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Voorrangsregels s 

11 Inleiding 

Art.. 7 EVO bevat de neerslag van het leerstuk der voorrangsregels. Het eerste lid bepaalt 
datt de rechter bij toepassing van het recht van een bepaald land gevolgen kan toekennen 
aann de dwingende bepalingen van het recht van een ander land waarmee het geval nauw 
iss verbonden, indien en voor zover deze bepalingen volgens het recht van dit laatstgenoemde 
landd toepasselijk zijn, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst. Het tweede lid 
bepaaltt vervolgens dat het verdrag de toepassing onverlet laat van de bepalingen van het 
rechtt van het land van de rechter die ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht, 
hett geval dwingend beheersen. 

Zowell  lid 1 als lid 2 hebben betrekking op dwingende regels met een autonome inter-
nationalee werkingssfeer. Dat wil zeggen dat de toepassing van de regeling naar nationaal 
IPRR onafhankelijk is van de vraag welk recht van toepassing is op de rechtsverhouding. 
Inn beide gevallen gaat art. 7 EVO pas een rol spelen als de casus binnen de werkingssfeer 
vann de regel valt. Als de dwingende regeling afkomstig is uit de lex fori, zal de rechter 
inn het algemeen gehoor (moeten) geven aan de geldingspretentie van het eigen recht. Lid 
22 biedt hiervoor de ruimte. Het eerste lid, dat gaat over vreemde voorrangsregels, dwingt 
dee rechter niet tot toepassing van het buitenlandse recht maar stelt dat aan dergelijke rege-
lingenn 'gevolg kan worden toegekend.' De rechter dient hierbij rekening te houden met 
dee aard en strekking van de betreffende bepaling, alsmede met de gevolgen van het al 
dann niet toepassen daarvan. De bepaling wordt geacht te zijn geïnspireerd door het Alnati-
arrestt van de Hoge Raad uit 1966.' In een aantal landen, waaronder Duitsland, is het eerste 
lidd van art. 7 EVO dermate controversieel, dat deze landen een voorbehoud hebben gemaakt 
mett betrekking tot de toepassing van die bepaling.2 Dat dit mogelijk is, geeft al aan dat 
dee toepassing van vreemde voorrangsregels niet in alle verdragsstaten gangbaar was. In 
deell  il is beschreven wat op dit punt de positie was van Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

11 HR 13 mei 1966 NJ 1967, 3. 
22 De mogelijkheid van een voorbehoud is opgenomen in art. 22 EVO. 
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Hett leerstuk der voorrangsregels is in de verschillende landen ontwikkeld met het oog op 
tweee verschillende typen normen. De 'klassieke' voorrangsregel is de sociaal-economische 
maatregell  met privaatrechtelijke effecten. Bekende voorbeelden hiervan zijn mededin-
gingsregels,, importrestricties en goudclausules. Al deze regelingen dienen een belang dat 
gelegenn is buiten de partijen bij de overeenkomst. Daarnaast werd het leerstuk echter ook 
gebruiktt om bescherming van zwakkere contractspartijen te realiseren binnen een systeem 
datt gebaseerd was op partijautonomie. In dat geval stond het leerstuk mede in het teken 
vann het herstel van het contractuele evenwicht. In het EVO zijn deze twee functies voor 
tweee soorten overeenkomsten uit elkaar gehaald. Het verdrag kent namelijk bijzondere 
regelss voor sommige consumentencontracten en individuele arbeidsovereenkomsten. De 
objectievee verwijzingsregel is voor deze overeenkomsten gebaseerd op het bescher-
mingsbeginsel.. Daarnaast legt het verdrag beperkingen op aan de partijautonomie. Art. 
77 EVO werpt daarom specifieke vragen op voor het arbeidsrecht die betrekking hebben 
opp de verhouding tussen art. 6 en art. 7 EVO. Welke regelingen zijn voorrangsregels en 
welkee slechts dwingend in de zin van art. 6 lid 1 EVO? Sluiten art. 6 en 7 EVO elkaar over 
enn weer uit? Anders gezegd: kan een voorrangsregel ook deel uitmaken van het door de 
verwijzingsregell  aangewezen recht? Wat is de positie van voorrangsregels uit de lex causae? 
Enn tenslotte, past de detacheringsrichtlijn in het systeem van het EVO? Voor aan een beant-
woordingg van deze vragen wordt toegekomen, wil ik kort hernemen, hoe in de onderzochte 
landenn werd omgegaan met het leerstuk der voorrangsregels en de verwante leerstukken 
vann Eingriffsnormen en de lois de police. 

22 De ontwikkeling van een leerstuk 

Hett leerstuk van de voorrangsregels heeft zich in het Nederlandse IPR over een periode 
vann meerdere decennia ontwikkeld. Een belangrijke impuls daartoe werd geleverd door 
hett Alnati-arrest dat met name ten aanzien van de toepassing van buitenlandse voorrangs-
regelss een doorbraak betekende. In Nederland worden voorrangsregels omschreven als 
dwingendee bepalingen die dermate zwaarwegende belangen dienen dat hun toepassing in 
internationalee gevallen niet afhankelijk mag worden gesteld van het resultaat van de 
verwijzing.. Het te dienen belang moet een bepaalde zwaarte hebben, omdat de toepassing 
vann voorrangsregels een doorbreking van de verwijzing teweeg brengt die rechtvaardiging 
behoeft.33 Dit belang zal in het algemeen bovenindividueel zijn, omdat de belangen van 
dee partijen bij de rechtsverhouding al worden afgewogen bij de keuze van de aanknopings-
factor.. De werkingssfeer van voorrangsregels wordt afgeleid uit het door de regel gediende 
belang.. Een voorrangsregel is van toepassing indien en voor zover het door de regel te 
beschermenn belang in het geding is. Hij maakt geen deel meer uit van de lex causae. Deze 
striktee scheiding tussen het systeem van verwijzen enerzijds en het op eenzijdige afbakening 

33 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842, N1PR 1988, 150, SM A 1988, 331 (Sorensen). 
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gebaseerdee systeem van de voorrangsregels anderzijds wordt wel aangeduid met de term 
tweesporigheid. . 

Naastt de groep van in de jurisprudentie geïdentificeerde voorrangsregels bestaan er 
ookk regels die door de wetgever van een geschreven scope rule zijn voorzien. Als een 
dergelijkee regel afkomstig is uit de lex fori, staat het de rechter niet vrij om zelfstandig 
tee beoordelen of de regel een zwaarwegend algemeen belang dient dat doorkruising van 
dee verwijzing rechtvaardigt. De rechter kan evenmin een in zijn ogen te ruim getrokken 
werkingssfeerr corrigeren, tenzij hij zich hiervoor kan beroepen op hogere regelgeving.4 

Off  ten aanzien van deze regelingen tweesporigheid in acht wordt genomen, hangt af van 
dee wetgever. Deze formuleert immers de geschreven scope rule. 

Hett voorrangsregelprocédé wordt dus toegepast op twee soorten regels en wel enerzijds 
dwingendrechtelijkee regels die een zwaarwegend bovenindividueel belang dienen en 
derhalvee zijn aangewezen als voorrangsregels en anderzijds alle door de wetgever van een 
scopee rule voorziene bepalingen. Arbeidsrechtelijke regelingen hebben in dit systeem geen 
bijzonderee positie. Ook ten aanzien van het arbeidsrecht wordt in de literatuur en juris-
prudentiee uitgegaan van het beginsel van tweesporigheid: een regel maakt of deel uit van 
dee lex causae, of is van toepassing als voorrangsregel. Het BBA, dat geldt als standaardvoor-
beeldd van een voorrangsregel, is uitsluitend van toepassing als de Nederlandse arbeidsmarkt 
betrokkenn is bij het ontslag. In de Nederlandse literatuur wordt er in het algemeen van 
uitgegaan,, dat inwerkingtreding van het EVO geen invloed heeft op het leerstuk van de 
voorrangsregelss zoals dat zich in Nederland heeft ontwikkeld.5 In Frankrijk en Duitsland 
iss dit anders. 

Frankrijkk kende in het arbeidsrecht een grote rol toe aan de werking van het leerstuk van 
dee lois de police. Het arbeidsrecht werd vrijwel in zijn totaliteit van openbare orde geacht 
enn kende op grond daarvan een territoriale toepassing. Daarnaast echter kon het arbeidsrecht 
viaa de regel van de loi d'autonomie van toepassing verklaard worden. Beide regels waren 
inn beginsel tweezijdig. Het leerstuk van de lois de police werd dus in het arbeidsrecht 
ingezett voor twee te onderscheiden doelen, te weten het beperken van de partijautonomie 
tenn gunste van een zwakkere contractspartij, en het beschermen van zwaarwegende, 
bovenindividuelee belangen. Deze twee doelen worden in het EVO uit elkaar gehaald en 
ondergebrachtt bij art. 6 lid 1 resp. art. 7 EVO. De inwerkingtreding van het EVO dwong 
dann ook tot een nader onderscheid tussen lois imperatives non de police, die voor zover 
zee de werknemer beschermen, dwingend recht vormen in de zin van art. 6 EVO, en de lois 
d'applicationd'application immediate die onder art. 7 EVO vallen.6 

Coursierr zoekt in zijn in 1993 gepubliceerde monografie over het toepasselijk recht 
opp arbeidsovereenkomsten het criterium voor het onderscheid tussen art. 6-regels en art. 
7-regelss voornamelijk in het door de regel te dienen belang. De groep voorrangsregels 

44 Verg. Joustra 1997, 307. 
55 Zie ook MvT K II 21 059 (R 1365) nr. 3 blz. 18; Rapport van de Staatscommissie IPR Bijlage bij 

MvTT K II 21 059 (R 1365) nr. 3 blz. 31 
66 Coursier 1993, 203 e.v. 
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wordtt daarbij nauw omschreven: deze dienen in zijn optiek de 'organisatie' van de staat.7 

Zee hebben daarmee een publiekrechtelijk karakter.8 De staat zou via voorrangsregels ook 
uitsluitendd zijn eigen belangen kunnen beschermen. Deze stellingnames leiden tot een 
toepassingg van voorrangsregels die uitsluitend gebaseerd is op territoriale verbondendheid 
mett de casus. Het EVO leidt dus in Frankrijk tot een nadere onderverdeling binnen de groep 
lotslots de police. 

Eenn tegengestelde beweging lijk t te hebben plaatsgevonden in Duitsland. De conflictregels 
vann zowe! art. 5 lid 1 en art. 6 lid 1 als art. 7 EVO worden aangeduid met de term Sonder-
anknüpfung.anknüpfung. Deze term dekt dus twee verschillende conflictenrechtelijke procédés. Slechts 
datt van art. 7 EVO was voor inwerkingtreding van het EVO deel van het positieve recht. 
Hett Duitse IPR kende namelijk het fenomeen van de Eingriffsnormen. Deze leken tot op 
grotee hoogte op de Nederlandse voorrangsregels. In het arbeidsrecht werden Ein griffs nonnen 
echterr niet onderscheiden van andere normen op grond van hun doel, maar op grond van 
hunn publiekrechtelijke vormgeving. Het feit dat het EVO dit criterium niet hanteert, leidde 
dann ook tot een verandering in het Duitse IPR.9 

Inn het pilotenarrest stelt het BAG dat het doel van de nationale regeling het onderschei-
dendee criterium dient te zijn voor de vraag of deze valt onder art. 6 EVO dan wel onder 
art.. 7 EVO.10 Staat een regeling hoofdzakelijk in het teken van het contractuele evenwicht, 
dann is deze onderwerp van de verwijzingsregel van art. 6 EVO. Dient een regeling daaren-
tegenn in hoofdzaak bovenindividuele belangen, dan valt zij onder art. 7 EVO. De in het 
arrestt voorgelegde regeling was par. 613a BGB, dat de omzetting bevat van de Europese 
richtlijnn met betrekking tot het behoud van rechten van werknemers bij overgang van onder-
nemingen.. Deze regeling kent een aantal collectieve elementen. Toch vormt hij volgens 
hett BAG voornamelijk een neerslag van de wettelijke afweging van de onderling tegenstrij-
digee belangen van de partijen bij de arbeidsovereenkomst. Op basis van dit hoofddoel werd 
hijj  ondergebracht bij art. 30 EGBGB, de omzetting van art. 6 EVO. 

Mankowskii  leidt uit het arrest af, dat art. 6 en art. 7 EVO onderling exclusief zijn: een 
regelingg kan niet in het ene geval deel uitmaken van de lex causae en in het andere geval 
toegepastt worden via art. 7 EVO.11 Hiermee continueert het BAG de strenge scheiding 
tussenn het systeem van de meerzijdige verwijzing en de eenzijdige procedure voor voor-
rangsregelss die ook in het oude recht aanwezig was. Een dergelijke tweesporigheid was 
ookk aanwezig in het Nederlandse recht. Het Franse recht daarentegen kende deze strenge 

77 Coursier 1993, 208. Dit criterium is ontleend aan Francescakis. Coursier (1993, 204 noot 66) lijk t 
echterr een iets andere omschrijving te willen hanteren dan Francescakis. 

88 Coursier 1993, 204-205. 
99 Regierungsbegründung zum IPR-Neuregelungsgesetz BT-Drs. 10/504, 83 aangehaald in BAG 29 

oktoberr 1992 IPRax 1994, 128. 
100 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 128. Zie ook BAG 24 augustus 1989-2 AZR 3/89 IPRax 1991, 

4077 (veerpont-arrest) en 3 mei 1995-5 AZR 15/94 IPRax 1996, 416. 
111 IPRax 1994, 94.Vergelijk ten aan/.ien van de verhouding tussen art. 5 en 7 EVO: Junker IPRax 1993, 

9;; Joustra 1997, 310. 
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scheidingg nadrukkelijk niet, maar lijk t haar onder invloed van het EVO inmiddels wel aan 
tee brengen. 

Err bestaat dus op het eerste gezicht in de onderzochte landen een redelijke mate van 
overeenstemmingg ten aanzien van de scheiding tussen art. 6 en art. 7 EVO. Bescherming 
vann de werknemer loopt via art. 6 EVO, bescherming van bovenindividuele belangen via 
art.. 7 EVO. Dit op het eerste gezicht heldere systeem blijkt echter niet consequent te zijn 
doorgevoerd. . 

Eenn eerste verwarring ontstaat al in de officiële toelichting bij het verdrag. Daarin geven 
dee auteurs een aantal voorbeelden van dwingende bepalingen uit het objectieve recht die 
ondankss een rechtskeuze voor een ander recht de arbeidsovereenkomst kunnen beïnvloeden. 
"Dee dwingende bepalingen waarvan partijen niet kunnen afwijken, zijn niet alleen bepalin-
genn betreffende de arbeidsovereenkomst in eigenlijke zin, maar ook bepalingen betreffende 
hygiënee en veiligheid van de werknemers die in bepaalde Lid-Staten als publiekrechtelijke 
bepalingenn worden beschouwd." aldus de toelichting.12 

Ookk in de nationale toelichtingen bij en rapporten over het EVO wordt geen heldere 
scheidingg aangebracht. In de Nederlandse Memorie van Toelichting bij de Invoeringswet 
EVOO wordt het BBA genoemd als een werknemerbeschermende bepaling in de zin van art. 
66 EVO.13 De beleidsnota "Sociale dimensie Europa 1992" noemt in het kader van art. 
66 lid 1 EVO naast de bepalingen van het BW het BBA, de Wet Minimumloon en algemeen 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen.14 Deze laatste drie regelingen kennen echter naar 
Nederlandss recht een autonome werkingssfeer en zijn derhalve (mede?) te beschouwen 
alss dwingend recht in de zin van art. 7 EVO. 

Dee verwarring over de verhouding tussen art. 6 en art. 7 EVO wordt verder in de hand 
gewerktt doordat het EVO op het eerste gezicht geen regeling bevat voor voorrangsregels 
afkomstigg uit hetzelfde land als de lex causae.15 Hierdoor lijk t het voor de hand te liggen 
dezee regels via art. 6 EVO tot toepassing te laten komen.16 Van een scherpe scheiding 
tussenn eenzijdige afbakening en verwijzing is dan echter geen sprake meer. 

Dee detacheringrichtlijn vormt tenslotte een vierde bron van verwarring. Deze regeling 
verklaartt een aantal arbeidsrechtelijke regelingen van het land waar de arbeid tijdelijk 
verrichtt wordt, dwingend van toepassing op de door de richtlijn bestreken arbeidsovereen-
komsten.. De in de richtlijn genoemde regelingen worden daarmee voorzien van een scope 
rule.. Gedeeltelijk betekent dat een aanpassing van een reeds bestaande autonome werkings-
sfeer.. Sommige onderwerpen maakten echter naar Nederlands IPR deel uit van de lex causae. 
Ookk de detacheringsrichtlijn doorbreekt derhalve de scherpe scheiding tussen art. 6 en art. 

77 EVO. 

122 PB EG 31 oktober 1980 C 282/25. 
133 MvT K II 21 059 ( R 1365) nr. 3 b!z. 15 
144 K II 21 240 nr. 1-2 blz. 30. 
155 Zie ook Joustra 1997, 318-319. 
166 MvT K II 21 059 ( R 1365) nr. 3 blz. 17 
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Omm in deze duisternis wat licht te brengen, zal een nader onderzoek worden verricht 
naarr de status van Nederlandse arbeidsrechtelijke regelingen in het Nederlandse IPR. Daarbij 
wordtt gebruik gemaakt van een onderscheiding van arbeidsrechtelijke regelingen in drieën, 
tee weten arbeidsplaats-afhankelijke regelingen, ondernemingsgerichte regelingen, en overige 
regelingen.. Deze laatste hebben voornamelijk betrekking op de verhouding tussen individu-
elee werkgever en individuele werknemer. De driedeling is gebaseerd op de jurisprudentie 
inzakee het vrij verkeer van diensten binnen de Unie zoals deze is beschreven in deel in. 
Eenn vergelijkbare indeling werd reeds in 1966 door Koopmans ontwikkeld in zijn preadvies 
voorr de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht. Zie hiervoor deel il. 

33 Arbeidsplaats-afhankelijke regelingen 

3.11 Inleiding 

Inn deel lil is betoogd, dat regelingen met betrekking tot de veiligheid op het werk en de 
werk-- en rusttijden een bijzondere positie innemen. Deze onderwerpen zouden primair 
zijnn onderworpen aan het recht van de plaats waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden 
uitgevoerd.. Deze conclusie wordt in belangrijke mate ondersteund door een nadere be-
studeringg van de relevante Nederlandse wetgeving.17 Dit zijn primair de Arbeidsomstan-
dighedenwett en de Arbeidstijdenwet. 

3.22 De Arbeidsomstandighedenwet 

Arbeidsomstandigheden,, hygiëne en veiligheid op de werkplek zijn gereguleerd in de Ar-
beidsomstandighedenwet.188 In principe is deze wet van toepassing op alle soorten arbeid. 
Err bestaat alleen nog een bijzondere wettelijke regeling voor arbeid in de mijnbouw, zowel 
on-- als off-shore.19 Arbeid op boorplatforms op het Nederlandse deel van het continentale 
platt is bijvoorbeeld gereguleerd in de Mijnwet en het Mijnreglement continentaal plat 
alsmedee de Wet arbeid mijnbouw Noordzee.20 Voor mijnbouwwerkzaamheden aan land 
geldtt de Mijnwet 1903.2I Voor beide soorten winningsarbeid geldt een Europese richtlijn 
uitt 1992." De Arbo-wet is ook van toepassing op werkzaamheden in het internationale 
transport.. De exacte werkingssfeer is echter niet in de wet zelf opgenomen. Een heldere 

177 Over de hier besproken onderwerpen is in de onderzochte periode geen rechtspraak gepubliceerd in 

hett NIPR. Ook Polak baseerde in 1988 zijn betoog uitsluitend op literatuur en wetgeving. 

188 De wet van 1980 wordt gefaseerd vervangen door de wet van 1998. De relevante bepalingen zijn 

hernummerd,, maar verschillen inhoudelijk niet wezenlijk van elkaar. 

199 Arbo-wet 1980 art. 2 lid 6; Arbo-wet 1998 art. 2 lid 1. 

200 Mijnwet continentaal plat Stb. 1965, 428; Mijnreglement continentaal plat Stb. 1967, 158; Wet arbeid 

mijnbouww Noordzee Stb. 1992, 592. 

211 Mijnwet 1903 Stb. 1904, 73; Mijnreglement 1964 Stb. . 1964, 538. 

222 Ri 92/9 l/EEG PB EG 1992 L348/9. 
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omschrijvingg van deze werkingssfeer is wel te vinden in de regeling ex art. 2 lid 3 van 
dee Arbowet van 12 december 1991 Stcrt 248 en de daarop gegeven toelichting.23 

Hett uitgangspunt van de regeling is, dat de Arbo-wet van toepassing is op alle arbeid 
verrichtt binnen het Nederlandse territoir. Daarnaast kan de wet worden toegepast op arbeid 
verrichtt aan boord van Nederlandse zeeschepen en vliegtuigen. Deze stellingnames worden 
inn de toelichting ondersteund met een beroep op art. 2 en 3 van het Wetboek van Strafrecht 
enn op de wetgeving van andere staten. De arbeidsomstandighedenwetgeving kent dus een 
territorialee toepasselijkheid èn een toepasselijkheid gebaseerd op de 'vlag'. Voor buiten-
landsee vervoermiddelen in Nederland en Nederlandse vervoermiddelen in het buitenland 
kann dit leiden tot een dubbel regime. Dit probleem wordt gedeeltelijk ondervangen door 
internationalee afspraken. Aanvullend daarop zondert art. 1 van de regeling buitenlandse 
zeeschepenn en vliegtuigen uit van de werking van de Nederlandse wet, behalve ten aanzien 
vann "laden en lossen, aanbouw, verbouw, herstelling of sloping dan wel onderhouds- of 
reinigingswerkzaamhedenn en hiermee verband houdende andere werkzaamheden.""4 De 
ratioo hierachter is dat deze werkzaamheden meestal verricht zullen worden door Nederlandse 
werknemers.. Deze bekommernis om de eigen werknemers blijkt ook uit een speciale 
regelingg voor in Nederland geregistreerde vliegtuigen die ter beschikking worden gesteld 
vann een buitenlandse werkgever. Voor die vliegtuigen geldt de Nederlandse wet alleen, 
alss aan boord voornamelijk Nederlands personeel wordt ingezet {zogeheten wet charters). 

Inn principe wordt dus ten aanzien van de werkomstandigheden van het varende en 
vliegendee personeel aangeknoopt aan de vlag, met enkele correcties. Deze aanknoping 
geldtt alleen ten aanzien van de in de regeling genoemde vervoermiddelen. Voor bin-
nenschepen,, weg- en railvoertuigen geldt onverkort het territorialiteitsprincipe. 

Dee Arbo-wet vormt het kader voor allerlei regelingen die specifieke eisen bevatten met 
betrekkingg tot de inrichting van de werkplek.25 Dat deze regeling een territoriale werking 
heeftt die gebaseerd is op de feitelijke werkplek, hoeft dan ook nauwelijks te verbazen. 
Dee onafhankelijkheid die de werking van de Arbo-wet daarmee verkrijgt ten opzichte van 
dee arbeidsovereenkomst en het daarop toepasselijke recht, wordt nog versterkt doordat 
dee Arbo-wet zich niet exclusief richt op de contractspartijen bij de arbeidsovereenkomst. 
Dee verplichtingen die de Arbo-wet de werkgever oplegt, richten zich op de persoon die 
daadwerkelijkk zeggenschap heeft op de werkomgeving. Bij uitzendarbeid wordt daarom 
dee inlener voor toepassing van de wet als werkgever beschouwd. Ten aanzien van de 
maatregelenn met betrekking tot het arbeidsmilieu kan bij algemene maatregel van bestuur 
dee eigenaar, beheerder of ontwerper van een vervoermiddel of inrichting verantwoordelijk 

233 Schuurman & Jordens nr. 141 1996, 688 e.v., 694-696 en 701-702. 
244 Voor de vraag of een zeeschip in Nederland thuis hoort, verwijst de regeling naar art. 2 lid 3 van 

dee Schepenwet {Stb. 1932, 86). Voor vliegtuigen wordt verwezen naar art. 1 aanhef en onder f van 
dee Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47) Op grond van art. 1 lid 3 van de regeling vallen ook in Nederland 
geregistreerdee vliegtuigen die ter beschikking zijn gesteld van een buitenlandse werkgever en in 
hoofdzaakk een buitenlandse bemanning hebben, buiten de werkingssfeer van de Arbo-wet. 

255 Zie art. 24 Arbo-wet 1980, art. 16 lid 1 Arbo-wet 1998. 
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wordenn gesteld voor de naleving.26 Dit is geschied bij besluit van 3 augustus 1994 ten 
aanzienn van de opdrachtgever, de ontwerper en de uitvoerder van een bouwproject.27 

Tenslottee verplicht de wet tot samenwerking tussen verschillende werkgevers die arbeid 
doenn verrichten in hetzelfde bedrijf of dezelfde inrichting.28 Ook deze bepaling is van 
toepassingg op bouwactiviteiten.29 De speciale regeling voor bouwplaatsen is, zoals vrijwel 
all  het arbeidsomstandighedenrecht, terug te voeren op een Europese richtlijn.30 De aanwij-
zingg van derden als verantwoordelijken brengt overigens geen wijzing teweeg in de 
burgerrechtelijkee verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer. Deze blijf t 
contractueell  aansprakelijk ten opzichte van de werknemer. De overige betrokkenen kunnen, 
indienn een arbeidsongeval een oorzaak heeft binnen hun verantwoordelijkheid, aansprakelijk 
wordenn gesteld op grond van art. 7:658 BW dan wel onrechtmatige daad.31 

3.33 De Arbeidstijdenwet 

Dee arbeidstijdenwet is van toepassing op vrijwel alle vormen van arbeid.32 Bijzondere 
regelingenn van de werktijden voor bijvoorbeeld de binnenvaart en het wegtransport dienen 
naa de inwerkingtreding van de wet dan ook geleidelijk te worden vervangen door bij of 
krachtenss deze wet vastgestelde bepalingen. De wet kent twee expliciete bepalingen met 
betrekkingg tot zijn territoriale werkingssfeer namelijk art. 2:8 en art. 2:9. Deze bepalingen 
gaann uit van toepasselijkheid van de wet bij werkzaamheden in Nederland. Op grond van 
art.. 2:8 is de wet tevens van toepassing op werkzaamheden op mijnbouwinstallaties op 
hett Nederlandse deel van het continentaal plat en op werkzaamheden aan boord van Neder-
landsee zeeschepen. In deze gevallen kan de locus laboris beschouwd worden als pseudo-
territoir.. Dit blijkt ook uit het feit dat werkzaamheden aan boord van buitenlandse zee-
schepenn die zich binnen het Nederlandse territoir bevinden in art. 2:9 van de werking van 
dee wet worden uitgezonderd. 

266 Art. 28 Arbo-wet 1980, art. 16 lid 7 Arbo-wet 1998. 
277 Deze aansprakelijkheid geldt niet voor de consument-opdrachtgever. Zie art. 1 en 2 van het besluit 

vann 3 augustus 1994 Stb. 597, Schuurman & Jordens nr. 141 1996, 601-602. 
288 Art. 19 Arbo-wet 1998. 
299 Besluit van 3 augustus 1994 Stb. 597 art. 5 onder f, art. 6 en art. 11. Zie Schuurman & Jordens nr. 

1411 1996,603. 
300 Ri 92/57/EEG PB EG 1992 L 245/6. 
311 Per 1 januari 1999 is aan art. 7:658 een nieuw lid toegevoegd luidende: "Hij die in de uitoefening 

vann zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst 
heeft,, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in 
dee uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van 
vorderingenn op grond van de eerste zin van dit lid." Zie art. 1 onder J Wet flexibiliteit en zekerheid 
Stb.Stb. 1998, 3000 

322 Wet van 23 november 1995 Stb. 598 opgenomen in Schuurman & Jordens nr. 49-1 1996. 
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Dee territoriale werking van de arbeidstijdenwet wordt voor baggerwerkzaamheden nog 
eenss bevestigd in art. 5.1:2 van het Arbeidstijdenbesluit.33 Het systeem wordt echter 
doorbrokenn ten bate van werknemers in het internationale wegtransport. Art. 2:8 onder 
cc van de Arbeidstijdenwet verklaart de wet namelijk ook van toepassing op arbeid, welke 
voorr een in Nederland gevestigde werkgever, geheel of ten dele buiten Nederland wordt 
verrichtt door personen, werkzaam in of op motorrijtuigen of aan boord van luchtvaartuigen. 
Dee wet is op grond van art. 2:9 niet van toepassing op werkzaamheden die aan boord van 
vliegtuigenn worden verricht ten bate van buiten Nederland gevestigde werkgevers, ook 
alss dit vliegtuig zich binnen Nederland bevindt. Voor transport werkzaamheden gelden dus 
verschillendee regimes, afhankelijk van het vervoermiddel: in de zeevaart wordt aangeknoopt 
bijj  de vlag34, voor de binnenvaart geldt het territorialiteitsbeginsel en in het overige 
transportt wordt de vestiging van de werkgever als aanknopingspunt gehanteerd. Ten aanzien 
vann het internationale wegtransport ontstaat daarbij op het oog een dubbel regime, enerzijds 
gebaseerdd op territorialiteit, anderzijds gekoppeld aan de vestigingsplaats van de werkgever. 
Dezee dubbele toepasbaarheid heeft echter in de praktijk maar een beperkt effect. Binnen 
Europaa worden de werktijden in het internationale wegtransport namelijk niet gereguleerd 
doorr nationale wetten maar door het AETR-verdrag en Vo 3820/85/EEG.35 

Dee regeling van de arbeidstijden leent zich meer dan die van de arbeidsomstandigheden 
voorr opname in de individuele arbeidsovereenkomst. Arbeidstijden maken dan ook deel 
uitt van de arbeidsvoorwaarden. Toch is het arbeidstijdenregime slechts in beperkte mate 
vatbaarr voor individuele afspraken. De werktijden van werknemers die samen werken of 
elkaarr aflossen, moeten op elkaar zijn afgestemd. Dit maakt dat werktijden tot op zekere 
hoogtee losgekoppeld zijn van de individuele arbeidsovereenkomst en bepaald worden door 
dee arbeidsorganisatie waarin de betrokkene functioneert. Dit komt ook terug in de omschrij-
vingg van de werkgever die in de wet gehanteerd wordt. Als een werknemer aan een derde 
terr beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid welke die derde gewoonlijk 
doett verrichten, geldt die derde namelijk als werkgever.36 Tevens wordt, net als bij de 
arbeidsomstandighedenwet,, ook arbeid verricht onder het gezag van een derde maar niet 
opp basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling, onder de werking 
vann de wet gebracht. De hechte band tussen werktijden en overige arbeidsvoorwaarden 
komtt echter mijns inziens tot uiting in de werkingssfeer van de wet, die licht verschilt 
vann die van de arbeidsomstandighedenwet. De arbeidstijdenwet maakt namelijk in sterkere 
matee dan de arbeidsomstandighedenwet gebruik van aanknopingen die vergelijkbaar zijn 
mett die van art. 6 EVO: voor werkzaamheden op een bepaalde lokatie geldt het terri-

333 Besluit van 4 december 1995 Stb, 599 houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden. 
SchuurmanSchuurman & Jordens nr. 49-11 1996, 61. 

344 Zie ook de Richtlijn van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de organisatie 
vann de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door ECSA en FST: Ri 1999/63/EG PB EG 1999 L 
167/33. . 

355 Resp. Trb. 1972, 97 en PB EG 1985 L 370/1. 
366 Art. 1:1 Arbeidstijdenwet. 

461 1 



44 - Voorrangsregels 

torialiteitscriterium,, voor arbeid in het weg- en luchttransport wordt aangeknoopt aan de 

vestigingg van de werkgever. 

3.44 Waardering territorialiteit 

Zowell  de arbeidsomstandighedenwet als de arbeidstijdenwet zijn voor hun werking niet 
geheell  afhankelijk van het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Ze richten zich in belang-
rijkee mate, en voor arbeidsomstandigheden het sterkst, op de organisatie van de arbeid 
opp de plaats waar deze wordt uitgevoerd. In het IPR leidt dit tot een werkingssfeer die 
losstaatt van de lex causae op de individuele arbeidsovereenkomst en in belangrijke mate 
gebaseerdd is op de feitelijke werkplek. Dit betekent dat tijdelijke tewerkstelling binnen 
Nederlandd onder de werking van de Nederlandse wet valt. Implementatie van de detache-
ringsrichtlijnn noopte dan ook niet tot aanpassing van de werkingssfeer van deze wetten.37 

Dee aanknoping aan de feitelijke werkplek brengt ook met zich mee dat tijdelijke 
tewerkstellingg buiten Nederland buiten het bereik van de wet valt. Hierdoor kan een lacune 
ontstaann in de rechtsbescherming van de betrokken werknemers. In de literatuur wordt 
well  verdedigd dat bij kortdurende uitzending naar het buitenland een zekere uitstraling 
vann de nationale wetgeving zou moeten plaatsvinden, om te voorkomen dat de Nederlandse 
werknemerr de bescherming verliest die het Nederlandse recht hem biedt. Mijns inziens 
zijnn beide wetten echter niet van toepassing op werkzaamheden buiten Nederland. Bij 
werkzaamhedenn in het buitenland zullen in het algemeen wel de ter plaatse geldende 
veiligheidsvoorschriftenn en werktijdenregelingen van toepassing zijn. Op grond van de 
detacheringsrichtlijnn is een dergelijke territoriale toepassing binnen de Europese Unie zelfs 
verplicht.. Als echter in Nederland een beroep wordt gedaan op deze buitenlandse bepalin-
gen,, komen de problemen aan het licht die samenhangen met de toepassing van vreemde 
voorrangsregels. . 

Inn diverse toelichtingen bij het EVO wordt gesteld, dat regelingen van arbeidstijden 
enn arbeidsomstandigheden zijn te beschouwen als rechtskeuzebestendige bepalingen in 
dee zin van art. 6 EVO. Voor wat betreft de Nederlandse arbeidstijden- en arbeidsomstan-
dighedenwetgevingg is dit mijns inziens niet juist. In het Duitse en Franse recht lijk t dit 
overigenss niet anders; ook daar wordt uitgegaan van het territoriale karakter van dit soort 
regelingen.. Het opnemen van deze regelingen in de categorie 'dwingende bepalingen in 
dee zin van art. 6 lid 1 EVO' moet dan ook voornamelijk beschouwd worden als een oproep 
aann de rechter om de buitenlandse regelingen met betrekking tot deze onderwerpen niet 
opp grond van hun publiekrechtelijke karakter buiten toepassing te laten. Als ze deel 
uitmakenn van de lex causae en op grond van de feitelijke werkplek toepassing pretenderen, 
dienenn ze ook door rechters van andere landen te worden toegepast. Toepassing als deel 
vann de lex causae biedt echter geen soelaas bij kortdurende detacheringen. In die gevallen 
kann privaatrechtelijke handhaving slechts gegarandeerd worden door hetzij bevoegdheid 

377 Memorie van Toelichting K II 26 524 nr. 3 blz. 3. 
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tee verlenen aan de rechter van het werkland, hetzij een regeling te treffen voor de erkenning 
enn toepassing van derdelands normen. 

Dee toepassing van derdelands wetgeving met betrekking tot de veiligheid op de 
werkplekk en de werktijden kan onder het EVO worden gelegitimeerd aan de hand van zowel 
art.. 7 als art. 10 EVO. Art. 7 lid 1 EVO bevat een regeling voor de toepassing van derde-
landss voorrangsregels. Bij de beslissing of aan deze regels gevolg moet worden toegekend, 
dientt de rechter rekening te houden met hun aard en strekking, alsmede met de gevolgen 
diee uit de toepassing of niet toepassing van deze bepalingen zouden voortvloeien. Dit pleit, 
zekerr bij werkzaamheden binnen de Europese Unie, voor toepassing van het recht van 
dee feitelijke werkplek ien aanzien werktijden en veiligheid. Zoals hierboven is betoogd, 
iss de Nederlandse regeling niet van toepassing op werkzaamheden in het buitenland. Het 
niet-toepassenn van de buitenlandse regeling leidt dan tot een lacune in de rechtsbescherming 
vann de werknemer die slecht is te rijmen met het feit dat juist deze onderwerpen Europees-
rechtelijkk geharmoniseerd zijn. Effectieve handhaving van de Europese regelgeving noopt 
dann ook mijns inziens tot erkenning van de toepasselijkheid van het recht van de feitelijke 
werkplekk ten aanzien van deze lokatiegebonden regelgeving in alle bij de grensoverschrij-
dendee arbeidsverhouding betrokken landen.38 Art. 7 lid 2 EVO biedt daarvoor in beginsel 
dee basis. Een aantal landen, waaronder Duitsland, heeft echter een voorbehoud gemaakt 
bijj  art. 7 lid 1 EVO. In deze landen kan toepassing van de arbeidstijden- en veiligheidswet-
gevingg eventueel worden gebaseerd op art. 10 lid 2 EVO. Arbeidstijden en veiligheidsvoor-
schriftenn hebben namelijk betrekking op de uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsover-
eenkomst.. Of art. 10 lid 2 EVO ook op deze wijze geïnterpreteerd zal worden, is echter 
inn hoge mate onzeker. Daarnaast verplicht art. 10 lid 2 EVO niet tot toepassing van de 
betreffendee regelgeving, maar slechts tot 'rekening houden met'. De toepassing van de 
arbeidstijden-- en veiligheidswetgeving van de feitelijke werkplek door andere rechters dan 
diee van het werkland zelf is onder het EVO naar de huidige stand van zaken dus niet ge-
garandeerd. . 

Zoalss gezegd, kan deze lacune op twee wijzen worden opgevuld, namelijk met een 
regelingg voor toepassing van buitenlandse voorrangsregels of met een regeling die be-
voegdheidd verleent aan de rechter van de tijdelijke werkplek. De detacheringsrichtlijn lijk t 
gekozenn te hebben voor het laatste. Art. 3 van de richtlijn richt zich op het land van 
tewerkstellingg en verplicht dit land tot toepasselijkverklaring van zijn eigen recht met 
betrekkingg tot de in het artikel genoemde onderwerpen. Art. 6 voorziet vervolgens in 
handhavingg van de toepasselijke verklaarde normen in het werkland zelf, door de rechter 
vann dit land bevoegdheid te verlenen ten aanzien van de in de richtlijn genoemde onderwer-
pen.. De richtlijn bevat geen expliciete verplichting voor de andere lidstaten om de aan 
buitenlandsee implementatiewetgeving ontleende rechten te erkennen. Deze verplichting 
kann hoogstens worden afgeleid uit art. 5 op grond waarvan de lidstaten adequate maat-

388 Zie voor de samenhang tussen Europees recht (maar dan met name art. 10 van het EG-Verdrag betref-
fendee de gemeenschapstrouw) en de toepassing van buitenlandse voorrangsregels: Von Wilmowsky, 
RabelsZRabelsZ 1998, 26 e.v. 
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regelenn moeten nemen om handhaving van de richtlijn te verzekeren. De Nederlandse 
implementatiewett bevat een dergelijk verplichting wel: art. 2 dwingt de Nederlandse rechter 
expliciett tot erkenning van rechten ontleend aan de implementatie van de detacheringsricht-
lij nn in het buitenland.40 

44 De vestigingsplaats van de onderneming als aanknopingspunt 

4.11 De Wet op de ondernemingsraden 

Dee wettelijke regeling die zich het meest expliciet richt op de organisatie van de onder-
nemingg is de Wet op de ondernemingsraden. Onder 'onderneming' wordt in deze wet 
verstaann "elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband 
waarinn krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid 
wordtt verricht."41 Voor de vraag of een organisatie als 'onderneming' kan gelden, is bepa-
lendd of het samenwerkingsverband naar buiten toe zelfstandig optreedt. Volledige or-
ganisatorischee onafhankelijkheid is daarvoor niet nodig.42 Ook onzelfstandige vestigingen 
kunnenn dus beschouwd worden als 'ondernemingen' in de zin van de wet, mits aan boven-
genoemdd criterium is voldaan. Als de omvang van de onderneming een bepaalde drempel-
waardee overschrijdt, is de natuurlijke of rechtspersoon die de onderneming in stand houdt, 
verplichtt een ondernemingsraad in te stellen.43 De Wet op de ondernemingsraden regelt 
vervolgenss de samenstelling van een dergelijke ondernemingsraad, de bevoegdheden van 
dezee raad als zodanig en bepaalde rechtspositionele gevolgen van lidmaatschap van de 
ORR dan wel kandidaatstelling voor de OR. De ontslagbescherming van kandidaatleden, leden 
enn ex-leden van de OR is per 1 januari 1999 opgenomen in het BW.44 

Dee Wet op de ondernemingsraden heeft geen geschreven scope rule. Hij is echter volgens 
vastee rechtspraak van toepassing op alle in Nederland gelegen ondernemingen, ook als 
dezee gedreven worden door een buitenlandse rechtspersoon of deel uitmaken van een 
buitenlandss concern.45 Voor de toepassing van de wet is het niet relevant of en in welke 
matee de organisatie geïntegreerd is in de Nederlandse samenleving. Van belang is slechts 

399 Het ontwerp van de richtlijn, gepubliceerd als Com(91)230def., richt zich op de lidstaten in het alge-
meenn en lijk t daarmee zowel het toepasselijk verklaren zelf als de erkenning daarvan in andere lidstaten 
tee omvatten. 

400 Art. 2 Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid Sib. 1999, 554. 
411 Art. 1 lid 1 onder c WOR. 
422 HR 21 oktober 1988 ROR 1989, 18 
4?? Art. 2 WOR. 
444 Art. 1 onder O Wet flexibiliteit en zekerheid Stb. 1998, 300. 
455 Polak 1988. 142 met verwijzingen; Besluit van de Bednjfscommissie 17 februari 1986 en Beschikking 

Ministerr van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3 september 1987 nr. 3984 ROR 1987, 23; SER 
(DB)) 21 september 1990 ROR 1991, 1; impliciet in HR 30 december 1994 ROR 1995, 15 en Kanton-
rechterr Utrecht 16 november 1993 ROR 1994, 75 (ERRI/UIC). 
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off  zij in Nederland is gevestigd en zich tegenover het publiek als zelfstandige eenheid 
presenteert.. De territoriale werkingssfeer van de wet wordt dus afgeleid uit het vereiste 
datt er een 'onderneming' in de zin van de wet in stand gehouden wordt. In die onderneming 
moetenn een bepaald aantal mensen werkzaam zijn. 

Tott 1 januari 1999 was vereist dat de betrokken werknemers een arbeidsovereenkomst 
haddenn met degene die de onderneming drijft , de ondernemer.46 Werknemers die door 
eenn andere (rechts)persoon bij de ondernemer gedetacheerd waren, vielen niet onder het 
medezeggenschapsregimee van de inlener, ook niet als ze langere tijd in diens onderneming 
werkzaamm waren.47 Sinds 1 januari 1999 is het vereiste van een arbeidsovereenkomst 
mett de ondernemer gedeeltelijk vervallen: ook uitzendkrachten die langer dan 24 maanden 
inn de onderneming werkzaam is, worden beschouwd als in de onderneming werkzame 
personen.. Ze tellen mee bij het bepalen van de omvang van de onderneming en hebben 
actieff  en passief kiesrecht.48 Welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst 
mett de ondernemer is daarbij niet relevant.49 

Ookk het varend, rijdend en vliegend personeel van transportondernemingen kan deel 
uitmakenn van de in Nederland gevestigde onderneming. Voor zeelieden blijkt dat bijvoor-
beeldd uit een uitspraak van de Raad van State, Afdeling Rechtspraak van 30 oktober 1980 
enn een Beschikking Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27 juni 1989.50 De 
zeeschepenn waarop ze werkzaam zijn, vormen in het algemeen niet zelfstandig een onder-
nemingg in de zin van de wet.51 Waar deze zeelieden woonachtig zijn, wat hun nationaliteit 
iss en waar zij hun verlof doorbrengen, doet voor toepasselijkheid van de wet niet ter 
zake.522 Tot voor kort gold wel als voorwaarde dat er een arbeidsovereenkomst was ges-
lotenn met de in Nederland gevestigde onderneming. Als de onderneming in Nederland 
beheerdd werd door een afzonderlijke rechtspersoon, moest de arbeidsovereenkomst dus 
mett die rechtspersoon zijn gesloten. Bij onzelfstandige vestigingen moest de arbeids-
overeenkomstt gelokaliseerd kunnen worden in de Nederlandse vestiging. De recente 
wijzigingg van de Wet op de ondernemingsraden brengt ook hierin verandering. Deze 
wijzigingg betreft echter niet de internationale werkingssfeer van de wet. 

Dee Wet op de ondernemingsraden heeft dus een zelfstandig internationaal bereik dat los 
staatt van het toepasselijke recht op arbeidsverhoudingen van in de onderneming werkzame 
personen.. De wet 'regardeert de Nederlandse sociaal-economische orde en bevat als zodanig 

466 Of op een hier niet relevante publiekrechtelijke aanstelling; art. 1 lid 1 onder c WOR. 
477 HR 30 december 1994 ROR 1995,15 (ERR1/U1C). 
488 Art. 1 lid 3 onder a jo. 6 WOR. 
499 Voor de oude regeling, zie: Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

33 september 1987 ROR 1987, 23 en Raad van State, Afdeling Rechtspraak 25 juli 1989 ROR 1989, 
21. . 

500 Raad van State, Afdeling Rechtspraak 30 oktober 1980 ROR 1971-1984, 16 (Esso Tankvaart BVj . 
511 Beschikking Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27 juni 1989 nr. 89/1791 ROR 1989, 

11 onder verwijzing naar College van Beroep voor het Bedrijfsleven 30 januari 1981 inzake NV 
Stoomvaartmaatschappijj  Oostzee. 

522 Raad van State, Afdeling Rechtspraak 30 oktober 1980 ROR 1971-1984, 16 (Esso Tankvaart BV). 
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dwingendrechtelijkee bepalingen van Nederlands recht die niet door een keuze voor het 
rechtt van een andere staat opzij gezet kunnen worden." Aldus de Minister in een Beschik-
kingg van 3 september 1987.53 De Raad van State scherpt in zijn uitspraak in dezelfde 
zaakk deze stellingname nog wat aan: het toepasselijk recht op de individuele arbeidsover-
eenkomstt is volgens de Raad van State in het geheel niet relevant.54 Hiermee staat Neder-
landd op één lijn met de twee andere onderzochte landen: ook de vergelijkbare wetten in 
Duitslandd en Frankrijk hebben een autonome werkingssfeer waarin de vestigingsplaats 
vann de onderneming een belangrijke rol speelt. 

Inn het Franse arrest inzake Wagon Lits werd dit beargumenteerd op grond van het 
feitt dat alle in Frankrijk werkzame werknemers recht hebben op medezeggenschap volgens 
Fransee normen. De Franse wet zou dan ook van toepassing moeten zijn in alle gevallen 
waarinn een ondernemer in Frankrijk werkgeversverantwoordelijkheden uitoefent.55 Later 
heeftt de rechtspraak zich echter ontwikkeld in de richting van een aanknoping aan de 
vestigingsplaatss van de onderneming.56 In Duitsland werd de medezeggenschap direct in 
eenn bovenindividueel kader geplaatst. De medezeggenschap maakt daar deel uit van de 
sociaal-politiekee orde.57 

Tenn aanzien van het toepassingscriterium bestaat dus tussen de drie onderzochte 
rechtsstelselss een grote mate van overeenstemming. De wijze waarop dit criterium vervol-
genss wordt ingevuld, verschilt echter nogal ten aanzien van werknemers in het internationale 
vervoer.. In de Franse Air Afrique zaak werden in Parijs gestationeerde piloten niet geacht 
deell  uit te maken van de onderneming in Frankrijk.58 Ook in Duitsland worden de mobiele 
werknemerss afgezonderd van het overige personeel. Het vliegende personeel van luchtvaar-
tondernemingenn vormt een afzonderlijk Flugbetrieb; het varend personeel van scheepvaar-
tondernemingenn maakt deel uit van het Seebetrieb59 

Voorr ondernemingen met een communautaire dimensie is inmiddels een bijzondere regeling 
vann kracht gebaseerd op Ri 94/45/EG.60 De term 'onderneming' in deze richtlijn is een 
anderr begrip dan dat in de Wet op de ondernemingsraden: het refereert aan de activiteit 
vann het ondernemen zelf en valt in belangrijke mate samen met de rechtspersoon die de 

533 ROR 1987, 23. 
544 Raad van State, Afdeling Rechtspraak 25 juli 1989 ROR 1989, 21. 
555 Conseild'Etat (Assemblee) 29 juni 1973 Rev.Crit.dip 1974,344-353,351 (Wagon lits); Francescakis 

Rev.Crit.dipp 1974, 273-296. 
566 CdC (Ch.Mixte) 28 februari 1986 no. 165 en 167 Droit Social 1986, 411 en 417 (Air Afrique). 
577 Junker 1992, 352, 358, 371. 
588 CdC (Ch.Mixte) 28 februari 1986 no. 165 Droit Social 1986, 411 (Air Afrique). 
599 Junker 1992, 359-361. 
600 Ri 94/45/EG van 22 september 1994 PB EG 1994 L 254/64 met wijziging in PB EG 1998 L 10/22; 

Wett op de Europese ondernemingsraden Stb. 1997, 32 laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 april 1999 
Stb.Stb. 236. 

466 6 



DeelDeel IV - De toepassing van het EVO in Nederland 

ondernemingg drijft.61 Deze richtlijn verschaft de werknemersvertegenwoordigers recht op 
informatiee over bepaalde aangelegenheden met betrekking tot de binnen Europa gelegen 
vestigingenn van communautaire ondernemingen en op binnen Europa gelegen ondernemin-
genn die deel uitmaken van een communautair concern.62 De Nederlandse regeling is van 
toepassingg op communautaire ondernemingen met woonplaats of zetel in Nederland.63 

Dee werkingssfeer van de Wet op de ondernemingsraden is dus gebaseerd op de vestigings-
plaatss van de onderneming. Vergelijkbare buitenlandse regelingen hebben een soortgelijke 
werkingssfeer.. Dit en het privaatrechtelijke karakter van de medezeggenschapsregeling 
wass voor Gamillscheg en Junker aanleiding om te pleiten voor een meerzijdige verwij-
zingsregell  voor medezeggenschap.64 Medezeggenschapsrecht zou dan niet het karakter van 
eenn voorrangsregel hebben, maar een afzonderlijke verwijzingscategorie vormen. Als alle 
landenn een medezeggenschapsregeling kennen en de toepasselijkheid daarvan ook in alle 
gevallenn afhankelijk is van de vestigingsplaats van de onderneming, maakt het voor de 
medezeggenschapp op zich ook niet uit welke IPR-redenering gevolgd wordt. In beide 
gevallenn zal het medezeggenschapsrecht zich ten opzichte van de individuele arbeidsover-
eenkomstt als voorrangsregel gedragen, en wel op die punten waar het medezeggenschaps-
rechtt direct gevolgen heeft voor de rechtsverhouding op individueel niveau. Deze gevolgen 
kunnenn zich afspelen op drie terreinen. 

Dee eerste mogelijkheid, waaraan hier verder geen aandacht wordt besteed, is dat het 
medezeggenschapsrechtt leidt tot vaststelling van normen van arbeidsovereenkomstenrecht. 
Err ontstaat dan een situatie die vergelijkbaar is met die in het CAO-recht. Een tweede 
mogelijkheid,, die in Nederland niet, maar in Duitsland wel bestaat, is dat de medezeg-
genschapsraadd bemoeienis heeft met het aangaan en beëindigen van individuele arbeidsover-
eenkomsten.655 In het Duitse recht heeft het niet-raadplegen van de Betriebsrat over een 
voorgenomenn ontslag gevolgen voor de geldigheid en rechtmatigheid van dat ontslag.66 

Dee Duitse regeling is van toepassing ongeacht het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke 
recht.677 Tenslotte oefent het medezeggenschapsrecht invloed uit op de rechtspositie van 

611 De in het Engels, Duits, Spaans en Italiaans gebruikte termen zijn resp. undertakings, Unternehmen, 
empresasempresas en imprese. In de Franse tekst wordt, net als in de Nederlandse, een dubbelzinnige term 
gebruikt,, namelijk entreprise. 

622 Art. 1 lid 4 van de Richtlijn op de EOR. 
633 Art. 6 van de Wet op de EOR. Zie echter ook art. 23 dat voor niet-Nederlandse communautaire 

ondernemingenn en groepen van ondernemingen een aantal bepalingen van de wet van overeenkomstige 
toepassingg verklaart. 

644 Junker 1992, 359 en 369 e.v. 
655 In Nederland betreft de medezeggenschap alleen algemene regelingen en beleid, zie art. 25,27 WOR. 
666 Een ontslag waarvoor de Betriebsrat niet is geraadpleegd is nietig. Deze nietigheid is expliciet opge-

nomenn in art. 102 lid 1 derde volzin van het huidige Betriebsverfassungsgesetz- Onder de oude wet 
wass de nietigheid als sanctie gebaseerd op rechtspraak: Fitting-Auffahrt-Kaiser 1977, 1069. 

677 BAG AP nr. 13 zu IPR Arbeitsrecht NJW 1978, 1124 {Radio Freies Europa). Daubler RIW 1987, 
255;; Birk RabelsZ 1982, 401-402. 
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individuelee werknemers waar het bijzondere regels bevat ten bate van leden van de onder-
nemingsraadd en daarmee gelijkgestelde personen. 

Dee belangrijkste Nederlandse regeling op dit punt is de wettelijke ontslagbescherming. 
Dezee ontslagbescherming was vroeger een onderdeel van de Wet op de ondernemingsraden. 
Sindss 1 januari 1999 maakt hij echter deel uit van het vernieuwde BW. De betekenis van 
dee regeling is daarmee echter niet gewijzigd. De ontslagbescherming maakt mijns inziens 
deell  uit van het medezeggenschapsrecht. Voor de toepassing in internationale gevallen 
iss dus uitsluitend relevant of de Wet op de ondernemingsraden van toepassing is en of 
betrokkenee een beschermde persoon is in de zin van die wet. In de praktijk zal een lid 
vann een Nederlandse ondernemingsraad overigens (vrijwel) altijd werkzaam zijn onder 
Nederlandss recht. Om verkiesbaar te zijn voor de OR, moet een werknemer namelijk 
gedurendee minstens één jaar werkzaam zijn geweest in een in Nederland gevestigde 
onderneming.688 In het algemeen heeft deze werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten 
mett de ondernemer. Voor uitzendkrachten geldt dat ze pas na 24 maanden worden be-
schouwdd als 'werkzaam in de onderneming'. Bij de huidige stand van zaken in het verwij-
zingsrechtt is het niet waarschijnlijk dat dergelijke werknemers onder buitenlands recht 
werkzaamm zijn. 

4.22 Fusie, overgang van ondernemingen, collectief ontslag en faillissement 

Naastt de Wet op de ondernemingsraden zijn er verschillende andere regelingen aan te 
wijzenn die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de onderneming in zijn geheel. 
Hierbijj  kan gedacht worden aan de SER-fusiegedragsregels, de Wet melding collectief 
ontslag,, de Wet behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen 
enn de Wet bescherming werknemers tegen insolventie van de werkgever. 

Dee SER-fusiegedragsregels bevatten in hoofdstuk n een aantal regels ter bescherming van 
dee belangen van de werknemers van bij fusies betrokken ondernemingen.69 Deze regels 
zijnn van toepassing indien bij de fusie tenminste één in Nederland gevestigde onderneming 
iss betrokken waarin in de regel 100 of meer werknemers werkzaam zijn of indien een bij 
eenn fusie betrokken onderneming deel uitmaakt van een samenstel van ondernemingen 
enn in de daartoe behorende in Nederland gevestigde ondernemingen te zamen in de regel 
1000 of meer werknemers werkzaam zijn. Dit alles tenzij de fusie niet tot de Nederlandse 
rechtssfeerr behoort.70 De SER-fusiegedragsregels hanteren dus, zoals verwacht, de ves-
tigingsplaatss van de onderneming als aanknopingscriterium. Het begrip 'onderneming' krijgt 
inn art. 14 van de regels vrijwel dezelfde omschrijving als die van de Wet op de onder-

688 Art. 6 lid 3 WOR. 
699 Besluit van de SER van 21 november 1975 houdende de SER-fusiegedragsregels zoals laatstelijk 

gewijzigdd bij besluit van de raad van 21 december 1990, opgenomen in Vermande Verzameling 
NederlandseNederlandse Wetgeving 1998-1999 dl. 3 blz. 985 e.v. 

700 Zie Hoyinck TVVS 1987, 265-269. 
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nemingsraden.711 De gedragsregels hebben niet de status van dwingende wettelijke regel. 
Zee hebben bovendien geen bindende gevolgen voor de bij de fusie betrokken werknemers. 
Vann voorrangsregels ten opzichte van de arbeidsverhouding kan dan ook geen sprake zijn. 

Dee andere genoemde regelingen zijn alle drie wettelijke regelingen die gebaseerd zijn op 
Europesee richtlijnen. Verwant met de SER-fusiegedragsregels is de Richtlijn overgang onder-
nemingen.722 Deze richtlijn is van toepassing op "de overgang van ondernemingen, vestigin-
genn of onderdelen van ondernemingen of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge 
vann een overdracht krachtens overeenkomst of fusie."73 Het hoeft daarbij niet te gaan 
omm een onderneming in zijn geheel. Voldoende is de "overgang met het oog op voortzetting 
vann een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid 
diee haar identiteit behoudt, waaronder verstaan wordt een geheel van georganiseerde 
middelen."744 In geval van een dergelijke overgang bevat de richtlijn twee soorten bepalin-
gen.. De eerste soort heeft betrekking op het behoud van rechten van de bij de overgang 
betrokkenn werknemers. De andere soort betreft het recht op informatie en raadpleging van 
werknemersvertegenwoordigerss in zowel de over te nemen als de overnemende onder-
neming. . 

Hett behoud van individuele rechten is in Nederland, net als overigens in Duitsland, 
neergelegdd in de civielrechtelijke regeling van de arbeidsovereenkomst, in casu art. 7:662-
6666 BW. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat deze rechten deel uit maken van 
hett Nederlandse arbeidsovereenkomstenrecht. In internationale gevallen zou de door de 
richtlijnrichtlijn  en art. 7:662-666 BW geboden bescherming dan van toepassing zijn als Nederlands 
rechtt ingevolge de verwijzingsregel van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Een 
dergelijkee opvatting lijk t besloten te liggen in de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam 
inn de zaak Rutten v. Cross. Ook A-G Strikwerda lijk t hier in zijn conclusie, impliciet, van 
uitt te gaan.75 Het BAG heeft deze conclusie expliciet getrokken ten aanzien van de Duitse 
omzettingsbepalingenn van de richtlijn in par. 613 a BGB. Dit deed het BAG ter gelegenheid 
vann zijn beslissing in het pilotenarrest van 29 oktober 1992.76 Daarin was sprake van 
dee overgang van een in Berlijn gevestigde onderneming van PanAm op Lufthansa. De 
overr te nemen onderneming voorzag in het onderhouden en afhandelen van luchtverbindin-
genn tussen Berlijn en diverse steden in de BRD. In de overeenkomst met betrekking tot 
dee overgang was afgesproken dat Lufthansa het personeel verbonden aan de basis in Berlijn 
overnamm met uitzondering van de piloten, de boordwerktuigbouwkundigen en een aantal 
US-dollarUS-dollar payroll employees. Een van de piloten, die op grond van zijn leeftijd bij de 
overgangg geen nieuw contract kreeg aangeboden door Lufthansa, beriep zich op de toepas-

711 De gedragsregels zijn niet van toepassing op overheidsinstanties en beperken zich tot ondernemingen 
waarinn een bedrijf wordt uitgeoefend. 

722 Ri 77/187/EEG PB EG 1977 L 61/26 zoals gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88. 
733 Art. 1 lid 1 onder a gewijzigde Richtlijn. 
744 Art. 1 lid 1 onder b gewijzigde Richtlijn. 
755 Beide kenbaar uit HR 1 december 1995 NJ 1997, 716 nt ThMdB. 
766 BAG 29 oktober 1992 IPRax 1994, 123. 
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selijkheidd van par. 613 a BGB op zijn arbeidsverhouding. Volgens het BAG dient de regeling 
vann par. 613 a BGB echter in hoofdzaak de "Ausgleich zwischen den Bestandsschutzinteres-
senn der Arbeitnehmer und der Vertragsfreiheit des Arbeitgebers, seinen Betrieb ohne 
Bindungg an die bestehenden Arbeitsverhaltnisse zu veraussern oder einem Dritten zur 
Nutzungg zu überlassen."77 De regeling dient dus geen bovenindividueel belang maar staat 
inn het teken van het contractuele evenwicht. Op grond daarvan moet de hele regeling 
betreffendee overgang van ondernemingen volgens het BAG beschouwd worden als een 
regelingg die onderworpen is aan het verwijzingsprocédé van art. 30 EGBGB oftewel art. 
66 EVO. De piloot, die volgens het BAG werkzaam was onder Amerikaans recht, werd dus 
niett beschermd door de op de richtlijn gebaseerde regeling. Deze stellingname van het 
BAGG wordt ondersteund door een meerderheid van de Duitse auteurs.78 

Dee door het BAG ingenomen stellingname is mijns inziens niet houdbaar. De richtlijn die 
alss basis dient voor zowel art. 7:662 e.v. BW als par. 613 a BGB, bevat namelijk een 
explicietee werkingssfeerbepaling. De daarin opgenomen regeling is van toepassing "indien 
enn voor zover de ondernemingen, vestigingen of onderdelen van vestigingen of ondernemin-
genn welke overgaan zich binnen de territoriale werkingssfeer van het Verdrag bevinden."79 

Dee lidstaten hebben de vrijheid om de werknemers ook bescherming te bieden in gevallen 
diee niet onder de richtlijn vallen.80 Ze mogen echter in door de richtlijn bestreken gevallen 
dee werknemers de door de richtlijn geboden bescherming niet onthouden. In casu bevond 
dee onderneming zich in Berlijn. Aangenomen dat ten tijde van de overgang van de onder-
nemingg Berlijn deel uitmaakte van het territoir van de EEG, was dus de richtlijn van 
toepassingg en had de daarin opgenomen bescherming geboden moeten worden. Tenminste, 
voorr zover de betrokken werknemer deel uitmaakt van de onderneming in Duitsland. 

Lufthansaa had zich erop beroepen dat het cockpit-personeel deel uitmaakte van een 
allee vliegtuigen omvattend, afzonderlijk Flugbetrieb en dus niet van de in Berlijn gevestigde 
onderneming.811 Een dergelijke afgescheiden positie van het vliegende personeel bestaat 
inn het Duitse medezeggenschapsrecht.82 Op de vraag of hetzelfde geldt ten aanzien van 
dee onderhavige regeling hoefde het BAG niet in te gaan, omdat het BAG een totaal ander 
toepassingscriteriumm hanteert voor de regeling als zodanig.83 De in de richtlijn opgenomen 

777 IPRax 1994, 129. 
788 Kronke NILR 1989, 9 (zie echter ook blz. 11-12); Mankowski IPRax 1994, 96-98; Daubler in FS 

Kissell  1994, 125 met literatuurverwijzingen. 
799 Art. 2 van de richtlijn zoals gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88. 
800 Zie art. 4 bis en art. 7 van de richtlijn zoals gewijzigd bij Ri 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88. 
811 IPRax 1994, 124. 
822 Kronke (NILR 1989, 15) concludeert dat voor de wetgeving in Frankrijk en Duitsland vervoersmiddelen 

mett hun bemanning worden beschouwd als afzonderlijke onderneming. Zie ook hierboven. 
833 Kronke (NILR 1989, 16) voert het volgende argument aan voor het toerekening van de bemanning 

vann vaar- en vliegtuigen aan de onderneming aan land: "enforcement of the statutes and their purpose 
demandd that they be applied whenever the transfer of the technical or economic unit leads to redundan-
ciess insofar as employees formerly attached to that unit could not be employed in the remaining parts 
off  the undertaking." Op basis van dat criterium kan verdedigd worden dat de piloten deel uitmaken 
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rechtenn van de personeelsvertegenwoordiging van zowel vervreemder als verkrijger zijn 
overigenss in Nederland opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden.84 

Dee richtlijn betreffende de bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever 
bevatt geen scope rule maar ook geen rechten die de werknemer tegenover zijn werkgever 
kann inroepen. De richtlijn voorziet in de oprichting van waarborgfondsen ter betaling van 
achterstalligee lonen in geval van faillissement van de werkgever.85 De Richtlijn melding 
collectieff  ontslag heeft daarentegen wel gevolgen voor de individuele arbeidsovereenkomst 
enn wel voor dee wijze waarop en de termijn waarbinnen de arbeidsovereenkomst kan worden 
beëindigd.. De regeling is van toepassing als een bepaald aantal of gedeelte van de 
werknemerss van een "plaatselijke eenheid" binnen korte tijd worden ontslagen of anderszins 
hunn arbeidsovereenkomst beëindigd zien om redenen die los staan van hun persoon.86 

Hett ligt voor de hand om toepasselijkheid van de richtlijn afhankelijk te stellen van de 
liggingg van de "plaatselijke eenheid" waar de ontslagen vallen. Deze werkingssfeer is echter 
niett met zoveel woorden opgenomen in de richtlijn. De Nederlandse Wet melding collectief 
ontslagg spreekt over ontslagen binnen één werkgebied.87 Dit verwijst naar de werkgebieden 
vann de Regionaal Directeuren van de Arbeidsvoorziening. De speciale procedure bij 
collectieff  ontslag is in Nederland sterk verweven met de normale ontslagprocedure ex art. 
66 BBA. De Wet melding collectief ontslag is op grond van art. 2 lid 1 onder a niet van 
toepassingg op het doen eindigen van een dienstbetrekking waarvoor geen toestemming 
vann het bevoegd gezag vereist is.88 Daarmee is de toepasselijkheid van de wet in inter-
nationalee gevallen gekoppeld aan de internationale toepasselijkheid van het BBA. 

4.33 Waardering ondernemingsgerichte regelingen 

Dee regelingen die betrekking hebben op de onderneming als collectief knopen voor hun 
toepasselijkheidd in internationale gevallen in wisselende mate aan bij de ligging van de 

vann de onderneming in Berlijn nu de overgang van deze onderneming direct gevolgen heeft voor 
hett voortbestaan van hun arbeidsplaatsen. Als ze niet overgaan op de verkrijger zullen ze worden 
ontslagenn of overgeplaatst. Ook echter als het verzorgen van luchtverbindingen als een afzonderlijke 
overr te dragen onderneming wordt beschouwd, moet worden geconstateerd dat deze onderneming 
iss overgegaan. 

844 Art. 25 lid 1 onder a en b WOR. 
855 De Nederlandse regeling is opgenomen in hoofdstuk IV van de werkloosheidwet (art. 61 en 64). Zie 

voorr de vraag welk fonds dient uit te betalen als de arbeidsverhouding raakpunten heeft met verschil-
lendee lidstaten: HvJ EG 16 december 1999 C-198/98 (Everson) en HvJ EG 17 september 1997 C-117/ 
966 Jur 1997, 1-5017 (Mosbaek). 

866 Ri 98/59/EG PB EG 1998 L 225/16 art. 1. 
877 Wet van 24 maart 1976 Stb. 223 houdende regelen inzake melding van collectief ontslag, zoals 

laatstelijkk gewijzigd bij de wet van 6 november 1997 Sib. 510. 
888 De term 'bevoegd gezag' verwijst naar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 

Regionaall  Directeuren voor de Arbeidsvoorziening, de toestemming is die van art. 6 lid 1 BBA. 
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onderneming.. Slechts ten aanzien van de medezeggenschap lijk t een redelijke mate van 
duidelijkheidd te bestaan. Op dit punt is er ook sprake van overeenstemming tussen de drie 
onderzochtee landen. Net als de niet-wettelijke SER-fusiegedragscode, is de medezeg-
genschapsregelingg van toepassing op ondernemingen gelegen binnen het territoir. Deze 
werkingssfeerr geldt mijns inziens ook voor de regeling met betrekking tot de ontslagbe-
schermingg van OR-leden, en wel ondanks het feit dat deze tegenwoordig is opgenomen 
inn het BW. In het algemeen lijk t echter de internationale werkingssfeer te worden beïnvloed 
doorr de wijze waarop de regeling is ingepast in het overige sociale recht. Als een regeling 
iss opgenomen in het BW, bestaat de neiging die regeling te beschouwen als een deel van 
hett door de verwijzingsregel bestreken arbeidsovereenkomstenrecht. Koppeling van de 
regelingg aan toepasselijkheid van het BBA leidt daarentegen tot toepassing als voor-
rangsregel,, enz. 

Eenn dergelijke koppeling leidt mijns inziens niet altijd tot het meest wenselijke resultaat. 
Dee inbedding van de bescherming van de werknemers tegen de gevolgen van een overgang 
vann de onderneming waarin zij werkzaam zijn in de regeling van het arbeidsovereen-
komstenrecht,, kan in bepaalde gevallen zelfs in strijd komen met het EG-recht. De regel-
gevingg die betrekking heeft op het collectief van de onderneming kan in internationale 
gevallenn mijns inziens het beste aanknopen bij de plaats van vestiging van de onderneming. 
Ditt geldt niet alleen voor het medezeggenschapsrecht in enge zin, maar ook voor de fusie-
regelingg en de speciale wetgeving inzake overgang van ondernemingen en collectieve ont-
slagen.. Als echter de vestigingsplaats van de onderneming als uitgangspunt wordt genomen, 
komtt ook hier de vraag centraal te staan welke werknemers deel uitmaken van deze onder-
neming.. Ten aanzien van de bemanning van zeeschepen en vliegtuigen bestaat op dit punt 
tussenn de onderzochte landen een duidelijk verschil van opvatting. 

Koopmanss baseerde de centrale rol die de onderneming in zijn systeem innam op het feit 
datt hij de CAO beschouwde als belangrijkste rechtsbron van de arbeidsovereenkomst. CAO's 
richtenn zich volgens hem primair op ondernemingen. Dit geldt uiteraard voor ondernemings-
CAO'ss maar zou ook het geval zijn bij bedrijfstak-CAO's. Ook in het CAO-recht zou dan 
dee ligging van de onderneming het doorslaggevende criterium moeten zijn voor de toepas-
singg in grensoverschrijdende gevallen. Een dergelijke aanknoping is ook inderdaad 
gebruikelijkk in het interne Franse CAO-recht, waarin binding van de werkgever voldoende 
iss om de CAO dwingend van toepassing te doen zijn op alle voor de onderneming werkzame 
personen.. In Duitsland daarentegen is de dwingende doorwerking van normatieve bepalingen 
afhankelijkk van de gebondenheid van zowel werkgever als werknemer. De toepasselijkheid 
inn internationale gevallen is gebaseerd op het zwaartepunt van de individuele arbeidsver-
houding.. Als Nederlandse CAO's ondernemingsgebonden bepalingen zijn, betekent dit voor 
hett IPR dat een Nederlandse bedrijftak-CAO van toepassing zou zijn op ondernemingen 
tnn Nederland. De problemen in grensoverschrijdende arbeidssituaties zouden zich dan 
moetenn toespitsen op de vraag welke werknemers deel uitmaken van de onderneming in 
Nederland.. Of en in welke mate CAO's inderdaad ondernemingsgebonden zijn, en welke 
conclusiess daaraan worden verbonden voor het IPR, komt in een afzonderlijk hoofdstuk 
aann de orde. 
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55 Collectieve regelingen van arbeidsrecht, tussenconclusie 

Zowell  de arbeidsplaatsgebonden regelingen als de ondernemingsgebonden regelingen hebben 
inn hoge mate een collectief karakter. Het feit dat deze regelingen ten opzichte van het 
individuelee arbeidsovereenkomstenrecht een autonome werkingssfeer hebben, laat zich 
dann ook op twee manieren verklaren, namelijk zowel vanuit de leer der voorrangsregels 
alss vanuit het leerstuk van de kwalificatie.89 De mogelijkheid van een afzonderlijke kwali-
ficatiee treedt het duidelijkst naar voren bij de zuiver privaatrechtelijke regelingen, zoals 
diee met betrekking tot het medezeggenschapsrecht in Nederland en Duitsland. ïn Duitsland 
iss dan ook inderdaad voorgesteld om de medezeggenschap als een afzonderlijke verwijzings-
categoriee te beschouwen. Dit voorstel lijk t bedoeld als remedie tegen de territoriale be-
perktheidd van het nationale recht die eigen lijk t te zijn aan voorrangsregels. Een ander 
voordeell  ervan zou zijn dat hiermee de weerstand wordt omzeild die in theorie en praktijk 
bestaatt tegen toepassing van buitenlandse voorrangsregels. 

Voorr het effect op de individuele arbeidsovereenkomst maakt het echter geen verschil 
opp basis van welk leerstuk de collectieve regelingen worden toegepast. Zodra voor hun 
toepassingg andere criteria worden gebruikt dan die van de verwijzingsregel van art. 6 EVO 
gedragenn ze zich ten opzichte van de individuele arbeidsovereenkomst als voorrangsregel. 
Tenminste,, voor zover ze directe invloed uitoefenen op de privaatrechtelijke verhouding 
tussenn de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. De belangrijkste aanknopingspun-
tenn voor toepassing van collectieve regelingen zijn de feitelijke werkplek en de ligging 
vann de onderneming. In veel gevallen, zoals bij de meeste werkzaamheden in kantoren 
enn fabrieken, zullen deze twee aanknopingspunten samenvallen. Als ze daarentegen uiteen-
lopen,, wordt de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden gereguleerd door het recht 
vann het land waar die werkzaamheden plaatsvinden, terwijl de organisatie van de onder-
nemingg is onderworpen aan het recht van de plaats van vestiging van die onderneming. 

Eenn geheel eigen positie wordt ingenomen door die delen van het arbeidsrecht die 
voorzienn in normstelling door collectieven. Het belangrijkste is hierbij de normstelling 
doorr sociale partners in de vorm van CAO's. Daarnaast kennen rechtsstelsels in wisselende 
matee ook aan ondernemingsraden de bevoegdheid toe om regels te stellen die dwingend 
doorwerkenn in de individuele arbeidsovereenkomst. In deel II is betoogd dat regelingen 
pass conflictenrechtelijk relevant worden als ze door enig nationaal rechtssysteem zijn erkend 
alss rechtsregels. Alleen dan kunnen ze deel uitmaken van de lex causae of eventueel zelfs 
dee status van voorrangsregel hebben.Wat in dit opzicht de status is van overeenkomsten 
mett de ondernemingsraad, is niet nagegaan. De positie van verbindend verklaarde CAO-
bepalingenn wordt besproken in hoofdstuk 5. 

899 Zie ook Polak 1994. 
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66 Overige voorrangsregels 

6.11 Inleiding: voorrang of kwalificatie 

Alss op een bepaalde rechtsvraag een ander recht van toepassing is dan op de rechtsver-
houdingg als geheel, kan dat verschillende oorzaken hebben. De betreffende rechtsvraag 
kann gereguleerd worden door een voorrangsregel, hij kan onderwerp zijn van een afzonder-
lijk ee kwalificatie en tenslotte kan met betrekking tot het specifieke probleem dépecage 
hebbenn plaatsgevonden.90 Zowel de voorrangsregel leer als het leerstuk van de kwalificatie 
kunnenn de bijzondere positie van het collectief arbeidsrecht verklaren. Maar ook op het 
niveauu van het individuele arbeidsrecht spelen beide problemen een rol. Het arbeidsovereen-
komstenrechtt vertoont raakvlakken met diverse andere rechtsgebieden zoals het onrecht-
matigee daadsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Zo heeft ongeoorloofde concurrentie door 
(ex-)werknemerss zowel een contractueel als een delictueel aspect. Hetzelfde geldt voor 
arbeidsongevallenn en stakingen.91 Arbeidsongevallen hebben daarnaast ook gevolgen op 
hett terrein van de sociale zekerheid. Vo 1408/71 bevat bijvoorbeeld een expliciete verwij-
zingsregell  met betrekking tot het verhaalsrecht van de bij arbeidsongeschiktheid uitkerende 
instantiee op de hiervoor aansprakelijke derde.92 De band met het sociale zekerheid bestaat 
ookk ten aanzien van doorbetaling van loon tijdens ziekte zoals deze sinds de wijziging 
vann de ziektewet in 1996 is opgenomen in art. 7:629 en 629a BW.93 Deze regeling ver-
zekertt de werknemer van inkomen tijdens ziekte en valt derhalve onder de werkingssfeer 
vann Vo 1408/71. De in deze verordening opgenomen conflictregels bepalen wanneer de 
regelingg van toepassing is bij arbeidsmobiliteit binnen Europa.94 

Eenn ander kwalificatieaspect speelt ten opzichte van het beslag- en executierecht. Het 
voorrechtt op de opbrengst van het schip dat zeelieden is toegekend met betrekking tot 
achterstalligee gages, heeft zowel een contractueel als een goederenrechtelijk aspect. Het 
wass min of meer vaste rechtspraak dat het bestaan van het voorrecht afhankelijk was van 
dee lex causae op de arbeidsovereenkomst, de rangregeling werd daarentegen bepaald door 
hett recht van het land waar beslag was gelegd.95 De Wet houdende enige bepalingen van 
internationaall  privaatrecht met betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het 

900 Zie ook Polak 1994. 
911 Zie voor concurrentie door ex-werknemers en concurrentiebedingen Pres.Rb. Breda 1 december 1986 

NIPRNIPR 1987, 277 en de zaak Jagt v. Chemproha Chemical Distributors (o.a. Rb. Zutphen 3 februari 
19944 NIPR 1995, 389 en Pres.Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992, 401); voor een arbeidsongeval 
Pres.Rb.. Rotterdam 8 maart 1996 NIPR 1996,445 en vooreen staking Pres.Rb. Rotterdam 5 augustus 
19888 NIPR 1989, 440. 

922 Vo 1408/71 art. 93, geconsolideerde versie vastgesteld bij Vo 118/97 PB EG 1997 L 28/1-229. 
933 Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 1 maart 1996 Stb. 1996, 134. 
9494 Vo 1408/71 art. 4 lid 2 jo. art. 1-j, geconsolideerde versie vastgesteld bij Vo 118/97 PB EG 1997 

LL 28/1-229; HvJ EG 3 juni 1992 C-45/90 Jur 1992,1-3423 (Paleita); Steinmeyer in; FS Kissel 1994, 
11655 e.v. 

955 Zie bijv. Pres.Rb. Rotterdam 5 oktober 1995 NIPR 1996, 94 en Hof Den Haag 17 oktober 1995, Rb. 
Rotterdamm 4 september 1992 NIPR 1996, 401. 
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luchtrechtt bevat inmiddels een bepaling over dit onderwerp waarin zowel de lex causae 
alss het recht van het land van registratie als het recht van het land van uitwinning een rol 
spelen.966 Ook op het terrein van het beslagrecht ligt de casus Woninginrichting Hulshoff 
CVV v. Weatherford-Lamb Ine waarin de toelaatbaarheid van loonbeslag aan de orde 
kwam.977 De mogelijkheid tot loonbeslag werd daar afhankelijk gesteld van het recht van 
hett land waar het beslag gelegd was. Daarnaast diende rekening te worden gehouden met 
hett recht van het land van betaling, tevens lex causae van de arbeidsovereenkomst. De 
zaakk van Van Daalen en 123 anderen tegen United States Lines, tenslotte, behandelt de 
gevolgenn van een naar vreemd recht uitgesproken faillissement van een buitenlandse 
werkgeverr voor de arbeidsovereenkomsten van de werknemers in Nederland.98 

Bijj  kwalificatie wordt de rechtsvraag losgekoppeld van de arbeidsverhouding als geheel 
enn ondergebracht bij een andere verwijzingscategorie of voorzien van een eigen meerzijdige 
verwijzingsregel.. Voorrangsregels daarentegen worden voorzien van eenzijdige afbakenings-
regels.. In de internationaal privaatrechtelijke arbeidszaken zoals deze gepubliceerd zijn 
inn het NIPR, spelen in een groot aantal gevallen voorrangsregels een rol. Wel blijkt dat 
eenn beroep op een voorrangsregel bijna altijd betrekking heeft op art. 6 BBA. Als deze 
gevallenn buiten beschouwing worden gelaten, komt een beroep op voorrangsregels in de 
onderzochtee periode nauwelijks voor. In die periode is een autonome werkingssfeer toege-
kendd aan het BBA, de AWGB, algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen en, volgens 
eenn enkele uitspraak, art. 7A: 1639a lid 2 BW(oud, het huidige art. 7:659 lid 2 BW). In het 
Sorensen-arrestt uit 1987 heeft de Hoge Raad verklaard dat de ontslagbepalingen van art. 
7:6677 en volgende BW in het algemeen geen voorrangsregels zijn.99 Ook concurrentiebe-
dingenn lijken meestal te worden beoordeeld naar de lex causae.100 De Wet minimumloon, 
tenslotte,, geldt wel als voorrangsregel en is voorzien van een geschreven scope rule. 

6.22 Het BBA 

Inn deel II van dit boek is uitgebreid aandacht besteed aan de positie van het BBA in het 
Nederlandsee IPR. Hierbij is geconstateerd dat het BBA nog steeds als voorrangsregel wordt 
beschouwd.. Het in de regeling opgenomen ontslagverbod is van toepassing als de Neder-

966 Art. 3 van de wet van 18 maart 1993 (Stb. 1993, 168 gewijzigd bij Stb. 1995, 71). 
977 Hof Den Haag 18 januari 1990 NIPR 1991,208 alsmede, in dezelfde zaak, Rb. Den Haag 19 september 

19844 en Hof Den Haag 14 januari 1988 NJ 1990, 785, NIPR 1988, 401. 
988 Pres.Rb. Rotterdam 15 december 1986 NIPR 1987,279. Voor de problemen rond faillissement, arbeids-

overeenkomstenn en IPR, zie Polak in: Kortmann e.a. 1996, 313-328 en Loesberg ArbeidsRechi 1998 
nr.. 12, 17-20. 

999 HR 23 oktober 1987 NJ 1988, 842, SM A 1988, 331 (Sorensen-arrest). 
1000 Pres.Rb. Amsterdam 23 mei 1996 NIPR 1997, 215; Rb. Middelburg 18 september 1996 en Ktr 

Terneuzenn 26 juli 1995 NIPR 1997, 217; Pres.Rb. Amsterdam 30 november 1989 NIPR 1989, 269 
enn de zaak Jagt: Rb. Zutphen 3 februari 1994 NIPR 1995, 389 en Ktr. Groenlo 7 juni 1993 NIPR 
1994,, 172 aJsmede Pres.Rb. Zutphen 21 juli 1992 NIPR 1992, 401. 
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landsee arbeidsmarkt geraakt wordt door het ontslag. Vroeger, toen het verbod ook van 
toepassingg was op de werknemer, speelde daarbij onder andere een rol op welke arbeids-
marktt de werkgever een vervanger zou (moeten) zoeken. Nu is slechts relevant of de 
werknemerr na het ontslag terugvalt op de Nederlandse arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt 
toepasselijkheidd van art. 6 BBA vervolgens vrijwel altijd samen te gaan met de objectieve 
toepasselijkheidd van Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst. Deze samenloop tussen 
art.. 6 BBA en art. 6 EVO laat zich verklaren uit het feit dat ook art. 6 EVO zich in belangrijke 
matee richt op het bepalen van de arbeidsmarkt waar de betrokken werknemer deel van 
uitmaakt.. Dit is tenminste de conclusie die getrokken werd uit de bestudering van de 
interactiee tussen discriminatierecht en verwijzingsrecht. Het verbod op discriminatie naar 
nationaliteitt in het EG-recht is immers te begrijpen als een gebod aan het IPR tot gelijke 
behandelingg van werknemers op dezelfde arbeidsmarkt. Voor zover er redenen zijn om 
desondankss het BBA te blijven behandelen als voorrangsregel, zijn deze dus niet gelegen 
inn het feit dat het BBA, gezien zijn belang voor de arbeidsmarkt, toepassingscriteria kent 
diee geheel anders zijn dan die voor het overige arbeidsrecht. Wel kan mijns inziens een 
argumentt voor zelfstandigheid worden ontleend aan het feit dat het BBA met een vergunnin-
gensysteemm werkt. Dit gegeven pleit er namelijk voor om de werkingssfeer van het BBA 
nauwkeurigg te omschrijven. Zie hierover deel II. 

6.33 De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. 

Dee Wet minimumloon kent een geschreven werkingssfeerbepaling. Art. 4 lid 2 bepaalt 
datt wie zijn dienstbetrekking niet binnen het Rijk vervult, slechts als werknemer wordt 
beschouwd,, indien hij binnen het Rijk woont en zijn werkgever eveneens binnen het Rijk 
woontt of gevestigd is. Daarbij wordt de werkgever die binnen het Rijk een vaste vertegen-
woordigerr of een vaste inrichting heeft, geacht in Nederland gevestigd te zijn. Op basis 
vann het derde lid van art. 4 kunnen ook personen die niet binnen het Rijk wonen en buiten 
hett Rijk werken, aangemerkt worden als werknemer. Omgekeerd bepaalt lid 4 dat personen 
diee slechts tijdelijk binnen het Rijk wonen of werken van de werking van de wet kunnen 
wordenn uitgezonderd. Met deze werkingssfeer en de daarbij gegeven afwijkingsmogelijk-
heden,, beoogde de wetgever de werkingssfeer van de wet te beperken tot arbeidsverhou-
dingenn die geheel tot de Nederlandse rechtssfeer behoren.101 

Dezee opvatting over de werkingssfeer van de Wet minimumloon komt terug in een 
arrestt van de Hoge Raad met betrekking tot de invulling van het woonplaatsbegrip in art. 
44 lid 2. Volgens de Hoge Raad beoogt de wet de werknemer een minimumloon en 
minimum-vakantiebijslagg te verzekeren, welke gezien de algemene welvaartssituatie als 
sociaall  aanvaardbare tegenprestaties voor de verrichte arbeid kunnen worden beschouwd. 
Voorr werknemers die hun werkzaamheden buiten Nederland verrichten, is dan van belang 
off  zij de invloed ondervinden van het Nederlandse welvaartspeil. Een werknemer die ge-

1011 MvT Wet minimumloon Bijl.Hand. II 1967-1968 9574 nr. 3 blz. 17-18 Schuurmans & Jordens 40 
III  1995, 17-18; Losbl. Arbeidsovereenkomst Wet minimumloon art. 4 aant. 1-3 (Van het Kaar). 
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durendee langere tijd in het buitenland werkt en verblijft, kan dus volgens de Hoge Raad 
niett geacht worden in Nederland te 'wonen' is de zin van art. 4 Wet minimumloon, ook 
niett als gedurende die periode een woning in Nederland wordt aangehouden.102 

Alss deze restrictieve invulling van het rechtssfeercriterium wordt toegepast op de hele 
werkingssfeerr van de Wet minimumloon, heeft de wet slechts een beperkt bereik. Hij zou 
dann slechts van toepassing zijn op werkzaamheden die gewoonlijk in of vanuit Nederland 
verrichtt worden. Op dergelijke arbeidsovereenkomsten zal zonder uitzondering Nederlands 
rechtt (objectief) van toepassing zijn: het gaat om werknemers die deel uitmaken van de 
Nederlandsee arbeidsmarkt. Voor werkzaamheden die niet in maar slechts vanuit Nederland 
wordenn verricht geldt volgens art. 4 lid 2 als aanvullende eis dat zowel werknemer als 
werkgeverr in Nederland gevestigd moeten zijn.103 Een dergelijke beperking op grond 
vann de woonplaats van de werknemer kan echter in strijd komen met het discriminatiever-
bodd van het EG-recht. Als buiten Nederland werkzaamheden worden verricht voor in Neder-
landd gevestigde ondernemingen door werknemers die bijvoorbeeld net over de Belgische 
grenss wonen, zal de wet mijns inziens van toepassing moeten zijn. 

Dee Hoge Raad lijk t voor de toepasselijkheid van de wet veel betekenis te hechten aan de 
woonplaats,, nu dat de plaats is waar de werknemer de invloed ondervindt van het welvaarts-
enn prijspeil. De systematiek van art. 4 in combinatie met de toelichting lijken er echter 
veeleerr op gericht om de werkingssfeer van de wet af te stemmen op de arbeidsmarkt waar-
vann betrokkene deel uitmaakt. De Memorie van Toelichting gebruikt hiervoor het rechts-
sfeercriterium.. Net als bij het BBA, dat ook afstemt op de arbeidsmarkt, zou in dat geval 
dee toepasselijkheid van de Wet minimumloon vrijwel altijd samengaan met de toepasselijk-
heidd van Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst. De bijzondere status van de wet 
iss dan nauwelijks meer te verdedigen. In de praktijk heeft de Wet minimumloon echter 
well  degelijk een zelfstandige werkingssfeer ten opzichte van de lex causae. Van de in lid 
33 en 4 gegeven mogelijkheden om de werkingssfeer van de wet nader te bepalen, is 
namelijkk tot op heden geen gebruik gemaakt. Dit verandert de werkingssfeer van de wet. 
Uitt het samenstel van bepalingen moet dan worden afgeleid, dat de plaats waar de werk-
zaamhedenn worden verricht het primaire criterium is voor toepassing van de wet. Het is 
daarbijj  niet noodzakelijk dat de werkzaamheden gewoonlijk in Nederland worden verricht. 
Dee wet is ook van toepassing op werkzaamheden die slechts gedurende een bepaalde peri-
odee in Nederland worden verricht en wel voor de in Nederland verrichte periode.104 Hier-
meee verandert ook het doel van de wet. Deze beschermt niet alleen de op de Nederlandse 
arbeidsmarktt actieve werknemer door hem een minimuminkomen te garanderen, maar 

1022 Hoge Raad 30 mei 1980 NJ 1980, 634. 
1033 Zie overigens voor een in het vonnis niet nader toegelichte toepassing van de Wet minimumloon 

opp de arbeidsovereenkomst van een buiten Nederland wonende en werkende werknemer in dienst 
vann een Nederlandse werkgever: Ktr Amsterdam 21 augustus 1989 NIPR 1990, 314 (Ash v. Verenigde 
HVA ) ) 

1044 Zie bijv. Ktr. Nijmegen 26 februari 1992 NJ 1983, 735 en de MvT bij de Wet arbeidsvoorwaarden 
grensoverschrijdendee arbeid K II 26 524 nr. 3 blz. 3 en 4. 
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beschermtt tevens tegen vormen van sociale dumping. Zo wordt de Nederlandse werkgever 

beschermdd tegen concurrentie 'in eigen huis' door werkgevers uit landen met lagere loon-

kosten. . 

6.44 De Algemene wet gelijke behandeling 

Dee in 1994 in werking getreden Algemene wet gelijke behandeling bevat een bijzondere 
regelingg met betrekking tot het algemene, in art. 1 van de Grondwet opgenomen discrimi-
natieverbod.1055 De wet verbiedt het maken van onderscheid in verschillende, in de wet 
genoemde,, horizontale verhoudingen. Art. 5 heeft betrekking op met de arbeidsovereenkomst 
samenhangendee situaties zoals sollicitatieprocedures, het aangaan en beëindigen van een 
arbeidsovereenkomst,, scholings- en promotiekansen en arbeidsvoorwaarden. Art. 8 bepaalt 
datt beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in strijd met art. 5 of 
wegenss de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan 
opp art. 5, nietig is. Verder bevat de wet regels over discriminatie bij het aanbieden van 
dienstenn en de toegang tot en uitoefening van vrije beroepen. De correcte naleving van 
dee wet kan worden beoordeeld door een bij de wet opgerichte commissie, de Commissie 
gelijkee behandeling. Deze Commissie is bevoegd in alle gevallen waarin de wet van toe-
passingg is en heeft daarnaast bevoegdheid te oordelen over eventuele schendingen van 
dee artt. 7:646 en 648 BW en de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen. De wet bevat 
geenn geschreven werkingssfeerbepalingen. Wel heeft de Commissie inmiddels in drie uit-
sprakenn stelling genomen over de toepasselijkheid van de AWGB op internationale arbeids-
verhoudingen.. Het betreft oordelen uit 1996, 1997 en 1998. 

Hett eerste oordeel betrof een mogelijk verboden onderscheid op grond van burgerlijke 
staatt en/of sexuele gerichtheid bij het aanbieden van reisfaciliteiten aan werknemers en 
hunn partner door een luchtvaarmaatschappij. De betreffende Amerikaanse maatschappij 
verstrektee faciliteiten aan partners van werknemers mits er sprake was van een erkend 
huwelijk,, dan wel een "common law marriage". Of van een dergelijk huwelijk sprake was, 
diendee op grond van de arbeidsvoorwaarden te worden beoordeeld aan de hand van het 
rechtt van de woonplaats van de werknemer. Een in Nederland woonachtige werknemer 
legdee de regeling ter beoordeling voor aan de Commissie. Hij voelde zich gediscrimineerd 
nuu er geen reisfaciliteiten werden verstrekt ten behoeve van zijn vriend, met wie hij 
samenwoonde.. De werknemer zelf werkte vanuit Londen onder een contract naar 
Amerikaanss recht. De Commissie begon zijn overwegingen ten aanzien van zijn 
bevoegdheidd als volgt: 

"Dee Commissie is ... bevoegd in alle gevallen waarin de AWGB bedoeld is van toepassing te zijn. 
Dee AWGB is toepasselijk in alle gevallen die binnen de Nederlandse rechtssfeer vallen, dat wil zeggen 

1055 Wet van 2 maart 1994 Stb. 230 gewijzigd bij Stb. 1994, 269 en Stb. 1995, 250. 
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inn alle gevallen waarin daarvoor voldoende relevante aanknopingspunten bestaan. Zij merkt daarbij 
opp dat het niet de taak van de commissie is vast te stellen welk recht de rechtsverhouding beheerst." 

Dee commissie beoordeelt slechts de toepasselijkheid van de AWGB. In casu ging het geschil 
overr het beleid inzake het toekennen van reisfaciliteiten. Dit beleid maakte volgens de 
Commissiee deel uit van de arbeidsovereenkomst. Nu de arbeidsovereenkomst werd beheerst 
doorr Amerikaans recht, was de Commissie terzake niet bevoegd. Weliswaar kan de AWGB 
(tevens?)) worden beschouwd als voorrangsregel, maar daarvoor had de casus onvoldoende 
raakpuntenn met Nederland. Op één punt kon de commissie echter wel een oordeel vellen, 
namelijkk over de vraag of de verbinding tussen de werknemer en zijn partner gelijk gesteld 
moett worden aan een huwelijk dan wel common law marriage. Deze vraag was immers 
inn de arbeidsvoorwaarden afhankelijk gesteld van het recht van de woonplaats, zijnde 
Nederlandss recht. In een overweging ten overvloede merkt de commissie op dat als de 
arbeidsovereenkomstt onderworpen zou zijn geweest aan Nederlands recht, de regeling in 
strijdd met de wet zou zijn bevonden.106 

Hett tweede oordeel betreft een casus in de internationale zeescheepvaart. De federatie van 
werknemerss in de zeevaart vroeg de commissie om een oordeel over de werkingssfeer 
vann de mede door hen gesloten CAO voor de handelsvaart tot 9000 gross tonnage. Deze 
CAOO maakt ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden een onderscheid tussen werknemers 
woonachtigg in Indonesië en/of de Filippijnen enerzijds en alle andere werknemers ander-
zijds.. De vraag was of dit onderscheid indirecte discriminatie op grond van nationaliteit 
opleverde.. De Commissie achtte zich bevoegd omdat de betrefffende CAO-bepaling is 
opgenomenn in een in Nederland algemeen verbindend verklaarde CAO waarop Nederlands 
rechtt van toepassing is. Dat de werking van de litigieuze CAO-bepaling zich uitstrekt buiten 
hett Nederlands grondgebied, doet daar volgens de Commissie niet aan af.107 

Hett derde oordeel had betrekking op de vraag of een internationale organisatie bij de 
wervingg en selectie voorwaarden mag stellen met betrekking tot de nationaliteit van de 
aann te stellen werknemer.108 Oordelend over haar bevoegdheid herhaalt de commissie 
letterlijkk de hierboven geciteerde overweging uit oordeel 96-73. Vervolgens stelt de 
commissiee vast dat de werkgever door middel van een advertentie op het Internet personeel 
heeftt geworven voor haar vestiging in Nederland. Sollicitanten dienden hun reacties te 
sturenn naar deze vestiging in Nederland. De betreffende werving en selectie valt daarmee 
volgenss de Commissie onder de Nederlandse rechtssfeer. De AWGB is van toepassing, de 
Commissiee is bevoegd. 

1066 Oordeel 96-73 van 4 september 1996 NIPR 1997, 234, Oordelenbundel 1996, 308 (X te NL v. Y 
tee VS). 

1077 Oordeel 97-13 van 4 februari 1997 NIPR 1997, 235, Oordelenbundel 1997, 60 (Federatie van 
Werknemerss in de Zeevaart verzoeker). 

1088 Oordeel 98-81 van 8 juli 1998 Oordelenbundel 1998, 404. 
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Dee commissie hanteert dus ten aanzien van de internationale werkingssfeer van de AWGB 
eenn zeer algemeen criterium, het rechtssfeercriterium, om dit vervolgens aan de hand van 
dee gegevens in de concrete casus nader in te vullen. Zowel qua uitkomst als qua procedure 
lijk tt dit op de handelswijze van het Hof van Justitie ten aanzien van de werkingssfeer van 
art.. 12 EG-verdrag. In beide gevallen gaat het om de toetsing van zeer verscheiden vormen 
vann gedrag aan een grondrechtelijke norm. In deel III van dit boek heb ik betoogd dat voor 
dee werkingssfeer van het discriminatieverbod van art. 12 EG-verdrag onderscheid gemaakt 
moett worden tussen het handelen van particulieren en het handelen van de overheid. Daarbij 
iss de overheid per definitie gebonden aan zijn eigen rechtsnormen terwijl particulieren 
slechtss gebonden zijn als hun handelen een voldoende band heeft met het territoir c.q. de 
rechtssfeerr van de betreffende rechtsgemeenschap. De doorwerking van grondrechten in 
particulieree verhoudingen met een internationaal karakter is, met andere woorden, een vraag 
vann internationaal privaatrecht. 

Tenn aanzien van de positie van grondrechten opgenomen in internationale verdragen 
bestaatt er binnen het IPR verschil van mening. Sommige auteurs verdedigen dat de 
verdragsregelss zijn te beschouwen als voorrangsregels. Anderen gaan er vanuit dat de in 
verdragenn opgenomen grondrechten deel uitmaken van de fundamentele rechtsbeginselen. 
Dezee wordt gewaarborgd via het mechanisme van de negatieve openbare orde. Tenslotte 
wordtt wel verdedigd dat de verdragen een zelfstandige doorwerking kennen. Zie hiervoor 
deell  I van dit boek. 

Tenn aanzien van specifieke nationale wetsbepalingen ligt de keuze anders. Hier moet 
mijnss inziens gekozen worden tussen toepassing als onderdeel van het door de verwij-
zingsregell  aangewezen recht en toepassing op grond van een specifieke werkingssfeer-
bepaling,, als voorrangsregel derhalve. In een artikel in het tijdschrift Sociaal Recht heb 
ikk een voorkeur uitgesproken voor toepassing van de AWGB als deel van toepasselijke recht 
opp de rechtsverhouding, zeker als de discriminatie plaats vindt binnen een contractuele 
relatie.1099 Dit betekent niet dat in gevallen waarin buitenlands recht van toepassing is 
opp de rechtsverhouding, discriminatie zonder meer is toegestaan. De uitkomst van de casus 
kann immers altijd via het leerstuk van de openbare orde getoetst worden aan het algemene 
discriminatieverbodd dat deel uitmaakt van de fundamentele rechtsbeginselen. De uitspraken 
vann de commissie sluiten slechts gedeeltelijk bij dit standpunt aan. In de enige casus waarin 
sprakee was van een mogelijke discriminatie door de werkgever ten aanzien van de ar-
beidsvoorwaarden,, werd voor de toepasselijkheid van de AWGB groot belang gehecht aan 
hett toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst. Nu de arbeidsovereenkomst werd beheerst 
doorr Amerikaans recht, viel het beleid van de werkgever met betrekking tot de reis-
faciliteitenn in beginsel niet onder de werking van de AWGB. Omgekeerd zou de AWGB van 
toepassingg zijn geweest als de arbeidsovereenkomst zou zijn beheerst door Nederlands 
recht.. De AWGB maakt dus volgens de commissie deel uit van het Nederlandse recht als 
lexx causae. De commissie houdt echter nadrukkelijk de mogelijkheid open om daarnaast 
dee AWGB van toepassing te achten als de casus een voldoende band met Nederland heeft 

1099 Sociaal Recht 1997, 353-358. 
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enn wel op basis van het leerstuk van de voorrangsregels. In de voorgelegde casus ontbrak 
eenn relevante band met Nederland nu de casus slechts met Nederland verbonden was door 
dee woonplaats van de werknemer. 

Dee voor de praktijk belangrijkste casuspositie waarin de AWGB van toepassing is op 
eenn arbeidsovereenkomst naar buitenlands recht, betreft waarschijnlijk de situatie waarin 
buitenlandsee werknemers voor korte of lange tijd naar Nederland worden uitgezonden. 
Opp grond van dee detacheringsrichtlijn is de Nederlandse wetgever verplicht ook kortdurend 
inn Nederland werkzame werknemers de bescherming te bieden van de AWGB.110 A fortiori 
zouu de wet dan van toepassing moeten zijn op langdurig naar Nederland uitgezonden 
werknemers.. In de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid is overigens geen 
bepalingg opgenomen met betrekking tot de werkingssfeer van de AWGB. In de Memorie 
vann Toelichting wordt ervan uitgegegaan, deze wet thans reeds van toepassing is op alle 
arbeidd die in Nederland wordt verricht."1 

Dee grondrechtelijke bescherming van de AWGB maakt dus deel uit van het Nederlandse 
rechtt als het recht dat op grond van de objectieve dan wel subjectieve verwijzing de arbeids-
overeenkomstt beheerst. De regeling is dwingendrechtelijk van aard en valt derhalve onder 
dee werking van art. 6 lid 1 EVO.112 Daarnaast kan de regeling in nog niet nader gespecifi-
ceerdee gevallen worden toegepast als voorrangsregel. Deze dubbele toepassing lijk t ook 
kenmerkendd voor andere contractuele normen met een grondrechten-karakter. Een voorbeeld 
hiervann uit de rechtspraak betreft de toepasselijkheid van art.7:659 lid 2 BW. 

6.55 De artt. 7:659 lid 2 en 653 BW 

Art.. 7:659 lid 2 BW bepaalt dat de rechtsvordering tot nakoming van dee arbeidsverplichting 
vann de werknemer onder de bepaling van een dwangsom of van gijzeling niet is toegelaten. 
Alss een regeling betreffende de sancties op niet-nakoming maakt deze bepaling deel uit 
vann het door de verwijzingsregel aangewezen recht; zie art. 10 EVO. De specifieke regeling 
iss echter gebaseerd op het zowel nationaal als internationaal vastgelegde grondrecht van 
vrijee arbeidskeuze.113 Het Hof Den Haag overwoog als volgt: 

'Terechtt en op juiste gronden overweegt de Pres., dat hoewel in het algemeen overeenkomsten moeten 
wordenn nagekomen, dit voor arbeidsovereenkomsten in zoverre niet geldt, dat niemand tegen zijn 
zinn gedwongen kan worden voor een ander te (blijven) werken. Het hieraan ten grondslag liggende 
rechtt van de werknemer om in zijn onderhoud te voorzien door vrijelijk gekozen werkzaamheden 
vindtt zijn bescherming in het Europees Sociaal Handvest, het Internationaal Verdrag inzake econo-
mische,, sociale en culturele rechten en diensvolgens in de Griekse grondwet alsook in het Nederlands 
arbeidsrecht.. Naar het de dezen toepasselijke Griekse recht (art. 22, lid 3 van de Griekse grondwet), 

1100 Mits deze onder de werking van de richtlijn vallen. 
1111 MvT bij de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid K II 26 524 nr. 3 blz. 3 en 4. 
1122 Art. 9 AWGB. 
1133 Zie Notitie over het grondrecht van vrije arbeidskeuze (art. 19 lid 3 Grondwet), K II 19376 nr. 1-2 
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hetwelkk zijn equivalent kent in hel te onzent geldende van openbare orde zijnde art.7A: 1639a, lid 
22 BW [het huidige art. 7:659 lid 2 BW AH], kan aan een veroordeling van Haan om naar PAOK terug 
tee keren en om daar zijn contract uit te dienen geen dwangmiddel (dwangsom of gijzeling) worden 
verbonden." " 

Hett Hof ontleent dus, evenals eerder de President van de Rechtbank, het verbod op het 
opleggenn van een dwangsom primair aan het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke 
Grieksee recht. Daarnaast stelt het Hof echter vast dat de Nederlandse regeling op dit punt 
eenn openbare orde-karakter heeft en ontleend is aan verschillende Nederland bindende 
internationalee instrumenten. Wat dit betekent voor de toepasselijkheid van de Nederlandse 
regelingg in internationale gevallen is uit bovengenoemde casus niet op te maken nu beide 
voorr toepassing in aanmerking komende rechtsstelsels het verbod kennen. Mijns inziens 
iss de werkingssfeer echter af te leiden uit de aard van de regeling. De regeling bevat een 
verbodd gericht tot zowel de partijen als de rechter. Deze laatste zou, geheel onafhankelijk 
vann het handelen van de contractspartijen, de internationale norm schenden door een 
bepaaldee sanctie op te leggen of mee te werken aan de tenuitvoerlegging daarvan.De grond-
rechtelijkee norm kent bovendien geen enkele clausulering: opleggen van een dwangsom 
off  gijzeling is te allen tijde verboden. Een dergelijke norm is (mede) van toepassing in 
allee gevallen dat de Nederlandse rechter vonnis wijst. Hij is daarmee van positieve openbare 
orde.114 4 

Hett grondrecht van vrije arbeidskeuze dat ten grondslag ligt aan de regeling van art. 7:659 
lidd 2 BW, werkt ook door in de regeling van het concurrentiebeding van art.7:653 BW.'15 

Inn de onderzochte periode werden rechtsvragen met betrekking tot de geldigheid en/of 
toepassingg van concurrentiebedingen echter zonder uitzondering onderworpen aan de lex 
causae."66 Of dit ook betekent dat de regeling uitsluitend toegepast kan worden als Neder-
landss recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, is hieruit echter niet af te leiden. 
Inn de vier arbeidsgeschillen die in de onderzochte periode werden voorgelegd, werd drie 
maall  Nederlands recht toegepast."7 In één casus werd in verschillende instanties respec-
tievelijkk Nederlands en Duits recht van toepassing geacht. Ook naar Duits recht was echter, 
volgenss de Kantonrechter, het concurrentiebeding niet langer van kracht.118 Schending 
vann het Nederlandse rechtsbeginsel deed zich in geen van deze gevallen voor. 

Al ss echter een schending zich zou voordoen, zou de Nederlandse rechter hierin mijns 
inzienss een geheel andere rol vervullen dan bij de schending van art.7:659 lid 2 BW. Het 

1144 Hof Den Haag, 19 december 1995 NIPR 1996, 402. Verg. Polak 1988, 125. 
1155 Verhulp 1999, 177 e.v. 
1166 Verg. Polak 1988, 125. 
1177 Pres.Rb. Amsterdam 23 mei 1996 NIPR 1997, 215 (Vanderdonck v. Brondgeest van Hees Inter-

dealerbrokerr BV). Rb. Middelburg 18 september 1996, KtrTerneuzen 26 juli 1995 NIPR 1997, 217 
(Vann Tongeren v. 1. BVBA Burmex Computers, 2. Burmex Computers Hulst BV). Pres. Rb. Amster-
damm 30 november 1989 NIPR 1989 (Heineken Nederlands Beheer BV v. Commissaris). 

1188 Rb. Zutphen 3 februari 1994 NIPR 1995, 389. Ktr. Groenlo 7 juni 1993 NIPR 1994, 172. Pres.Rb. 
Zutphenn 21 juli 1992 NIPR 1992, 401 (Chemproha Chemical Distributors v. Jagt). 
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concurrentiebedingg is immers een afspraak tussen partijen. Deze afspraak belemmert de 
werknemerr in zijn vrije arbeidskeuze. In verband hiermee legt het recht bepaalde beperkin-
genn op aan het concurrentiebeding. Hierbij vindt een bepaalde afweging plaats tussen de 
belangenn van de werkgever en die van de werknemer. Per land kan die belangenafweging 
anderss uitvallen. Het kan dan vóórkomen dat partijen een naar Nederlandse maatstaven 
ongeoorloofdee afspraak hebben gemaakt die is toegestaan volgens het op hun rechtsver-
houdingg toepasselijke buitenlandse recht. In dat geval kan er een resultaat ontstaan dat 
onverenigbaarr is met een fundamenteel beginsel van de Nederlandse rechtsorde. De rechter 
kann in zo'n geval ingrijpen op basis van de (negatieve) openbare orde en de partijafspraak 
terugbrengenn tot in Nederland aanvaardbare proporties. Het is voor de goede werking van 
hett grondrecht niet nodig dat de Nederlandse rechter altijd toepassing geeft aan art. 7:653 
BW.. Deze wetsbepaling, die een nadere uitwerking geeft van het grondrecht, is dan ook 
niett van positieve openbare orde. 

6.66 Individueel arbeidsrecht, tussenconclusie 

Dee hier besproken contractuele voorrangsregels vallen uiteen in twee categorieën. De ene 
groepp dankt zijn status aan economische en/of administratieve overwegingen, terwijl de 
anderee groep in hoge mate een grondrechtelijk karakter heeft. Bij voorrangsregels zonder 
grondrechtenkarakterr komen de verschillende voor het arbeidsrecht relevante marktbegrippen 
weerr om de hoek kijken. Het BBA reguleert de terugval van werknemers op de arbeidsmarkt, 
zijndee de markt van vraag en aanbod van arbeid. De Wet minimumloon legt de onderlinge 
concurrentiee tussen werknemers bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten aan banden 
enn reguleert dus dezelfde arbeidsmarkt. Daarnaast echter reguleert de Wet minimumloon 
dee markt voor goederen en diensten in die zin dat Nederlandse werkgevers bij werkzaam-
hedenn in Nederland worden beschermd tegen concurrentie op basis van de loonkosten door 
buitenlandsee bedrijven. 

Hett BBA sluit voor zijn werkingssfeer heel nauw aan bij de verwijzingsregel, nu zijn 
functiee verwijst naar het ook voor de verwijzing relevante criterium van betrokkenheid 
vann de arbeidsmarkt. De Wet minimumloon heeft daarentegen een dubbele functie en 
daarmeee ook een tweeledige werkingssfeer. In beide gevallen geldt dat de regelingen 
volgenss de heersende leer geen deel uitmaken van de lex causae. Een rechtskeuze voor 
Nederlandss recht heeft dan ook niet tot gevolg dat het BBA en/of de Wet minimumloon 
vann toepassing worden. Dit is anders voor de groep voorrangsregels met een grondrechtelijk 
element.. De grondrechtelijke noties die ten grondslag liggen aan het Nederlandse ar-
beidsrecht,, maken immers deel uit van dat arbeidsrecht en zijn derhalve van toepassing 
inn alle gevallen dat Nederlands recht de arbeidsovereenkomst beheerst. Daarnaast echter 
stellenn de grondrechten via het leerstuk der openbare orde een grens aan de toepasselijkheid 
vann buitenlands recht. 

Hett Nederlandse recht kent verschillende arbeidsrechtelijke regelingen die meer of minder 
opp de Nederlandse situatie toegespitste uitwerkingen van fundamentele rechtsbeginselen 
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bevatten.. Deze regelingen vormen in het IPR een wat merkwaardige tussencategorie van 
regels.. Ze maken deel uit van de lex causae. Of ze daarnaast ook op andere gronden van 
toepassingg zijn, kan per regeling verschillen. De AWGB is (tevens) een voorrangsregel die 
sindss de inwerkingtreding van de detacheringsrichtlijn mede van toepassing is op vrijwel 
allee arbeidsovereenkomsten op grond waarvan in Nederland werkzaamheden worden 
verricht.. Art. 7: 659 lid 2 BW is van positieve openbare orde en dient altijd te worden 
gerespecteerdd door de Nederlandse rechter. De regeling van het concurrentiebeding lijk t 
voornamelijkk relevant als deel van de lex causae. Een concurrentiebeding dat beheerst wordt 
doorr buitenlands recht, kan wel onder omstandigheden tot resultaten leiden die in strijd 
zijnn met de Nederlandse openbare orde. Een ander grondrecht dat expliciet in de Neder-
landsee rechtspraak aan de orde is geweest is het (in Nederland niet gecodificeerde) recht 
vann staking. Ook dit recht werkt ten opzichte van een naar buitenlands recht te beoordelen 
stakingg slechts door via de toets van de negatieve openbare orde."9 

77 Waardering 

Hett arbeidsrecht kan worden onderverdeeld in regelingen die het collectief van werknemers 
betreffenn en individueel arbeids(overeenkomsten)recht. De collectieve regelingen zijn nader 
onderr te verdelen in regelingen die zich richten op de directe werkomgeving en regelingen 
diee zich richten op de organisatie van de werkgever. De internationale werkingssfeer van 
dezee regelingen sluit hier over het algemeen bij aan. Daarmee is de toepassing van collec-
tievee regelingen onafhankelijk van het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst. Dit 
kann worden beschouwd als een probleem van kwalificatie of als een toepassing van het 
leerstukk der voorrangsregels. In beide gevallen doorkruisen deze regelingen onder omstan-
dighedenn de verwijzing. In Nederland zijn de relevante regelingen overigens in het algemeen 
voorzienn van specifieke werkingssfeerbepalingen. Ze zijn derhalve te beschouwen als 
voorrangsregels. . 

Ookk het individuele arbeidsrecht kent voorrangsregels. In het bovenstaande zijn 
besprokenn het BBA, de Wet minimumloon, de AWGB en art.7:659 lid 2 BW. Ten aanzien 
vann de werkingssfeer van deze bepalingen werd geconstateerd dat er twee soorten voor-
rangsregelss lijken te bestaan. Het BBA en de Wet minimumloon voldoen aan het klassieke 
beeldd van een voorrangsregel. De regel is voorrangsregel op grond van zijn specifieke, 
bovenindividuelee belang. Dit belang bepaalt vervolgens de werkingssfeer; het toepasselijke 
rechtt op de arbeidsovereenkomst is irrelevant. De andere twee bepalingen hebben daaren-
tegenn een grondrechtenkarakter. Dit bijzondere karakter werkt door in hun internationale 
werkingssfeer.. Dergelijke bepalingen maken deel uit van het Nederlandse recht als lex 
causae,, maar kunnen, afhankelijk van hun specifieke karakter, daarnaast invloed uitoefenen 
viaa de leerstukken van de voorrangsregels en de negatieve en positieve openbare orde. 

1199 HR 16 december 1983 NJ 1985, 311 (Saudi Independence). 

484 4 



DeelDeel IV - De toepassing van het EVO in Nederland 

Zowell  het BBA als de Wet minimumloon lijken zich te richten op werknemers die deel 
uitmakenn van de Nederlandse arbeidsmarkt. De toepasselijkheid van deze regelingen sluit 
dann ook nauw aan bij de toepassing van Nederlands recht als objectief toepasselijk recht 
opp de arbeidsverhouding. Dat in zo'n geval toch gekozen wordt voor het formuleren van 
eenn bijzondere werkingssfeer kan diverse achtergronden hebben. Allereerst kan het karakter 
vann de regeling het wenselijk maken om de werkingssfeer van de regeling nauwkeurig 
aff  te bakenen. Met name als een regeling voorziet in de betrokkenheid van publiekrech-
telijkee organen lijk t het niet aan te raden om de werkingssfeer te laten afhangen van open 
normen.. Dit is tegelijkertijd een belangrijk bezwaar tegen de huidige werkingssfeer van 
hett BBA. Een tweede argument kan ontleend worden aan het feit dat met name het BBA 
ingrijptt in de contractsvrijheid op een wijze die rechtsvergelijkend gezien ongebruikelijk 
is.. Een dergelijke ingreep zou slechts moeten plaatsvinden als hiervoor een voldoende 
zwaarwegendd belang aanwezig is. De kring van te beschermen werknemers zal dan voor 
hett BBA iets nauwer worden getrokken dan voor het toepasselijke recht. Arbeidsverhoudin-
genn die met geen enkele arbeidsmarkt een hechte band vertonen, en bij gebrek aan beter 
wordenn aangeknoopt aan Nederlands recht, vallen dan niet onder de betreffende voor-
rangsregel.. Een dergelijke redenering leek ten grondslag te liggen aan de uitspraak van 
dee kantonrechter in de zaak Maynard v. Shulton. In die uitspraak was sprake van een 
arbeidsovereenkomstt tussen een Zuidafrikaanse werknemer en een Amerikaanse werkgever 
opp grond waarvan tijdelijk in Nederland werkzaamheden werden verricht. Het Nederlandse 
rechtt was van de drie relevante rechtsstelsels nog het meest bij de arbeidsverhouding 
betrokken,, maar de Kantonrechter achtte het BBA niet van toepassing nu de werknemer 
niett terugviel op de Nederlandse arbeidsmarkt. In hoger beroep is deze beslissing overigens 
teruggedraaidd waardoor de parallellie tussen toepassing van het BBA en toepassing van 
hett overige Nederlandse arbeidsrecht nog eens is versterkt.120 

Inn het bovenstaande is aangegeven dat de structuur van art. 4 Wet minimumloon en 
dee daarbij behorende toelichting de suggestie wekken dat ook deze wet een beperkt 
geldingsbereikk voor zichzelf claimt. De werkelijkheid is echter anders. De Wet minimum-
loonn ontleent zijn status van voorrangsregel aan het feit dat hij zich niet alleen richt op 
dee Nederlandse arbeidsmarkt maar tevens een ander belang dient. Hij beschermt namelijk 
tegenn sociale dumping. Deze tweeledige functie uit zich in een tweeledige werkingssfeer. 
Eenn dergelijke dubbele functie vormt het derde argument voor het toekennen van de status 
vann voorrangsregel. Het zou natuurlijk mogelijk zijn geweest de Wet minimumloon te 
beschouwenn als deel van de lex causae en tevens een autonome werkingssfeer aan de regel 
toee te kennen. Een dergelijke oplossing past echter slecht in het tweesporige systeem van 
hett Nederlandse IPR en lijk t alleen te worden gebruikt bij regels met een grondrechtenkarak-
ter.. Ook in dat geval wordt de Nederlandse regeling echter bij voorkeur omschreven als 

1200 Ktr Den Haag 11 augustus 1992, Kir. Den Haag 1 maart 1988, Ktr Den Haag 19 maart 1991, Ktr 
Denn Haag 5 november 1991 NIPR 1993, 285 (Maynard v. Shulton Ine). Rechtbank Den Haag 19 
aprill  1995 weergegeven door Beukering-Rosmuller in: LA Struycken 1996, 6-9. 
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voorrangsregell  met een, in dit geval op betrokkenheid van de Nederlandse rechtssfeer 
gebaseerde,, ruim bemeten werkingssfeer. 

Nederlandsee voorrangsregels zijn dus, ook in het arbeidsrecht, in het algemeen voor hun 
toepassingg in internationale gevallen geheel onafhankelijk van het toepasselijk recht op 
dee overeenkomst. Hoewel in officiële stukken een aantal voorrangsregels worden genoemd 
alss voorbeelden van dwingend recht in de zin van art. 6 lid 1 EVO, zullen Nederlandse 
rechterss deze voorrangsregels uitsluitend toepassen op basis van hun eigen geldingspretentie. 
Zee maken geen deel uit van het objectief of subjectief toepasselijk recht. De detacherings-
richtlijnn brengt daarin voor de meeste in de richtlijn opgenoemde onderwerpen geen ver-
andering.. Het merendeel van de door de detacheringsrichtlijn bestreken regelingen is te 
beschouwenn als voorrangsregel. In de toelichting bij de implementatiewet wordt gesteld 
datt deze voorrangsregels reeds van toepassing zijn op alle werkzaamheden in Nederland 
zodatt bij implementatie van de detacheringsrichtlijn de werkingssfeer van de verschillende 
wettenn niet hoeft te worden aangepast. Mijns inziens is dit correct ten aanzien van de 
arbeidstijdenwet,, de arbeidsomstandighedenwet en de Wet minimumloon. De bewering 
iss minder makkelijk te onderbouwen voor de AWGB. Die wet heeft immers geen geschreven 
werkingssfeerbepalingg en de uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling gaven op 
ditt punt nog geen zekerheid. Op grond van de plicht tot richtlijnconforme interpretatie 
moett er echter vanaf 16 december 1999 vanuit worden gegaan dat de AWGB van toepassing 
iss op gedetacheerde werknemers. 
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