair een beroep gedaan op 

855 NIPR 1995, 391, Prg. 1995, 4225. Art. 7A:1639w BW(oud) is het huidige art. 7:685 BW. 
866 NIPR 1999, 73. 
877 Het verbod op ontslag tijdens ziekte is opgenomen in art. 7:670 eerste lid BW {dit was ten tijde van 

dee uitspraak het derde lid), de sanctie op overtreding van dit verbod in art. 7:677 vierde lid BW (dit 
wass ten tijde van de uitspraak het vijfde lid). 

888 Voor consumentenovereenkomsten Joustra 1997, 252 met literatuurverwijzingen. 

399 9 



22 - Rechlskeuze 

dee nietigheid van het ontslag. Nederlands recht bood die mogelijkheid, Keniaans recht 
blijkbaarr niet. Naar Nederlands recht was echter de termijn verstreken waarbinnen de 
nietigheidd kon worden ingeroepen. Naar beide rechtsstelsels was het ontslag dus geldig. 
Vervolgenss kwam de mogelijkheid aan bod van een schadevergoeding wegens kennelijk 
onredelijkk ontslag. Ook hiervoor is een complex van regels relevant, bijvoorbeeld om te 
bepalenn of de diensttijd doorgebracht bij andere onderdelen van hetzelfde concern meetellen 
voorr de hoogte van de schadevergoeding. Dit complex van regels uit een en hetzelfde stelsel 
bepaaltt uiteindelijk of en tot op welke hoogte de vordering van de werknemer kan worden 
toegewezen. . 

Mijnss inziens leidt een dergelijke aanpak van ontslagzaken niet of nauwelijks tot 
cumulatiee van voordelen. Als een ontslag is afgewikkeld onder toepassing van het gekozen 
recht,, inclusief ontslagvergoeding en/of afvloeiingsregeling en vervolgens een beroep wordt 
gedaann op de nietigheid van het ontslag op grond van het objectief toepasselijke recht, 
dann zal het uitspreken van de nietigheid moeten samengaan met het terugdraaien van de 
inn het kader van het ontslag gegeven financiële tegemoetkoming. Is het ontslag naar beide 
stelselss geldig, dan kan bij het vaststellen van de nog te betalen vergoeding rekening worden 
gehoudenn met wat reeds is uitgekeerd of is doorbetaald gedurende de ontslagtermijn. Het 
ontslagg betreft dus een arbeidsrechtelijk incident dat beheerst wordt door een samenhangend 
stelsell  van regels, en dat afgescheiden kan worden van de overige aspecten van de arbeids-
overeenkomst.. Het zelfstandige karakter van het ontslagrecht wordt in het Nederlandse 
rechtt nog versterkt doordat de betreffende rechtsregels van eigen, van het gewone recht 
sterkk afwijkende verjaringstermijnen zijn voorzien. De bepalingen die vernietigbaarheid 
vann een ontslag met zich meebrengen, bevatten termijnen van twee maanden (7:647 BW 
enn 7:677 jo 670 lid 2-5 BW) en zes maanden (BBA); het overige ontslagrecht werkt met 
eenn termijn van zes maanden (7:683 BW). 

Ookk andere veel voorkomende arbeidsconflicten betreffen geïsoleerde incidenten in de 
arbeidsrelatie.. Het concurrentiebeding en andere zaken met betrekking tot concurrentie 
doorr (ex-) werknemers vormt een duidelijk gescheiden onderwerp. Dit geldt ook ten aanzien 
vann het arbeidsongeval, dat voornamelijk problemen oproept door zijn onrechtmatige 
daadskarakterr en de nauwe samenhang met de regels van sociale zekerheid. In verreweg 
dee meeste gevallen zal toepassing van het begunstigingsbeginsel door de rechter dus plaats 
kunnenn vinden aan de hand van duidelijk omschreven regelcomplexen die betrekking hebben 
opp een incident en niet zozeer op de voorwaarden waaronder de arbeid wordt verricht. 

Alss naast de afwikkeling van het ontslag ook een eindafrekening opgesteld moet 
worden,, waarbij de werknemer zich beroept op achterstallig loon en/of vakantiegeld, komt 
echterr een gehele andere categorie regels aan bod, namelijk die met betrekking tot de 
beloning.. In tegenstelling tot het ontslag vertegenwoordigt het loon geen incident in de 
arbeidsrelatie,, maar een doorlopende karakteristiek. Daarom speelt ten aanzien van de 
loonvoorschriftenn de vraag wanneer de toepasselijke regeling vastgesteld moet worden. 
Kann er in dat verband sprake zijn van opgewekt vertrouwen aan de kant van de werkgever 
en/off  rechtsverwerking ten aanzien van een beroep op het objectief toepasselijk recht aan 
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dee kant van de werknemer? Op deze vragen kom ik hieronder terug, nadat eerst de vraag 
behandeldd is aan de hand van welke criteria de gunstigheid moet worden vastgesteld. 

Tenn aanzien van het niveau waarop regelingen moeten worden vergeleken, concludeer ik 
duss tot een vergelijking van groepen normen met een gelijksoortig onderwerp. Hierbij voel 
ikk mij gesteund door een redelijke mate van overeenstemming in de literatuur en rechtspraak 
vann de onderzochte landen. Het IPR kan op dit punt aansluiten bij het interne arbeidsrecht. 
Ditt is al minder het geval ten aanzien van de vraag aan de hand van welke criteria vervol-
genss de beoordeling plaatsvindt. Betreft het een subjectief oordeel, erop neerkomend dat 
dee werknemer mag kiezen, of is het oordeel geobjectiveerd? Als er sprake is van een 
geobjectiveerdee gunstigheid, moet de regeling dan gunstiger zijn voor deze werknemer 
mett deze arbeidsmarktpositie of is het voldoende dat de regeling in het algemeen voor 
dee betreffende groep werknemers gunstiger uitvalt? In het interne Duitse en Franse ar-
beidsrechtt wordt bij de beantwoording van deze vragen verschil gemaakt naar gelang het 
beginsell  doorwerkt in de verhouding tussen wet en CAO, tussen CAO en andere collectieve 
regelingg en tussen CAO en individuele overeenkomst. In het Franse recht lijk t bij een 
vergelijkingg tussen collectieve regelingen de positie van het collectief van werknemers 
tee worden vergeleken, bij een vergelijking tussen collectieve en individuele overeenkomst 
teltt de positie van het individu.89 In het Duitse rechtsgebied wordt echter door verschil-
lendee auteurs verdedigd dat het vergelijkingsniveau afhangt van het soort norm. Beschermt 
dee norm de individuele werknemer (Individualnortnen) dan is ook de positie van deze in-
dividuelee werknemer maatgevend voor de gunstigheidsvraag.90 Richt de norm zich op 
eenn groep, dan betreft de vergelijking ook de positie van de groep. Ook dit laatste wordt 
well  aangeduid als Gruppenvergleich. De toepassing van het begunstigingsbeginsel wordt 
duss in het interne recht gecompliceerd doordat er op diverse niveaus een samenloop van 
normenn kan ontstaan en doordat het beginsel op zeer ongelijksoortige regelingen wordt 
toegepast.. Deze complicaties doen zich in het IPR in veel mindere mate voor. 

Inn het kader van art. 6 EVO vindt de vergelijking plaats tussen normen op hetzelfde 
niveau.. Wetten worden vergeleken met wetten, eventueel aangevuld met CAO-normen. Dat 
dezee vergelijking plaatsvindt, is echter het gevolg van het handelen van de individuele 
werkgeverr en dee individuele werknemer. Deze zijn namelijk een rechtskeuze overeen-
gekomen.. De vergelijking heeft uitsluitend betrekking op normen die rechten verlenen aan 
dee individuele werknemer. Het is immers de individuele werknemer die niet ten gevolge 
vann een rechtskeuze de bescherming mag verliezen van het objectief toepasselijk recht. 
Mijnss inziens pleit dit, samen met de individuele oriëntatie van het IPR, voor een beoor-
delingg op individueel niveau. Het gaat dus om de vraag welk recht voor deze werknemer 
gunstigerr is. Vervolgens rijst de vraag of het gunstigheidsoordeel subjectief is of op 
objectievee factoren berust. Met andere woorden, bepaalt de werknemer zelf wat hij het 
gunstigstt acht of doet de rechter dit aan de hand van objectieve factoren, al dan niet 

899 Sinay-Cytermann in: L.A. Sinay 1994, 325. 

900 Schaub 1992, 1527; MünchArbR ///-Löwisch par. 265 Rn. 32-33 (1993, 364). 
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rekeningg houdend met de bijzondere omstandigheden van deze specifieke werknemer? 
Inn het Duitse arbeidsrecht lijk t de gunstigheid in het algemeen objectief beoordeeld te 
worden.. Slechts als op basis van objectieve criteria geen keuze mogelijk is, zoals bij 
sommigee werktijdenregelingen, mag de werknemer zelf een keuze uitbrengen.91 In het 
kaderr van art. 6 EVO kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan de keuze tussen nietigheid 
vann een gegeven ontslag op basis van recht X of schadevergoeding in verband met de on-
redelijkheidd van het ontslag gebaseerd op recht Y. Er is inderdaad iets voor te zeggen om 
dezee keuze aan de werknemer te laten. Een dergelijke keuzevrijheid roept echter de vraag 
opp hoe en wanneer deze keuze moet worden uitgebracht. 

Inn een vonnis van 31 augustus 1988 overwoog de Kantonrechter Den Haag dat 

"Kuwaitt zich naar Kuwaits recht heeft gedragen door op de wijze die het recht van Kuwait voorschrijft 
eenn schadeloosstelling te berekenen en te betalen; ook is niet gebleken dat eiser tijdens zijn dienstver-
bandd zich beroepende op Nederlands recht vakantietoeslag heeft geclaimd; volgens het recht van 
Kuwaitt heeft gedaagde, naar zij onweersproken heeft gesteld, aan al haar verplichtingen ten opzichte 
vann eiser voldaan. Dat voorzover men tot de conclusie zou moeten komen dat Nederlands recht van 
toepassingg is en voorzover men zou menen dat de vordering van eiser wat betreft zijn vakantie echter 
voldoendee duidelijk is gespecificeerd, de vordering evenmin toewijsbaar voorkomt aangezien men 
niett van twee walletjes kan eten: men kan niet enerzijds de schadeloosstelling, berekend volgens het 
rechtt van Kuwait accepteren ... en dan daarnaast 'vakantierechten' vorderen naar Nederlands recht."92 

Ditt vonnis is gewezen ruim voor de invoering van het EVO. Het staat ook niet in het teken 
vann een beperking van de rechtskeuze, maar heeft uitsluitend betrekking op het in casu 
opp basis van de objectieve verwijzing van toepassing zijnde recht. Toch is het vonnis 
interessantt voor een aantal van de door art. 6 lid 1 EVO opgeroepen vragen. De wijze 
waaropp de rechtsstelsel door de kantonrechter worden vergeleken, wijkt duidelijk af van 
dee boven door mij gepropageerde groepsgewijze vergelijking. Onder de begunstigingstoets 
vann het EVO zou het mijns inziens niet zijn toegestaan de schadeloosstelling in verband 
mett (onregelmatige) beëindiging af te zetten tegen het vakantiegeld, nu dit twee totaal 
verschillendee normengroepen betreft. Daarnaast doet het vonnis een uitspraak over de de 
vraagg tot welk tijdstip de werknemer een beroep kan doen op het objectief toepasselijk 
recht.. Kan de werknemer dit recht verwerken? 

Löwischh verdedigt voor het Duitse CAO-recht dat in geval van een meerzijdige regeling 
diee betrekking heeft op de verplichting van beide partijen, de keuze voor toepassing van 
hett ene of juist het andere normencomplex zou moeten plaatsvinden op het moment dat 
dee samenloop ontstaat. Ten aanzien van twee regelingen die verschillen op het punt van 
dee lengte van de opzegtermijn moet volgens hem bij voorbaat duidelijk zijn, welke regeling 

911 MünchArbR ///-Löwisch par. 265 Rn. 45 e.v. (1993, 366 e.v.) stemt af op de geobjectiveerde belangen 
vann deze werknemer in deze (economische) omstandigheden. Zöllner (1983, 320) acht echter persoon-
lijk ee omstandigheden en tijdsgebonden factoren niet relevant. Zie voor de keuzemogelijkheid Schaub 
1992,, 1532. 

922 NI PR 1989, 446 
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vann toepassing is.93 Een dergelijk standpunt heeft niet alleen gevolgen voor het tijdstip 
vann het gunstigheidsoordeel maar ook voor de maatstaven aan de hand waarvan het oordeel 
plaatss kan vinden. De keuze voor een korte of lange ontslagtermijn kan dan bijvoorbeeld 
niett afhangen van de vraag wie, de werkgever of de werknemer, het initiatief neemt tot 
beëindigingg van de arbeidsverhouding. Dit is ook precies de bedoeling van Löwisch. De 
argumentatiee van Löwisch is echter beperkt tot een bepaald soort bepalingen en laat zich 
mijnss inziens niet overzetten naar het IPR. 

Inn het IPR ontstaat een eventuele samenloop tussen gekozen en objectief toepasselijk 
rechtt op het moment dat de rechtskeuze wordt uitgebracht, dan wel wijziging plaatsvindt 
vann het objectief toepasselijk recht. Het zou het beschermende karakter van art. 6 lid 1 
EVOO in ernstige mate ondergraven als de werknemer ook op dat moment een keuze moet 
makenn tussen het gekozen recht en het objectief toepasselijke recht. Zo min als hij geacht 
wordtt zich te kunnen verweren tegen een rechtskeuzevoorstel van de werkgever, zo min 
magg van hem verwacht worden dat hij direct bij het totstandkomen van de rechtskeuze 
openlijkk een beroep doet op het objectief toepasselijk recht. Het moet dus mogelijk zijn 
inn een later stadium een beroep te doen op art. 6 lid 1 EVO. Dit brengt risico's mee voor 
dee werkgever. Deze kan immers achteraf geconfronteerd worden met - eventueel zelfs 
aanzienlijkee - kostenverhogingen als de werknemer alsnog toepassing eist van gunstigere 
dwingendee bepalingen met betrekking tot vakantiegeld, loonhoogte, bonusregelingen etc. 
Ditt probleem bestaat echter ook in het interne arbeidsrecht. Het wordt daar ondervangen 
doordatt de diverse vorderingen van de werknemer onderworpen zijn aan korte verjaringster-
mijnen.. Vakantieaanspraken verjaren naar Nederlands recht na twee jaar (7:642 BW); de 
(loon)vorderingenn gebaseerd op art. 7:621 ep u i l verjaren na zes maanden, het recht op 
vakantiebijslagg na twee jaar (art. 20 WML). Loonvorderingen zelf verjaren echter slechts 
naa vijfjaar, zie art. 3: 307 BW. De nationale wetgever heeft dus duidelijk keuzes gemaakt 
tenn aanzien van de bescherming van de werkgever tegen aanspraken van de werknemer 
gebaseerdd op dwingend arbeidsrecht. Er is veel voor te zeggen, deze keuze ook voor het 
beroepp op art. 6 lid 1 EVO over te laten aan het interne arbeidsrecht. Het is dus mijns 
inzienss het meest in overeenstemming met de bedoeling van art. 6 lid 1 EVO om een beroep 
opp het objectief toepasselijk recht EVO te allen tijde mogelijk te achten en dat beroep ook 
terugwerkendee kracht te verlenen. Het objectief toepasselijk recht bepaalt vervolgens in 
hoeverree de op dit recht gebaseerde claims van de werknemer verjaard zijn. 

Tenn aanzien van de meest voorkomende grond van procedures, te weten het ontslag 
speeltt het aspect van terugwerkende kracht overigens niet. Het ontslagrecht wordt pas 
relevantt als er een ontslag dreigt of heeft plaatsgevonden. Dan pas ontstaat een samenloop 
tussenn de verschillende regelingen van ontslagrecht. Als de diverse voor toepassing in 
aanmerkingg komende rechtsstelsels verschillende remedies kennen, vindt een keuze primair 
plaatss door de eiser, bij het formuleren van de eis. Voor beoordeling van de gunstigheid 

933 MünchArbR ///-Löwisch 1993 par. 265 Rn. 43 en 56. Overigens lijkt Schaub (1992, 1527) de toepas-
selijkheidd van het begunstigingsbeginsel te beperken tot regels met betrekking tot de inhoud van de 
overeenkomst.. Noch regels inzake de totstandkoming, noch die met betrekking tot de beëindiging 
zoudenn er onder vallen. 
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vann een gebod tot herstel van de dienstbetrekking ten opzichte van het toekennen van een 
ontslagvergoedingg lijk t de subjectieve keuze van de werknemer dan ook de beste maatstaf. 

2.55 Art. 7:685 BW en het systeem van het EVO 

Hett systeem van art. 6 lid 1 EVO moet dus mijns inziens zo worden ingevuld dat de 
vergelijkingg plaatsvindt op groepsniveau, tussen de verschillende (wettelijke) regelingen 
vann hetzelfde onderwerp, bijvoorbeeld het ontslag of de betaalde vakantie. Als het objectief 
toepasselijkee recht gunstiger is voor de betrokken individuele werknemer, dient het te 
wordenn toegepast, waarbij er ruimte is om bij ongelijksoortige bescherming de keuze aan 
dee werknemer te laten. Hoe past nu de ontbinding van de overeenkomst door de kantonrech-
terr in dit systeem? 

Art.. 7:685 BW verklaart dat "ieder der partijen .. te allen tijde bevoegd [is] zich tot 
dee kantonrechter te wenden met het verzoek de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige 
redenenn te ontbinden." Deze mogelijkheid van snelle ontbinding door de rechter is relevant 
bijj  arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.94 Ontbinding door de kantonrechter is verder 
voorr de werkgever de enige mogelijkheid tot (eenzijdige) beëindiging van de arbeidsover-
eenkomstt in die gevallen waarin een opzeggingsverbod van toepassing is.95 Sinds de 
inwerkingtredingg van de Wet flexibilitei t en zekerheid zijn de meeste opzeggingsverboden 
opgenomenn in art. 7:670 en 670a BW. In art. 670 BW is de ontslagbescherming geregeld 
vann onder andere zieke werknemers, zwangeren en dienstplichtigen. Daarnaast bevat het 
BWW de voorheen in de Wet op de ondernemingsraden en Arbo-wet opgenomen regeling 
voorr opzegging ten aanzien van leden en kandidaat-leden van ondernemingsraden en arbo-
commissies.. De hiermee bereikte concentratie van opzeggingsverboden in het BW is 
overigenss niet volledig: ook de AWGB bevat een opzeggingsverbod.96 Ontbinding door 
dee rechter vormt in een aantal van deze gevallen een mogelijkheid om alsnog de arbeids-
overeenkomstt te doen eindigen. Het gaat dan om die gevallen waarin het opzeggingsverbod, 
ongeachtt de ontslagreden, van kracht is tijdens een bepaalde periode, bijvoorbeeld gedurende 
ziekte-- en zwangerschapsverlof of zolang de werknemer lid is van de OR.97 De ontbin-
dingsmogelijkheidd is in die gevallen dus complementair aan de beperkingen die de wet 
steltt aan de eenzijdige beëindiging door de werkgever. 

Dee belangrijkste ontslagbeperking van het Nederlands recht en daarmee de belangrijkste 
verklaringg voor de populariteit van ontbinding door de kantonrechter is echter niet gelegen 

944 Deze zijn bijvoorbeeld in de zeevaart niet ongebruikelijk. Voor die bedrijfstak geldt een met art. 7:685 
vergelijkbaree bepaling die is opgenomen in art. 439 Wetboek van Koophandel. 

955 Zie voor de samenhang tussen opzeggingsverboden en ontbinding door de rechter ook art. 688 van 
hett (ingetrokken) wetsvoorstel inzake een nieuwe ontslagrecht en de MvT daarbij: HSl cahiers 10 
1995,, 54 en 128-129; Van der Heijden HSl cahiers 10 1995, 9, De Laat HSl cahiers 10 1995, 18. 
Boonstra,, De Kleermaeker en Knegt 1999, 13. 

966 Art. 8 AWGB. 
977 Een ontslagverbod kan een ontslag verbieden als dit geschiedt om bepaalde redenen bijv. wegens 

huwelijk.. In dat geval vormt ontbinding geen mogelijkheid om alsnog tot beëindiging te komen. 
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inn het bestaan van specifieke opzeggingsverboden maar in het bestaan van art. 6 BBA. Art. 
7:6855 BW vormt namelijk in de praktijk hoofdzakelijk een alternatief voor het aanvragen 
vann een ontslagvergunning bij de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening.98 Deze 
samenhangg tussen art. 6 BBA en art. 7:685 BW bestaat ook in procedures met een inter-
nationaal-privaatrechtelijkk karakter. Dit blijkt onder andere uit de procedures weergegeven 
inn NIPR 1997, 354 en NIPR 1998, 308. In beide gevallen had de werkgever de arbeidsover-
eenkomstt al opgezegd. Ontbinding werd voorwaardelijk aangevraagd en wel door de 
werkgever,, voor het geval de opzegging nietig zou zijn in verband met het ontbreken van 
eenn ontslagvergunning.99 

Hett bestaan van de mogelijkheid om de kantonrechter te verzoeken om ontbinding van 
dee arbeidsovereenkomst, hangt dus ten nauwste samen met beperkingen die het recht oplegt 
aann de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst. Deze nauwe samenhang maakt het 
volgenss mij wenselijk, zo niet noodzakelijk dat in internationaalprivaatrechtelijke situaties 
err een samenloop bestaat tussen toepasselijkheid van het nationale ontslagverbod en 
toepasselijkheidd van de ontbindingsmogelijkheid. Art. 7:685 BW is dus mijns inziens niet 
tee beschouwen als een zelfstandige bepaling van dwingend recht die de werknemer be-
schermt,, maar vormt een onmisbaar onderdeel van de regeling met betrekking tot het einde 
vann de dienstbetrekking. 

Dezee stellingname wordt gecompliceerd doordat een gedeelte van de opzeggingsver-
bodenn alsmede het ontslagverbod van 6 BBA een zelfstandig internationaal geldingsbereik 
hebben.. Ook in die gevallen vormen mijns inziens opzeggingsverbod en ontbin-
dingsmogelijkheidd een twee-eenheid. Daarom dient de toepassing van het BBA op een 
internationalee arbeidsovereenkomst samen te gaan met de mogelijkheid ontbinding door 
dee rechter te verkrijgen ex art. 7:685 BW.100 Voor het ontslagverbod ten aanzien van 
OR-ledenn is dit niet anders. Ook de Wet op de ondernemingsraden heeft een autonoom 
internationaall  geldingsbereik, in dit geval gebaseerd op de plaats van vestiging van de 
ondernemingg (zie hierover hoofdstuk 4 van deel IV). De ontslagbescherming van leden 
vann de OR maakt deel uit van het systeem van medezeggenschap. Leden van een Neder-
landsee ondernemingsraad dienen dan ook tegen opzegging te worden beschermd naar 
Nederlandsee maatstaven, ongeacht het toepasselijk recht op hun arbeidsverhouding. In dat 

988 Boonsira, De Kleermaeker, Knegt 1999, 15-17. 
999 Resp. Ktr Amsterdam lOjuli 1997 en KtxSittard29juli 1998. Het beroep op art. 7:685 BW weerhield 

dee werkgever in NIPR 1998, 308 er niet van zich in de procedure m.b.t. de nietigheid van het ontslag 
tee beroepen op toepasselijkheid van Amerikaans recht op de overeenkomst. 

1000 Verg. resp. Ktr Amsterdam 25 september 1991 Prg. 1992, 3619. In dit vonnis wordt de met art. 7:685 
BWW vergelijkbare bepaling van art. 74m WvK (oud) toegepast op de rechtsverhouding tussen een 
inn Nederland opererende agent en zijn principaal, ondanks het feit dat op de overeenkomst krachtens 
rechtskeuzee Engels recht van toepassing is. De mogelijkheid de rechtsverhouding te doen ontbinden 
onderr toekenning van een vergoeding, wordt gezien als voorrangsregel. Ook in deze casus is het BBA 
vann toepassing. 
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gevall  moet echter mijns inziens tevens beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk 

zijnn via art. 7:685 BW. 
Ikk kom dus tot de volgende toepassingsmogelijkheden voor art. 7:685 BW. Ten eerste 

iss art. 7:685 BW een integraal onderdeel van de lex causae. De regeling is daarbij te 
beschouwenn als dwingend recht in de zin van art. 6 lid 1 EVO zodat de werknemer ook 
bijj  een andersluidende rechtskeuze ontbinding kan verzoeken in gevallen waarin Nederlands 
rechtt objectief toepasselijk is. Tenslotte is ontbinding door de rechter ex art. 7:685 BW 
mogelijkk in alle gevallen waarin een Nederlands opzeggingsverbod van toepassing is dan 
well  een vergunning ex 6 BBA nodig is. In de praktijk zal deze meervoudige toepasselijkheid 
vann art. 7:685 BW overigens zelden tot problemen leiden. Een lid van een Nederlandse 
ondernemingsraadd werkt in de praktijk eigenlijk altijd onder Nederlands recht. Ook de 
toepasselijkheidd van art. 6 BBA loopt in belangrijke mate gelijk op met toepasselijkheid 
vann Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst. 

33 Vrijheid van rechtskeuze: een overgangsprobleem 

Hett EVO is na nederlegging van de zevende akte van ratificatie per 1 april 1991 in werking 
getredenn voor België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg 
enn het Verenigd Koninkrijk. Inwerkingtreding in Nederland volgde kort hierop, namelijk 
opp 1 september 1991. Inmiddels zijn alle 15 lidstaten van de Unie bij het verdrag aanges-
loten.. Het verdrag is in elk van de verdragsluitende staten van toepassing op overeenkom-
stenn die gesloten zijn na inwerkingtreding van het verdrag voor die staat.101 De Nederland-
see rechter dient het verdrag derhalve toe te passen op overeenkomsten gesloten na 1 septem-
berr 1991, de Duitse rechter op contracten gesloten na 1 april van datzelfde jaar. Een drietal 
landen,, te weten Denemarken, België en Luxemburg, had echter al voor de officiële in-
werkingtredingg eenzijdig tot toepassing van de regels van het EVO besloten.102 Andere 
landen,, zoals Duitsland en Engeland, zijn op de inwerkingtreding vooruitgelopen met wet-
gevingg die de conflictregels van het EVO min of meer letterlijk in de nationale wetgeving 
opneemt.. In Duitsland vond dit plaats in de 1986, bij gelegenheid van de herziening van 
dee iPR-regeling in het Einführungsgesetz zum Bürgerhchen Gesetzbuche (EGBGB). " Daar-
naastt oefende het verdrag ook voor de inwerkingtreding al invloed uit op het IPR van ver-
schillendee bij het verdrag aangesloten landen doordat daarin opgenomen regels bij wege 
vann anticipatie werden toegepast. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor Nederland. 

Tenn aanzien van de geoorloofdheid van anticipatie heeft de Hoge Raad een standpunt 
ingenomenn in het Balenpers-arrest. Daarin stelde de Hoge Raad dat "[m]et name als het 
gaatt om een multilateraal verdrag dat ertoe strekt in de verdragsstaten eenvormige, algemeen 
geldendee regels van internationaal privaatrecht in te voeren, [...] een dergelijke toepassing 

loii  Art. 17 EVO. 
1022 Resp. bij wet van 9 mei 1984, van 14 juli 1987 en van 27 maart 1986. Foyer J.D.1. 1991,602; Lagarde 

ReRe v.Crit. dip 1991, 289. 

1033 Zie voor de kritiek op de 'verduistering van staat' die dientengevolge plaatsvindt: Aanbeveling van 

dee Commissie 85/1 I l /EEG van 15 januari 1985 PB EG 1985 L 44/42. 
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opp haar plaats [zal] zijn - ook indien het verdrag inhoudt of meebrengt dat die regels slechts 
behoevenn te worden toegepast op na zijn inwerkingtreding voorgevallen rechtsfeiten -
wanneerr de verdragsregel niet wezenlijk verschilt van de ongeschreven regels die zich 
eerderr in het Nederlandse internationaal privaatrecht hadden ontwikkeld, en te verwachten 
valtt dat het verdrag binnen afzienbare tijd voor Nederland in werking zal treden. Een en 
anderr is voor wat art. 4 EVO betreft het geval."104 

Alss de in het EVO opgenomen conflictregel identiek is of tot gelijke uitkomsten leidt 
alss het voordien geldende recht, maakt het echter niet uit of de oude conflictregel wordt 
gehanteerdd of die van het EVO. De anticipatie heeft dan slechts invloed op de wijze waarop 
hett vonnis wordt gemotiveerd.'u:> Ook de noodzaak om nauwkeurig te bepalen of het 
verdragg op grond van het overgangsrecht formeel wel of niet van toepassing is, vervalt 
dan.. Als het conflictenrecht met betrekking tot arbeidsovereenkomsten echter door het EVO 
wordtt gewijzigd, zoals in het geval van art. 6 lid 1 EVO, ontstaat er op dit terrein wel een 
probleem.. Dit probleem wordt primair beheerst door het overgangsrecht. 

Dee overgangsrechtelijke regeling van het EVO, zoals deze is opgenomen in in art. 17, 
verplichtt tot toepassing van het EVO op overeenkomsten gesloten na de inwerkingtreding. 
Hett verdrag verbiedt echter niet om de daarin opgenomen regels ook toe te passen op al 
bestaandee overeenkomsten, hetzij bij wege van anticipatie, hetzij op basis van een nationale, 
aanvullendee overgangsregeling zoals deze bijvoorbeeld is opgenomen in het Duitse EGBGB. 

Al ss de in art. 17 EVO opgenomen regeling niet wordt aangevuld met nationaal over-
gangsrechtt en/of anticiperende toepassing van het verdrag, kan het ten aanzien van arbeids-
overeenkomstenn nog lange tijd duren voor de regeling van het EVO het nationale conflicten-
rechtt voor arbeidsovereenkomsten geheel vervangen heeft. Arbeidsovereenkomsten zijn 
immerss duurovereenkomsten die een zeer lange looptijd kunnen hebben. Als gekeken wordt 
naarr de in het NIPR in de jaargangen 1996 tot 1998 gepubliceerde rechtspraak met betrek-
kingg tot sinds 1996 in eerste aanleg aanhangig gemaakte arbeidszaken, blijkt dat een 
meerderheidd hiervan betrekking heeft op arbeidsverhoudingen die reeds bestonden voor 
dee inwerkingtreding van het EVO in 1991.106 De in het Nederlandse 1PR beroemd geworden 
arbeidsverhoudingg tussen Baron Mackay en American Express, die geleid heeft tot twee 
standaardarrestenn op het terrein van het internationale arbeidsrecht, duurde zelfs meer dan 
twintigg jaar. Het is de vraag of het wenselijk is, nog jaren lang op dergelijke gevallen een 
inmiddelss achterhaalde IPR-regel te blijven toepassen. In Duitsland is deze vraag in 1992 

1044 Hoge Raad 25 september 1992 NJ 1992, 750; AAe 1993, 207-215 nt. De Boer (Société Nouvelle des 
Papeteriess de 1'Aa SA (Fr) v. BV Machinefabriek BOA (NL); 'Balenpers'). 

1055 Vergelijk Ktr Sittard 29 jul i 1998 NIPR 1998, 308. 
1066 In het NIPR zijn in de periode 1996-1998 12 casus gepubliceerd inzake internationale arbeidsovereen-

komstenn niet zijnde overeenkomsten met zeelieden, die betrekking hebben op rechtzaken die na 
inwerkingtredingg aanhangig zijn gemaakt. Van deze 12 casus betreffen er 7 overeenkomsten gesloten 
voorr inwerkingtreding van het EVO, 3 hebben betrekking op na die datum gesloten overeenkomsten 
enn van 1 casus zijn onvoldoende gegevens opgenomen. Zeelieden vormen wat de duur van hun 
arbeidsverhoudingg betreft een aparte groep omdat een niet onbelangrijke deel van de bemanning wordt 
aangenomenn op tijdelijke contracten (voor een bepaalde reis, of voor een bepaalde periode). 
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aann de orde gekomen in het zogenaamde piloten-arrest van het Bundesarbeitsgericht.1 1 

Ditt arrest heeft betrekking op het Duitse overgangsrecht. 

Hett Duitse overgangsrecht is niet gebaseerd op art. 17 EVO maar op de overgangsregeling 
vann art. 220 lid 1 EGBGB, dat betrekking heeft op het gehele Duitse conflictenrecht zoals 
datt is opgenomen in het EGBGB. Art. 220, dat evenals de omzetting van het EVO in nationaal 
rechtt dateert van 1986, is ruimer geformuleerd dan art. 17 EVO. Volgens art. 220 lid 1 
EGBGBB is het oude verwijzingsrecht van toepassing op voor de inwerkingtreding van het 
nieuwee recht abgeschlossenen Vorgange. Over de betekenis van deze zinsnede voor 
duurovereenkomstenn als de arbeidsovereenkomst bestond in de Duitse literatuur onenigheid. 
Eenn aantal auteurs verkoos aansluiting bij de overgangsregeling van het EVO en achtte de 
nieuwee conflictregels slechts van toegepassing op na de inwerkingtreding gesloten arbeids-
overeenkomsten.. Anderen pleitten daarentegen voor directe toepassing van de nieuwe 
conflictregelss op alle effecten van de arbeidsovereenkomst die optreden na inwerkingtreding 
vann de regeling, al dan niet met voorbehouden ten gunste van verkregen rechten en 
gerechtvaardigdd vertrouwen (Vertrauensschutz). 

Aann deze onzekerheid kwam dus een einde met het arrest van 29 oktober 1992. In 
ditt arrest koos het BAG voor directe toepassing van de nieuwe conflictregels op alle 
arbeidsverhoudingenn die voortduren na de datum van inwerkingtreding van de iPR-regeling, 
tenzijj  dit een ongeoorloofde inbreuk zou betekenen op voor die tijd verkregen rechten. 
Alss een bepaald incident, zoals in het onderhavige geval een overgang van onderneming, 
zichh voordoet na inwerkingtreding van het nieuwe 1PR, worden de gevolgen daarvan op 
dee arbeidsovereenkomst bepaald aan de hand van het recht dat op basis van de nieuwe 
regelgevingg van toepassing is. Volgens het BAG is deze interpretatie niet in strijd met het 
verbodd op terugwerkende kracht van art. 17 EVO maar doet hij juist recht aan het 
uniformerendee karakter van het EVO. Tevens ontkent het BAG dat hierdoor in strijd met 
dee bescherming van verkregen rechten en gerechtvaardigd vertrouwen wordt gehandeld. 

Dee bescherming van verkregen rechten en gerechtvaardigd vertrouwen speelt met name 
eenn rol als de partijen bij de arbeidsovereenkomst in de periode voor de inwerkingtreding 
vann het EVO een rechtskeuze hebben uitgebracht. Volgens de Duitse auteur Mankowski 
hebbenn de partijen zich in dat geval een voorstelling gemaakt over het toepasselijke recht. 
Eenn conflictenrechtelijke rechtskeuze door partijen was in het oude Duitse recht onbeperkt 
toegestaan.. Hierdoor zouden bij de partijen verwachtingen zijn ontstaan met betrekking 
tott hun onderlinge rechten en plichten. Deze mogen niet door een na die tijd opgetreden 
wijzigingg van het IPR worden gefrustreerd. Mankowski plaatst dit probleem in zijn noot 
bijj  het arrest zelfs in het teken van de grondwettelijke eigendomsbescherming en acht het 
arrestt in strijd met de grondwet.108 

Hett BAG is echter niet erg onder de indruk van de argumenten gebaseerd op verkregen 
rechten.. Nog los van de lastige discussie wanneer in het arbeidsrecht sprake is van een 
'verkregenn recht', ondergaat een arbeidsverhouding altijd invloed van latere wijzigingen 

1077 BAG 29 oktober 1992 - 2 AZR 267/92 IPRax 1994, 123. 

1088 Mankowski IPRax 1994, 90-92. 
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inn het op die arbeidsverhouding toepasselijke recht. Wijziging van de dwingende regelgeving 
iss in het arbeidsrecht bepaald geen bijzonderheid en er zal dus niet snel sprake zijn van 
gerechtvaardigdee verwachtingen aan de zijde van de werkgever met betrekking tot de on-
veranderlijkheidd van de onderlinge rechten en plichten. Dit geldt volgens het BAG ook voor 
lateree wijzigingen in het IPR. Het aanwezig zijn van een rechtskeuze doet hier volgens 
hett BAG niet aan af. Met het gerechtvaardigd vertrouwen van partijen wordt voldoende 
rekeningg gehouden door de nieuwe iPR-regeling slechts toe te passen op na inwerkingtreding 
vann die regeling opgetreden Teiiwirkungen.m Mijns inziens betekent dit, dat in ieder 
gevall  een aantal voor de rechtspraak belangrijke 'incidenten' in de arbeidsverhouding, zoals 
hett ontslag en het arbeidsongeval, in Duitsland beoordeeld wordt aan de hand van de nieuwe 
lPR-regels."°° Dit zou dan mijns inziens ook moeten gelden voor de gevolgen van een 
internationalee overplaatsing inclusief de gevolgen daarvan op het toepasselijke recht, als 
dezee overplaatsing plaatsvindt na inwerkingtreding van de nieuwe regeling. 

Anderss dan in Duitsland is het EVO in Nederland niet omgezet in nationale wetgeving. 
Ookk is bij de invoering van het EVO de overgangsregeling van art. 17 niet van eigen 
nationalee aanvullingen of wijzigingen voorzien. Dit betekent dat slechts de in art. 17 
opgenomenn regeling bepalend is voor de formele toepasselijkheid van het EVO. Het tijdstip 
waaropp de overeenkomst die aan de vordering ten grondslag ligt, is gesloten, is in art. 17 
EVOO doorslaggevend. Dit uitgangspunt roept voor het arbeidsrecht echtereen lastig probleem 
op.. Het is namelijk de vraag of ingrijpende wijzigingen in een arbeidsverhouding beschouwd 
moetenn worden als contractsvernieuwingen. Internationale overplaatsingen en andere 
drastischee wijzigingen in de positie van de werknemer leiden altijd tot nadere afspraken 
tussenn werkgever en werknemer. Lang niet altijd worden deze afspraken echter vastgelegd 
inn een nieuwe arbeidsovereenkomst.111 Of dit gebeurt, wordt beïnvloed door de bedrijfs-
structuurr van de werkgever, de gedetailleerdheid van de oorspronkelijke overeenkomst, 
dee vereisten gesteld door het vreemdelingenrecht van het land waarheen de werknemer 

1099 Zie voor kritiek op deze stellingname Mankowski IPRa.x 1994, 92. 
1100 De Neuregelung bevat een integrale regeling van het IPR waardoor ook arbeidsongevallen eronder 

vallen.. Ten aanzien van het EVO is dat de vraag. Het EVO heeft uitsluitend betrekking op verbintenis-
senn uit overeenkomst. Het verdrag kan dan op twee manieren relevant zijn voor het toepasselijk recht 
opp een arbeidsongeval. Ten eerste kan de aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen worden gek-
walificeerdd als een probleem van arbeidsovereenkomstenrecht (niet-nakoming door de werkgever 
vann zijn verplichting te zorgen voor een veilige werkomgeving). Ten tweede kan de aansprakelijkheid 
wordenn gekwalificeerd als een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, waarna voor hel toepasselijk 
rechtt accessoir wordt aangeknoopt aan het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. 
Verg.. Pres.Rb. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996, 445. 

ll  i l Werkgevers in de landen van de Europese Unie moeten sinds de invoering van een informatieplicht 
bijj  Richtlijn 91/533/EEG PB EG 1991 L 288 schriftelijk opgave verschaffen met betrekking tot een 
aanta!!  aspecten van uitzending naar het buitenland. Deze opgave betreft o.a. de duur van de uitzending 
enn eventuele terugkeer naar Nederland. Dit schriftelijke stuk wijst echter niet noodzakelijk op een 
nieuwee arbeidsovereenkomst. Het kan ook beschouwd worden als een eenzijdige verklaring van de 
werkgeverr die een aanvulling vormt op de reeds bestaande arbeidsovereenkomst. 
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wordtt overgeplaatst etc. Er bestaat dus geen noodzakelijk verband tussen de ingrijpendheid 
vann de wijziging en het al dan niet afsluiten van een nieuwe overeenkomst."" 

Eenn van de grote voordelen van de door het BAG gekozen oplossing is dat deze de 
overgangsrechtelijkee situatie niet laat afhangen van het formeel-juridische criterium van 
dee contractsvernieuwing. Dit criterium lijk t wel een rol te spelen bij de Nederlandse inter-
pretatiee van art. 17 EVO, hoewel er te weinig jurisprudentie is om hierover een harde 
uitspraakk te doen. In een tweetal uitspraken van lagere rechters wordt nadrukkelijk gewezen 
opp het feit dat er ten tijde van de uitzending geen nieuwe arbeidsovereenkomst is opge-
maakt.. Aan deze constatering wordt echter noch wat betreft de toe te passen verwijzings-
regel,, noch wat betreft het uiteindelijk toe te passen recht enige consequentie verbon-
den."3 3 

Hett gebrek aan aandacht in jurisprudentie en literatuur wordt mede veroorzaakt door 
hett feit dat de overgangsrechtelijke problematiek ten aanzien van het EVO beschouwd wordt 
alss een grotendeels theoretisch probleem. Voorzover de regeling van het EVO aansluit op 
diee van het commune IPR, mag immers in alle gevallen dat het EVO formeel niet van toe-
passingg is, geanticipeerd worden. Ten aanzien van art. 6 lid 2 EVO is inderdaad een aantal 
uitsprakenn aan te treffen waarin expliciet geanticipeerd wordt, in andere uitspraken wordt 
dee herkomst van de verwijzingsregel simpelweg in het midden gelaten. De erkenning van 
dee partijautonomie blijkt daarbij ook in Nederland het heikele punt te zijn. In de casus 
gepubliceerdd in NIPR 1996, 240 is sprake van een rechtskeuze. De kantonrechter anticipeert, 
dee rechtbank aarzelt en kiest uiteindelijk voor een andere oplossing.114 Is deze aarzeling 
terecht? ? 

Anticiperendee toepassing houdt in dat een verdragsregel wordt toegepast die (nog) 
niett van kracht is. In de bronnenleer van het IPR wordt anticiperende toepassing dan ook 
beschouwdd als de toepassing van een regel van ongeschreven recht. Als de bij wege van 
anticipatiee toegepaste regel afwijkt van de voordien geldende ongeschreven regel is (ook 
daar)) sprake van een overgangsrechtelijk probleem: er treedt immers een wijziging op in 
hett commune IPR. De vraag of en wanneer geanticipeerd mag worden, raakt mijns inziens 
dann ook aan dezelfde belangen en principes als het overgangsrecht. 

1122 Kronke 1980, 33, 40 en 48; Ouderdom 1993, 3. 
1133 Ktr Rotterdam 18 november 1996 NIPR 1997, 270 noemt dit gegeven expliciet in zijn overwegingen 

zonderr dat dit echter enig effect lijk t te hebben, noch op de verwijzmgsregel, noch op het uiteindelijk 
toee te passen recht. Idem Ktr Rotterdam 9 juni 1998 NIPR 1998, 307. Een dergelijke technisch-
juridischee benadering van de arbeidsverhouding lijk t in Nederland ook gebruikelijk met betrekking 
tott de identificatie van de werkgever. Zie Deel IV, hoofdstuk 3 par. 2.2. 

i uu Ktr Maastricht 16 maart 1994 en Rb. Maastricht 7 maart 1996, beide gepubliceerd in NIPR 1996, 
240.. De Rechtbank Maastricht bereikt hetzelfde doel vervolgens via een zeer discutabele hantering 
vann het leerstuk der voorrangsregels. De rechtbank past namelijk, heel ongebruikelijk, Belgische lots 
dede police toe op grond van hun geldingspretentie en wel ondanks een rechtskeuze voor Nederlands 
recht. . 
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Hett probleem van het overgangsrecht met betrekking tot duurverhoudingen heeft in de 
Nederlandsee literatuur en jurisprudentie met name aandacht gekregen naar aanleiding van 
dee perikelen rond het huwelijksvermogensrecht. In een aantal arresten besteedde de Hoge 
Raadd meer of minder expliciet aandacht aan de overgangsrechtelijke problemen die werden 
veroorzaaktt door het wijzigen van de ongeschreven verwijzingsregel enerzijds en het 
opzeggenn van een verdrag anderzijds. In het arrest 'Haagse Italianen' trok de Hoge Raad 
eenn parallel tussen het onveranderlijkheidsbeginsel in het conflictenrecht en de eerbiedigende 
werkingg in het overgangsrecht.115 De argumenten die in het conflictenrecht pleiten tegen 
eenn latere wijziging van het toepasselijke recht zouden dan tevens pleiten voor eerbiedigende 
werkingg van de nieuwe conflictregel ten opzichte van de oude. 

Voorr het huwelijksvermogensrecht geldt dat in beginsel het toepasselijk recht op het 
huwelijksvermogensregimee geen invloed ondervindt van latere wijzigingen in de aankno-
pingspunten.. Er vindt met andere woorden geen Statutenwechsel plaats.116 Voor inter-
nationalee arbeidsovereenkomsten ligt dit evenwel minder duidelijk. De hoofdregel van art. 
66 lid 2 EVO, te weten de aanknoping aan het recht van het land waar de arbeid gewoonlijk 
verrichtt wordt, is niet voorzien van een vaste peildatum, zodat de regel zelf niet dwingt 
tott onveranderlijkheid. Het BAG trekt deze parallel overigens niet, maar relateert de on-
veranderlijkheidd van het conflictenrecht aan de (on)veranderlijkheid van het materiële recht 
zelf."77 Nu ook deze ontbreekt, is het onveranderlijkheidsbeginsel geen sterk argument 
tenn gunste van de oude conflictregel voor arbeidsovereenkomsten. 

Overigenss verdwijnt ook in het huwelijksgoederenrecht de parallel met de Statutenwech-
selsel uit zicht. In plaats daarvan gaan de gerechtvaardigde partij verwachtingen een rol spelen. 
Inn het Sabah-arrest van 7 april 1989 wordt aan de nieuwe verwijzingsregel terugwerkende 
krachtt toegekend tenzij dit op grond van bijzondere omstandigheden tot onredelijk resultaten 
zouu leiden."8 Volgens de Hoge Raad is dit het geval als partijen op goede gronden waren 
uitgegaann van de toepasselijkheid van een ander recht dan het recht dat op grond van de 
nieuwee verwijzingsregel van toepassing zou zijn en tevens de inhoud van hun rechtsver-

1155 HR 27 maart 1981 NJ 1981, 335. 
1166 Zie art. 7 van het Haags Huwelijksvermogensverdrag van 14 maart 1978 Trb. 1988, 130. Een latere 

wijzigingg kan echter wel optreden op grond van art. 5 lid 2 van dit verdrag. 
1177 Vergelijk Strikwerda (1997, 157) die ten aanzien van het huwelijksvermogenrecht alle drie aspecten 

vann onveranderlijkheid behandelt. Het is overigens opvallend dat het BAG de parallel met Statuten-
wechselwechsel negeert. Terwijl wijzigingen in het interne recht blijkbaar normaal worden gevonden, wordt 
StatutenwechselStatutenwechsel in het Duitse internationale arbeidsrecht bepaald niet verwelkomd. In verhouding 
mett Nederland lijk t langer te worden vastgehouden aan de toepasselijkheid van het oorspronkelijk 
vann toepassing zijnde recht. Zie Gamillscheg 1959, 182 en BAG 29 oktober 1992 - 2 AZR 267/92, 
IPRaxIPRax 1994, 123 (Piloten-arrest). 

1188 HR 7 april 1989 NJ 1990, 347 (Sabah). Joppe (WPNR 1989, 536) gaat er overigens van uit dat de 
Hogee Raad in dit arrest geen terugwerkende kracht heeft gepropageerd maar slechts een regeling heeft 
getroffenn voor de periode waarin in Nederland onzekerheid bestond ten aanzien van de geldende 
conflictregel. . 
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houdingg hadden afgestemd op dat andere recht.119 Van vertrouwen gebaseerd op het oude 
conflictenrechtt kan sprake zijn, als er onder dat oude recht een duidelijke, voor eenieder 
kenbaree verwijzingsregel bestond. In het huwelijksvermogensrecht was er met betrekking 
tott de inhoud van de verwijzingsregel echter een probleem omdat zich over een lange 
termijnn een verandering in de jurisprudentie had voorgedaan.120 In dat geval kan het ver-
trouwenn van de partijen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op bij een deskundige ingewonnen 
informatie.. Ten aanzien van het arbeidsovereenkomstenrecht is een vergelijkbare onzeker-
heidd ten aanzien van het geldende conflictenrecht te herkennen in de overweging van de 
Rechtbankk Maastricht 7 maart 1996 (NIPR 1996, 240) waarin twijfel wordt uitgesproken 
overr het bestaan van een vrije rechtskeuze onder het oude recht. 

Eenn rechtskeuze door partijen wijst erop dat partijen een bewuste keuze hebben gemaakt 
voorr een bepaald recht. Deze keuze hebben ze waarschijnlijk gedaan in de verwachting 
datt ze daarmee het toepasselijk recht hadden gefixeerd. Het is echter de vraag of deze 
verwachtingg gerechtvaardigd is. Zijn partijen, in de woorden van de Hoge Raad, op goede 
grondengronden uitgegaan van de geldigheid van de rechtskeuze? Dit hangt onder andere af van 
dee vraag of ons IPR in arbeidszaken een rechtskeuze erkent. Hoewel de Hoge Raad in het 
Mackayy Il-arrest de mogelijkheid van een rechtskeuze in arbeidsovereenkomsten in principe 
erkende,, waren er in de rechtspraak voorbeelden te vinden van uitspraken waarin de partij-
autonomiee aan banden werd gelegd. Ook in de literatuur waren er verschillende voorstanders 
vann het beperken van de partij autonomie met het oog op de bescherming van de werknemer. 
Ditt was voor de Rechtbank Maastricht aanleiding om te twijfelen aan de erkenning van 
dee partijautonomie in arbeidszaken onder het ongeschreven recht. Mijns inziens blijkt echter 
uitt onderzoek van de rechtspraak dat in grote lijnen een rechtskeuze in arbeidsover-
eenkomstenn werd gehonoreerd. 

Daarmeee is mijns inziens nog niet per se in alle gevallen sprake van een gerechtvaardigd 
vertrouwenn dat anticiperende toepassing van art. 6 lid 1 EVO blokkeert. Het is immers de 
vraagg of partijen zich in hun verwachtingen konden baseren op de inhoud van het Neder-
landsee IPR. De voor het IPR belangrijkste wijziging in de arbeidsovereenkomst, de inter-
nationalee overplaatsing, heeft namelijk niet alleen invloed op het objectief toepasselijk 
recht,, maar beïnvloedt ook de rechtsprekende jurisdictie van de diverse bij de arbeidsver-
houdingg betrokken landen. Als echter de bevoegde rechter wijzigt, wijzigt ook het (poten-
tieel)) toepasselijke IPR. Er bestond - en bestaat - internationaal gezien geen consensus 
tenn aanzien van de reikwijdte van de partijautonomie in arbeidszaken.121 Internationale 

1199 De Boer (AAe 1989, 789-799) pleit ervoor het arrest zo uit te leggen dat daarmee het onverander-
lijkheidsbeginsell  niet verdwenen is maar slecht is gedegradeerd tot rechtsmiddel. Partijen kunnen 
err zich dan op beroepen in het kader van de door de Hoge Raad geformuleerde exceptie. 

1200 Joppe WPNR 1989, 536. 
1211 Rechtskeuze was in de meeste landen van het voormalig Oostblok slechts geldig als deze was 

toegelatenn onder het (IPR van het) objectief toepasselijk recht (Rodière Droit Social 1986, 128). In 
Belgiëë en Frankrijk werd een beperking aangebracht ten aanzien van het effect van de rechtskeuze 
diee vergelijkbaar was met art. 6 lid 1 EVO. In Duitsland was de partijautonomie in beginsel onbeperkt. 
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overplaatsingg zal dan ook niet alleen gepaard gaan met nadere inhoudelijke afspraken tussen 
partijenn maar zal ook altijd moeten leiden tot een heroriëntatie op het op de overeenkomst 
toepasselijkee recht en de geldigheid van eventueel in de overeenkomst opgenomen rechts-
enn forumkeuzes. Er zal niet snel sprake zijn van gerechtvaardigd vertrouwen gebaseerd 
opp het ten tijde van de overplaatsing afgeschafte IPR van een land dat eerst door de 
overplaatsingg bij de arbeidsverhouding betrokken raakt. Dit vormt mijns inziens voldoende 
redenn om een casus waarin een werknemer in dienst van een buitenlandse werkgever na 
inwerkingtredingg van het EVO is overgeplaatst naar Nederland, te beoordelen naar de regels 
vann het EVO, ook wat betreft het effect van de rechtskeuze. 
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