
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Internationale mobiliteit van werknemers: Een onderzoek naar de interactie
tussen arbeidsrecht, EG-recht, en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn

van Hoek, A.A.H.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Hoek, A. A. H. (2000). Internationale mobiliteit van werknemers: Een onderzoek naar de
interactie tussen arbeidsrecht, EG-recht, en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn. [,
Universiteit van Amsterdam]. SDU.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/internationale-mobiliteit-van-werknemers-een-onderzoek-naar-de-interactie-tussen-arbeidsrecht-egrecht-en-ipr-aan-de-hand-van-de-detacheringsrichtlijn(d9291893-e197-4ffb-b576-f932e7de9bc1).html


3 3 

Objectieff  toepasselijk recht 

11 Art. 6 lid 2 onder a EVO 

1.11 Inleiding 

Opp grond van art.6 lid 2 onder a EVO wordt de arbeidsovereenkomst beheerst door het 
rechtt van het land waar de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk 
zijnn arbeid verricht, zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land te werk is gesteld. Bij 
afwezigheidd van een dergelijk werkland wordt aangeknoopt bij de vestiging die de werk-
nemerr in dienst heeft genomen. Dit alles tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt 
datt de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land. Voor het Nederlandse 
ongeschrevenn IPR gold de verwijzingsregel die de Hoge Raad had geformuleerd in het 
Mackayy u-arrest. In dat arrest verklaarde de Hoge Raad ten aanzien van het objectief 
toepasselijkk recht dat 

"ingevall  een bepaald land kan worden aangewezen als de plaats waar de arbeidsprestatie pleegt te 
wordenn verricht,, dan wel, zo het arbeidsterrein van de werknemer zich over meer dan een land uitstrekt, 
alss het land waar de werknemer ingevolge de arbeidsovereenkomst zijn centrale standplaats heeft, 
dee arbeidsovereenkomst door het recht van dat land wordt beheerst, en ingeval geen zodanig land 
kann worden aangewezen de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar 
dee werkgever is gevestigd, in beide gevallen onder voorbehoud van het bestaan van bijzondere 
omstandigheden,, welke meebrengen dat het recht van een ander land de arbeidsovereenkomst behoort 
tee beheersen". 

Zowell  in het ongeschreven recht als in het EVO wordt dus voor de objectieve verwijzing 
inn eerste instantie aangeknoopt bij het land waar de werknemer ter uitvoering van zijn 
overeenkomstt gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Deze aanknoping roept twee 
uitlegvragenn op die hieronder aan de orde zullen worden gesteld. De eerste vraag betreft 
dee betekenis van de zinsnede 'ter uitvoering van de overeenkomst'. De tweede vraag betreft 
dee grenzen van het locus laboris-begrip: wanneer is er nog sprake van een land waar de 
arbeidd gewoonlijk wordt verricht, als de werknemer in meerdere landen werkzaamheden 
uitvoert?? Ten aanzien van beide vragen wordt eerst beschreven hoe daarmee in de juris-
prudentiee wordt omgegaan om vervolgens het EVO aan een nadere analyse te onderwerpen. 
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1.22 Ter uitvoering van de overeenkomst 

Inn deze paragraaf wil ik twee problemen aan de orde stellen. Het eerste probleem betreft 
hett bestaan van meerdere overeenkomsten tussen dezelfde of concernrechtelijk verwante 
partijen,, het tweede heeft betrekking op de verhouding tussen de originele partijafspraak 
enn de feitelijke uitvoering van de overeenkomst. 

Hett eerste probleem komt in de jurisprudentie meer dan eens aan de orde. In een 
uitspraakk van de Kantonrechter Utrecht van 9 juni 1997 was sprake van een arbeidsver-
houdingg tussen een in België wonende werknemer en een concern met vestigingen in 
Nederland,, België' en Zwitserland. De werknemer heeft een functie als manager bij ten-
minstee twee concernonderdelen. Volgens de kantonrechter lagen aan deze twee functies 
tweee verschillende overeenkomsten ten grondslag en wel één naar Belgisch recht en één 
naarr Nederlands recht.1 Een vergelijkbare scheiding ligt ten grondslag aan de uitspraak 
vann de Rechtbank Roermond van 25 juli 1991 2 Ook in de casus van de Rechtbank Arnhem 
vann 23 december 1993 was sprake van twee arbeidsovereenkomsten met verschillende 
concernonderdelen.. Althans, dit werd door de werknemer gesteld. Bij het bepalen van het 
toepasselijkk recht op de arbeidsverhouding hield de rechter uitsluitend rekening met de 
factorenn die samenhingen met de arbeidsrelatie tussen de partijen bij de overeenkomst in 
geschil.. Nu de werknemer ter uitvoering van deze overeenkomst op meerdere plaatsen 
hadd gewerkt, werd aangeknoopt aan de vestigingsplaats van de voor deze overeenkomst 
relevantee werkgever. De voor de andere concernonderdelen verrichte werkzaamheden waren 
duss niet relevant.3 

Inn de laatste uitspraak werd het EVO anticiperend toegepast. Nu art. 6 lid 2 onder a 
EVOO expliciet de toevoeging 'ter uitvoering van de overeenkomst' bevat, ligt de door de 
rechtbankk gegeven uitleg voor de hand. Het EVO bevat een verwijzingsregel die niet zozeer 
uitgaatt van de arbeidsverhouding in zijn totaliteit, maar zich veeleer richt op de arbeidsover-
eenkomstt of -overeenkomsten die aan de arbeidsverhouding ten grondslag liggen.4 Deze 
keuzee werkt door in allerlei aspecten van de verwijzingsregel. Hij is bijvoorbeeld relevant 
voorr het vaststellen van de gevolgen van overplaatsing voor het toepasselijke recht en voor 
dee identificatie van de werkgever in het kader van art. 6 lid 2 onder b EVO. Het feit dat 
dee overeenkomst in geschil samenhangt met andere overeenkomsten lijk t met name relevant 

11 Kir. Utrecht 9 juni 1997 NIPR 1998, 139 (Maubé v. Vicorp International Services Nederland BV 
althanss Vicorp Europe Holding BV). 

22 Rb. Roermond 25 juli 1991 NJ 1992, 738, NIPR 1993, 137. 
33 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF). In Pres.Rb. Den Bosch 1 juni 

19922 NIPR 1993, 135 was sprake van twee samenhangende overeenkomsten, te weten een arbeidsover-
eenkomstt en een uitzendovereenkomst. Het probleem van identificatie van de werkgever bij uiteenlopen 
vann feitelijke en formele zeggenschap speelde in Rb. Maastricht 11 juni 1987 NIPR 1988, 344 (Burgers 
v.. Deltech), Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 1989, 445 (Moggré v. Big Dutchman) en Pres.Rb. 
Amsterdamm 29 april 1987 NIPR 1987, 424 (X v. Comptoir/Drijfhout). 

44 Coursier 1993, 100;Junker 1992,211. Dit betekent overigens niet, dat de aanwezigheid vaneen geldige 
arbeidsovereenkomstt een voorwaarde is voor de toepassing van art. 6 EVO. Zie over dit laatste Ij>sbl. 
VerbintenissenrechtVerbintenissenrecht EVO art. 6 aant. 2 (Vonken). 
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inn het kader van de beoordeling of een ander recht nauwer bij de casus is betrokken in 
dee zin van art. 6 lid 2 laatste volzin EVO. 

Uitt de Nederlandse rechtspraak is geen eenduidige opvatting te destilleren met betrekking 
tott de verhouding tussen de partij afspraak enerzijds en de feitelijke uitvoering van de 
overeenkomstt anderzijds. Zo hechtte de Kantonrechter Groenlo in een ontbindingsprocedure 
exx art. 7A:1639w BW(oud) groot belang aan het feit dat omtrent de plaats waar de werk-
zaamhedenn verricht zouden worden, niets was afgesproken. Voor het toepasselijk recht 
viell  deze daarom terug op de vestigingsplaats van partijen. De Rechtbank Zutphen daarente-
genn baseerde zich in zijn vonnis in hoger beroep veeleer op het gegeven dat de werkzaam-
hedenn feitelijk in Duitsland waren verricht. De verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO leidde 
dann ook volgens de rechtbank tot toepassing van Duits recht op de overeenkomst.5 De 
duurr van de werkzaamheden bedroeg overigens slechts drie maanden. 

Illustratieff  zijn in dit verband ook de uitspraken in de zaak Wheeler v. Gesellschaft 
fürr Isolierungen (BRD). In die zaak had de werknemer gedurende elf maanden gewerkt 
opp verschillende locaties in Nederland. Daarna werkte hij gedurende een maand in 
Duitsland,, alwaar hij werd ontslagen. In de procedure beriep de werknemer zich op 
toepasselijkheidd van Nederlands recht, de werkgever verzette zich hiertegen en beriep zich 
opp toepasselijkheid van Duits recht. De Rechtbank Rotterdam achtte van doorslaggevend 
belangg wat partijen waren overeengekomen omtrent de plaats van de arbeid. Nu de facto 
voornamelijkk in Nederland was gewerkt, was het echter aan de werkgever om te bewijzen 
datt de werknemer expliciet was aangenomen voor werkzaamheden in meerdere landen.6 

Dee Kantonrechter Rotterdam had zich in dezelfde casus, op basis van de afwezigheid van 
eenn duidelijke afspraak in de overeenkomst en het mobiele karakter van het bedrijf, uitge-
sprokenn voor toepassing van het recht van het land van vestiging van de werkgever tevens 
zijndee de laatste werkplek. 

Eenn derde voorbeeld van een verschil tussen de feitelijke uitvoering van de werkzaam-
hedenn en de contractueel vastgestelde werkplek komt naar voren in de casus Jagt v. 
Chemproha.. De Nederlander Jagt was als troubleshooter aangenomen door de Nederlandse 
ondernemingg Chemproha. Na een korte uitzending naar België was hij tewerkgesteld bij 
eenn dochteronderneming in Duitsland. Deze uitzending zou uiteindelijk circa twintig jaar 
duren.. In een kort geding aangespannen door Chemproha had de President van de Recht-
bankk Zutphen Nederlands recht toegepast, mede op grond van het feit dat Jagt door het 
Nederlandsee moederbedrijf was aangenomen om als troubleshooter te worden ingezet bij 
diversee buitenlandse dochters. De president baseerde de verwijzing dus mede op de aard 
vann de overeenkomst. De kantonrechter in de bodemprocedure hechtte daarentegen meer 

55 Ktr Groenlo 27 april 1992 en 22 mei 1992, Rb. Zutphen 3 december 1992 NIPR 1993, 143 (Maurix 
Managementt BV v. Beunk). 

66 Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986, Rb. Rotterdam 3 maart 1989 NIPR 1990, 308 
(Wheelerr v. Gesellschaft für Isolierungen). 
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belangg aan het feit dat de werkzaamheden gedurende zeer lange tijd feitelijk in Duitsland 
warenn verricht.7 

Eenn bijzondere uitspraak is tenslotte het vonnis van de President van de Rechtbank 
Leeuwardenn in kort geding van 20 april 1998.8 Deze zaak speelde tussen twee Zuid-
amerikaansee bemanningsleden werkzaam op een Brits zeeschip, de Britse eigenaar van 
hett schip en de Duitse kapitein. De bemanningsleden waren aangemonsterd in Harlingen, 
waarr het schip zich in een werf bevond. Gedurende de arbeidsovereenkomst had het schip 
Nederlandd niet verlaten. De president besloot daarop tot toepassing van art. 6 lid 2 onder 
aa EVO. Uit het vonnis wordt niet duidelijk of het lange verblijf in Nederland de bedoeling 
wass of het gevolg van omstandigheden buiten partijen om. 

Bijj  het vaststellen van de locus laboris spelen in de rechtspraak dus zowel de partij afspraak 
alss de feitelijk invulling van de arbeidsverhouding een rol. Met name als de arbeidsver-
houdingg al snel tot een onverwacht einde komt, lijk t de partij afspraak een rol te spelen 
bijj  de vaststelling van de locus laboris.9 In dat soort gevallen moet in feite bepaald worden 
watt de locus laboris zou zijn geweest, als het contract volgens afspraak was uitgevoerd. 
Bijj  langduriger arbeidsverhoudingen speeit voornamelijk de feitelijke uitvoering van de 
overeenkomstt een rol. In de Nederlandse jurisprudentie heeft de 'plaats waar de arbeid 
gewoonlijkk verricht wordt' dan ook vrijwel altijd reële aanknopingswaarde.10 Helemaal 
consequentt is de jurisprudentie op dit punt echter niet. De uitspraken in de zaak Jagt zijn 
hiervoorr illustratief. 

Uitt de uitspraken in de zaak Jagt blijkt een verschil in opvatting over de vraag of de 
arbeidsverhoudingenn van troubleshooters en uitgezonden managers gezien moeten worden 
alss inherent mobiele arbeidsverhoudingen. In de literatuur is wel verdedigd dat deze groep 
opp grond van de uit de overeenkomst voortvloeiende internationale inzetbaarheid geen vaste 
werkplekk heeft." Ook de redenering van de President van de Rechtbank Zutphen past 
inn deze opvatting. In de bodemprocedure achten echter zowel de kantonrechter als de recht-
bankk een vaste werkplek aanwezig in Duitsland en we! op grond van de feitelijke uitvoering 
vann de overeenkomst. De opvatting van de rechters in de bodemprocedure lijkt beter aan 
tee sluiten bij het EVO dan die van de President van de Rechtbank. Het EVO knoopt namelijk 
aann bij het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, niet bij plaats waar 
dezee geacht wordt zijn werk te verrichten. Dit lijk t aan te sturen op een aanknoping aan 
dee feitelijke werkplek.12 

77 Ktr Grocnlo 7 juni 1993 NIPR 1994, 172; Pres.Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992, 401. 
88 Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NIPR 1998, 301. 
99 Zie bijvoorbeeld Rb. Zutphen 23 januari 1986 NIPR 1987, 126 voor een ontslag tijdens de proeftijd. 
100 Dit is van belang voor het geval de overwegingen uit het Balenpers-arrest (HR 25 september 1992 

NJNJ 1992, 750) ook gelding hebben voor de uitleg van art. 6 lid 2 laatste volzin EVO. 
111 Of geacht wordt te werken in de vestigingsplaats van het uitzendende bedrijf. Zie Junker 1992, 208. 
122 Zie hierover ook de bespreking van het arrest HvJ EG 9 januari 1997 C-383/95 Jur 1997, [-57; NJ 

1997,, 717 (Rutten v. Cross) in de volgende paragraaf. 
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1.33 Het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht 

Hett land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, speelde ook in het ongeschreven recht 
inn Nederland een belangrijke rol bij de objectieve verwijzing.13 Toch is er in de juris-
prudentiee niet een duidelijke lijn te ontdekken met betrekking tot de vraag wanneer er nog 
sprakee is van een land waar de arbeid gewoonlijk verricht wordt als de arbeidsverhouding 
eenn zekere mate van internationale mobiliteit vertoont. In sommige uitspraken lijk t het 
landd waar de arbeid gewoonlijk verricht wordt ruim te worden geïnterpreteerd en min of 
meerr te verwijzen naar het zwaartepunt van de werkzaamheden. Is dit zwaartepunt duidelijk 
tee situeren in een van de betrokken landen, dan is het recht van dat land van toepassing. 
Ookk het centrale standplaats-criterium uit het Mackay ll-arrest past in deze lijn. Pas bij 
afwezigheidd van een dergelijk zwaartepunt zou worden teruggevallen op de vestiging van 
dee werkgever. In een aantal andere uitspraken is echter het feit dat met een bepaalde 
regelmaatt ('gewoonlijk') in verschillende landen werkzaamheden worden verricht, voldoende 
omm te besluiten dat een vaste werkplek niet aanwezig is.'4 In weer andere uitspraken is 
uitt het vonnis niet te achterhalen of een vaste werkplek al dan niet aanwezig werd geacht. 

Dee open structuur van de verwijzingsregel van het Mackay ll-arrest liet de rechter alle 
ruimtee deze onduidelijkheid te laten voortbestaan. Bij de meeste arbeidsovereenkomsten 
zall  het zwaartepunt van de werkzaamheden samenvallen met een plaats van vestiging van 
dee werkgever. Bovendien valt het vaststellen van het zwaartepunt van werkzaamheden 
nauwelijkss te onderscheiden van het vaststellen van het nauwstbetrokken recht op grond 
vann het open einde van de verwijzingsregel. Omdat onder het oude recht naast de plaats 
vann de werkzaamheden meestal nog andere, additionele argumenten werden aangedragen 
voorr het bepalen van het toepasselijk recht, was een strenge omschrijving van de verschil-
lendee trappen van de objectieve verwijzingsregel niet nodig.15 De jurisprudentie van voor 
dee inwerkingtreding van het EVO levert dan ook geen duidelijk beeld op van de grenzen 
vann het locus laboris-begrip. Op grond van de precieze gegevens van de casus lijk t direct 
gezochtt te worden naar het nauwst betrokken recht. 

Hett beeld wijzigt echter enigszins bij inwerkingtreding van het EVO. Het lijk t erop dat 
rechters,, meer dan onder het ongeschreven recht, de aanknopingsladder systematisch aflopen 
bijj  het bepalen van het toepasselijke recht.16 Dit maakt de vraag urgenter, hoe de in art. 

133 Losbl. Verbintenissenrecht EVO art. 6 aant. 1 (Vonken); Polak 1988, 75-76. 
144 Zie bijv. Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF). Idem maar dan voor 

art.. 5 lid 1 EEX: Rb. Amsterdam 23 september 1992 NIPR 1993, 167. 
155 Zie bijv. Ktr Utrecht 24 december 1992 NIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) . 
166 Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191 (Ayoub v. Marokko); Ktr Den Haag 6 oktober 1998 

NIPRNIPR 1999, 73; Rb. Middelburg 18 september 1996 NIPR 1997, 217; Rb. Zutphen 3 december 1992 
NIPRNIPR 1993, 143 (Maurix Management BV v. Beunk); Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 
2677 (Bogman v. STF); Rb. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 142 NJ 1993, 703 (Post v. Peralta); 
Ktrr Utrecht 24 december 1992 NIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) ; Ktr Rotterdam 17 maart 
19922 NIPR 1992, 459. Zie echter ook Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Pres.Rb. 
Leeuwardenn 4 december 1998 NIPR 1999, 157 en Ktr Sittard 29 juli 1998 NIPR 1998, 308 (Lewis 
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66 EVO opgenomen termen precies moeten worden uitgelegd. Dan blijken, zowel in Neder-
landd als in de andere onderzochte landen, ook ten aanzien van het EVO beide hierboven 
genoemdee uitlegmogelijkheden te worden verdedigd. De eerste uitlegvariant gaat ervan 
uitt dat er een verschil is tussen 'gewoonlijk' en 'hoofdzakelijk'.17 'Hoofdzakelijk' verwijst 
naarr het feit dat het merendeel van de werkzaamheden op een bepaalde plaats worden 
verricht;; 'gewoonlijk' daarentegen veronderstelt slechts een bepaalde regelmaat. Omdat 
art.. 6 lid 2 onder a EVO de term 'gewoonlijk' gebruikt, zou het niet voldoende zijn dat 
hett merendeel van de werkzaamheden in een bepaald land geschieden. Als gewoonlijk 
ookk een gedeelte van de werkzaamheden elders plaatsvinden, dient art. 6 lid 2 onder b 
EVOO te worden toegepast. Deze opvatting wordt bijvoorbeeld verdedigd door de Franse 
auteurr Coursier.18 De tweede opvatting richt zich daarentegen op het centrum van de 
werkzaamheden.. Deze opvatting is geldend recht geworden in het Duitse IPR. De term 
ArbeitsortArbeitsort verwijst volgens het BAG naar het gewoonlijke Einsatz- oder Tciïigkeitsort. Als 
dee werknemer is opgenomen in een arbeidsorganisatie (de Eingliederung) is dit de plek 
waarr zich de onderneming bevindt (het Betrieb). In andere gevallen is dat de plek waar 
zichh het zwaartepunt van de werkzaamheden bevindt.19 

Uitt de Nederlandse rechtspraak waarin het EVO is toegepast, valt nog weinig te destilleren 
omtrentt de precieze invulling van het locus laboris begrip. Wel is er inmiddels een vonnis 
gewezen,, dat een uitgebreide motivering bevat waarom de kantonrechter van oordeel was 
datt de eiser gewoonlijk in Nederland werkte.20 De in dat vonnis door de kantonrechter 
gehanteerdee criteria lijken regelrecht ontleend aan de uitspraak van het Hof van Justitie 
vann de EG in de zaak Rutten v. Cross.21 Deze uitspraak van het Hof van Justitie had 
betrekkingg op de uitleg van art. 5 lid 1 EEX zoals dat is gewijzigd bij het Verdrag van San 
Sebastian. . 

v.. Flightsafety International Ltd). 
177 Zie over het verschil tussen deze begrippen in het kader van art. 5 lid 1 EEX onder andere Strikwerda, 

conclusiee bij HR 1 december 1995 NJ 1997, 716 blz. 3947 en De Boer, noot bij HvJ EG 9 januari 
19977 C-383/95 NJ 1997, 717 blz. 3959 (Rutten v. Cross). 

188 Coursier 1993, 110. Wel reduceert hij het aantal gevallen zonder vaste werkplek weer enigszins door 
slechtss bepaalde activiteiten van de werknemer relevant te vinden. Zo is aan het werk van een architect 
slechtss de ontwerparbeid relevant en niet het toezicht op de uitvoering. Een piloot voert volgens hem 
dee voor zijn overeenkomst essentiële activiteiten uitsluitend uit aan boord (1993, 100). 

199 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 127 (piloten-arrest). Het arrest heeft betrekking op art. 30 EGBGB, 
datt de omzetting in het Duitse recht vormt van art. 6 lid 2 onder a EVO. Zie ook Junker 1992, 181. 

200 Ktr Sittard29 juli \99$ NIPR 1998,308 (Lewis v. Flightsafety). De vraag of gewoonlijk in Nederland 
werdd gewerkt, was overigens in eerste instantie relevant in verband met de toepasselijkheid van art. 
66 BBA . 

211 HvJ EG 9 januari 1997, C-383/95 Jur 1997 1-57 NJ 1997, 717 (Rutten v. Cross). De overweging 
vann de kantonrechter die mijns inziens op het arrest van het Hof is terug te voeren, luidt "relevant 
achtt de Kantonrechter daarentegen het feit dat eiser het grootste deel van zijn arbeidstijd heeft 
doorgebrachtt in Nederland, waar hij woont en een kantoor heeft en van waaruit hij zijn werkzaam-
heden,, die hij buiten Nederland verrichtte, heeft voorbereid en/of heeft geadministreerd en waar hij 
naa iedere in verband met zijn arbeid gemaakte buitenlandse reis is teruggekeerd." 
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Dee nieuwe versie van art. 5 lid 1 EEX bevat een specifieke bepaling voor de bevoegd-
heidd in arbeidszaken. Deze bepaling verleent internationale bevoegdheid aan de rechter 
vann de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.22 Wanneer de werknemer 
niett in een zelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht, kan de werkgever tevens worden 
opgeroepenn voor het gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond die 
dee werknemer in dienst heeft genomen. Art. 5 lid 1 EEX gebruikt dus voor het bevoegd-
heidsrechtt vrijwel dezelfde criteria als art. 6 EVO hanteert ten aanzien van het toepasselijk 
recht.. De onderlinge afstemming tussen EVO en EEX berust, blijkens de geschiedenis van 
dee verdragswijziging, op een bewuste keuze. In deze geschiedenis speelt het met het EEX 
verwantee EVEX-verdrag een belangrijke rol. Het was volgens de rapporteurs Jenard en 
Möllerr de bedoeling van de verdragsopstellers van het EVEX om een samenloop te bewerk-
stelligenn tussen bevoegdheid en toepasselijk recht. De criteria die in art. 5 lid 1 EVEX 
wordenn gebruikt, zijn dan ook direct ontleend aan art. 6 lid 2 EVO.23 Art. 5 lid 1 EEX 
inn de versie van het Verdrag van San Sebastian is op zijn beurt weer ontleend aan art. 
55 lid 1 EVEX.24 

Nuu art. 5 lid 1 EEX dus vrijwel dezelfde criteria hanteert als art. 6 lid 2 EVO en ook op 
dezee bepaling is gebaseerd, ligt het voor de hand om voor de uitleg van art. 6 lid 2 EVO 
aansluitingg te zoeken bij de jurisprudentie inzake art. 5 lid 1 EEX. Het meest relevante arrest 
iss het al genoemde arrest Rutten v. Cross.25 Dat arrest bevat de volgende overwegingen: 

"23.. Wanneer nu de werkzaamheden ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst op het grondgebied 
vann meer dan één verdragsluitende staat worden verricht, moet art. 5, sub 1, Executieverdrag [...] 
alduss worden verstaan, dat het doelt op de plaats waar de werknemer het werkelijke centrum van 
zijnn beroepswerkzaamheden heeft gevestigd en waar of van waaruit hij in feite het belangrijkste deel 
vann zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult. [...] 
25.. Voor het vaststellen van deze plaats in het concrete geval [...] moet rekening worden gehouden 
mett de omstandigheid [...] dat de werknemer bijna twee derde van zijn beroepswerkzaamheden in 
éénn verdragsluitende staat verrichtte - het overige deel werd in verschillende andere landen verricht -
enn dat hij in die verdragsluitende staat een kantoor heeft van waaruit hij de voor zijn werkgever te 
verrichtenn werkzaamheden organiseerde en waar hij na iedere in verband met zijn werk gemaakte 
buitenlandsee reis terugkeerde. 

222 Ook het interne bevoegdheidsrecht maakt in art. 98 lid 2 Rv gebruik van deze aanknopingsfactor. 
Dee - overigens vrij summiere -jurisprudentie over het in deze bepaling gebruikte locus laboris begrip 
wordtt hier verder niet besproken. Een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 
7:6855 BW dient overigens zelf te vermelden wat in het voorgelegde geval de plaats is waar de arbeid 
gewoonlijkk wordt verricht. 

233 Rapport Jenard/Möller CECLD Series 1990, 138. 
244 Rapport Almeida Cruz, Desantes Real en Jenard PB EG 1990 C 189/35, 44-45. 
255 Ook voor de uitleg van de oorspronkelijke tekst van art. 5 lid 1 EEX had het Hof van Justitie in 

arbeidszakenn al aansluiting gezocht bij de regeling van het EVO omtrent het toepasselijke recht. Deze 
oudee rechtspraak blijf t volgens het Hof relevant bij de uitleg van de, inmiddels dus gewijzigde, 
verdragsbepaling.. HvJ EG 9 januari 1997, C-383/95 Jur. 1997, 1-57 NJ 1997, 717 {Rutten v. Cross) 
r.o.. 19 en 22. Daarbij wordt met name verwezen naar het arrest HvJ EG 13 juli 1993 C 125/92 Jur 
1993,, 1-4075 NJ 1997, 61 (Mulox v. Geels). 
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26.. In een situatie als die in het hoofdgeding is dat de plaats waar de werknemer het werkelijke 
centrumm van zijn werkzaamheden uit hoofde van de met zijn werkgever gesloten arbeidsovereenkomst 
heeftt gevestigd. Voor de toepassing van art. 5, sub 1, Executieverdrag zoals gewijzigd bij het verdrag 
vann San Sebastian, moet die plaats derhalve worden beschouwd als de plaats waar de werknemer 
gewoonlijkk zijn arbeid verricht." 

Hett gaat het Hof van Justitie om een reële band met een bepaald land: er moet sprake 
zijnn van het 'werkelijke centrum' waar of van waaruit de werkzaamheden 'in feite' worden 
vervuld.. Daarbij gaat het echter niet meer alleen om de plaats van uitvoering van de 
werkzaamheden.. Zowel in het arrest Rutten v. Cross als in het arrest Mulox v. Geels wordt 
dee locus laboris gelijk gesteld met de plaats waar of vanwaaruit de werkzaamheden worden 
verricht.. Hiermee introduceert het Hof mijns inziens, geheel los van de tekst van art. 5 
lidd 1 EEX, de centrale standplaats als aanknopingsfactor in het bevoegdheidsrecht.26 In 
hett vonnis van 29 juli waarin de Kantonrechter Sittard aansluit op deze jurisprudentie, 
trektt de kantonrechter voor het toepasselijk recht ook inderdaad deze conclusie. Hij over-
woog: : 

"Bijj  het oordeel dat eiser in Nederland werkt, heeft de Kantonrechter overwogen dat hij ingevolge 
dee arbeidsovereenkomst zijn centrale standplaats in Beek had en dat deze plaats tevens moet worden 
aangemerktt als de plaats waar hij zijn arbeid gewoonlijk heeft verricht."27 

Hett centrum van de werkzaamheden valt in belangrijke mate samen met het Schwerpunkt 
vann de arbeidsverhouding uit het Duitse recht. De vraag of een dergelijk centrum aanwezig 
iss en waar dan wel, bepaalt dus of iemand geacht kan worden binnen het territoir werkzaam 
tee zijn. De uitleg van art. 5 lid 1 EEX door het Hof van Justitie sluit dan ook aan bij de 
uitlegg die het BAG geeft van art. 6 lid 2 EVO. Toch is er een verschil. De arresten van het 
BAGG hebben namelijk expliciet betrekking op de term Arbeitsort in de Duitse versie van 
art.. 6 lid 2 onder a EVO. Het Hof geeft in het arrest Rutten v. Cross daarentegen in over-
wegingg 23 primair invulling aan art. 5 lid 1 EEX in zijn geheel. Pas in overweging 26 stelt 
hett Hof dat de omschreven criteria een invulling zijn van het locus laboris begrip in die 
bepaling.. Daarmee lijk t het Hof eerst de criteria vast te stellen voor een redelijke 
bevoegdheidd in arbeidszaken om vervolgens, in verband met de tekst van art. 5 lid 1 EEX 
inn de versie van het Verdrag van San Sebastian, te besluiten die criteria te beschouwen 
alss een invulling van het locus laboris-begrip. 

Zowell  het feit dat het Hof aanknoopt bij het land waar of van waaruit gewerkt wordt 
alss het feit dat dit criterium in verband met de tekst van de regeling beschouwd wordt 
alss de gewoonlijke werkplek, vertoont overeenkomsten met de rechtspraak van het Hof 
vann Justitie inzake het vrij verkeer van werknemers. Het betreft dan de in deel lil van dit 
boekk besproken rechtspraak waarin het Hof moest bepalen of de arbeidsverhouding van 
eenn werknemer een relevante band had met de Gemeenschap als geheel of met een bepaalde 

266 Zie ook De Boer NJ 1997, 717 blz. 3960. 
277 Ktr. Sittard 29 juli 1998 NIPR 1998, 308 (Lewis v. Flightsafety). 
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lidstaat.. Deze rechtspraak heb ik geanalyseerd aan de hand van de vraag wanneer iemand 
deell  uitmaakt van de arbeidsmarkt van een bepaald land. De parallel zou erop kunnen 
wijzenn dat ook voor het toepasselijke recht primair moet worden afgestemd op de ar-
beidsmarkt.. Die conclusie heb ik ook verdedigd in deel lil . Het is de vraag of de door het 
Hoff  gegeven ruime interpretatie van het locus laboris-begrip hiervoor noodzakelijk is. 

Inn beginsel dekken de aanknopingspunten van art. 6 lid 2 onder a en b EVO tezamen 
allee denkbare arbeidssituaties.28 Art. 6 lid 2 onder b EVO komt pas aan de orde als het 
niett mogelijk is een land aan te wijzen waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. De 
interpretatiee van het locus laboris-begrip in art. 6 lid 2 onder a EVO bepaalt dan ook direct 
welkee arbeidsverhoudingen overblijven voor art. 6 lid 2 onder b EVO. Een ruime invulling 
vann het locus laboris-begrip, waardoor de toepasselijkheid van art. 6 lid 2 onder b EVO 
tott een minimum wordt beperkt, kan een reactie zijn op problemen ten aanzien van de 
toepassingg van art. 6 lid 2 onder b EVO. Of dergelijke problemen er zijn, zal hieronder 
blijken.. Pas na de bespreking van de aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever 
zall  dan ook een conclusie kunnen worden getrokken over de meest wenselijk invulling 
vann het locus laboris begrip. 

22 Art. 6 lid 2 onder b EVO 

2.11 Inleiding 

Inn de eerdere delen van dit boek komt de aanknoping aan de vestigingsplaats van de werk-
geverr naar voren als een belangrijk aanknopingspunt voor zowel het interne als het inter-
nationalee arbeidsrecht. De werkgever is de belangrijkste normadressaat voor grote delen 
vann het wettelijk arbeidsrecht, hij vormt de spil van het CAO-recht en is de begunstigde 
vann het vrij verkeer van diensten. Gezien de centrale rol die op diverse voor het onderwerp 
relevantee terreinen wordt toegekend aan de werkgever, lijk t het dan ook logisch dat de 
vestigingsplaatss van de werkgever de tweede hoofdaanknoping is geworden in art. 6 lid 
22 EVO. Daarbij lijk t de aanknoping van art. 6 lid 2 onder b EVO op het eerste gezicht 
gelijkwaardigg aan die van art. 6 lid 2 onder a EVO. Er zijn echter ook redenen om aan 
tee nemen dat art. 6 lid 2 onder b EVO als verwijzingsregel van ondergeschikt belang is. 

Junkerr noemt de aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever een noodoplos-
sing.. Hij verwijst daarbij naar verschillende toonaangevende Duitse auteurs.29 Polak vond 
inn zijn onderzoek gepubliceerd 1988 slechts een gering aantal gevallen waarin direct werd 
aangeknooptt aan de vestigingsplaats van de werkgever. Hij concludeerde daaruit dat deze 
aanknopingg in de lagere rechtspraak eigenlijk niet werd beschouwd als een zelfstandig 
dee verwijzing dragend aanknopingspunt.30 Ook het feit dat in het voorontwerp van het 
EVOO de partij autonomie slechts aan banden werd gelegd ten gunste van het recht van de 

288 Junker 1992, 186; Mankowski IPRax 1994, 92. 

299 Junker 1992, 188. 

300 Polak 1988, 82. 
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werkplek,, en een rechtskeuze dus was toegestaan als de objectieve verwijzing was gebaseerd 
opp de vestiging van de werkgever, duidt erop dat de aanknoping aan de werkplek een 
wezenlijkk andere betekenis werd toegekend dan de aanknoping aan de vestigingsplaats 
vann de werkgever.31 Inmiddels is daar de jurisprudentie over art. 5 lid 1 EEX bijgekomen. 
Ookk de wel zeer ruime interpretatie die het Hof van Justitie daarin geeft aan de primaire 
aanknopingg aan de locus laboris, duidt niet op een groot vertrouwen in de kwaliteit van 
dee aanknoping aan de vestigingplaats van de werkgever. In de hier volgende sub-paragrafen 
wordenn twee problemen aan de orde gesteld die een rol spelen bij het toepassen van art. 
66 lid 2 onder b EVO. Het eerste probleem betreft de identificatie van de werkgever, het 
tweedee heeft betrekking op het verwante probleem van het vaststellen van de vestiging 
diee de werknemer in dienst heeft genomen. 

2.22 Identificatie van de werkgever 

Problemenn met betrekking tot de identificatie van de werkgever spelen met name in 
concernverhoudingen.. Werknemers die in dienst zijn bij (een onderdeel van) een inter-
nationaall  vertakt concern, kunnen te maken krijgen met onduidelijkheden over de vraag 
welkk concernonderdeel op een concreet moment beschouwd moet worden als werkgever.32 

Dee verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals de zeggenschap over en de 
verantwoordingsplichtt van de werknemer, carrièreplanning, indienstneming en ontslag, 
loonbetalingg en beheer van pensioenvoorzieningen, kunnen worden uitgeoefend door ver-
schillendee concernonderdelen.33 Schriftelijke vastlegging van de arbeidsovereenkomst 
vindtt niet altijd plaats. In andere gevallen geven de stukken geen duidelijkheid of komen 
zee niet meer overeen met de feitelijke situatie. Er zijn voor de oplossing van dit probleem 
verschillendee benaderingen denkbaar. In de formeel-juridische benadering staat de over-
eenkomstt en de daarvoor benodigde wilsovereenstemming centraal. Een feitelijke benadering 
stemtt daarentegen af op de arbeidsverhouding en het uitoefenen van werkgeversverantwoor-
delijkheden.. Tenslotte kan er een combinatievorm gehanteerd worden die het mogelijk 

311 Art. 2 Voorontwerp van een verdrag nopens de wetten die van toepassing zijn op verbintenissen uit 

overeenkomstt en op non-contractuele verbintenissen NVIR 1975, 129 e.v. 

322 Het belang van de identificatie van de werkgever wordt onderstreept door verschillende auteurs. Kronke 

(1980,, 67) stelt: "Es herrscht oft Unklarheit, wer im Einzelfall zu welchen Bedingungen arbeitgeber 

ist.""  Hij haalt in dit kader Knapp aan volgens wie het probleem van identificatie van de werkgever 

"diee Kernfrage für den Arbeitnehmerschutz in multinationalen Gesel 1 schaften" is. (Kronke 1980, 67 

noott 79). Hetzelfde standpunt wordt aangehangen door G. Lyon-Caen (1991, 41) 

333 Zie bijvoorbeeld de casus van Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel) 

Daarinn was sprake van een area manager met werkterrein Midden-Oosten die administratief was 

ondergebrachtt bij een Nederlands concernonderdeel. Dit onderdeel verwerkte zijn orders en vergoedde 

zijnn onkosten. Tevens diende de werknemer aan dit concernonderdeel verantwoording af te leggen. 

Indiensttredingg had echter plaatsgevonden bij het Amerikaanse moederbedrijf. Dit moederbedrijf 

betaaldee zijn salaris en nam de beslissing tot ontslag. 
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maaktt dat meerdere concernonderdelen als werkgever worden aangesproken.34 Welke 
benaderingg wordt verkozen, kan per land verschillen. 

Volgenss G. Lyon-Caen kent Frankrijk een vorm van gedeeld werkgeverschap.35 In 
ditt systeem kunnen verschillende concernonderdelen aangesproken worden met betrekking 
tott de wijze waarop zij hun werkgeversverantwoordelijkheden uitoefenen. De verplichtingen 
vann de diverse concernonderdelen-werkgevers worden in internationale gevallen vastgesteld 
aann de hand van de lex causae of leges causae op de afzonderlijke verhoudingen. De cumu-
latiee van rechten die daarbij voor de werknemer kan ontstaan, veroorzaakt een begunstiging 
diee past in het Franse systeem van arbeidsrecht. De wettelijke neerslag hiervan vormt art. 
LL 122-14-8 CdT. Dit artikel verplicht Franse multinationals om naar het buitenland uit-
gezondenn personeel bij ontslag door de buitenlandse onderneming hetzij te herplaatsen, 
hetzijj  te ontslaan onder toepassing van Franse recht.36 

Eenn heel ander beeld wordt geschetst door Junker. Deze beschrijft de Duitse heersende 
leerr ten aanzien van dit probleem. Centraal staat daarin de vraag naar de erkenning van 
hett concern als rechtspersoon. Van een dergelijke erkenning is in het Duitse recht geen 
sprake,, waardoor er volgens hem ook geen sprake kan zijn van het concern als werkgever. 
Hett concern bestaat uit afzonderlijke rechtspersonen die overeenkomsten sluiten namens 
zichzelf,, en eventueel via het leerstuk van de vertegenwoordiging namens een ander. De 
benaderingg in de Duitse rechtspraak is daarmee een strikt overeenkomstenrechtelijke.37 

Tee oordelen naar de jurisprudentie lijk t het Nederlandse systeem meer gelijkenis te vertonen 
mett het Duitse dan met het Franse. De Nederlandse rechter zoekt in concernsituaties naar 
eenn contractuele relatie, een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Omdat proce-
duress in arbeidszaken meestal betrekking hebben op een gegeven ontslag ligt de nadruk 
inn de onderzochte gevallen op het vinden van de laatste werkgever.38 Hierbij wordt met 
namee belang gehecht aan de aanwezigheid van een formele arbeidsovereenkomst. De feite-
lijk ee arbeidsverhouding zet slechts zelden de contractuele vormgeving opzij. Een van de 
gevolgenn hiervan is, dat overplaatsing naar een ander concernonderdeel niet noodzakelijk 
eenn verandering van werkgever met zich meebrengt. In de casus Jagt v. Chemproha had 
dee werknemer twintig jaar ononderbroken voor een en hetzelfde concernonderdeel in Duits-

344 Deze laatste kan weer nader onderscheiden worden aan de hand van de theoretische grondslag. Hierop 
wordtt echter niet verder ingegaan. Voor uitwerkingen van gedee!d werkgeverschap, zie: Van Maanen 
DeDe NV 1978, 160; Lyon-Caen 1991, 41; Junker 1992, 210 e.v. 

355 Lyon-Caen 1991, 40-41. 
366 De bepaling is tegenwoordig uitsluitend van toepassing als onder Frans recht wordt gewerkt: Cass.Soc. 

300 juni 1993 Rev.Crit.dip 1994, 324-331 (Robertson v. CEBTP). Daarnaast moet de werknemer voor 
dee uitzending werkzaam geweest zijn voor het bedrijf in Frankrijk. Zie: Tekstuitgave Dalloz art. L 
122-14-88 CdT aant. 2 met verwijzing naar Cass.Soc. 18december 1984iun.spr.soc. VMM 1987.294; 
Courr d'appel Paris 27 november 1986 Rev.Crit.dip 1988, 314 (Wuetig c. International Harvester). 

377 Junker 1992,28-31. 
388 Ktr Utrecht 24 december 1992 NIPR 1993,287 (Van Barneveld v. B&K) en Ktr Den Haag 11 augustus 

19922 NIPR 1993, 285 (Maynard v. Shulton Ine). Van Maanen De NV 1979, 84. 
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landd gewerkt. Toch ging de rechtbank ervan uit, dat Jagt een arbeidsovereenkomst had 
behoudenn met de Nederlandse onderneming waar hij ooit in dienst was getreden.39 

Hett doorlopen van een en dezelfde arbeidsovereenkomst, ook na overplaatsing, lijk t 
mett name voor te komen als de werknemer in dienst treedt van of overgeplaatst wordt 
naarr het moederbedrijf, om vervolgens bij een of meer dochterondernemingen tewerkgesteld 
tee worden. De precieze vormgeving en inhoud van de schriftelijke aanstellingsbrief of 
overeenkomstt lijken hierbij een grote rol te spelen. Het werkzaam zijn in en ten bate van 
eenn (dochter-)onderneming en ook betaald worden door die onderneming is op zich niet 
voldoendee om een arbeidsovereenkomst met die onderneming aan te nemen in gevallen 
waarinn er een schriftelijke overeenkomst met een ander concernonderdeel bestaat die als 
basiss kan dienen voor de werkzaamheden.40 Zo overwoog de Rechtbank Arnhem dat "[h]et 
Nederlandsee recht ... zich er niet tegen [verzet] dat een persoon die in dienst is van een 
moedermaatschappijmoedermaatschappij bestuurder is van een Nederlandse dochtermaatschappij, zonder dat 
mett deze laatste een arbeidsovereenkomst is gesloten. Uit de met STF Fertigbau gesloten 
overeenkomstt blijkt dat Bogman in het kader van die overeenkomst ook werkzaamheden 
(alss directeur) voor STF Nederland zou verrichten, (cursivering AH)" 41 Slechts een enkele 
keerr lijk t de rechter door de papieren constructie heen te kijken en op zoek te gaan naar 
dee feitelijke werkgever.42 

Alss met meerdere rechtspersonen een overeenkomst aanwezig wordt geacht, is dit in 
hett algemeen het gevolg van een bewuste concernstrategie. Een aantal bedrijven kent 
namelijkk een regeling voor internationaal personeel waarbij dit personeel een kaderover-
eenkomstt sluit met het uitzendende bedrijf en daarnaast een arbeidsovereenkomst heeft 
mett het bedrijf van feitelijke tewerkstelling.43 In de onderzochte periode zijn twee uit-
sprakenn gevonden waarin zo'n kaderovereenkomst werd voorgelegd aan de rechter.44 Ook 
inn een derde casus lijk t op het eerste gezicht sprake te zijn van een kaderovereenkomst. 
Eenn schriftelijke arbeidsovereenkomst met het bedrijf van feitelijke tewerkstelling ontbrak 
echter,, waarop de President van de Rechtbank slechts een arbeidsovereenkomst met de 
uitzendendee onderneming aanwezig achtte.45 De Nederlandse rechter lijk t dus niet erg 

399 Rb. Zutphen 3 februari 1994 NIPR 1995, 389 (Jagt v. Chemproha). 
400 Naast de zaak Jagt ook: Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel); Ktr 

Denn Haag 11 augustus 1992 NIPR 1993, 285 (Maynard v. Shulton Ine), Rb. Zutphen 3 december 
19922 NIPR 1993, 143 (Maurix Management BV v. Beunk), Pres.Rb. Amsterdam 29 april 1987 NIPR 
1987,, 424 (X v. Comptoir/Drijfhout). 

411 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF). 
422 Zie de hierboven reeds aangehaalde casus van Rb. Maastricht 11 juni 1987 NIPR 1988, 344 (Burgers 

v.. Deltech). In Rb. Zutphen 3 december 1992 NIPR 1993, 143 (Maurix Management BV v. Beunk) 
wordtt een bewust opgezette constructie echter gehonoreerd. 

433 Zie voor het Duitse bedrijfsleven: Kronke 1980, 33 (m.b.t. de sector Kreditwirtschqft) 40-41 (m.b.t. 
dee chemische Industrie waar sprake is van "Zweigleisigkeit der Arbeitsrechtlichen Bindung der Arbeit-
nehmer")) en 68. 

444 Pres.Rb. Amsterdam 30 november 1989 NIPR 1989, 269 (Heineken Nederlands Beheer BV v. 
Commissaris);; Pres.Rb. Den Bosch 1 juni 1992 NIPR 1993, 135 (Bloemen v. Jonker Fris BV). 

455 Pres.Rb. Amsterdam 29 april 1987 NIPR 1987, 424 (X v. Comptoir/Drijfhout). 
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warmm te lopen voor de in de literatuur wel genoemde mogelijkheid om meerdere personen 
en/off  concernonderdelen werkgeversrechten en -plichten toe te kennen.46 Wel wordt een 
enkelee keer hoofdelijke aansprakelijkheid aangenomen ten aanzien van specifieke werk-
geversverplichtingen.. Zo werd in een zeerechtcasus naast de eigenaar van het schip ook 
dee kapitein als werkgever aangemerkt en hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de loon-
betalingen.477 In een andere zeerechtcasus had de rechtbank in eerste instantie zowel de 
eigenaarr van het schip als de reder aangemerkt als werkgever. In een later vonnis werd 
echterr besloten dat de reder geen arbeidsovereenkomst met de werknemers had gesloten 
enn derhalve niet aansprakelijk kon zijn voor de achterstallige loonbetalingen.48 Dat in 
zeerechtcasuss toch vrijwel altijd meer dan één partij aan werkgeverszijde in rechte is 
betrokken,, hangt samen met het feit dat het loon van zeelieden verhaalbaar is op het schip. 

Aangezienn de gekozen benadering per land kan verschillen, rijst in internationale gevallen 
dee voorvraag welk recht van toepassing is op de identificatievraag. Volgens G. Lyon-Caen 
iss in Frankrijk de internrechtelijke opvatting over het werkgeverschap ook beslissend in 
internationalee gevallen: de Franse rechter behandelt dit probleem min of meer als kwalifka-
tievraagg en derhalve lege fori.49 Uit de Nederlandse jurisprudentie valt ten aanzien van 
dezee vraag geen duidelijk standpunt te destilleren. In drie in het NlPR gepubliceerde 
uitsprakenn wordt eerst de lex causae op de putatieve overeenkomst bepaald. Vervolgens 
wordtt aan de hand van dit toepasselijke recht vastgesteld wie als werkgever heeft te 
gelden.500 Vaak echter lijk t de vraag of er een arbeidsovereenkomst bestaat met een bepaald 
concernonderdeel,, beschouwd te worden als een feitelijke vraag. Zo acht de Rechtbank 
Zutphenn het toepasselijk recht slechts relevant in verband met eventuele dwingende 
bee wijsvoorschriften.51 Ook in zes andere uitspraken gaat de constatering dat er een arbeids-
overeenkomstt bestaat, vooraf aan de vaststelling van het toepasselijke recht.52 

Voorr de vraag welke oplossing het EVO voorschrijft, is het opnieuw van belang om 
tee constateren dat het EVO zich concentreert op de arbeidsverhouding als overeenkomst. 

466 Dit wordt voor het IPR geïllustreerd door de uitspraken inzake X v. Comptoir/Drijfhout (Pres.Rb. 
Amsterdamm 29 april 1987 NlPR 1987,424) en Saykali v. Mattel (Hof Amsterdam 28 november !996; 
Pres.Rb.. Amsterdam 7 maart 1996 NlPR 1998, 99). Zie voor het interne arbeidsrecht de opmerking 
vann Jacobs NJB 1994, 1043 met reactie van Van Lent op blz. 1424-1425 en naschrift Jacobs op blz. 
1425-1426. . 

477 Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NlPR 1998, 301. 
488 Rb. Middelburg 25 september 1985 NlPR 1986, 209. 
499 Lyon-Caen 1991, 40. 
500 Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NlPR 1998, 301; Rb. Zutphen 3 december 1992 NlPR 1993, 143 

(Maurixx v. Beunk); Rb. Arnhem 23 december 1993 NlPR 1994, 267 (Bogman v. STF). 
511 Rb. Zutphen 3 december 1992 NlPR 1993, 143 (Maurix v. Beunk). 
522 Hof Amsterdam 28 november 1996 NlPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel); Rb. Zutphen 3 februari 1994 

NlPRNlPR 1995, 389 (Jagt v. Chemproha); Ktr Den Haag 11 augustus 1992 NlPR 1993, 285 (Maynard 
v.. Shulton Ine); Ktr Groenlo 27 april en 22 mei 1992 NlPR 1993, 143 (Maurix v. Beunk); Pres.Rb. 
Amsterdamm 29 april 1987 NlPR 1987, 424 (X v, Comptoir/Drijfhout) en Rb. Maastricht 11 juni 1987 
NlPRNlPR 1988, 344 (Burgers v. Deltech). 
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Volgenss art. 8 EVO moet het bestaan van een overeenkomst beoordeeld worden aan de 
handd van het recht dat van toepassing zou zijn op de overeenkomst indien deze zou bestaan. 
Dee lex causae van de putatieve overeenkomst is dus van toepassing op de vraag of er een 
arbeidsovereenkomstt bestaat met concernonderdeel X. Deze lex causae wordt bepaald aan 
dee hand van art. 6 EVO. Voor het vaststellen van de plaats van uitvoering van deze putatieve 
overeenkomstt wordt alleen rekening gehouden met de voor de putatieve werkgever verrichte 
werkzaamheden.. Als deze werkzaamheden worden verricht in meerdere landen, zal vervol-
genss worden aangeknoopt bij de vestiging van de putatieve werkgever. Afhankelijk van 
dee precieze invulling van het vestigingsbegrip kan dit ertoe leiden dat het bestaan van een 
arbeidsovereenkomstt met de verschillende concernonderdelen beoordeeld wordt aan de 
handd van verschillende rechtsstelsels. Dit is op zich geen wenselijke situatie. Het is echter 
dee vraag of dit probleem is te ondervangen door de identificatie van de werkgever in 
navolgingg van Lyon-Caen te beschouwen als een kwalificatieprobleem. Het probleem is 
immerss niet zozeer of de verhouding tussen de werknemer en de diverse concernonderdelen 
iss te beschouwen als een arbeidsovereenkomst, maar of de verschillende concernonderdelen 
opp arbeidsrechtelijke gronden aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de door hen 
uitgeoefendee werkgeversverantwoordelijkheden. 

Hett EVO is van toepassing op verbintenissen uit overeenkomst. De verwijzingsregel van 
art.. 6 EVO richt zich op arbeidsovereenkomsten en niet zozeer op arbeidsverhoudingen. 
Ditt overeenkomstenrechtelijke karakter speelt ook een rol bij de identificatie van de 
werkgever.. Of een arbeidsovereenkomst aanwezig kan worden geacht tussen de werknemer 
enn het in rechte betrokken concernonderdeel, wordt bepaald aan de hand van het recht 
datt ingevolge art. 6 EVO op de putatieve overeenkomst van toepassing zou zijn. Ook in 
hett ongeschreven Nederlandse IPR werd het probleem van de identificatie van de werkgever 
inn sterke mate beschouwd als een probleem met betrekking tot de identificatie van de 
wederpartijj  bij de overeenkomst: met wie is de laatste arbeidsovereenkomst gesloten? 
Overplaatsingg leidt dan slechts tot verandering van werkgever als bij die gelegenheid tevens 
eenn nieuwe overeenkomst wordt gesloten. Het is echter de vraag of het al dan met afsluiten 
vann een nieuwe overeenkomst bij overplaatsing gebaseerd is op overeenstemming tussen 
werkgeverr en werknemer. De vormgeving van de uitzending lijk t grotendeels af te hangen 
vann het ter zake gevoerde beleid binnen de onderneming. Daarnaast stellen de regels 
betreffendee immigratie van het land waarheen de betrokkene wordt overgeplaatst nogal 
eenss voorwaarden ten aanzien van de arbeidsovereenkomst.53 Bij aanknoping aan de vesti-
gingsplaatss van de werkgever kunnen deze factoren een (oneigenlijke) invloed uitoefenen 
opp het toepasselijke recht, tenzij dit wordt ondervangen door de invulling van het begrip 
'dee vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen'. Aan de betekenis van deze zin-
snedee en de daardoor opgeworpen problemen wordt aandacht besteed in de volgende sub-
paragraaf. . 

533 Junker 1992, 209. 
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2.33 De vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen: praktijk 

Hett onderzoek van de Nederlandse jurisprudentie sinds 1986 ondersteunt op het eerste 
gezichtt de conclusie van Polak.54 In twee uitspraken knoopt de rechter direct aan bij de 
vestigingg van de eerder in hetzelfde vonnis geïdentificeerde werkgever.55 In de overige 
uitsprakenn waarin blijkens het vonnis een vaste werkplek afwezig is, wordt een combinatie 
vann aanknopingspunten gehanteerd zoals de centrale standplaats plus feitelijke vestiging 
vann de werkgever56, het gemeenschappelijke land van vestiging57 of een samenval van 
dee vestigingsplaats van de werkgever en de laatste feitelijke werkplek.58 Een bijzondere 
combinatiee is verder te vinden in de uitspraak van de President van de Rechtbank Leeuwar-
denn van 4 december 1998 (NlPR 1999, 157) waarin Nederlands recht van toepassing werd 
geachtt op een zeearbeidsovereenkomst omdat de werknemer hier woonachtig was, de 
overeenkomstt hier was gesloten en de werkgever "in ieder geval een nevenvestiging in 
Nederlandd heeft, nu het tegendeel niet is aangetoond"(!) De vestigingsplaats van de 
werkgeverr fungeert dus in de Nederlandse rechtspraak tussen 1986 en 1999 zelden als 
zelfstandigee aanknopingsfactor. 

Bijj  deze conclusie zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen. Ten eerste vond onder het 
ongeschrevenn recht de vaststelling van het toepasselijk recht meestal plaats aan de hand 
vann meer dan één aanknopingsfactor. Ook in gevallen waarin wel sprake was van een vaste 
werkplek,, werden vaak nog andere elementen aangevoerd die naar hetzelfde recht verwezen. 

544 Hierbij is rekening gehouden met in de periode 1986-1999 in het NIPR gepubliceerde uitspraken die 
overwegingenn bevatten met betrekking tot het toepasselijk recht bij afwezigheid van een vaste werkplek. 
Afhankelijkk van de precieze afgrenzing zijn er dan 7 a 8 zeerechtcasus: Pres.Rb. Leeuwarden 4 
decemberr 1998 NIPR 1999, 157; Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NIPR 1998, 301; Hof Arnhem 
88 april 1997 NIPR 1998, 100; Pres.Rb. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996, 445; Pres.Rb. Breda 
177 mei 1993 NIPR 1993, 450 (Bulkchem); Rb. Groningen 13 november 1992 NIPR 1993, 133; Rb. 
Alkmaarr 20 juni 1991 NIPR 1992, 96 (Post v. Peralta); Pres.Rb. Rotterdam 5 augustus 1988 NIPR 
1989,440).. Voor 6 casus met betrekking tot concernverhoudingen, zie: Ktr. Utrecht 9 juni 1997 NIPR 
1998,, 139 (Maubé v. Vicorp); Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel); 
Rb.. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF); Ktr Utrecht 24 december 1992 
NIPRNIPR 1993, 287 {Van Barneveld v. B&K) ; Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 1989, 445 (Moggré 
v.. Big Dutchman); Rb. Maastricht 11 juni 1987 NIPR 1988, 344 (Burgers v. Deltech). 1 maal was 
sprakee van werkzaamheden in de bouw: Rb. Rotterdam 3 maart 1989 NIPR 1990, 308 (Wheeler v. 
Gesellschaftt für Isolierungen). Eén casus had betrekking op het wegtransport: Hof Den Haag 21 
januarii  1992 NIPR 1993, 114 alsmede Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 165 (Valkema 
v.. Getru Transports SARL) en 1 op luchttransport: Ktr Haarlem 28 november 1985 NIPR 1987, 246 
(ZASS Airlines of Egypt). 

555 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF); Ktr Utrecht 24 december 1992 
NIPRNIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) . 

566 Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 1989, 445 (Moggré v. Big Dutchman). 
577 NIPR 1993, 143 (Maurix v. Beunk); in Rb. Middelburg 8 maart 1989 NIPR 1991, 170 (Ktr Groenlo 

277 april 1992) nog aangevuld met aanknoping aan de vlag. 
588 Rb. Rotterdam 3 maart 1989 NIPR 1990, 308 (Wheeler v. Gesellschaft für Isolierungen); Rb. Maastricht 

111 juni 1987 NIPR 1988, 344 (Burgers v. Deltech). 
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Zoalss gezegd verandert dit beeld bij inwerkingtreding van het EVO. Dat geldt ook voor 
dee aanknoping aan de werkgever: bij toepassing van of uitdrukkelijke anticipatie op het 
EVOO wordt wel degelijk in een aantal gevallen direct aangeknoopt bij de vestiging van de 
werkgever.599 Daarnaast is opvallend dat een aantal casusposities waarin aanknoping aan 
dee werkgever een rol zou kunnen spelen, in het NiPR vrijwel volledig ontbreekt. Zo bevat 
dee jurisprudentie over internationale arbeidsverhoudingen vrijwel geen zaken waarin Neder-
landsee transportondernemingen als werkgever optreden. Blijkbaar spreekt in die gevallen 
dee toepassing van Nederlands recht zo voor zich dat daaraan geen overwegingen worden 
gewijd.̂ ^ De rol die de vestiging van de werkgever hierbij speelt, is dan ook niet af te 
leidenn uit de rechtspraak inzake het IPR maar moet worden afgeleid uit de toepassingscriteria 
vann de voor die sectoren relevante CAO's, de bemanningseisen, vergunningensystemen etc. 
Tenslottee moet geconstateerd worden dat bij afwezigheid van een vaste werkplek de vesti-
gingg van de werkgever altijd een van de aanknopingspunten is. De vestiging van de werk-
geverr speelt dus wel degelijk een rol in het verwijzingsrecht. Het is dan interessant om 
tee onderzoeken wat precies bedoeld wordt met dit begrip. 

Aanknopingg bij de vestiging van de werkgever kan betrekking hebben op de statutaire of 
reëlee zetel van de rechtspersoon, maar ook op de vestigingsplaats van de door deze 
rechtspersoonn gedreven onderneming. Een voorbeeld van het uiteenvallen van deze begrip-
penn is te vinden in de uitspraak Moggré (VS) v. Big Dutchman International AG (Zwitser-
land).611 Moggré was formeel in dienst van een Zwitserse AG maar volgens de rechtbank 
moestt Nederland beschouwd worden als het land waar de werkgever was gevestigd "want 
inn Zwitserland heeft Big Dutchman International slechts een statutaire maar geen feitelijke 
zetel".. Deze aanknoping had echter ook weer geen (doorslaggevende) betekenis nu de 
werkgeverr weliswaar in Nederland was gevestigd maar Moggré de enige werknemer was 
enn werkgever en werknemer in feite deel uitmaakten van een Amerikaans concern en ook 
directt onder de concernorganen vielen. Op grond van de omstandigheden besloot de recht-
bankk vervolgens dat Amerikaans recht in casu het nauwst betrokken was. De opzet van 
dee redenering lijk t erop te wijzen dat voor de aanknoping aan de vestiging van de werkgever 
inn dit geval de reële zetel van de rechtspersoon maatgevend geacht werd. Het feit dat de 
werkgever-rechtspersoonn nauwelijks als zelfstandige onderneming beschouwd kon worden, 
maaktee deel uit van de bijzondere omstandigheden. 

Err zijn naast de uitspraak inzake Big Dutchman maar weinig zaken aan te wijzen waarin 
dee concernverhoudingen zo nadrukkelijk een rol spelen. In het algemeen wordt de vestiging 
vann de werkgever vereenzelvigd met de (statutaire) zetel van de rechtspersoon met wie 
dee arbeidsovereenkomst is gesloten. Deze gelijkstelling hangt logisch samen met het feit 
datt de Nederlandse rechter zich bij de identificatie van de werkgever in concernverhoudin-
genn sterk richt op het concernonderdeel waarmee de formele arbeidsovereenkomst is 

599 Naasl de twee hierboven genoemde gevallen, is dit slechts zo in een aantal zeerechtcasus: Pres.Rb. 
Leeuwardenn 28 april 1998 NiPR 1998, 301; Pres.Rb. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996, 445 en 
Rb.. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 96 (Post v. Peralta). 

600 Zie hoofdstuk 1 van deel IV. 
611 Rb. Zwolle 3 september 1986 NJ 1989, 432, NIPR 1989, 445 (Moggré v. Big Dutchman). 
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gesloten.. Het is dus de rechtspersoon met wie de arbeidsovereenkomst is gesloten. Deze 
rechtspersoonn is gevestigd ter plaatse van haar zetel en wel, naar Nederlands IPR, haar 
statutairee zetel. Vervolgens kan de vraag rijzen of deze rechtspersoon buiten zijn zetel nog 
relevantee vestigingen heeft en zo ja, welke vestiging dan relevant is in het kader van art. 
66 lid 2 onder b EVO. 

Inn de zaak Moggré v Big Dutchman was sprake van een conglomeraat van samenhan-
gendee rechtspersonen die in belangrijke mate werden ingezet voor het bereiken van één 
gemeenschappelijkk doel. Het concern als zodanig kan dan worden beschouwd als de 
onderneming.. Het lijk t er echter op dat in die casus de verschillende vestigingen van de 
ondernemingg afzonderlijk rechtspersoonlijkheid hadden. Dat roept de vraag op naar de 
mogelijkheidd van piercing the corporate veil: in hoeverre kan een dochter- of zuster- of 
zelfss moederonderneming beschouwd worden als een 'vestiging' van de formele werkgever? 

Dee omgekeerde situatie komt ook voor. In dat geval bezit een en dezelfde rechtspersoon 
inn verschillende landen afhankelijke dochterondernemingen. Dit was bijvoorbeeld de 
casuspositiee in de zaak tegen ZAS Airlines of Egypt.62 De Kantonrechter Haarlem 
constateerdee dat "ZAS ... ten bate van haar op Schiphol gevestigde onderneming in Neder-
landd arbeidsplaatsen [heeft] geschapen. Degenen die deze arbeidsplaatsen innemen vallen 
onderr de werkingssfeer van het BBA 1945." Een piloot die zijn werk aanvangt vanaf 
Schipholl  en in Nederland zijn verlof doorbrengt, behoort volgens de kantonrechter tot de 
ondernemingg in Nederland. De werkgever-rechtspersoon was gevestigd in Egypte. Deze 
casuss heeft zijn spiegelbeeld in de Franse Air Afrique-zaak. In die zaak werd besloten 
datt de (onder andere) in Ivoorkust gevestigde rechtspersoon Air Afrique een onderneming 
inn stand hield in Parijs. Op deze onderneming was de Franse wet op de ondernemingsraden 
vann toepassing. Het vliegende personeel maakte echter volgens de Cour de Cassation geen 
deell  uit van de onderneming in Frankrijk.63 In beide uitspraken wordt overigens gewerkt 
mett een arbeidsrechtelijk begrip 'onderneming' en niet met het neutralere 'vestiging'. Een 
bedrijfstakk die veel werkt met vestigingen in verschillende landen binnen één en dezelfde 
rechtspersoonn is de luchtvaart.64 Een dergelijke constructie was ook aanwezig bij American 
Expresss ten tijde van de Mackay-arresten. 

Eenn bijzonder geval van uiteenvallen van de vestigingsplaats van de onderneming en 
dee vestigingsplaats van de rechtspersoon kan optreden bij het uitvlaggen van ondernemin-
gen.655 In dat geval worden de werknemers ondergebracht in een, vaak speciaal voor dit 

622 Ktr Haarlem 28 november 1985 NIPR 1987, 246. 
633 CdC 28 februari 1986 Rev.Crit.dip 1986, 501-509 nt Lagarde (Noireaux c. Cie Air Afrique). Zie deel 

II . . 
644 Zie naast Ktr Haarlem 28 november 1985 NIPR 1987, 246 ook CGB 4 september 1996 oordeel 96-73 

OordelenbundelOordelenbundel 1996, 73, NIPR 1997, 234 (Amerikaanse luchtvaartmaatschappy Y); Ktr Amsterdam 
55 januari 1996 NIPR 1996, 145 (Kuwait Airways); HR 18 januari 1991 NJ 1991, 296, NIPR 1991, 
1211 (Iberia Lineas de Espana); HR 4 april 1986 NJ 1987, 678, NIPR 1986, 452 (SLM). 

655 Zie voor een casus betreffende het uitvlaggen van een Nederlands schip: Pres.Rb. Breda 17 mei 1993 
NIPRNIPR 1993, 450 (Bulkchem). In deze casus liep echter de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse 
ondernemingg gewoon door. Een andere voorbeeld, maar dan in de media vormt de zaak van Ktr 
Hilversumm 18 december 1992 NIPR 1993, 286 (Egas v. RTL 4). 
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doell  opgerichte, buitenlandse rechtspersoon. De feitelijke bedrijfsvoering vindt echter niet 
noodzakelijkk plaats vanuit de zetel van deze rechtspersoon. Een voorbeeld hiervan uit de 
transportsectorr is te vinden in de zaak Valkema v. Getru Transport SARL.66 In deze casus 
gingg om het uitvlaggen van een Nederlandse onderneming naar Luxemburg. De werkgever-
rechtspersoonn was oorspronkelijk een Nederlandse BV, maar werd omgezet in een Luxem-
burgsee SARL. In de feitelijke omstandigheden van de werknemers veranderde niets, ze 
moestenn zich nog steeds af- en aanmelden bij een kantoor in Nederland. Vanuit dit kantoor 
vondd de feitelijke bedrijfsvoering plaats. Daarom gold het kantoor in Nederland in het kader 
vann het bevoegdheidsrecht als vestiging in de zin van art. 1:14 BW. De arbeidsverhouding 
inn geschil betrof deze vestiging nu "jegens de werknemers zoals Valkema ... dat kantoor 
immerss de onweerlegbare schijn [heeft] gewekt dat men daar moest zijn voor aangelegen-
hedenn m.b.t. de arbeid, ziekten en het loon en dat daar over die aangelegenheden beslist 
werd.""  De criteria die het Haagse gerechtshof in dit geval hanteert om vast te stellen of 
hett bevoegd is, sluiten aan bij die, welke het Hof van Justitie gebruikt bij de uitleg van 
art.. 5 lid 5 EEX.67 Bij de vaststelling van het toepasselijk recht speelde in deze casus de 
plaatss van vestiging van de werkgever echter geen rol meer. 

Uitt het jurisprudentieonderzoek komen dus de volgende problemen naar voren met betrek-
kingg tot de aanknoping aan de vestiging van de werkgever. Ten eerste werkt de nadruk 
opp de contractuele relatie tussen werknemer en werkgever in de hand, dat de (rechts)persoon 
diee de onderneming drijft in het IPR centraal staat. Deze (rechts)persoon heeft een hoofdves-
tigingg en eventuele nevenvestigingen. Er zijn dan ook criteria nodig om te bepalen, wanneer 
eenn (rechts)persoon mede in een ander land gevestigd is. Als er meerdere vestigingen 
bestaann moet vervolgens worden gekozen welke van deze vestigingen uiteindelijk relevant 
iss met het oog op het toepasselijk recht. Een laatste vraag betreft de mogelijkheid ge-
scheidenn rechtspersonen die deel uitmaken van een concern voor de uitleg van art. 6 lid 
22 onder b EVO te beschouwen als eikaars vestigingen. Voor een antwoord op deze vragen 
wordtt opnieuw teruggegrepen naar andere onderdelen van het Europese recht en wel het 
EG-verdragg zelf en het EEX. 

2.44 De vestiging van de werkgever: Europeesrechtelijke inspiratie 

Art.. 6 lid 2 onder b EVO knoopt aan bij de vestiging die de werknemer in dienst heeft 
genomen.. Het vestigingsbegrip speelt daarnaast een rol in art. 5 EEX en wel zowel in lid 
11 ten aanzien van arbeidsovereenkomsten als in lid 5 waarin een bijzondere bevoegdheid 
iss gecreëerd ter plaatse van een filiaal, agentschap of andersoortige vestiging. Art. 5 lid 
55 is van deze drie de enige bepaling waarover jurisprudentie bestaat van het Hof van Justitie 

666 Hof Den Haag 21 januari 1992 NIPR 1993, 114 alsmede Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 
1991,, 165 (Valkema v. Getru Transports SARL). 

677 De bevoegdheid was in casu gebaseerd op art. 24 EEX jo. art. 126 lid 1 Rv jo art. 1:14 BW. 
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EG.688 Daarnaast speelt het begrip vestiging een rol in het EG-Verdag en wel in het kader 
vann de vrijheid van vestiging van art. 43 EG-Verdrag. In de Duitse versie van EEX en EVO 
wordtt gesproken van Niederlassung. Dit is volgens Junker een handelsrechtelijk begrip 
datt ook voorkomt in de Haagse en Weense Koopverdragen. Martiny vult dit begrip in het 
kaderr van art. 6 lid 2 EVO in als Betrieb. Dat laatste is echter een typisch arbeidsrechtelijk 
begrip,, te vergelijken met het Nederlandse begrip onderneming in de zin van de Wet op 
dee ondernemingsraden.69 De Franse versies van EEX en EVO gebruiken de term établis-
sement.sement. Deze term heeft een arbeidsrechtelijke betekenis die verwantschap vertoont met 
hett Duitse Betrieb. Daarnaast wordt de term ook gebruikt om het recht van vestiging aan 
tee duiden in de zin van art. 43 EG-Verdag. De Engelse versie spreekt in art. 6 lid 2 EVO 
neutraall  van business terwijl in het EEX en het EG-Verdrag het woord establishment wordt 
gebruikt.. In een groot aantal talen wordt zowel in art. 43 EG-Verdrag met betrekking tot 
dee vestigingsvrijheid als in art. 5 EEX en art. 6 EVO dezelfde term gehanteerd. De Italiaanse 
versiee van het EVO lijk t daarentegen duidelijk af te wijken waar deze aanknoopt aan de 
sedesede oftewel de zetel. In het onderstaande wordt uitgegaan van een parallelle terminologie 
tussenn de vier genoemde bepalingen. Daarnaast is echter het uitgangspunt dat ook bij 
gebruikk van gelijkluidende termen, de context relevant kan zijn voor de uiteindelijke 
invullingg van de verdragsbepalingen. 

Inn deel lil is uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer er sprake is van vestiging in de zin 
vann art. 43 EG-Verdrag. Hierbij spelen naast de duurzaamheid van de activiteit in een 
bepaaldee lidstaat onder andere een rol of er fysieke voorzieningen zijn en of er een persoon 
aanwezigg is die de rechtspersoon in rechte kan binden. Vestiging onderscheidt zich van 
dienstverrichtingg door zowel de duur als de intentie van de grensoverschrijding. Er bestaat 
duss in het EG-recht een specifieke invulling van het begrip 'vestiging'. Dit begrip vervult 
eenn eigen rol in het EG-recht. De verdragsbepalingen waarin het begrip een rol speelt, 
regulerenn in belangrijke mate de verhouding tussen de overheid van de staat van vestiging 
enn de betrokken private (rechts)persoon. Dit in tegenstelling tot zowel het EEX als het EVO 
diee in hoofdzaak rechtsverhoudingen en geschillen tussen particulieren betreffen. Er mag 
duss niet zonder meer een parallel getrokken worden tussen vrij verkeer en bevoegd-
heidsrecht.. Wel valt op dat de criteria voor aanwezigheid van een vestiging ook een rol 
spelenn bij de uitleg van art. 5 lid 5 EEX. Het onderscheid tussen vestiging en dienstverrich-
tingg komt nader aan de orde bij de uitleg van het begrip 'tijdelijk ' in art. 6 lid 2 onder 
aa EVO. 

688 In de meeste versies wordt in art. 5 lid 1 EEX hetzelfde begrip gehanteerd als in art. 5 lid 5 EEX 
enn art. 6 EVO en wel Niederlassung (Du), establecimento (Sp), estabelecimento (Por) en établissement 
(Fr).. Art. 5 lid 1 en lid 5 zijn gelijk in het Deens en het Fins. Art. 5 lid I EEX sluit aan bij art. 6 
EVOO in het Engels. Het Italiaans daarentegen gebruikt drie verschillende begrippen en wel filiale 
inn art. 5 lid 5 EEX, stabilmento in art. 5 lid 1 EEX en sede in art. 6 EVO. 

699 De onderneming in ondernemingsrechtelijke zin, de gemeenschappelijke inspanning voor een 
gemeenschappelijkk doel, komt eerder overeen met het Duitse begrip Untemehmen. 
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Art.. 5 lid 5 EEX bevat een regeling op grond waarvan een rechtspersoon ten aanzien 
vann geschillen betreffende de exploitatie van een filiaal, een agentschap of andersoortige 
vestigingg ook gedaagd kan worden ter plaatse van de ligging van dat filiaal, dat agentschap 
off  die vestiging.70 Het begrip 'filiaal, agentschap of enige andere vestiging' in art. 5 lid 
55 EEX impliceert volgens het Hof "een centrum van werkzaamheid aanwezig is dat zich 
naarr buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van een moederbedrijf, met een 
eigenn directie en materiële uitrusting, zodat het zaken met derden kan doen, en wel dusdanig 
datt deze, ofschoon wetend dat eventueel een rechtsband met het in het buitenland gevestigde 
moederbedrijff  zal ontstaan, zich niet rechtstreeks daartoe behoeven te wenden en zaken 
kunnenn doen in bedoeld centrum, dat het verlengstuk ervan vormt".71 In deze omschrijving, 
afkomstigg uit het arrest Somafer, liggen twee verschillende criteria besloten namelijk één 
voorr het aanwezig zijn in een bepaald land, en een tweede voor de vraag of die aan-
wezigheidd beschouwd mag worden als een vestiging van de contractant. 

Dee criteria voor aanwezigheid lijken op die welke een rol spelen in het kader van art. 
433 EG-Verdrag en verwijzen naar duurzame aanwezigheid, infrastructuur en han-
delingsbevoegdheid.. Toerekening aan de contractant vindt plaats op basis van een tweetal 
criteria.. In het arrest De Bloos v. Bouyer beschouwde het Hof de onderworpenheid aan 
hett toezicht en de leiding van het moederbedrijf als een der wezenskenmerken van de 
begrippenn filiaal en agentschap.72 In de arresten Somafer en Blanckaert wordt echter meer 
nadrukk gelegd op het feit dat de vestiging zich naar buiten toe manifesteert als verlengstuk 
vann de contractant. Als derden ervan uit mochten gaan dat ze hun zaken met de vestiging 
kondenn afhandelen, is sprake van een vestiging die toegerekend mag worden aan de 
contractant.. De bemoeienis van de vestiging met zowel de totstandkoming als de uitvoering 
vann de overeenkomst zijn daarbij belangrijke indicatoren.73 

Ookk in de uitspraak Schotte v. Rothschild speelde de tegenover derden gewekte schijn 
eenn belangrijke rol. Dit keer was echter de vraag aan de orde of een in Duitsland gevestigde 
naarr Duits recht opgerichte rechtspersoon beschouwd kon worden als een filiaal of ander-
soortigee vestiging van een in Frankrijk gevestigde, Franse rechtspersoon. Het Hof verklaarde 
inn dat arrest art. 5 lid 5 EEX op de casus van toepassing, zonder echter in zoveel woorden 
hett moederbedrijf tot vestiging van zijn dochter te bestempelen.74 De toepassing van art. 
55 lid 5 werd door het Hof als volgt gemotiveerd: 

"13.. In de onderhavige vraag gaat hel om het geval van twee gelijknamige vennootschappen met 
eenn gemeenschappelijke directie, waarvan er een, zonder een onzelfstandig filiaal of agentschap van 

700 Voor het Nederlandse recht is dit geregeld in art. 1:14 BW dat stelt "een persoon die een kantoor 
off  filiaal houdt, ... ten aanzien van aangelegenheden die dit kantoor of filiaal betreffen mede aldaar 
woonplaatss [heeft]." 

711 HvJ EG 22 november 1978 C 33/78 Jur 1978, 218 (Somafer). 
722 HvJ EG 6 oktober 1976 C 14/76 Jur 1976, 1497 (De Bloos); zie ook HvJ EG 18 maart 1981 C 139/80 

JurJur 1981, 819 (Blanckaert) r.o. 8. 
733 HvJ EG 18 maart 1981 C 139/80 Jur 1981, 819 (Blanckaert) r.o. 12. 
744 HvJ EG 9 december 1987 C 218/86 Jur 1987, 4905 (Rothschild) r.o. 17. 
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dee andere te zijn, zaken doet voor rekening van de andere en dus in het handelsverkeer als haar 
verlengstukk optreedt. 
14.. Voorts was in casu Rothschild GmbH niet alleen betrokken bij de onderhandelingen over en het 
sluitenn van het contract, doch eveneens - in de uitvoeringsfase van het contract - bij de behoorlijke 
afwikkelingg van de overeengekomen leveringen en bij de betaling van de facturen. Bovendien wekten 
dee brieven die zij aan verzoekster richtte de indruk, dat zij als centrum van werkzaamheid van 
Rothschildd Sari optrad. 
15.. In een dergelijk geval moeten derden, die zaken doen met een vestiging die optreedt aJs het 
verlengstukk van een andere vennootschap, op de aldus gewekte schijn kunnen afgaan en deze vestiging 
alss een vestiging van de andere vennootschap kunnen beschouwen, zelfs indien beide vennootschappen 
vennootschapsrechtelijkk onafhankelijk van elkaar zijn. 
16.. De nauwe band tussen de vordering en het gerecht dat geroepen is erover te beslissen, moet immers 
niett alleen op basis van de rechtsbetrekkingen tussen in verschillende verdragsluitende staten gevestigde 
rechtspersonenn worden beoordeeld, maar ook met inachtneming van de wijze waarop deze twee 
ondernemingenn in het zakenleven optreden en zich in hun handelsrelaties voordoen ten opzichte van 
derden." " 

Dee in dit arrest aangebrachte doorbreking van vennootschapsrechtelijke onafhankelijkheid 
iss in de literatuur niet altijd met instemming ontvangen.75 Het Hof heeft zijn standpunt 
tott nu toe niet in een later arrest kunnen herroepen of bevestigen. Verschillende schrijvers 
houdenn dan ook voorlopig vast aan het beginsel dat verschillende rechtspersonen niet 
kunnenn worden beschouwd als eikaars (neven)vestigingen. Ze beschouwen het arrest 
Rothschildd als een eenmalige vergissing.76 De in de andere arresten geformuleerde criteria 
voorr toepassing van art. 5 lid 5 EEX zijn daarentegen te beschouwen als vaste rechtspraak. 

Geschillenn voortvloeiend uit de exploitatie van een filiaal of vestiging kunnen dus 
voorgelegdd worden aan de rechter van de plaats van vestiging van het filiaal. Arbeidsge-
schillenn van lokale werknemers worden geacht betrekking te hebben op de exploitatie van 
hett filiaal. Volgens het Hof in het arrest Somafer omvat het begrip 'exploitatie' in art. 
55 lid 5 EEX namelijk mede de geschillen met betrekking tot het eigenlijke beheer van de 
vestigingg zoals het ter plaatse aanstellen van in het filiaal werkzaam personeel. Verder 
ziett het begrip onder andere op contractuele verplichtingen aangegaan door de vestiging 
diee moeten worden nagekomen in de staat waar de vestiging zich bevindt. Het Hof lijk t 
dee groep werknemers die gebruik kan maken van art. 5 lid 5 EEX te beperken door te 
sprekenn van ter plaatse aangesteld personeel dat aldaar werkzaam is. Daarmee loopt het 
arrestt tevens in zekere zin vooruit op de criteria die voor arbeidsovereenkomsten zijn gaan 
geldenn sinds de in 1989 te San Sebastian aangenomen wijziging van art. 5 lid 1 EEX. 

Art.. 5 lid 1 EEX verleent bevoegdheid aan het gerecht van de plaats waar zich de vestiging 
bevindtt of bevond die de werknemer in dienst heeft genomen. Zoals gezegd verwijst het 

755 In de literatuur worden kwalificaties gebruikt als 'surprenant sinon déroutant' (Bischoff JDl 1988, 
544)) 'aberrant' en 'absurd' (Droz Rev.Crit.dip 1988, 737 e.v.). Zie voor tegenstanders verder Vlas 
TWSTWS 1989, 182-183 en 320 en NILR 1992,395-398; Schultsz A7 1989,750. Positief zijn daarentegen 
Geimerr RIW 1988, 220; Kronke WRax 1989, 81-84 en Van der Wal 7 W5 1989, 320. 

766 Droz Rev.Crit.dip 1988, 738; Bischoff JDl 1988, 544 e.v. 
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begripp 'vestiging' naar een aanwezigheid met een zekere permanentie. Het is mijns inziens 
niett voldoende dat de werkgever de werknemer rekruteert in een bepaald land middels 
eenn voor dat doel tijdelijk in het land aanwezige vertegenwoordiger.77 Aan de andere 
kantt lijk t het begrip in hoofdzaak te verwijzen naar onzelfstandige vestigingen van één 
rechtspersoon.. Als de verschillende concernonderdelen ieder afzonderlijk rechtspersoon-
lijkheidd bezitten, is niet voldaan aan de kenmerken van een vestiging. Zelfs als het 
Rothschild-arrestt gerekend wordt tot het geldende recht omtrent de uitleg van art. 5 lid 
55 EEX, is het te betwijfelen of het Hof van Justitie ook voor art. 5 lid 1 EEX een dermate 
extensievee interpretatie aandurft c.q. aanwil. Daarmee resulteert de aanknoping aan de 
vestigingg van de werkgever in vele concernverhoudingen in een aanknoping die meer 
gebaseerdd is op de vormgeving van de contractuele relatie dan op de werkelijke uitvoering 
vann de overeenkomst. 

Inn de casus Chemproha v. Jagt, bijvoorbeeld, werkte de werknemer al twintig jaar ten 
batee van een Duitse dochteronderneming, de werkgever was echter in Nederland gevestigd. 
Inn Maynard v. Shuhon werkte Maynard als bestuurder van een Nederlandse BV, de 
werkgeverr was een Amerikaanse corporatie. Ook in Bogman v. STF Nederland was zo 
tee zien sprake van werkzaamheden vanuit een in Duitsland gevestigde onderneming. Op 
grondd van de vestigingsplaats van de werkgever-rechtspersoon was Bogmans arbeidsover-
eenkomstt echter onderworpen aan Nederlands recht. 

Inn zijn noot bij het Rothschild-arrest plaatst Bischoff het bevoegdheidsprobleem met 
betrekkingg tot concernverhoudingen sterk in het teken van de identificatie van de 
contractspartij.788 Volgens hem luidt de correcte vraag in het Rothschild-arrest niet of de 
moederr in casu is te beschouwen als vestiging van de dochter maar of er reden is de Duitse 
moederr te beschouwen als (mede) contractant. In het geval van arbeidsovereenkomsten 
binnenn een concern is het inderdaad de formele benadering van het werkgeverschap, zoals 
dezee gebruikelijk is in Nederland, die de aanknoping aan de werkgever in waarde doet 
verminderen. . 

Inn concernverhoudingen stuit een zinvolle aanknoping aan de vestigingsplaats van de 
werkgeverr dus in sommige gevallen af op het feit dat de onderneming waartoe de werk-
nemerr in feite behoort, ondergebracht is bij een van de formele werkgever te onderscheiden 
rechtspersoon.799 In dat geval heeft de vestiging van de formele werkgever slechts beperkte 
aanknopingswaarde.. Dit kan in het EVO gecorrigeerd worden, door in dat geval terug te 
vallenn op het open einde van art. 6 lid 2 EVO.80 Deze uitwijkmogelijkheid kent het EEX 
echterr niet nu art. 5 lid 1 een gesloten systeem van bevoegdheidsregels kent. 

777 Idem MiinchKomm-MsrUny Art. 30 Rdnr41 (1990, 1691). Voor een dergelijk feitencomplex zie Sayers 
v.. International Drillin g Co. NV [1971] 1 WLR 1176 beschreven door Morse in: North 1982, 158. 

788 Bischoff JD1 1988, 547. 
799 Een variant op dit thema wordt gevormd door de situatie waarin werknemers vanuit verschillende 

onafhankelijkee rechtspersonen worden gedetacheerd naar een gemeenschappelijke onderneming. Zie 
voorr een dergelijke casuspositie HR 30 december 1994 ROR 1995, 15 (ERRI/UIC). 

800 Verg. HR 25 september 1992 NJ 1992, 750 (Balenpers). 
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Toepassingg van art. 6 lid 2 onder b EVO kan dus worden beïnvloed door concernrechtelijke 
complicaties.. Maar ook als de werkgever slechts uit één rechtspersoon bestaat met meerdere 
onzelfstandigee vestigingen, kunnen problemen ontstaan met betrekking tot de vraag tot 
welkee vestiging de werknemer behoort. Zowel art. 5 lid 1 EEX als art. 6 lid 2 EVO opteren 
hierbijj  voor de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen. De belangrijkste vraag 
diee deze bepaling oproept, is of de term 'in dienst genomen' verwijst naar het sluiten van 
dee overeenkomst of de tewerkstelling in de onderneming. De Duitse versie van zowel EVO 
alss EEX spreekt van 'eingestellt haf. Ook deze aanduiding laat de keuze op het eerste 
gezichtt open. Het Engelse art. 6 lid 2 onder b EVO knoopt aan bij 'the place of business 
throughthrough which he [= de werknemer AH] was engaged'. Dit lijk t te wijzen in de richting 
vann de contractant. Deze opvatting wordt ook ondersteund door het Frans, Spaans en 
Portugeess die spreken van resp. embauché Ie travailleur; contratado al trabajador en 
contratoucontratou o trabalhador. Vanuit het oogpunt van de bescherming van de werknemer ligt 
dezee aanknoping aan de formele contractspartij echter minder voor de hand. De ligging 
vann de onderneming die het contract opstelt en sluit heeft immers minder reële 
aanknopingswaardee dan de ligging van de onderneming waarvan de werknemer daad-
werkelijkk deel uitmaakt. Deze laatste aanknoping is tevens minder vatbaar voor manipulatie 
doorr de werkgever.81 Een aantal casusposities kan deze stellingname verduidelijken. 

Inn de zaak Getru was sprake van een in Luxemburg gevestigde transportonderneming. 
Dee Luxemburgse vestiging had arbeidsovereenkomsten gesloten met de voor het bedrijf 
werkzamee internationale chauffeurs. De contacten met de chauffeurs verliepen echter geheel 
viaa een kantoor in Roelofarendsveen, de oude vestigingsplaats van de onderneming. Het 
ligtt voor de hand om in dat geval het Nederlandse kantoor aan te merken als de vestiging 
waarr de betrokkenen in dienst zijn. De zaak ZAS Airlines of Egypt betrof in Nederland 
gestationeerdee piloten. Ook in zo'n geval moet het niet uitmaken waar de contracten zijn 
opgesteldd en getekend, als de betrokken werknemer duidelijk opereert vanuit Nederland. 
Dee betrokkenen maken in dat geval immers deel uit van de Nederlandse arbeidsmarkt. 

2.55 Evaluatie van de vaste aanknopingspunten 

Mijnss inziens verdient de vestiging van de werkgever een plaats als tweede hoofdaan-
knopingg in het internationale arbeidsrecht. Het organisatorische verband waarvan de 
betrokkenee deel uitmaakt, speelt in het interne arbeidsrecht een rol die in belang niet 
onderdoett voor de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Zowel ten aanzien van 
hett afbakenen van de onderneming binnen grotere concernverbanden als ten aanzien van 
dee vraag wanneer een werknemer deel uitmaakt van een bepaalde onderneming kunnen 
echterr lastige grensgeschillen ontstaan. Daarbij is ook in het interne recht de toepasselijkheid 
vann een aantal regelingen afhankelijk van de vraag of en met wie een arbeidsovereenkomst 
iss gesloten. 

811 Idem MünchKomm-Mailmy Art. 30 Rn. 42 (1990, 1691-1692); Junker 1992, 185. 
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Dee problemen die concernverhoudingen oproepen voor het recht, nemen alleen maar 
toee bij internationale concernverhoudingen. Dit neemt niet weg dat mijns inziens het 
toedelenn van een internationaal actieve werknemer aan de meest bij de arbeidsverhouding 
betrokkenn organisatie een belangrijk doel zou moeten zijn van het internationale ar-
beidsrecht.. Een probleem hierbij is echter dat het IPR sterk contractueel georiënteerd is. 
Daardoorr komt de contracterende rechtspersoon en niet het bedrijf of de onderneming 
centraall  te staan. Het Hof van Justitie lijk t dit afstemmingsprobleem tussen arbeidsrecht 
enn IPR gedeeltelijk te ondervangen door een ruime invulling te geven aan het locus laboris-
begripp in art. 5 lid 1 EEX. 

Inn het onderzochte materiaal waren drie casus aanwezig die bij hantering van de criteria 
vann het Hof van Justitie (waarschijnlijk) een duidelijk zwaartepunt in een bepaald land 
hadden,, terwijl in casu (mede) werd aangeknoopt aan de vestiging van de (putatieve) 
werkgever.822 In twee daarvan zou hantering van het Rutten-criterium mijns inziens tot 
eenn andere uitkomst leiden.83 Het eerste geval speelt binnen een concern waarbij de 
werknemerr zijn werkzaamheden ten bate van de Nederlandse onderneming in verschillende 
landenn vervulde.84 Het administratieve en voorbereidende deel van de werkzaamheden 
werdd in Duitsland verricht, vermoedelijk ten kantore van een ander onderdeel van het 
concern.. In Nederland werden bouwplaatsen bezocht en opdrachten besproken. Afhankelijk 
vann de precieze tijdbesteding is er mijns inziens in deze casus sprake van een standplaats 
inn Duitsland. De ruime invulling van het locus laboris-begrip ondervangt in dat geval de 
nadelenn van de formele benadering van het werkgeverschap, op grond waarvan de Neder-
landsee rechtspersoon als putatieve werkgever werd beschouwd. 

Ietss anders is er aan de hand in de procedure van Saykali tegen Mattel.85 Deze casus 
betroff  een handelsvertegenwoordiger met het Midden Oosten als werkterrein. De werkgever 
wass gevestigd in Amerika, de afhandeling van de bestellingen liep via Nederland. In het 
Middenn Oosten bevond zich geen vestiging van de werkgever. Als deze vertegenwoordiger 
vanuitt zijn huis werkt en daar de administratie bijhoudt, ontstaat er een situatie die ver-
gelijkbaarr is met de casus in Rutten v. Cross Medical. Rutten had volgens het Hof van 
Justitiee een centrale standplaats, waar een niet onbelangrijk deel van de werkzaamheden 
plaatsvondd en de overige werkzaamheden werden voorbereid. Deze centrale standplaats 
viell  niet samen met een vestiging van de werkgever maar bevond zich in de woonplaats 
vann Rutten. In de Duitse rechtspraak wordt op basis hiervan aangenomen dat handelsver-
tegenwoordigerss gewoonlijk 'in' hun woonplaats werken. 

822 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994,267 (Bogman v. STF); Rb. Maastricht 11 juni 1987 NIPR 
1988,, 344 (Burgers v. Deltech); Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998,99 (Saykali v. Mattel). 

833 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF); Hof Amsterdam 28 november 

19966 NIPR 1998, 99 {Saykali v. Mattel). 
844 Rb. Arnhem 23 december 1993 NIPR 1994, 267 (Bogman v. STF). 
855 Hof Amsterdam 28 november 1996 NIPR 1998, 99 (Saykali v. Mattel). 
866 BAG 18 februari 1988 - 2 AZR 59/87 IPRspr. 1988 nr. 51; LAG Frankfurt 3 november 1992 - 4 

Saa 1916/91 IPRspr. 1992 nr. 71. Anders: LAG Bremen 17 april 1996 - 2(3) Sa 328/94 RIW 1996, 
10388 IPRspr. 1996 nr. 51. 
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Samenvattendd kom ik tot de volgende uitleg van de aanknopingen gebruikt in art. 6 
lidd 2 EVO. Als een werknemer is opgenomen in een bepaalde arbeidsorganisatie (de 
Eingliederung)Eingliederung) wordt de vestigingsplaats van die organisatie beschouwd als gewoonlijke 
werkplek.. Voor werknemers die buiten de onderneming werkzaam zijn, zoals vertegenwoor-
digers,, wordt aangeknoopt bij het centrum van hun werkzaamheden. In het internationale 
transportt zal echter, ook bij de ruime invulling van het locus laboris-begrip, van 'een land 
waarr de arbeid gewoonlijk verricht wordt' moeilijk kunnen worden gesproken. In feite 
wordtt het werk buiten elk territoir verricht of in verschillende landen. Van Eingliederung 
inn de gebruikelijk zin is geen sprake tenzij het voertuig waarop of waarin de betrokkenen 
werkzaamm zijn als zelfstandige arbeidsorganisatie wordt gezien. Dit laatste is het geval 
inn Duitsland en Frankrijk, waar het varende en vliegende personeel van transportonder-
nemingenn deel uitmaakt van een afzonderlijke varende c.q. vliegende onderneming. Deze 
varendee of vliegende onderneming heeft echter geen vaste locatie, zodat ook niet aan-
geknooptt kan worden bij de ligging daarvan. Of schepen en vliegtuigen zelf als territoir 
wordenn beschouwd, komt hieronder aan de orde. 

Voorr zover voor werknemers in het transport niet wordt aangeknoopt bij de vlag van 
hett voertuig, wordt een interpretatie van art. 6 lid 2 onder b EVO aanbevolen waarbij 'de 
vestigingg die de werknemer in dienst heeft genomen' verwijst naar de vestiging die feitelijk 
alss uitvalsbasis dient. Deze oplossing werkt echter alleen als de vestiging een onzelfstandig 
onderdeell  is van de werkgever-rechtspersoon. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan voor 
hett toepasselijk recht uitgeweken worden naar de escape in art. 6 lid 2 laatste volzin EVO. 
Voorr het bevoegdheidsrecht lijk t de mogelijkheid van een redelijke oplossing af te hangen 
vann een meer op de feitelijke verhoudingen gebaseerde identificatie van de werkgever. 

33 Vlag en recht 

Transportmiddelenn staan in het algemeen geregistreerd in een bepaald land. Dit geldt zowel 
voorr schepen als voor vliegtuigen en voertuigen. Deze registratie wordt wel aangeduid 
alss de 'vlag' van het transportmiddel. In de scheepvaart leidt registratie namelijk tot het 
rechtt - en de plicht - om de vlag van het betreffende land te voeren.87 Het land van 
registratiee oefent controle uit op de zeewaardigheid van het schip, de veiligheid aan boord 
enn de samenstelling van de bemanning. Ook wordt de vlaggenstaat geacht de zeelieden 
arbeidsrechtelijkk een bepaalde minimumbescherming te garanderen.88 Deze zeggenschap 
vann de vlaggenstaat vloeit voort uit het volkenrecht.89 De vlag lijk t dan ook de natuurlijke 
aanknopingg voor het op de arbeidsverhouding toe te passen recht. Deze aanknoping wordt 

877 Zie voor de nationaliteit van zeeschepen en het varen onder een bepaalde vlag art. 91 en 92 van de 
VNN Zeerechtconventie 1982. 

888 ILO verdrag nr. 180 (1996) en protocol bij nr. 147 (1976); Richtlijn 1999/63/EG m.b.t. de organisatie 
vann de arbeidstijd van zeevarenden PB EG 1999 L 167/ 33; Voorstellen voor een richtlijn van de 
Raadd Com(1998)662def. en Com( 1998)25 idef. 

899 VN Zeerechtconventie 1982 art. 94; Mankowski RabelsZ 1989, 498-501. 
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vaakk beargumenteerd als een variant van de locus laboris aanknoping. Centraal in die 
redeneringg staat dat zeelieden hun werkzaamheden uitvoeren op een vaste plek en dat ze 
opp die plek zijn opgenomen in een arbeidsorganisatie (eingegliedert). Die plek, het schip, 
iss misschien niet gelijk te stellen met nationaal territoir, maar is daarmee wel in vele 
opzichtenn vergelijkbaar. De vaste werkplek van zeelieden is dus onder te brengen bij een 
bepaaldee rechtsorde.90 Deze rechtsorde beheerst dan in beginsel de arbeidsovereenkomsten 
vann de betreffende zeelieden. 

Dee kracht van bovengenoemde argumentatie blijkt uit het feit dat aanknoping aan de 
vlagg ook inderdaad voorkwam in alle drie de onderzochte landen.91 Deze aanknoping 
iss echter om verschillende redenen onder druk komen te staan. Deze redenen hangen samen 
mett het bestaan van zogenaamde 'goedkope vlaggen'. De term 'goedkope vlag' verwijst 
naarr het fenomeen dat in een aantal gevallen de inschrijving van een schip in de scheeps-
registerss van een bepaald land niet gebaseerd is op een reële band met dat land, maar 
gemotiveerdd wordt door het bestaan van voor de exploitant van het schip aantrekkelijke 
wettelijkee regelingen. Deze wettelijke regelingen kunnen betrekking hebben op de door 
datt land gestelde eisen aan de zeewaardigheid van het schip, op aan de exploitant op te 
leggenn belastingen maar ook op het in dat land geldende zeearbeidsrecht.92 In het algemeen 
ondergraaftt het gebruik van goedkope vlaggen de bescherming van de werknemer. Dit 
leidtt dan ook tot pleidooien om de vlag niet langer maatgevend te achten voor het op de 
arbeidsverhoudingg toe te passen recht, maar bijvoorbeeld af te stemmen op de vestigings-
plaatss van de exploitant van het schip.93 Afwijkin g van het recht van de vlag wordt in 
datt geval gemotiveerd door de bescherming van de werknemer. 

Eenn zelfde pleidooi kan echter ook gebaseerd worden op concurrentieoverwegingen. 
Alss tegenreactie op het bestaan van goedkope vlaggen heeft een aantal Europese landen 
tweedee scheepsregisters ingesteld en/of andere maatregelen genomen met als doel de onder 
hunn vlag varende schepen op sommige punten vrij te stellen van de uit het nationale recht 
voortvloeiendee verplichtingen.94 Zo is sinds de in Deel il reeds besproken wijziging van 

900 Mankowski RcibelsZ 1989,498 e.v. en WRax 1996, 406; Coursier 1993, 107 en 98-99 (voor boorplat-
forms);; Geffken Demokraüe und Recht 1/89, 60. 

911 De heersende mening in Duitsland beschouwt volgens Mankowski (RabelsZ 1989, 496) aanknoping 
aann de vlag als een toepassing van de aanknoping aan de locus laboris. Het Franse recht bevat in 
dee Code de Travail Maritime een nadrukkelijke bepaling waarin schepen onder Franse vlag worden 
gelijkgesteldd met Frans territoir: CdT Maritime art. 5 opgenomen in CdT éd. Litec; Coursier 1993, 
107. . 

922 Chaumette Droit Social 1995, 997: "Les pavilions de complaisance constituent des rattachements 
fictif ss des navires a des ordres juridiques souples, peu contraignants sur Ie plan fiscal, quant aux 
controless administratifs, quant a la liberie de constitution des sociétés, quant au droit social." 

933 Mankowski RabelsZ 1989, 508-509. 
944 In Duitsland is een nieuwe bepaling ingevoerd in het Flaggenrechtgesetz, waarin expliciet bepaald 

wordtt dat de vlag niet relevant is voor het toepasselijk recht van zeelieden werkzaam op schepen 
ingeschrevenn in het internationale scheepsregister. Mankowki RabelsZ 1989, 487 e.v. en Geffken 
DemokraüeDemokraüe und Recht 1/89, 52 e.v. Frankrijk zocht de oplossing in het openstellen van een speciaal 
scheepsregisterr voor de Terres Australes et Antarctiques Franchises: Chaumette Droit Social 1995, 
998. . 
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hett Duitse Flaggenrechtgesetz de vlag van een schip niet langer doorslaggevend voor het 
toepasselijkk recht op de arbeidsverhouding van de zeelieden aan boord van Duitse schepen. 
Dezee maatregel bevordert de concurrentiepositie van onder Duitse vlag varende reders. 

Maarr er zijn meer argumenten aan te voeren tegen de aanknoping aan de vlag. Eén 
daarvann is gebaseerd op het systeem van de verwijzingsregel zelf. Het doel van de verwij-
zingg is immers een recht toepasselijk te verklaren dat nauw verbonden is met de arbeidsver-
houding.. De feitelijke aanknopingswaarde van de vlag van een schip is echter, ondanks 
dee jurisdictie die de vlaggenstaat uitoefent over het schip, gering en in ieder geval veel 
lagerr dan die van een vaste werkplek aan land. Dit blijkt ook uit de jurisprudentie van 
hett Hof van Justitie inzake het vrij verkeer van werknemers. De vlag van het schip is op 
zichh niet voldoende om een arbeidsverhouding te lokaliseren in een bepaalde lidstaat, 
daarvoorr is noodzakelijk dat nog andere aspecten van de arbeidsverhouding naar die lidstaat 
verwijzen.95 5 

Tenslottee gaat ook het argument dat aanknoping aan de vlag een eenheid van recht 
garandeertt tussen de verschillende werknemers op hetzelfde schip, maar gedeeltelijk op. 
Hett is in de internationale scheepvaart namelijk niet ongebruikelijk dat officieren en 
kapiteinss een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben, waarbij ze regelmatig 
vann schip wisselen. De overige bemanning daarentegen wordt nogal eens aangeworven 
voorr een specifieke periode of reis op een specifiek schip. Als de schepen van de exploitant 
onderr verschillende vlag varen, is voor het hogere personeel geen sprake van een vaste 
werkplek.. Op hun arbeidsovereenkomst is dan alsnog het recht van toepassing van de 
vestigingsplaatss van de werkgever. Het vlaggenrecht geldt dan alleen voor de lager inge-
schaaldee bemanningsleden.96 

Err zijn dus verschillende bezwaren tegen aanknoping aan de vlag, die variëren van twijfel 
overr de reële aanknopingswaarde tot volslagen tegengestelde sociaal-economische over-
wegingen.. Wat is nu de positie van het EVO en de Nederlandse jurisprudentie? 

Nochh de tekst van het EVO, noch de toelichting van Giuliano en Lagarde geven uitsluit-
sell  over de vraag of schepen als territoir moeten worden beschouwd. De toelichting volstaat 
mett de opmerking dat "de groep ... niet naar een bijzondere regel gezocht [heeft] voor 
arbeid,, verricht door de bemanning aan boord van zeeschepen." Voor booreilanden op 
openn zee en andere arbeid verricht buiten het rechtsgebied van een Staat gaat de toelichting 
uitt van toepassing van het recht van het land van vestiging van de werkgever ex art. 6 
lidd 2 onder b EVO. Of een schip nu wel of niet als deel van het territoir van de vlaggenstaat 
wordtt beschouwd, blijkt uit de toelichting echter niet.97 Ook de Duitse toelichting bij 
hett EVO en de invoeringswet geven geen uitsluitsel over de aanknoping bij zeearbeidsover-
eenkomsten.. Het Duitse Flaggenrechtgesetz lijk t aanknoping aan de vlag uit te sluiten, 
maarr het is de vraag of deze nationale bepaling van invloed kan en mag zijn op de uitleg 

955 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 27 september 1989 zaak 9/88 Jur 1989, 2989 (Lopes da Veiga v. Staats-
secretariss van Justitie) en Deel III hoofdstuk 2 par. 2.2 van dit boek. 

966 Zie Chaumette Droit Social 1995, 1001. 
977 PB EG 1980 C 282/26. 
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vann een verdragsbepaling.98 In zijn uitspraak met betrekking tot het toepasselijk recht 
opp werknemers op een veerpont tussen Vlissingen en Sheerness heeft het BAG deze vraag 
nadrukkelijkk open gelaten." Het Franse recht daarentegen lijk t de vlag nog steeds als 
hoofdaanknopingg te beschouwen.100 

Dee Nederlandse rechtspraktijk is op dit punt niet eenduidig. De Memorie van Toelich-
tingg bij de goedkeuringswet gaat ervan uit, dat art. 6 lid 2 onder b EVO geschikt is voor 
toepassingg op arbeid verricht aan boord van zeeschepen, binnenschepen en luchtvaartuigen. 
Echter,, volgens de Memorie van Toelichting sluit art. 6 EVO niet uit, dat het toepasselijke 
rechtt op deze arbeidsverhoudingen bij nationale wet anders wordt geregeld.101 Het Neder-
landsee IPR kent geen bijzondere meerzijdige regeling voor zeearbeidsovereenkomsten. De 
Nederlandsee regeling van de zeearbeidsovereenkomst leidt er echter in de praktijk toe dat 
opp Nederlandse schepen onder Nederlands recht wordt gewerkt.'o: Op grond van art. 
3966 WvK hebben alle schepelingen aan boord van Nederlandse schepen namelijk (mede) 
eenn arbeidsovereenkomst met een in Nederland gevestigde werkgever.103 De aanknoping 
aann de vestigingsplaats van de werkgever ex art. 6 lid 2 onder b EVO verwijst dus op het 
eerstee gezicht naar Nederlands recht. Daarnaast worden arbeidsverhoudingen op Nederlandse 
zeeschepenn dwingend gereguleerd door collectieve regelingen.104 Uitspraken over het 
toepasselijkee recht op zeearbeidsovereenkomsten hebben dan ook (vrijwel altijd) betrekking 
opp zeelieden werkzaam op schepen onder vreemde vlag. 

Tenn aanzien van dit soort arbeidsovereenkomsten lijk t zich in de jurisprudentie een 
kenteringg af te tekenen. In drie uitspraken uit respectievelijk 1986, 1987 en 1992 werd 
uitgegaann van het bestaan van een ongeschreven regel van IPR op grond waarvan dient 
tee worden aangeknoopt bij het recht van de vlag van het schip.105 In twee uitspraken 
uitt resp. 1991 en 1998 wordt daarentegen principieel stelling genomen tegen aanknoping 
aann de vlag.106 "Toepassing van het recht van de vlag van het schip waarop Post zijn 

988 Mankowski (RabelsZ 1989, 520-522) acht de bepaling van het Flaggenrechtgesetz in strijd met het 
EVO;; idem IPRax 1996, 406 (noot bij BAG 3 mei 1995 - 5 AZR 15/94 IPRax 1996, 416). 

999 BAG 24 augustus 1989 IPRax 1991, 407. 
1000 Coursier 1993; Chaumette Droit Social 1995, 999. 
ïoii  K II 21 059 (R 1365) nr. 3 blz. 16. 
1022 De Nederlandse vlag kan namelijk ook wijzen op een band met een van de andere rijksdelen. 
1033 Art. 396 WvK stelt dat alleen personen die een arbeidsovereenkomst hebben met een zeewerkgever, 

alss schepeling worden aangemerkt. Schepelingen worden opgenomen op de monsterrol (art 451 e.v. 
WvK) .. Deze monsterrol is van belang voor de vraag of het schip voldoende bemand is (Schepenbesluit 
19655 art. 109-110). De eigenaar of rompbevrachter van een schip geldt op grond van art. 309 lid 
22 WvK als zeewerkgever. Als een schip Nederlands is, heeft deze zeewerkgever altijd ook een vestiging 
inn Nederland, zo blijk t uit art. 311 jo. art. 5 Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting. 

1044 Zie echter de CAO voor 9000 Gross Tonnage. Deze CAO is van toepassing op Nederlandse zeeschepen 
maarr sluit zeelieden met woonplaats buiten de EU grotendeels uit van de door de CAO geboden 
bescherming. . 

1055 Hof Den Haag 2 mei 1986 NIPR 1986, 454; Rb. Rotterdam 16 januari 1987 NIPR 1987, 411, WvK 
Rb.. Groningen 13 november 1992 NIPR 1993, 133. 

1066 Rb. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 96 (Post v. Peralta); Pres.Rb. Leeuwarden 28 april 1998 NIPR 

1998,, 301. 
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arbeidd placht te verrichten, acht de Rb.[Alkmaar], zeker in het onderhavige geval, minder 
juist,, omdat de aanknoping bij toepassing van dit criterium afhankelijk wordt van een 
omstandigheidd die veelal los staat van de werkelijke verhouding tussen partijen en derhalve 
geenn uitdrukking geeft aan de rechtssfeer waartoe de arbeidsverhouding, alle omstan-
dighedenn in aanmerking genomen, geacht kan worden te behoren." Aldus de Rechtbank 
Alkmaarr in 1991. Deze overweging komt vrijwel letterlijk terug in de uitspraak van de 
Rechtbankk Leeuwarden in 1998. In de laatste zaak wordt vervolgens geconstateerd dat 
hett schip feitelijk de Nederlandse wateren niet had verlaten. Nederlands recht was van 
toepassingg als het recht van de locus lahoris. In het vonnis van de President van de 
Rechtbankk Rotterdam van 8 maart 1996, tenslotte, wordt zonder meer gesteld dat zeelieden 
geenn vaste werkplek hebben in de zin van art. 6 lid 2 onder a EVO en dat derhalve moet 
wordenn aangeknoopt bij de vestigingsplaats van de werkgever.107 

Dee gelijkstelling tussen vlag en territoir is in de zeescheepvaart al met al wisselend ontwik-
keldd en lijk t aan erosie onderhevig.108 Aanknoping aan de vlag kan bezwaarlijk zijn zowel 
vanuitt het gezichtspunt van de bescherming van werknemers als op grond van concurren-
tieoverwegingen.. Het is echter de vraag of de vestiging van de werkgever meer 
aanknopingswaardee heeft dan de vlag. In het Duitse IPR lijk t het loslaten van de aanknoping 
aann de vlag te resulteren in een aanknoping aan de woonplaats van de zeelieden. Ook in 
hett Nederlandse CAO-recht treedt een dergelijke verschuiving op.109 Dit is voor sommigen 
onverteerbaarr vanuit het standpunt van gelijke behandeling. In beide gevallen doet zich 
bijj  liberalisering van de markt het gevaar voor van sociale dumping. Deze liberalisering 
looptt binnen de Unie overigens niet via het vrij verkeer van diensten, maar via de bij-
zonderee verdragsbepalingen over het vervoer. Ten aanzien van concurrentievervalsing ver-
oorzaaktt door grote verschillen in bescherming tussen de lidstaten wordt de oplossing 
gezochtt in zowel harmonisatie van materieel recht als het opstellen van een conflictenrech-
telijkee regeling die tot op grote hoogte vergelijkbaar is met die van de detacheringsricht-
lijn." 0 0 

Tenn aanzien van vlieg- en voertuigen is het veel minder gebruikelijk dan bij zeeschepen 
omm het voertuig te beschouwen als een deel van het territoir van het land van registratie. 
Inn het Franse arrest Air Afrique werden de werknemers van de luchtvaartonderneming 

1077 NIPR 1996, 445. 
1088 Junker 1992, 187: "Das neuere Völkerrecht hat sich überwiegend von der Vorstellung verabschiedet, 

einn Schiff auf hoher See sei 'schwimmender Gebietsteil' des Flaggenstaates; die Arbeit der Besat-
zungsmitgliederr aus einem Seeschiff ist daher nicht bereits durch die Flagge Arbeit 'in' einem Staat 
(Art.. 30 Arb. 2 Nr. 1 EGBGB)." 

1099 Zie de CAO voor 9000 GT en de uitspraak over de werkingssfeer van deze CAO door de Commissie 
Gelijkee Behandeling van 4 februari 1997 (Oordeel 97-13 Oordelenbundel 1997, 60, NIPR 1997, 235); 
Vann Hoek Sociaal Recht 1997, 353. 

1100 Zie resp. Ri 1999/63/EG m.b.t. de organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden PB EG 1999 L 
167// 33 en het voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden inzake de bemanning van schepen 
diee geregelde personenvervoers- en veerdiensten tussen de lidstaten verrichten, Com(l998)25ldef. 
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geachtt te werken in het land van registratie van de vliegtuigen. Dit lijk t echter geen vaste 
rechtspraak.1""  In de Duitse pilotenuitspraak, gewezen onder toepassing van het EVO, 
wordtt geen uitspraak gedaan over de vraag of een vliegtuig als territoir beschouwd kan 
worden.1122 In de Nederlandse uitspraken op dit terrein speelt de registratie van het vlieg-
tuigg geen enkele rol. 

Voertuigenn worden zelfs geheel niet geassocieerd met territoir. Daarbij speelt ongetwij-
feldd een rol dat voertuigen zich altijd binnen een nationaal territoir bevinden. Het locus 
sinesine ^ge-probleem, dat activiteiten op zeeschepen en vliegtuigen tot een aparte categorie 
maaktt in het IPR, doet zich ten aanzien van het wegtransport niet voor. Het land van 
registratiee van een voertuig is dus in Nederland geen zelfstandige aanknopingsfactor. Dit 
betekentt dat ook in het transport moet worden beoordeeld of de werknemer gewoonlijk 
zijnn werkzaamheden verricht in een bepaald land of dat in dat land een duidelijk centrum 
aanwezigg is van waaruit de werkzaamheden worden verricht. Daarbij lijk t het uitgangspunt 
datt werknemers die vanuit Nederland worden ingezet door in Nederland gevestigde onder-
nemingenn in de transportsector, werkzaam zijn onder Nederlands recht. Deze werknemers 
makenn immers in het algemeen op grond van het EG-recht deel uit van de Nederlandse 
arbeidsmarkt.. Deze gevolgtrekking vindt niet zozeer steun in de jurisprudentie in het NlPR, 
maarr veeleer in het feit dat deze casuspositie in het NlPR vrijwel ontbreekt. In arbeidsge-
schillenn tussen Nederlandse werknemers en Nederlandse transportondernemingen worden 
niett of nauwelijks vragen van IPR gesteld. 

44 Detacheringen en de omstandigheden van het geval 

Hett toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst wordt in beginsel gevonden aan de hand 
vann de vaste aanknopingspunten van art. 6 lid 2 onder a en b EVO. Op grond van de laatste 
volzinn van art. 6 lid 2 EVO kan echter van deze vaste aanknopingspunten worden afgeweken 
alss uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbon-
denn met een ander land. Hierboven is ai aangegeven, dat het open einde van art. 6 lid 2 
EVOO gebruikt kan worden om een rechtvaardige oplossing te bereiken in gevallen waarin 
dee vestigingsplaats van de werkgever geen of slechts geringe reële aanknopingswaarde 
heeft.. In dat geval is er al snel sprake van een nauwere band met een ander rechtsstelsel. 
Aanknopingg aan de gewoonlijke werkplek heeft daarentegen vrijwel altijd reële aankno-
pingswaarde.. Bij een restrictieve interpretatie van het open einde van art. 6 lid 2 EVO zou 
afwijkenn van de aanknoping van art. 6 lid 2 onder a EVO dan ook zelden of nooit moeten 
voorkomen.. In de jurisprudentie wordt echter regelmatig afgeweken van het recht van de 
werkplek.. Hieronder zal eerst worden onderzocht welke patronen op dit punt in de 
rechtspraakk zijn te ontdekken. Vervolgens komt aan de orde hoe onder het EVO moet 
wordenn omgegaan met korte en lange detacheringen. 

l i ll  Coursier 1993, 108-109 versus Chaumette Droit Social 1995, 1000. 
1122 Zie echter voor een verdediging van aanknoping aan de vlag bij zowel arbeid ter zee als in de lucht: 

Junkerr 1992, 188 en Mankowski RabelsZ 1989, 506-508. 
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Hett antwoord op de vraag wanneer en op welke gronden wordt afgeweken van de vaste 
aanknopingg aan de werkplek wordt gecompliceerd door de wijze waarop in Nederland 
dee rechtsaanwijzing wordt gemotiveerd. In 1986 constateerde Polak dat de verwijzing inzake 
arbeidsovereenkomstenn zelden wordt gebaseerd op slechts één aanknopingspunt. In tegen-
stellingg tot bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk heeft de rechtspraak in Nederland weinig 
bijgedragenn aan het nauwkeuriger definiëren van de in de aanknopingsladder gebruikte 
begrippen.. De verschillende treden van de aanknopingsladder uit het ongeschreven recht 
werdenn gelijktijdig afgedaald, waardoor de facto het open einde de hoofdrol speelde. 

Inwerkingtredingg van het EVO brengt hierin verandering In een aantal uitspraken waarin 
hett EVO, al dan niet anticiperend, is toegepast, wordt de aanknopingsladder tree voor tree 
afgewerkt.'133 Ook na inwerkingtreding van het EVO zijn er echter vonnissen gewezen 
diee direct verschillende aanknopingspunten opsommen ter motivering van de rechtsaanwij-
zing."44 Zowel onder het oude recht als onder het EVO werkt de rechter dus met een 
combinatiee van aanknopingspunten waarbij naast de laatste werkplek vooral de vestiging 
c.q.. woonplaats van partijen en hun nationaliteit van belang lijken te zijn. Andere regelmatig 
terugkerendee elementen zijn de structuur van de onderneming en de hiërarchische verhou-
dingen,, de arbeidsovereenkomst zelf en de daarin opgenomen expatriate-voorzieningen, 
dee valuta van de loonbetaling, de eerste werkplek en de plaats van sluiten van de 
overeenkomst. . 

Dee rechtspraak is op het eerste gezicht weinig consistent, dezelfde of soortgelijke casus-
positiess leiden lang niet altijd ook tot hetzelfde verwijzingsresultaat. Zoals gezegd, biedt 
dee motivering van het vonnis daarbij weinig houvast. Het beeld wordt echter een stuk 
helderderr als gekeken wordt naar uitkomsten en correlaties. Hiervoor is de jurisprudentie 
geanalyseerdd op de samenhang tussen de diverse aanknopingsfactoren en het uiteindelijk 
doorr de rechter van toepassing geachte recht. Op de argumentatie van de rechter is geen 
achtt geslagen behalve ten aanzien van de vraag of hij een vaste werkplek aanwezig acht-
te.1155 Als de jurisprudentie op deze wijze wordt onderzocht, ontstaan er duidelijke patro-
nen.. Zo blijkt dat er bij afwezigheid van een vaste werkplek, en met uitzondering van de 
zeearbeidsovereenkomsten,, altijd een correlatie is tussen het toepasselijke recht en de vesti-
gingg van de werkgever. Bij overplaatsing binnen een concern betreft dit in het algemeen 
dee laatste werkgever, bij uit- of omvlaggen van transportondernemingen wordt ook wel 

1133 Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191 (Ayoub v. Marokko); Ktr Den Haag 6 oktober 1998 
NIPRNIPR 1999, 73; Rb. Middelburg 18 september 1996 en Ktr Terneuzen 26 juli 1995 NIPR 1997, 217; 
Rb.. Zutphen 3 december 1992 NIPR 1993, 143 {Maurix v. Beunk); Rb. Arnhem 23 december 1993 
NIPRNIPR 1994, 267 (Bogman v. STF); Rb. Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 142, NJ 1993, 703 (Post 
v.. Peralta); Ktr Utrecht 24 december 1992 NIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) ; Ktr Rotterdam 
177 maart 1992 NIPR 1992, 459. 

1144 Ktr Den Haag 7 januari 1999 NIPR 1999, 162; Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 1998 NIPR 1999, 
157;; Ktr Sittard 29 juli 1998 NIPR 1998, 308 (Lewis v. Flightsafety). 

1155 Slechts die uitspraken zijn in de redenering betrokken waar het toepasselijk recht bepaald is op grond 
vann de objectieve verwijzing. Voor een uitgebreide verantwoording van een dergelijke statistische 
analyseanalyse zij verwezen naar Fallon 1989. 
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hett recht van de oorspronkelijke werkgever toegepast."6 Als de rechter daarentegen con-

stateertt dat er in de laatste fase van de arbeidsverhouding een vaste werkplek aanwezig 

was,, past hij meestal het recht van deze werkplek toe. In een aantal gevallen gaat de voor-

keurr echter uit naar het land van herkomst, dat wil zeggen het land waarnaar zowel de 

vestigingg van werkgever als de nationaliteit van de werknemer en de plaats van totstand-

komingg van de overeenkomst verwijzen. 

Dee gemeenschappelijke herkomst- of uitzendingsregel is een bekende regel in het IPR inzake 

arbeidsovereenkomsten.. In deel twee van dit boek is beschreven dat zowel Frankrijk als 

Duitslandd als Nederland deze regel kenden. Voor de vraag of er sprake is van een klassiek 

gevall  van uitzending is relevant wat de nationaliteit van betrokkenen is, waar de werknemer 

woondee ten tijde van het sluiten van het contract, waar het contract gesloten is en of de 

werknemerr voor uitzending werkzaamheden heeft verricht in het land van herkomst. In 

Duitslandd wordt met name betekenis gehecht aan de nationaliteit van betrokkenen. Fallon 

heeftt daarentegen voor de Belgische rechtspraak aangetoond, dat daarin, naast de 

gemeenschappelijkee nationaliteit, ook de eerste werkplek een grote rol speelt.117 Het Ne-

derlandsee IPR lijk t ook op dit punt het meest verwant met het Duitse. 

Hett belang van de nationaliteit van de werknemer in de Nederlandse uitzendingsregel 

blijk tt als gekeken wordt naar de gevallen waarin werkgever en werknemer vanaf het begin 

vann de arbeidsrelatie een verschillende nationaliteit hebben."8 In die uitspraken wordt 

1166 Van omvlaggen was sprake in Pres.Rb. Breda 17 mei 1993 NIPR 1993, 450 (Bulkchem); Hof Den 
Haagg 21 januari 1992 NIPR 1993, 114 en Pres.Rb. Den Haag 9 oktober 1990 NIPR 1991, 165 (beide 
inn de zaak Valkema v. Getru Transports SARL). Voor aanknoping aan de laatste werkgever, zie: Ktr 
Utrechtt 24 december 1992 NIPR 1993, 287 (Van Barneveld v. B&K) ; Rb. Zwolle 3 september 1986 
NIPRNIPR 1989, 445 (Moggré v. Big Dutchman). In de zeevaartcasus was in de meeste gevallen het recht 
vann de vlag gelijk aan dat van de vestiging van de werkgever. De ene keer dat dat niet zo was, werd 
hett recht van de werkgever toegepast: Rb, Alkmaar 20 juni 1991 NIPR 1992, 96 ^Post v. Peralta). 
Eenn curieuze uitspraak is te vinden in Pres.Rb. Leeuwarden 4 december 1998 NIPR 1999, 157. Daarin 
namm de Pres.Rb. Leeuwarden aan dat de werkgever "in ieder geval een nevenvestiging in Nederland 
heeft,, nu het tegendeel niet is aangetoond." Samen met de plaats van totstandkomen van de 
overeenkomstt en de woonplaats van de werknemer was dit voldoende om Nederlands recht het nauwst 
betrokkenn te achten. 

1177 Fallon heeft voor het Belgische recht een statistische analyse gemaakt van de correlatie tussen verschil-
lendee aanknopingsfactoren en de uitkomst van de verwijzing. Hierbij bleek de eerste locus laboris 
groteree voorspellende waarde te hebben dan de laatste locus laboris (1989, 38). Deze tendens doet 
zichh in het Nederlandse IPR niet voor: de laatste locus laboris vertoont een iets grotere correlatie 
mett het toepasselijk recht dan de eerste locus laboris. Op blz. 41 van zijn rapport wijst Fallon tevens 
opp de sterke convergentie tussen toepasselijk recht en gemeenschappelijke herkomst. Gemeenschap-
pelijkee herkomst definieert hij als nationaliteit en/of woonplaats van de werknemer ten tijde van het 
sluitenn van de arbeidsovereenkomst en de vestiging van de werkgever die het contract heeft gesloten. 
Eenn gemeenschappelijke herkomst in deze betekenis was aanwezig in 24 van de door hem onderzochte 
uitspraken.. In 23 daarvan werd het recht van het land van herkomst toegepast. 

1188 Het is altijd wat problematisch om bij een rechtspersoon en/of concern van de 'nationaliteit' van de 
werkgeverr te spreken. In de rechtspraak wordt aan onderneming echter regelmatig een soort nationaliteit 
toegekendd zie bijv. overweging 5.2 van de rechtbank in de zaak Sorensen ("twee ... Amerikaanse 
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vrijwell  nooit afgeweken van de hoofdaanknoping aan de locus laboris."9 Dit laat zich 
meestall  ook verklaren uit het feit dat in die gevallen de eerste indiensttreding plaatsvond 
inn een ander land dan waar zich de vestiging van de huidige werkgever bevindt. Van een 
gemeenschappelijkee herkomst is dus ook in dat opzicht geen sprake. Een gemeenschappelijk 
herkomstlandd was echter wel aanwezig in de casus die leidde tot het vonnis van de Rb. 
Middelburgg van 18 september 1996.120 In die zaak was een in België woonachtige Neder-
landerr in dienst getreden van een Belgisch bedrijf. De werkzaamheden werden in Nederland 
verricht.. De rechtbank achtte Nederlands recht van toepassing op de overeenkomst, en 
we!!  mede in verband met de nationaliteit van de werknemer. Een vergelijkbare invloed 
vann de Nederlandse nationaliteit op het toepasselijke recht komt naar voren in drie andere 
gevallenn van uitzending. Ten tijde van de uitzending was in die gevallen sprake van een 
gemeenschappelijkee buitenlandse nationaliteit, maar gedurende hun verblijf in Nederland 
verkregenn de werknemers(mede) de Nederlandse nationaliteit. Zonder uitzondering werd 
inn deze casus het - Nederlandse - recht van de locus laboris van toepassing geacht.121 

Err zijn in het Nederlandse IPR dus aanwijzingen voor het bestaan van een uitzen-
dingsregel.. Als de werkgever en werknemer een gemeenschappelijke herkomst hebben, 
kann het recht van het land van herkomst worden toegepast. De herkomst van de werkgever 
wordtt in het algemeen bepaald aan de hand van de vestiging van de werkgever-contractspar-
tij ,, voor de werknemer wordt vrijwel zonder uitzondering de nationaliteit gebruikt als 
indicatiee van de herkomst.122 Als de werkgever en de werknemer ten tijde van het geschil 
eenn gemeenschappelijke nationaliteit hebben, wordt echter lang niet altijd ook dat recht 
toegepast.. Het meest ondoorzichtige gedeelte van de jurisprudentie bevindt zich mijns 
inzienss hier, waar op het oog (vrijwel) identieke situaties kunnen leiden tot tegengestelde 
uitkomsten.1233 In de circa twintig voor dit onderwerp relevante uitspraken wordt in de 
helftt van de gevallen de voorkeur gegeven aan het recht van de werkplek, in de andere 

partijen")) of overweging 3.2.3 van de Hoge Raad in dezelfde zaak ("dat werkgever en werknemer 
Amerikaanss zijn." ): HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842. Verg. Ktr Schiedam 12 oktober 1993 NIPR 
1994,, 438 ("twee partijen van gelijke nationaliteit"). 

1199 Een uitzondering vormt het geval Moggré v. Big Dutchman, Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 
1989,, 445, NJ 1989, 432. 

1200 Rb. Middelburg 18 september 1996; Ktr Terneuzen 26 juli 1995 NIPR 1997, 217. 
1211 Ktr Den Haag 23 april 1997 NIPR 1999, 191 (Ayoub v. Marokko); Ktr Rotterdam 9 juni 1998 NIPR 

1998,, 307 en Ktr Rotterdam 18 november 1996 NIPR 1997, 270. 
1222 Voor een uitzondering, zie Rb. Zwolle 3 september 1986 NIPR 1989, 445, NJ 1989, 432 (Moggré 

v.. Big Dutchman). In deze casus had de werknemer de Nederlandse nationaliteit. Hij was echter 
geïntegreerdd in de Verenigde Staten en had daar, ook tijdens zijn uitzending, zijn woonplaats. De 
rechtbankk achtte Amerikaans recht van toepassing op de overeenkomst. 

1233 In de zaak Jagt v. Chemproha werd in drie instanties resp. Nederlands, Duits en Nederlands recht 
vann toepassing geacht: Rb. Zutphen 3 februari 1994 NIPR 1995, 389; Ki r Groenlo 7 juni 1993 NIPR 
1994,, 172; Pres. Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992,401. In Rb. Zutphen 3 december 1992 versus 
Ktrr Groenlo 27 april en 22 mei 1992 NIPR 1993, 143 (Maurix v. Beunk) resp. Nederlands en Duits 
recht.. Twee in hoge mate vergelijkbare casus zijn te vinden in Ktr Rotterdam 17 maart 1992 NIPR 
1992,, 459 en Ktr Schiedam 12 oktober 1993 NIPR 1994, 438: zelfde werkgever, werknemers beide 
zelfdee nationaliteit, duur uitzending 4 resp. 3 jaar . 
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gevallenn weegt de aanknoping aan het land van herkomst zwaarder. Aanknoping aan de 
gemeenschappelijkee nationaliteit komt ook nog voor na twintig jaar arbeid in een ander 
land,, de gewone werkplek wint het soms al na twee jaar.124 Noch de duur van de uitzen-
ding,, noch het al dan niet aanwezig zijn van speciale expatriate-voorzieningen lijken deze 
verschillenn in uitkomst afdoende te verklaren. Een dergelijke onvoorspelbaarheid van de 
rechtspraakk komt de rechtszekerheid van de betrokkenen niet ten goede. De vraag is echter, 
off  uit de ratio van de uitzendingsregels, het EVO en/of het Europese recht een duidelijke 
leidraadd is af te leiden voor de invulling van art. 6 lid 2 laatste volzin EVO. 

Hett EVO maakt onderscheid tussen detacheringen, die van korte duur zijn, en langdurige 
uitzendingenn en overplaatsingen. Art. 6 lid 2 onder a EVO knoopt aan bij de onderneming 
waarinn de werknemer is opgenomen en bij afwezigheid daarvan, bij het centrum van zijn 
werkzaamheden.. Incidentele werkzaamheden verricht in een ander land veranderen daardoor 
nietss aan het toepasselijk recht. Dit kan anders zijn als de werknemer voor korte of lange 
tijdd wordt ingezet in een in een ander land gevestigde onderneming of als het zwaartepunt 
vann de werkzaamheden tijdelijk of permanent wordt verlegd naar een andere land. Art. 
66 lid 2 onder a EVO bevat voor dat geval de regeling dat bij tijdelijke wijzigingen van de 
werkplekk het toepasselijk recht niet verandert. Permanente overplaatsingen leiden wel tot 
wijzigingg van het toepasselijke recht, tenzij op grond van de omstandigheden van het geval 
geconcludeerdd wordt dat het recht van het land van oorsprong nog steeds nauwer met de 
arbeidsovereenkomstt is verbonden. Het EVO geeft zelf geen nadere omschrijving van het 
begripp 'tijdelijk'. Ook in dit geval is een indicatie te ontlenen aan het EG-recht. 

Inn het arrest Rush Portuguesa heeft het Hof van Justitie bepaald dat werknemers die 
eenn land binnenkomen in het kader van het vrij verkeer van diensten in het algemeen niet 
dee arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst betreden. Ze blijven dus blijkbaar deel 
uitmakenn van de arbeidsmarkt van het land van herkomst.125 Op grond hiervan kan ver-
dedigdd worden dat de arbeidsovereenkomsten van de bij de dienstverrichting betrokken 
werknemerss ook onderworpen blijven aan het recht van het land van herkomst. In beginsel 
dientt immers het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst te worden afgestemd op 
dee arbeidsmarkt waarvan de betrokkene deel uitmaakt.126 Het voorbehoud in art. 6 lid 
22 onder a EVO ten aanzien van tijdelijke veranderingen van werkplek zou dan specifiek 
betrekkingg hebben op deze situatie. Bij de vraag of er sprake is van dienstverrichting in 
dee zin van het EG-verdrag speelt een rol of de activiteiten in de lidstaat van ontvangst 
beperktt zijn in duur en ook als zodanig zijn bedoeld door de werkgever. Als dat niet zo 
is,, maakt de werkgever namelijk gebruik van de vestigingsvrijheid en niet van het vrij 

1244 Zie Kir Groenlo 7 juni 1993 NIPR 1994, 172 (Jagt v. Chemproha) voor 20 jaar; Hof Amsterdam 2 

maartt 1989 NIPR 1989, 252 voor 2. 

1255 HvJ EG 27 maart 1990 C-113/89 Jur 1990, 1-1417 (Rush Portuguesa). 

1266 Mankowski IPRax 1996, 407-408 en deel III , hoofdstuk 2 van dit boek. 
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verkeerr van diensten. Deze criteria werken mijn inziens door in de uitleg van art. 6 lid 
22 onder a EVO.127 

Alss een uitzending tijdelijk is en ook tijdelijk is bedoeld en de werknemer tijdens de 
uitzendingg verbonden blijf t aan de uitzendende onderneming, is sprake van kortdurende 
detacheringg in de zin van art. 6 lid 2 onder a EVO. De werknemer blijf t deel uitmaken van 
dee arbeidsmarkt van de lidstaat van herkomst, het recht van die lidstaat blijf t van toepassing 
opp de arbeidsovereenkomst. Ook uitzendkrachten vallen onder deze regel. Bij deze vorm 
vann dienstverrichting is echter iets bijzonders aan de hand. Het verschaffen van toegang 
tott de arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst is namelijk inherent aan de door het 
uitzendbureauu verrichte dienst. De uitzendkracht betreedt dus wèl de arbeidsmarkt van 
hett land van ontvangst. Hij blijf t echter ook deel uitmaken van de arbeidsmarkt van het 
landd van herkomst in die gevallen waarin er een band blijf t bestaan met de uitzendende 
onderneming.. Bij de grensoverschrijdende werkzaamheden van uitzendkrachten zijn dus 
perr definitie verschillende arbeidsmarkten betrokken. 

Eenzelfdee betoog kan worden opgezet voor detacheringen binnen concerns. Als de 
detacheringg een vorm van dienstverrichting is, gaat de gedetacheerde werknemer in beginsel 
geenn deel uitmaken van de arbeidsmarkt van dee lidstaat van ontvangst. Als echter de werk-
nemerr als een soort uitzendkracht binnen het concern fungeert of in het land van ontvangst 
eenn permanente arbeidsplaats inneemt, is in beginsel ook de arbeidsmarkt van het land 
vann ontvangst betrokken. Daarnaast blijf t de gedetacheerde werknemer deel uitmaken van 
dee arbeidsmarkt van het land van herkomst, tenminste, zolang deze blijf t aangesloten bij 
dee uitzendende onderneming. 

Inn alle gevallen van detachering blijf t de arbeidsmarkt van het land van herkomst bij 
dee overeenkomst betrokken, soms naast de arbeidsmarkt van het land van ontvangst. Voor 
hett toepasselijk recht moet tussen deze twee markten worden gekozen. Mijns inziens volgt 
uitt art. 6 lid 2 onder a EVO, dat daarbij de voorkeur moet worden gegeven aan het land 
vann herkomst. Deze conclusie wordt ondersteund door (het bestaan van) de detacherings-
richtlijn.richtlijn. In art. 1 van de detacheringsrichtlijn wordt een omschrijving gegeven van dee door 
diee richtlijn bestreken arbeidsverhoudingen. Het artikel onderscheidt terbeschikkingstelling 
vann uitzendkrachten, uitzending binnen een concern en overige dienstverrichting. In alle 
gevallenn is de detacheringsrichtlijn van toepassing op overplaatsingen in het kader van 
hett vrij verkeer van diensten waarbij er een dienstverband met de uitzendende onderneming 
blijf tt bestaan. In die gevallen is blijkbaar het recht van het land waar de werkzaamheden 
tijdelij kk verricht worden, niet van toepassing behoudens ten aanzien van de in de richtlijn 
genoemdee onderwerpen. De arbeidsovereenkomst van gedetacheerde werknemers wordt 
beheerstt door het recht van het land van herkomst. 

Hett recht van het land van herkomst speelt ook een rol bij langdurige uitzendingen waarbij 
eenn juridische band met de oorspronkelijke werkgever blijf t bestaan. Als de werknemer 
enn de werkgever beide afkomstig zijn uit hetzelfde land, bevindt zich daar de markt waarop 

1277 Junker 1992, 208-209 hecht de meeste betekenis aan de bedoeling van partijen. Vonken (Lusbl. 
VerbintenissenrechtVerbintenissenrecht EVO art. 6 aant. 4.2) lijkt de nadruk te leggen op de tijdsduur van de uitzending. 
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dee overeenkomst tot stand is gekomen. Op deze markt valt de werknemer na beëindiging 
vann de overeenkomst in een aantal gevallen ook weer terug. Bij sommige vormen van 
uitzending,, zoals die in het kader van de ontwikkelingshulp, is deze terugval inherent aan 
hett type arbeidsovereenkomst. In andere gevallen blijkt de terugkeerintentie uit de in het 
contractt opgenomen repatriëringsplicht of reïntegratieplicht. Daarnaast wordt de terugkeer 
naarr het land van herkomst in de hand gewerkt door het vreemdelingenrecht van het land 
vann ontvangst, dat voortgezet verblijf na beëindiging van de arbeidsovereenkomst lang 
niett altijd toestaat. De arbeidsmarkt van het land van herkomst blijf t dus - tot op zekere 
hoogtee en afhankelijk van de omstandigheden - betrokken bij de arbeidsovereenkomst 
vann de werknemers die vanuit dat land worden uitgezonden.128 De uitvoering van de 
overeenkomstt vindt echter elders plaats. 

Inn veel gevallen maakt de arbeidsplaats die de werknemer op de plaats van uitvoering 
vervult,, deel uit van de lokale arbeidsmarkt. Deze integratie in de lokale arbeidsmarkt is 
overigenss niet altijd aanwezig. Van incomplete integratie is bijvoorbeeld sprake als de door 
dee werknemer bezette arbeidsplaats niet openstaat voor de lokale bevolking. Met andere 
woorden,, als de arbeidsplaats van de uitgezonden werknemer is voorbehouden aan personen 
mett een bepaalde herkomst c.q. nationaliteit. Binnen de Europese Unie is een dergelijke 
discriminatiee slechts zeer beperkt toegestaan.129 Ook daarbuiten wordt het creëren van 
eenn afgescheiden 'markt' van expatriates steeds minder geaccepteerd, behalve - tot op 
zekeree hoogte - ten aanzien van diplomaten en internationale ambtenaren. 

Voorr de uitgezonden of overgeplaatste werknemer geldt dus dat de uitvoering van de 
overeenkomstt plaatsvindt op een bepaalde arbeidsmarkt, terwijl de totstandkoming en soms 
ookk de beëindiging verbonden zijn met een andere arbeidsmarkt. Bij de vraag of het land 
vann herkomst betrokken blijf t bij de overeenkomst en in welke mate, speelt de nationaliteit 
vann de werknemer een rol. De betrokkenheid van het tand van herkomst verdwijnt naarmate 
dee werknemer juridisch en sociaal-economisch meer geïntegreerd raakt in het land van 
ontvangst.. Daarbij kan mijns inziens niet alleen doorslaggevend zijn of de overplaatsing 
oorspronkelijkk als tijdelijk bedoeld is, maar moet ook de daadwerkelijke uitvoering van 
dee overeenkomst in de overweging betrokken worden.LW Hoe langer de uitzending duurt, 
hoee zwakker de band met het land van herkomst wordt. 

Inn deel Ui van dit boek is aangegeven dat het non-discriminatiebeginsel zich in 
toenemendee mate verzet tegen toepassing van buitenlands recht op binnen het territoir 

1288 Verg. HvJ EG 12 juli 1984 zaak 237/83 Jur 1984, 3153 (Prodest). 
1299 Bijzondere regelingen voor buitenlandse ondernemingen kwamen in het verleden ook in Nederland 

voor:: zie bijvoorbeeld de Toelichting bij KB 164 Stb. 1989, 164 blz. 34. De werkgever van Sorensen, 
Aramcoo Overseas Company, had voor zijn Amerikaanse werknemers een bijzondere positie bedongen 
inn het belasting- en sociale zekerheidsrecht. De vrijstelling van de verzekenngsplicht volksverzekeringen 
wass opgenomen in art. 20 van KB 164 (Stb. 1989, 164) maar is inmiddels vervallen. Zie Besluit 
uitbreidingg en beperking kring verzekerden volksverzekering 1999 Stb. 1998, 746. Voor vrijstelling 
vann de werknemersverzekeringen, zie art. 16 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden 
werknemersverzekeringg 1990 Stb. 1989, 402. 

1300 Voor kortdurende detacheringen volgt dit uit de beperking gelegen in het begrip 'dienstverrichting'. 
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uitgevoerdee arbeidsverhoudingen. Overplaatsing van de werknemer zal dan ook in beginsel 

leidenn tot Statutenwechsel. Wel is het te verdedigen dat daarbij een bepaalde overgangs-

periodee in acht wordt genomen. Voor de lengte van de overgangsperiode kan steun gezocht 

wordenn bij andere voor de arbeidsmigratie relevante rechtsgebieden. In het sociale zeker-

heidsrechtt geldt een detacheringsregeling waarin een periode van één jaar wordt gehanteerd. 

Dezee periode kan in principe eenmaal verlengd worden.131 In het belastingrecht geldt, 

naastt de zogenaamde 183 dagen-regeling voor kortdurende detacheringen, een periode van 

vijfjaarr waarin de werknemer in beginsel als expatriate wordt beschouwd en bepaalde 

belastingvrijstellingenn geniet.132 Het vreemdelingenrecht kent de werknemer ook een 

verschillendee status toe naar gelang de duur van zijn verblijf. De hier gehanteerde periodes 

bedragenn enkele jaren.133 

Ikk kom dan tot de volgende indicatie voor de uitleg van art. 6 lid 2 EVO. Detacheringen 

inn het kader van het dienstenverkeer vallen in beginsel onder art. 6 lid 1 onder a EVO. Het 

verblijff  in het land van ontvangst is slechts voor bepaalde tijd en er blijf t een dienstverband 

aanwezigg met de uitzendende onderneming. In het algemeen zal ook vereist mogen worden 

datt het verblijf niet langer duurt dan één a twee jaar. Bij langer verblijf moet worden 

vermoedd dat de werkgever (mede) gevestigd is in het land van ontvangst en/of dat de 

werknemerr in het land van ontvangst een reguliere arbeidsplaats inneemt.134 

1311 Vo 1408/71; Het Besluit uitbreiding en beperking kring volksverzekerden 1999 (Stb. 1998, 746) 
hanteertt in art. 12 een termijn van 3 maanden. De termijn voor de werknemersverzekeringen is 
afgestemdd op de 183-regeling van het belastingrecht en bedraagt derhalve zes maanden (art. 14 Besluit 
19900 Stb. 1989, 402). 

1322 Voor kortdurende uitzendingen geldt dus een üjdscriterium. Dit wordt overigens weer gecorrigeerd 
d.m.v.. een loonkostencriterium: als gedurende de korte uitzending de lonen ten laste zijn van een 
vastee inrichting in het werkland, is het werkJand heffingsbevoegd. Naar Nederland uitgezonden niet-
Nederlandsee werknemers van buitenlandse bedrijven kunnen maximaal 60 maanden worden beschouwd 
alss buitenlands belastingplichtigen. Voor hoogleraren en gastdocenten geldt een termijn van twee 
jaar.. Ten aanzien van de woonplaats van de werknemer geldt de fictie dat de woonplaats niet verandert 
alss maximaal gedurende een jaar in het buitenland wordt verbleven: art. 2 lid 1 Wet IB 1964. Ten 
aanzienn van de vraag of de werkgever een vaste inrichting heeft binnen het territoir, geldt dat construc-
tiee werkzaamheden die langer duren dan (drie maanden tot) eenjaar, worden aangemerkt als een vaste 
inrichting.. Gegevens ontleend aan Hund e.a. 1987; Losbl. cursus belastingrecht Internationaal belas-
tingrechtt (Van Raad) suppl. 279, okt. 1998 en De Koek Weekblad voor Fiscaal Recht 1994, 674. 

1333 Besluit 1/80 van de Associatieraad EG-Turkije voorziet in geleidelijke integratie van dee Turkse 
werknemer.. Art. 6 van het besluit kent in toenemende mate rechten toe aan de in Europa werkzame 
Turksee werknemer en wel na één, drie en vier jaar legale beroepsuitoefening. Zie HvJ EG 30 september 
19977 C-36-96 Sur 1997, 1-5143 (Günaydin) en HvJ EG 6 juni 1995 C-434/93 Jur 1995, 1-1475 
(Bozkurt).. Zie voor gezinsleden van niet-EU onderdanen; art. 13 van het voorstel voor een Richtlijn 
vann de Raad inzake het recht op gezinshereniging Com(1999)638def. 

1344 Verg. de regeling met betrekking tot de uitvoering van werken in het belastingrecht, waarbij werken 
diee langer duren dan 12 maanden beschouwd worden als een vaste inrichting: Losbl. cursus belas-
tingrechttingrecht Internationaal belastingrecht: Inleiding, 59-60 en Hoofdstuk III , 188-192 en 194, 198. 
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Bijj  overplaatsingen die niet voldoen aan de criteria voor detachering in het kader van 
hett dienstenverkeer, betreedt de werknemer in principe de arbeidsmarkt van zijn nieuwe 
werkland.. Het kan dan gaan om overplaatsingen waarbij een nieuwe arbeidsovereenkomst 
wordtt gesloten, om (al te) langdurige dienstverrichtingen en om detacheringen en overplaat-
singenn waarbij de werknemer een bestaande arbeidsplaats gaat vervullen in het land van 
ontvangst.. Ook dan kan de arbeidsovereenkomst nog een tijd nauwer verbonden blijven 
mett het land van herkomst. Dit zal dan bijvoorbeeld blijken uit speciale voorzieningen 
inn de overeenkomst en het gebruik van de belastingvrijstellingen. Na circa vijfjaar is de 
integratiee echter voltooid, behoudens zeer bijzondere omstandigheden. De nadelen die de 
uitgezondenn werknemer dan nog ondervindt van zijn vreemdelingschap en/of de discontinuï-
teitt van zijn arbeidsverhouding, kunnen worden ondervangen door hetzij materiële regelin-
gen,, hetzij een rechtskeuze. 
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