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CAO' ss en IPR 

11 Inleiding 

Dee collectieve arbeidsovereenkomst is voor het internationaal privaatrecht een moeilijk 
grijpbaarr fenomeen, dat op diverse plekken voor lastige problemen zorgt. Een van de rede-
nenn waarom de CAO problemen opwerpt, is dat deze rechtsvergelijkend gezien geen een-
duidigg fenomeen is. Terwijl in Engeland de CAO in het algemeen niet in rechte afdwingbaar 
is,, zijn de meeste bedrijfstak-CAO's in Nederland algemeen verbindend. De status van CAO-
normenn verschilt dus van land tot land. Eerder in dit boek is betoogd dat een CAO uitsluitend 
relevantiee heeft voor het IPR als de daarin opgenomen bepalingen zijn te beschouwen als 
rechtsnormenn in de zin van het IPR. Dit is mijns inziens alleen het geval als de bepalingen 
onafhankelijkk van de wil van de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst een norme-
rendee werking uitoefenen op die overeenkomst. Algemeen verbindend verklaarde CAO-bepa-
lingen,, zoals deze bekend zijn in het recht van Nederland, Frankrijk en Duitsland, zijn 
inn ieder geval te beschouwen als recht in de zin van het IPR. 

Alss een CAO-bepaling gekwalificeerd wordt als rechtsregel, rijst vervolgens de vraag 
off  deze rechtsregel deel uitmaakt van de lex causae of juist voorzien is van een zelfstandige 
internationalee werkingssfeer. Is de bepaling te beschouwen als voorrangsregel, dan moet 
hijj  tenslotte voorzien worden van een specifieke scope rule. In deel II van dit boek is 
beschrevenn wat in dit opzicht de standpunten waren in Nederland, Frankrijk en Duitsland 
vóórr de inwerkingtreding van het EVO. In dit hoofdstuk wordt de CAO nogmaals bekeken, 
maarr nu vanuit het gezichtspunt van de Nederlandse internationaal-privaatrechtelijke 
rechtspraktijk.. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de iPR-rechtspraak waarin CAO's 
eenn rol spelen (par. 2). Vervolgens wordt de wettelijke regeling aan een nadere beschouwing g 
onderworpenn (par. 3) waarna een overzicht wordt gegeven van werkingssfeerbepalingen 
inn Nederlandse algemeen verbindend verklaarde CAO's (par. 4). In dat kader wordt specifiek 
aandachtt besteed aan de werkingssfeer van de CAO voor de bouwnijverheid. Het hoofdstuk 
sluitt af met een waardering van het gevondene (par. 5). 
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22 Rechtspraak IPR 

2.11 Inleidin g 

CAO'ss komen op drie manieren in de te bespreken rechtspraak aan de orde. Een aantal 
uitspraken,, met name uit de zeescheepvaart, betreft de geldigheid van niet-Nederlandse 
CAO'ss en de doorwerking daarvan in de individuele arbeidsovereenkomst, een viertal uit-
sprakenn heeft betrekking op algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen en tenslotte 
vermeldd ik een aantal uitspraken die iets zeggen over toepassing van een nationale CAO 
alss indicatie voor de rechtsaanwijzing. 

2.22 De zeevaart en het probleem van de internationale CAO 

Inn een groot gedeelte van de casus die betrekking hebben op de zeescheepvaart, speelt 
eenn collectieve arbeidsvoorwaardenregeling een rol en wel de arbeidsvoorwaardenregeling 
diee is opgesteld door de International Transportworkers Federation. Deze vakbond tracht 
bepaaldee minimum arbeidsvoorwaarden voor zeelieden te verzekeren door met zeewerk-
geverss zogenaamde special agreements te sluiten. In deze agreements neemt de werkgever 
dee verplichting op zich om zijn werknemers, soms met terugwerkende kracht, te belonen 
volgenss de ITF-standaard. De totstandkoming van de special agreements wordt vaak door 
middell  van stakingen en boycots afgedwongen. Dit leidde in de onderzochte periode tot 
eenn aantal procedures. Daarin moest de Nederlandse rechter zich uitlaten over zaken als 
hett toepasselijke recht op een staking met internationale elementen, de geldigheid van een 
onderr invloed van een boycot tot stand gekomen overeenkomst, de verhouding tussen de 
ITF-CAOO en een eerder gesloten CAO en de doorwerking van de ITF-CAO in de individuele 
arbeidsovereenkomst.11 Daar het stakingsrecht buiten de context van dit boek valt, blijf t 
dee rechtspraak over dit onderwerp verder buiten beschouwing. In deze paragraaf wordt 
uitsluitendd de rechtspraak met betrekking tot de CAO besproken. Complicerende factor daar-
bijj  is, dat de ITF-CAO een bij uitstek internationale CAO is, die niet vanzelfsprekend is 
onderworpenn aan een bepaald recht. Daardoor spelen in deze casus twee te onderscheiden 
vragenn door elkaar heen, te weten, welk recht beheerst de CAO als overeenkomst en welk 
rechtt bepaalt de doorwerking van de CAO in de individuele arbeidsovereenkomst. 

Dee special agreement die de ITF met de werkgever sluit, bevat de volgende bepaling: "The 
Companyy undertakes as follows: ... b) to incorporate the terms and conditions of the ITF 

ll  Voor staking zie HR 16 december 1983 NJ 1985, 311, NIPR 1984, 199 (Saudi Independence). Ook 
inn een aantal voor het bevoegdheidsrecht belangrijke arresten was sprake van ITF-CAO's. Zo stond 
inn de zaak die leidde tot het arrest Harvest Trader een Griekse CAO die een forumkeuze bevatte 
tegenoverr een ITF-CAO zonder forumkeuze (HR 28 oktober 1988 NJ 1989, 765, NIPR 1989, 126). 
Dee ITF-CAO speelt ook een rol in de casus leidende tot HR 25 april 1997 NJ 1998, 665, NIPR 1997, 
2366 (Maala y Marron). 
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Collectivee Agreement into the individual contract of employment of each seafarer."2 Deze 
bepaling,, die parallellen vertoond met het Nederlandse art. 14 Wet CAO, bewerkstelligt 
volgenss het Hof Den Haag een civielrechtelijke verplichting van de werkgever jegens de 
ITF.. Zij brengt echter niet mee dat de werkgever niet meer rechtsgeldig op andere voorwaar-
denn kan contracteren. Een dergelijke dwingende doorwerking van de CAO in de individuele 
overeenkomstt kan wel voortvloeien uit het toepasselijke recht, aldus het hof.3 Voor zover 
ditt recht een dergelijk gevolg niet aan de iTF-overeenkomst toekent, kan worden terug-
gegrepenn op andere uit het CAO-recht bekende hulpconstructies om binding te bewerkstel-
liaenn 4 Tn He rerhtcnrank wnrdt biivoorbeeld verwezen naar het leerstuk van de verteeen-
woordiging,, naar het derdenbeding en naar impliciete of expliciete aanvaarding van de 
CAO-bepalingenn door de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. 

Eenn beroep op een derdenbeding komt voor in de uitspraken van het Hof Den Haag 
vann 20 augustus 19875, de Rechtbank Rotterdam van 7 februari 19866 en de Rechtbank 
Rotterdamm van 15 februari 19967. De Rechtbank Rotterdam gaat er in zijn uitspraak van 
166 januari 1987 van uit, dat de ITF "handelde in het belang van en ten bate van eisers" 
enn lijk t daarmee gebruik te maken van het leerstuk van de vertegenwoordiging.8 Toepas-
selijkheidd van een CAO op basis van de bepalingen van dee individuele overeenkomst speelde 
inn 1996 in een kort geding voorgelegd aan de President van de Rechtbank Rotterdam.9 

Ookk ten aanzien van deze hulpconstructies kunnen echter vragen rijzen die alleen 
beantwoordd kunnen worden aan de hand van het op die vragen toepasselijke recht. In alle 
onderzochtee uitspraken werd daarbij teruggegrepen op het recht dat van toepassing is op 
dee individuele arbeidsovereenkomst. Dit recht beheerst in de onderzochte uitspraken niet 
alleenn de vraag naar de doorwerking van de CAO in de individuele arbeidsovereenkomst 
maarr ook vragen met betrekking tot de geldige totstandkoming van dee overeenkomst tussen 
werkgeverr en vakbond. 

All ee vragen met betrekking tot de CAO worden dus (accessoir) aangeknoopt bij de in-
dividuelee arbeidsovereenkomst. Dit is rechtstheoretisch geen fraaie oplossing. Het lijk t 
immerss voor het IPR uit te maken hoe de verhouding tussen de betrokkenen wordt gekwali-
ficeerd.. Uitgaande van de CAO als afzonderlijk juridisch fenomeen ligt het accent op de 
vraagg of een overeenkomst tussen werkgever en vakbond als CAO wordt erkend door een 
rechtsstelsel.. Het CAO-recht van dat land bepaalt dan de voorwaarden voor totstandkoming 
enn geeft antwoord op de vraag of automatische doorwerking plaatsvindt en ten aanzien 

22 Tekst ontleend aan Rb. Rotterdam 15 februari 1996 NIPR 1996, 443. 
33 Hof Den Haag 20 augustus 1987 NIPR 1988, 147 (Sörensen v. Lif t Off). 
ii  Zie voor deze hulpconstructies: Jacobs 1986, 214-225. 
55 NIPR 1988, 147 (Sörensen v. Lif t Off). 
66 NIPR 1986, 309 (Pacifico), zie in dezelfde zaak ook Hof Den Haag 20 mei 1983 NIPR 1984, 111, 

S&SS&S 1983, 94 en 10 oktober 1989 NIPR 1990, 456. 
77 NIPR 1996, 443 (Elvictor). 
88 NIPR 1987, 411, S&S 1987, 63. ("Tenacity" later "Fraternity"). 
99 Vonnis van 8 maart 1996 NIPR 1996, 445 (Allweather Chartering & Co v. Ofati). 
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vann welke arbeidsovereenkomsten. De CAO kan echter ook worden gezien als een specifieke 
vormm van het iedencontract. De vakbond contracteert in die optiek (mede) namens en ten 
behoevee van de leden. Het ledencontract van art. 2: 46 BW heeft aspecten van zowel ver-
tegenwoordigingg als derdenbeding.10 Dit levert weer twee mogelijke iPR-kwalificaties op. 

Alss de vakbeweging als een zelfstandige contractspartij wordt beschouwd die in een 
overeenkomstt een beding opneemt ten gunste van een nader omschreven groep derden, 
moett de meeste betekenis gehecht worden aan het recht dat de overeenkomst tussen 
vakbondd en werkgever beheerst." De doorwerking van de CAO in de individuele arbeids-
overeenkomstt wordt ook in dit geval beheerst door het recht dat van toepassing is op de 
CAO.. Een kwalificatie als vertegenwoordiging levert een ander resultaat op. Vertegen-
woordigingg wordt beheerst door de regels van het vertegenwoordigingsverdrag die voor 
vragenn met betrekking tot de verhouding tot de derde (in casu de werkgever) aanknopen 
bijj  de vestigingsplaats van de vertegenwoordiger resp. de plaats van handelen.12 Deze 
laatstee verwijzingsregel lijk t niet erg geschikt voor het CAO-recht. 

Dee constellatie waarin de CAO zich afspeelt, wordt gekenmerkt door het bestaan van 
verschillendee relaties tussen minstens drie betrokken partijen. De relatie tussen vakbond 
enn werkgevers(organisatie) is - mede - contractueel. Ook de individuele werkgever en 
werknemerr hebben een contractuele relatie. De relatie tussen de CAO-partijen en de partijen 
bijj  de individuele arbeidsovereenkomst, tenslotte, is in sommige rechtstelsels te beschouwen 
alss een ledenverhouding, in andere als een vorm van mandaat.13 

Inn het CAO-recht is dus sprake van twee in hoofdzaak contractuele relaties plus een derde 
verhoudingg die wisselend wordt gekwalificeerd. Het lijk t verstandig om voor alle vragen 
mett betrekking tot de totstandkoming en doorwerking van de CAO aan te knopen bij een 
vann de twee contractuele rechtsverhoudingen. Ik heb zojuist verdedigd dat zowel de 
kwalificatiee als CAO als de hulpconstructie van het derdenbeding leiden tot aanknoping 
aann het recht dat van toepassing is op de CAO zelf. De rechtspraak kiest in de zeevaartcasus 
echterr zonder uitzondering voor het recht dat van toepassing is op de individuele arbeids-
overeenkomst.. Voor zover CAO-bepalingen deel uitmaken van de lex causae is er ook geen 
verschill  in uitkomst tussen deze twee aanknopingswijzen. Als echter een CAO onder 

100 Dijk/Van der Ploeg 1997, 113. 
111 Polak 1993,67-68. 
122 Art. 11 Haags vertegenwoordigingsverdrag 14 maart 1978 Trb. 1987, 138 en 1992, 130. Polak 1993, 

188 e.v. In de Pacifico-casus was op andere gronden een beroep gedaan op toepassing van het recht 
vann de plaats van handelen. Die casus betrof de vraag of de collectieve overeenkomst nietig dan wel 
vernietigbaarr was nu hij tot stand gekomen was onder druk van een boycot-actie. De ITF beriep zich 
eropp dat het recht van het land waar de boycot had plaatsgevonden bepalend moest zijn voor de 
rechtmatigheidd van dit collectieve actiemiddel en dus ook bepalend was voor de vraag of de 
overeenkomstt vernietigbaar was wegens dwang. Het hof volgde de ITF hierin echter niet, maar achtte 
ookk op deze vraag het recht van toepassing dat de arbeidsovereenkomst beheerste (Hof Den Haag 
200 mei 1983 NIPR 1984, 111). 

133 Het Nederlandse en Duitse CAO-recht gaat in belangrijke mate uit van lidmaatschapsverhoudingen. 
Inn het Franse en Amerikaanse recht lijk t mandaat meer op de voorgrond te staan. 
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omstandighedenn beschouwd moet worden als voorrangsregel, maakt het wel degelijk verschil 
welkee aanknopingswijze wordt gevolgd. 

Inn de besproken zeevaartcasus is van een dergelijke dwingende toepasselijkheid van 
CAO'ss in het algemeen echter geen sprake. In de Pacifico-zaak blijkt zelfs expliciet uit 
dee gepubliceerde uitspraak dat de CAO's in geschil slechts van toepassing waren op basis 
vann een verwijzing naar die CAO in de individuele arbeidsovereenkomst.14 In dat geval 
iss van dwingende doorwerking geen sprake; het effect van een dergelijke verwijzing dient 
mijnss inziens uitsluitend beoordeeld te worden aan de hand van het toepasselijke recht 
opp de individuele arbeidsovereenkomst. 

Dee doorwerking van de ITF-CAO in de individuele arbeidsovereenkomsten van zeelieden 
wordtt dus terecht onderworpen aan het recht dat de individuele arbeidsovereenkomsten 
beheerst.. De rechtspraak gaat echter verder door ook de totstandkoming van de CAO aan 
ditt recht te onderwerpen. Dit is mijns inziens moeilijker verdedigbaar: de CAO is een 
collectieff  fenomeen en dient dan ook aangeknoopt te worden op basis van een criterium 
datt betekenis heeft voor het collectief. Hierbij kan betekenis worden toegekend aan het 
rechtt dat de arbeidsovereenkomsten van de betreffende groep werknemers beheerst, zeker 
alss dit samenvalt met het recht van de vestiging van de werkgever en/of het recht dat van 
toepassingg was op eerdere collectieve onderhandelingen met dezelfde werkgever. Deze 
laatstee situatie deed zich voor in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 16 januari 
1987.155 Daarin was sprake van een met een Griekse zeemansbond gesloten CAO die een 
rechtskeuzee voor Grieks recht bevatte. Deze CAO was van toepassing op de arbeidsover-
eenkomstenn van de zeelieden werkzaam aan boord van het motorschip Tenacity. De geldig-
heidd van een later ten bate van dezelfde groep werknemers afgesloten ITF-CAO werd door 
dee rechtbank beoordeeld aan het toepasselijke recht op de individuele arbeidsovereenkomst 
vann de betreffende zeelieden. 

Eenn soortgelijke samenval van aanknopingspunten deed zich voor in de zaak Pacifico.16 

Inn deze casus was (opnieuw) sprake van een samenloopprobleem tussen een CAO gesloten 
doorr de Griekse zeeliedenbond en een later afgesloten ITF-CAO. De Griekse CAO was door 
dee partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard op hun 
rechtsverhouding.. Zowel de CAO zelf als de individuele arbeidsovereenkomst werden op 
grondd van een rechtskeuze beheerst door Grieks recht. De rechtbank achtte vervolgens 
Griekss recht van toepassing op de vraag of het de werkgever vrijstond om tijdens de loop-
tijdd van de Griekse CAO een overeenkomst te sluiten met de ITF, een vakbond die bij de 
Grieksee overeenkomst niet betrokken was. Ook de vraag of de overeenkomst tussen ITF 
enn de werkgever nietig was dan wel vernietigbaar op grond van dwang, werd onderworpen 
aann Grieks recht. 

144 Rb. Rotterdam 7 februari 1986 NI PR 1990, 456. 
155 NIPR 1987, 411 ("Tenacity" later "Fraternity"). 
166 Rb. Rotterdam 7 februari 1986 NI PR 1986, 309, Hof Den Haag 10 oktober 1989 NIPR 1990, 456 

alsmedee Rb. Rotterdam 18 december 1981 en Hof Den Haag 20 mei 1983 NIPR 1984, 111 (Pacifico). 
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2.33 Algemeen verbindendverklarin g in de rechtspraak 

Dee problemen met betrekking tot ITF-CAO's komen dus in belangrijke mate voort uit het 
feitt dat deze CAO's niet eenduidig afkomstig zijn uit een bepaald rechtssysteem. Bij alge-
meenn verbindend verklaarde CAO's is dit per definitie anders: door de verbindendverklaring 
wordtt de CAO tot nationaal recht van het land waar de verbindendverklaring plaatsvindt. 
Dann rest slechts de vraag of de verbindend verklaarde bepalingen deel uitmaken van de 
lexx causae of van toepassing zijn als voorrangsregel. Het is ook mogelijk, dat beide criteria 
eenn rol spelen. Zo wordt ten aanzien van Duitse CAO's verdedigd dat deze uitsluitend van 
toepassingg zijn op arbeidsovereenkomsten beheerst door Duits recht terwijl daarnaast de 
verbindendverklaringg slechts territoriale werking heeft. Onder Frans recht daarentegen kan 
dee CAO worden toegepast zowel als deel van de lex causae als zelfstandig op basis van 
territorialee aanknoping. De opvattingen over de internationale werkingssfeer van verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen kunnen dus verschillen van land tot land. 

Inn de casus van Rechtbank Maastricht 7 maart 1996 deed de werknemer een beroep op 
eenn bepaling van een Belgische algemeen verbindend verklaarde CAO.17 Op de arbeidsover-
eenkomstt was door partijen Nederlands recht van toepassing verklaard. De kantonrechter, 
diee Belgisch recht objectief toepasselijk achtte, anticipeerde op art. 6 lid 1 EVO. De vor-
deringg op basis van de CAO was echter volgens de kantonrechter niet toewijsbaar nu "dit 
onderdeell  niet is gestoeld op dwingendrechtelijke bepalingen in de Belgische wetgeving 
betreffendee de arbeidsovereenkomst, doch op een collectieve arbeidsovereenkomst." De 
rechtbankk corrigeerde de kantonrechter in hoger beroep met name ten aanzien van het laatste 
punt.. Niet alleen werkte de betreffende CAO wel degelijk dwingend door in de individuele 
arbeidsovereenkomst,, hij gold naar Belgisch recht zelfs als een wet van politie en veiligheid. 
Hijj  was dwingend van toepassing, ongeacht het overigens op de overeenkomst toe te passen 
recht.18 8 

Dee Nederlandse rechter werd dus geconfronteerd met een buitenlandse rechtsregel die 
inn het betreffende rechtssysteem als voorrangsregel werd gekwalificeerd. Daarbij vertoonde 
dee rechtbank niet de in de jurisprudentie gebruikelijke terughoudendheid maar paste zonder 
meerr de Belgische voorrangsregels toe. Het is de vraag of de uitspraak op dit punt aansluit 
bijj  art. 7 Evo. Art. 7 gaat ervan uit, dat het recht van het land van herkomst bepaalt of 
eenn rechtsregel de status van voorrangsregel heeft. Dit recht stelt bovendien de autonome 
werkingssfeerr van de rechtsregel vast. In zoverre sluit het vonnis dus aan bij het EVO. De 
rechterss van andere landen zijn echter niet verplicht het land van herkomst klakkeloos te 
volgen.. Ze moeten immers zelfstandig beslissen of ze 'gevolg toekennen' aan de betreffende 
regel.. Zowel de band tussen de casus en het land van herkomst, als de door de voor-
rangsregell  beschermde belangen spelen hierbij een rol. Dit houdt mijns inziens in dat de 
rechterr zelfstandig moet bepalen of er zwaarwegende belangen in het geding zijn die 
toepassingg van het buitenlandse recht in het concrete geval noodzakelijk maken. Daarmee 

177 NI PR 1996, 240. 
188 Zie hierover tevens Dumortier 1981, 316. 
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wordenn indirect zowel de voorrangsregelstatus zelf als de door het buitenlandse recht aan 
dee bepaling toegekende werkingssfeer op redelijkheid getoetst. Een dergelijke toetsing ont-
breektt in de uitspraak van de rechtbank echter geheel. 

Wass in bovengenoemde casus sprake van een Belgische verbindend verklaarde CAO, in 
dee drie nu te behandelen gevallen werd aan de Nederlandse rechter een vraag voorgelegd 
mett betrekking tot de toepasselijkheid van Nederlandse verbindend verklaarde CAO-bepalin-
genn op internationale arbeidsverhoudingen. Het eerste geval betrof de rechtzaak tussen 
dee Stichting vrijwilli g vervroegde uittreding meubelindustrie en meubileringsbedrij ven 
Nederlandd en Velda matrassen en zetelfabriek PVBA te België. In deze rechtzaak claimde 
dee Stichting VUT-premies ten behoeve van in Nederland woonachtige en werkzame vertegen-
woordigerss van Velda. Deze verweerde zich met een aantal argumenten. 

Hett eerste argument was gebaseerd op het gegeven dat de arbeidsovereenkomsten van 
dee betreffende vertegenwoordigers beheerst werden door Belgisch recht. Daarnaast stelde 
Velda,, dat verbindendverklaring op grond van art. 2 Wet AVV slechts territoriale werking 
heeft.. Tenslotte beriep Velda zich op het publiekrechtelijke karakter van de Wet AVV en 
hett ontbreken van een specifieke werkingssfeer in de CAO zelf. 

Dee kantonrechter volgde Velda in haar opvatting dat verbindendverklaring een daad 
vann publiekrecht is. De gevolgtrekking die de kantonrechter hieraan verbond, was dat de 
verbindendd verklaarde bepalingen zijn te beschouwen als voorrangsregels: "Door op de 
Nederlandsee arbeidsmarkt op te treden heeft Velda zich - kennelijk ongewild - onderworpen 
aann Nederlandse publiekrechtelijke regels, die bepalingen van de op die markt gesloten 
individuelee contracten van civielrechtelijke aard buiten toepassing kunnen doen zijn en 
anderee civielrechtelijke bepalingen daarvoor in de plaats kunnen stellen." De betrokken 
werkgeverr had overigens geen vestiging in Nederland.19 

Ookk de tweede casus betreft een rechtszaak van een vuT-fonds tegen een in België geves-
tigdee werkgeefster.20 Dit keer was er sprake van een in Nederland gevestigd onzelfstandig 
filiaall  waarin door drie werknemers verkoopondersteunende activiteiten werden verricht 
tenn bate van een in België gevestigde groothandel in technische producten. Het VUT-fonds 
voorr de groothandel in technische producten claimde achterstallige premies ten behoeve 
vann de drie werknemers. Deze premies werden door de werkgeefster voldaan. In de proce-
duree eiste deze echter een verklaring voor recht dat de CAO niet van toepassing was en 
dee premies derhalve onverschuldigd waren betaald. 

Dee kantonrechter overwoog als volgt: "Immers, door zich op de Nederlandse markt 
tee begeven is eiseres wat haar in Nederland werkzame werknemers betreft in ieder geval 
gebondenn aan in Nederland geldende de arbeidsverhouding rakende publiekrechtelijke 
regelingen,, waaronder in casu de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO." 
Ookk hier is dus het opereren op de (arbeids)markt bepalend voor de toepasselijkheid van 

199 Ktr Den Haag 4 maart 1986 NIPR 1987, 127. 

200 Ktr Amsterdam 27 november 1989 NJ 1991, 143, NIPR 1991, 183. 
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dee CAO en dient het zogenaamde publiekrechtelijke karakter van de regeling als argument 
voorr de bijzondere positie ervan. 

Dee werkgeefster had zich daarnaast nog tegen toepassing van de CAO verzet met het 
argumentt dat de activiteiten van het filiaal niet binnen de sociaal-economische werkingssfeer 
vann de CAO vielen. De kantonrechter passeerde dit verweer op grond van het feit dat de 
werkgeefsterr als zodanig er wel binnen viel. 

Dee derde casus heeft betrekking op Ierse en Engelse werknemers in dienst van een in 
Ierlandd gevestigde onderneming. De betreffende werknemers werden gedurende maximaal 
vijfjaarr gedetacheerd bij een in Nederland gevestigde dochteronderneming om werkzaam-
hedenn te verrichten in de metaalnijverheid.21 De zaak betreft wederom premies, ditmaal 
niett alleen voor het viJT-fonds maar tevens voor het sociaal fonds voor de metaalnijverheid 
enn het opleidings- en scholingsfonds van die bedrijfstak. In het vonnis wordt de Nederlandse 
dochterr aangemerkt als medewerkgeefster. Dit is voor de kantonrechter voldoende om te 
concluderenn dat de arbeidsovereenkomsten onder de werkingssfeer van de CAO vallen. 

Hett vonnis gaat vervolgens in op de vraag of heffing van premies in strijd komt met 
hett vrij verkeer van werknemers. De kantonrechter komt daarbij tot de conclusie dat het 
bijj  voorbaat vaststaat dat de betrokken buitenlandse werknemers geen gebruik zullen kunnen 
makenn van het recht op vervroegde uittreding. Het is dan volgens de kantonrechter een 
vormm van indirecte discriminatie om desondanks voor deze groep werknemers premies 
tee heffen. Ten aanzien van de andere fondsen ligt dit anders, nu ook gedetacheerde werk-
nemerss kunnen profiteren van de voorzieningen die uit die fondsen worden bekostigd. 
Premieheffingg voor die fondsen is derhalve wel toegestaan. 

Opp dit verrassende gebruik van het vrij verkeer van werknemers ga ik hier verder niet 
in.. Voor het huidige betoog is met name relevant dat de kantonrechter geen belang lijkt 
tee hechten aan het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst maar wel controleert 
off  de betrokkenen werkgever en werknemer in de zin van de CAO zijn. 

Uitt deze kleine hoeveelheid rechtspraak komt het volgende beeld naar voren. Algemeen 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen zouden voorrangsregels zijn en wel op grond van 
hett publiekrechtelijke karakter van de verbindendverklaring. Toepassing op internationale 
gevallenn wordt afhankelijk gemaakt van de vraag of de werkgever zich middels de betrok-
kenn arbeidsverhoudingen begeeft op de Nederlandse (arbeids)markt. Daarnaast moeten 
dee arbeidsovereenkomsten onder de (sociaal-economische) werkingssfeer van de CAO vallen: 
dee betrokkenen moeten werkgever en werknemer in de zin van de CAO zijn. Tenslotte zou 
toepasselijkheidd van Nederlandse algemeen verbindend verklaarde CAO's in strijd kunnen 
komenn met het vrij verkeer binnen Europa. 

Naastt de hierboven behandelde uitspraken, zijn er nog een aantal uitspraken waarin CAO's 
slechtss zijdelings ter sprake komen. In twee gevallen vormt de toepassing van een CAO 

211 Kir Den Haag 8 september 1992 Prg. 1992, 3744. 
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uitt een bepaald land een aanwijzing dat ook het recht van dat land van toepassing is. In 
dee casus Bez v. Tomasi gaat het om de Nederlandse CAO voor de Horeca- en aanverwante 
bedrijvenn die steun geeft aan het vermoeden dat Nederlands recht van toepassing is op 
dee arbeidsovereenkomst.22 In Wheeler v. Gesellschaft fur Isolierungen beroept de werkgever 
zichh op toepassing van een Duitse CAO als argument voor de toepasselijkheid van Duits 
rechtt op de arbeidsovereenkomst.23 

Dezee uitspraken passen in een visie waarin CAO's deel uitmaken van het nationale 
arbeidsrecht.. Eenzelfde opvatting spreekt ook uit de Memorie van Toelichting bij de Goed-
keuringswett EVO waarin de CAO als een rechtskeuzebestendig onderdeel van het objectief 
toepasselijkee recht wordt beschouwd. Ook hier bestaat dus, net als bij de arbeidstijden-
enn arbeidsomstandighedenregeling, onduidelijkheid over de status van de regeling. Ook 
hierr kan een nadere bestudering van de Nederlandse wetgeving en CAO-praktijk helderheid 
bieden. . 

33 De CAO-wetgeving 

Dee eerste vraag die beantwoord moet worden, is of CAO-bepalingen voorrangsregels 
(kunnen)) zijn. Zowel de Kantonrechter Den Haag als de Kantonrechter Amsterdam beriepen 
zichh hiervoor op het publiekrechtelijke karakter van de verbindendverklaring. Dit argument 
werdd vroeger ook in Duitsland gebruikt en is daar ernstig bekritiseerd door Gamillscheg.24 

Hett feit dat de verbindendverklaring zelf, als daad van materiële wetgeving, is te be-
schouwenn als een publiekrechtelijke handeling zegt immers niets over de status van de 
verbindendd verklaarde bepalingen zelf. Naar huidig Nederlands recht zijn deze zowel qua 
inhoudd als qua wijze van handhaving te beschouwen als privaatrecht.25 Dit neemt niet 
wegg dat de CAO-bepalingen voorrangsregels zouden kunnen zijn. Een dergelijke status 
kunnenn ze naar Nederlands recht ontlenen hetzij aan een expliciete werkingssfeerbepaling, 
hetzijj  aan hun zwaarwegende bovenindividuele belang. In deze paragraaf wordt de situatie 
besprokenn die gold voor inwerkingtreding van de wet die de implementatie vormt van de 
detacheringsrichtlijn.. De wijzigingen die deze wet aanbrengt in het systeem van verbin-
dendverklaring,, worden besproken in par. 5 van dit hoofdstuk. 

Voorr de inwerkingtreding van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid 
bevattee noch de Wet CAO noch de Wet AW een expliciete regeling van de internationale 
werkingssfeerr van de wet zelf of de daardoor bestreken CAO's.26 De wet AVV bevat wel 

222 Hof Den Bosch 16 juli 1990 NIPR 1991, 143. 
233 Rb. Rotterdam 3 maart 1989, Ktr Rotterdam 9 januari 1986 en 12 november 1986 NIPR 1990, 308. 
244 Zie bijvoorbeeld Gamillscheg 1959, 362-363. 
255 Zie ook Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 1998 

betreffendee Toetsingskader AV V Siert 1998, 240, opgenomen in Schuurman en Jordens nr. 40-1 Wet 
CAO/AVVV aanvulling 1 januari 1999, 341. 

266 Stb. 1999, 554. 
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eenn bepaling die betrekking heeft op de territoriale gelding van verbindendverklaring. Deze 
bepalingg is te vinden in art. 2 Wet AVV. Het eerste lid van dit artikel begint als volgt: "Onze 
Ministerr kan bepalingen van eene collectieve arbeidsovereenkomst, die in het geheele land 
off  in een gedeelte des lands voor eene - naar zijn oordeel belangrijke - meerderheid van 
dee in een bedrijf werkzame personen gelden, in het geheele land of in dat gedeelte des 
landss algemeen verbindend verklaren. Deze bepalingen zijn dan, ... , binnen dat gebied 
verbindendd voor alle werkgevers en arbeiders ten aanzien van arbeidsovereenkomsten, die 
naarr den aard van den arbeid,.., onder de collectieve arbeidsovereenkomst vallen ..." Deze 
bepalingg wordt wel gebruikt als rechtsgrond voor de bewering dat alle verbindend verklaarde 
CAO-bepalingenn voorrangsregels zijn die van toepassing zijn op alle werkzaamheden die 
inn Nederland worden verricht.27 

Hoewell  deze gevolgtrekking verleidelijk is, is zij mijns inziens niet correct. De verwij-
zingg naar het "geheele land of een gedeelte des lands", opende de mogelijkheidd van verbin-
dendverklaringg van regionale CAO's.28 Dat regionale CAO's na verbindendverklaring dwin-
gendd gelden binnen de regio, leidt tot een situatie die te vergelijken is met de problematiek 
vann het meervoudige rechtsstelsel. Hiermee is echter nog niets gezegd over de vraag welke 
bandd met de regio moet bestaan, wil het regionale recht, in casu de verbindend verklaarde 
CAO,, van toepassing zijn. Het feit dat de bepaling "den aard van den arbeid" gebruikt als 
toepassingscriterium,, geeft op deze vraag mijns inziens geen antwoord. De aard van de 
arbeidd dient afgezet te worden tegen de aard van het bedrijf waarbinnen de werkzaamheden 
verrichtt worden. De term heeft dus betrekking op de sociaal-economische werkingssfeer 
vann de CAO.29 Hij heeft volgens de Hoge Raad slechts aanvullende betekenis en wordt opzij 
gezett door expliciete bepalingen in de CAO zelf.30 Art. 2 Wet AW dwingt dus niet tot 
toepassingg van verbindend verklaarde CAO-bepalingen op alle werkzaamheden binnen 
Nederland. . 

Tott voor kort was de aanvrager van de verbindendverklaring verplicht in zijn verzoek te 
vermeldenn "binnen welk gebied en op welke werkzaamheden de verbindend te verklaren 
bepalingenn van toepassing zouden moeten zijn."31 Dit vereiste is vervallen bij de vaststel-
lingg van het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen 
vann algemeen verbindendverklaring.32 Ook de bekendmaking van de Minister van Sociale 
Zakenn en Werkgelegenheid met betrekking tot het AW-beleid spreekt nog slechts over 

277 Zie h)sbl. Wet A Wart. 2 aant. 7 (Olbers); Memorie van Toelichting Wel AV V geciteerd in Schuurman 

&&  Jordens 40-1 Wet CAO/AVV 1992, 58. 

288 Memorie van Toelichting Wet AV V Schuurman & Jordens 40-1 Wet CAO/AVV 1992, 57-58. 

299 Conform Losbl. Wet AVV art. 2 aant. 10 (Olbers). 

300 HR 6 januari 1995 NJ 1995, 549 en 27 oktober 1995 NJ 1996, 257. 

311 Beschikking nr. 2657 van 19 september 1937 van het Ministerie van Sociale Zaken, Afdeeling Arbeid 

StenSten 1937, 176. 

322 De tekst van het besluit is opgenomen in Losbladig commentaar arbeidsovereenkomst: Wet AV V 

(Olbers). . 
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dee sociaal-economische werkingssfeer en een eventuele territoriale werkingssfeer. Deze 
wijzigingg past bij het vermoeden dat de verwijzing naar de territoriale werkingssfeer in 
hett algemeen betrekking had op regionale of lokale CAO's. Dit soort CAO's komt in Neder-
landd vrijwel niet meer voor.34 De Nederlandse regeling verplicht dus, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeldd de Franse wetgeving, niet tot het opnemen van een expliciete bepaling over 
dee territoriale werkingssfeer in de CAO. Een meerderheid van de Nederlandse verbindend 
verklaardee CAO's bevat een dergelijke bepaling ook niet. 

Voorr de sociaal-economische werkingssfeer van de verbindend verklaarde bepalingen is 
inn eerste instantie relevant welke werkingssfeer de CAO-partijen aan hun afspraak hebben 
toegekend.. De Minister kan de werkingssfeer van de CAO niet uitbreiden. In het algemeen 
neemtt de Minister de werkingssfeer over die door de CAO-partijen is vastgesteld en wel 
doorr de betreffende bepalingen van de CAO verbindend te verklaren. Op dat moment 
vervangtt de CAO-bepaling de bepaling van art. 2 Wet AVV . Eenzelfde beleid van overname 
vann de afspraak van de CAO-partijen bestaat ook ten aanzien van eventueel in de CAO 
opgenomenn bepalingen met betrekking tot de territoriale werkingssfeer van de CAO. De 
betreffendee bepalingen worden daarmee tot wetgeving in materiële zin. Er moet dan ook 
vann uit worden gegaan dat de rechter gebonden is aan de werkingssfeer zoals deze algemeen 
verbindendd is verklaard. De positie van de rechter is hier niet anders dan ten opzichte van 
anderee wettelijke scope rules. Wel dient de rechter de scope rule te toetsen op strijd met 
hogeree regelgeving waartoe in dit geval ook wetgeving in formele zin behoort. 

Hett is de vraag of de Wet AVV op dit punt beperkingen stelt ten aanzien van de 
regelingsmachtt van de sociale partners. Opnieuw gaat daarbij de aandacht uit naar art. 
22 Wet AVV . Olbers leidt uit deze bepaling af dat de verbindendverklaring slechts effect 
heeftt binnen Nederland. Voor zover een CAO extraterritoriale effecten heeft, zouden deze 
niett in de verbindendverklaring zijn betrokken. Met deze opvatting bevindt Olbers zich 
inn het gezelschap van verschillende Duitse en Franse auteurs die allen het effect van 
verbindendverklaringg willen beperken tot het territoir. De grens tussen territoriaal en 
extraterritoriaall  lijk t bij Olbers te worden bepaald door de plaats van de werkzaamheden. 
Dee Wet AVV bevat echter geen nadere aanduiding met betrekking tot hetgeen zich binnen 
hett territoir moet bevinden. De band met Nederland kan ook bestaan uit het feit dat zich 
daarr de vestiging van de werkgever bevindt, of de centrale standplaats van de werknemer. 
Ookk deze criteria leveren immers een territoriale aanknoping met Nederland op. Slechts 
eenn werkingssfeer gebaseerd op de nationaliteit van de betrokkenen of op een rechtskeuze 
voorr Nederlands recht in de arbeidsovereenkomst laat zich niet (of nauwelijks) verenigen 
mett art. 2 Wet AW. 

333 Bekendmaking van 2 december 1998 betreffende Toetsingskader AV V Stcrt 1998, 240, opgenomen 
inn Schuurman & Jordens 40-1 Wet CAO/AVV supplement 1999, 349. 

344 Frenkel/Jacobs/Nieuwstraten treffen regionale CAO's aan in het agrarisch bedrijf (4 stuks) en in het 
havenbedrijff  (3), De lijst van verbindendverklaringen van september 1998 vermeldt van de agragrische 
CAO'ss nog slechts die voor agrarische bedrijven in Noord-Nederland. Het havenbedrijf is nog steeds 
regionaall  georganiseerd. 
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Eenn indirecte beperking vloeit voort uit de eveneens in art. 2 opgenomen eis, dat de CAO 
reedss moet gelden voor een belangrijke meerderheid van de onder de werkingssfeer vallende 
werknemers.. Een exorbitante werkingssfeer maakt het immers moeilijk, zo niet onmogelijk, 
omm aan deze eis te voldoen. Dat deze eis inderdaad invloed kan hebben op de territoriale 
werkingssfeerr bleek uit de in deel I van dit boek reeds besproken beslissing van de Minister 
tenn aanzien van de werkingssfeer van de CAO voor varende werknemers in dienst van sleep-
dienstondernemerss werkzaam in het havengebied van Rotterdam.35 De werkingssfeer van 
dezee CAO was zo geformuleerd, dat ook bedrijven die slechts een klein gedeelte van hun 
werkzaamhedenn binnen het havengebied verrichtten, onder de CAO vielen. De Minister 
overwoog: : 

"Tenslottee zij opgemerkt dat de werkingssfeerbepaling, waarvan algemeen verbindend verklaring is 
gevraagdd in de praktijk ertoe kan leiden dat het AW-besluit eveneens van toepassing wordt op werk-
geverss die incidenteel werkzaamheden verrichten in het betreffende gebied c.q. het gebied doorkruisen. 
Blijkenss de overgelegde representativiteitsgegevens hebben C.A.O.-partijen evengenoemde categorie 
werkgeverss niet beoogd te binden aan het AW-besluit. Tegen deze achtergrond ligt een uitsluiting 
vann evengenoemde categorie werkgevers van het AW-besluit in de rede." 

Ikk kom dus tot de conclusie dat de wettelijke regeling van de verbindendverklaring niet 
dwingtt tot toepassing van verbindend verklaarde CAO's op alle werkzaamheden in Neder-
land.. Wel lijk t de regeling aan te sturen op een objectieve territoriale aanknoping. Het 
ligtt dan voor de hand verbindend verklaarde CAO's te beschouwen als voorrangsregel. Het 
voorrangsregel-karakterr van verbindendverklaringen wordt nog versterkt door het feit dat 
sommigee CAO's expliciete bepalingen bevatten over hun territoriale werkingssfeer. Door 
dezee bepalingen vervolgens verbindend te verklaren voorziet de Minister de betreffende 
CAOO van een scope rule. Deze technische aspecten van de regeling zijn echter mijns inziens 
niett doorslaggevend. De vraag wanneer verbindend verklaarde CAO's van toepassing zijn, 
hangtt immers nauw samen met de nationale opvatting over de rol van sociale partners 
enn de functie van verbindendverklaring daarbij. 

Inn deel II van dit boek is naar voren gekomen dat op dit punt verschillen bestonden 
tussenn Frankrijk, Duitsland en Nederland. In Frankrijk zijn de CAO-bepalingen in hoge 
matee onderdeel van het Franse arbeidsrecht. Dit leidde uiteindelijk tot een toepassing op 
internationalee gevallen die grote verwantschap vertoonde met die van het overige ar-
beidsrecht.. Ze vertoonden absolute werking binnen hun territoriale werkingssfeer, maar 
warenn daarbuiten ook toepasbaar als integraal onderdeel van de lex causae. In Duitsland 
daarentegenn staat het CAO-recht in sterkere mate in het teken van de vertegenwoordiging. 
Dee individuele arbeidsverhoudingen en het daarop toepasselijke recht staan dan ook centraal 
bijj  de vraag of een CAO van toepassing is. Ook de verbindendverklaring beperkte zich 
inn beginsel tot arbeidsverhoudingen onder Duits recht, maar bracht daarop nog de nadere 
beperkingg aan dat er tevens een objectieve, territoriale band met Duitsland moest bestaan. 

355 CAO voor varende werknemers van sleepdienstondernemingen 1992-1993 DCA nr. 7523 Bijv.Sten 
166 juli 1992 nr. 135. 
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Ditt laatste werd wel beargumenteerd aan de hand van het publiekrechtelijke karakter van 
dee verbindendverklaring. Pas bij de inwerkingtreding van hetArbeitnehmer-Entsendegesetz 
kregenn verbindend verklaarde CAO's de status van voorrangsregel. Deze verschillen zijn 
mijnss inziens terug te voeren op een verschil in opvatting over de functie van het systeem 
vann verbindendverklaring als zodanig: is verbindendverklaring primair een vorm van 
arbeidswetgevingg of daarentegen voornamelijk gericht op marktordening? 

Nederlandd verschilt van zowel Frankrijk als Duitsland door zijn corporatistische karakter. 
Ditt werkt door in het doel van verbindendverklaring: deze dient ter ondersteuning van 
hett collectief overleg ais zodanig.36 Hoewel de verbindendverklaring ook betekenis heeft 
voorr de verhouding tussen gebonden werkgevers en ongebonden werknemers, is het belang 
vann verbindendverklaring in belangrijke mate gelegen in de daardoor veroorzaakte binding 
vann niet aan de CAO zelf gebonden werkgevers. Verbindendverklaring moet voorkomen 
datt deze de wel georganiseerde werkgevers concurrentie aandoen middels de arbeidsvoor-
waardenn van de bij hen werkzame werknemers. Het systeem van algemeen verbin-
dendverklaringg reguleert dus niet alleen de concurrentie op de arbeidsmarkt maar ook die 
opp de afzetmarkt van door een bepaalde bedrijfstak geproduceerde goederen of diensten.37 

Dee toepasselijkheid van verbindend verklaarde CAO-bepalingen op internationale arbeids-
overeenkomstenn zal in Nederland dan ook uitsluitend afhangen van de vraag of de concur-
rentiee op een van de genoemde markten in het geding is. Daarbij zijn het de sociale partners 
diee in eerste instanties, bij het formuleren van de werkingssfeerbepaling, de te reguleren 
marktt omschrijven. 

Dwingendee regulering van markten mag echter, zodra deze regulering betrekking heeft 
opp grensoverschrijdende gevallen, niet in strijd komen met het EG-recht. Met name de 
reguleringg van de concurrentie op de afzetmarkt zal in Europees perspectief problematisch 
zijn.. Goederen en/of diensten geproduceerd in het buitenland kunnen immers niet geweigerd 
wordenn op grond van het feit dat bij de productie de Nederlandse CAO-normen niet zijn 
nageleefd.. De lidstaat waarin de onderneming is gevestigd, is in het EG-recht de eerst 
aangewezenee om de arbeidsrechtelijke aspecten van de productie te reguleren. 

Eenn uitzondering op dit herkomstlandbeginsel geldt voor de zogenaamde actieve 
dienstverrichting.. Dit is een vorm van dienstverrichting in het kader waarvan werkzaam-
hedenn worden verricht buiten het land van vestiging van de onderneming die de dienst 
aanbiedt.. Een voorbeeld hiervan is het buitenlandse bouwbedrijf dat een opdracht aanneemt 
inn Nederland en in het kader daarvan werknemers naar Nederland stuurt. In dat geval staat 
hett Hof van Justitie tot op zekere hoogte toe dat het land van ontvangst, in casu Nederland, 
zijnn bepalingen van arbeidsrecht van toepassing verklaart. Voor zover het instrument van 
dee verbindendverklaring derhalve beoogt de concurrentie tussen bedrijven middels de 
arbeidsvoorwaardenn aan banden te leggen, zal het zich tot op grote hoogte (moeten) 

366 Brouwer SMA 1987, 663. 

377 Fase 1982, 95. 
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beperkenn tot bedrijven in Nederland. Dit is slechts anders in bedrijfstakken die aanleiding 
kunnenn geven tot grensoverschrijdende actieve dienstverrichting. 

Verbindendd verklaarde CAO-bepalingen kunnen dus worden beschouwd als voorrangsregels 
diee de concurrentie tussen bedrijven in Nederland reguleren. Het toepasselijke recht op 
dee individuele arbeidsovereenkomst is dan irrelevant voor de vraag of de verbindend 
verklaardee CAO-bepalingen van toepassing zijn. Bij deze onafhankelijke status van de CAO 
iss echter wel een kanttekening te plaatsen. De regelingen opgenomen in een Nederlandse 
CAOO bestrijken vrijwel alle facetten van de arbeidsverhouding. Ze sluiten daarbij aan op 
dee Nederlandse wetgeving. Ze maken gebruik van Nederlandse concepten en verwijzen 
somss naar Nederlandse wettelijke regelingen. Het arbeidsvoorwaardenregime sluit aan bij 
dee regeling van het BW, de arbeidstijdenregeling bij die van de arbeidstijdenwet en de 
aanvullendee sociale zekerheid vormt een aanvulling op de Nederlandse wettelijke verzekerin-
gen.. Het van toepassing achten van een Nederlandse CAO op een arbeidsovereenkomst 
naarr buitenlands recht betekent niet slechts een doorkruising van de lex causae, maar komt 
neerr op een vrijwel volledige verdringing daarvan. Er kan mijns inziens niet van worden 
uitgegaann dat de sociale partners een dergelijke verdringing beogen. Bij de uitleg van de 
werkingssfeerr van CAO's moet dan ook in beginsel aansluiting worden gezocht bij de 
objectievee verwijzingsregel. 

44 De CAO-praktij k 

4.11 Inleiding 

Omm een indicatie te krijgen van de werkingssfeer van Nederlandse CAO's heb ik een inven-
tarisatiee gemaakt van de werkingssfeerbepalingen in Nederlandse algemeen verbindend 
verklaardee CAO's. Er is daarbij gebruik gemaakt van de publicatie van verbindendverklarin-
genn door de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden resp. de Arbeidsinspectie uit 1994 
enn 1999. In de tussenliggende periode zijn er enige wijzigingen opgetreden in de afbakening 
tussenn de verschillende bedrijfstakken. Daarnaast waren sommige regelingen niet langer 
vann kracht. Op het hier relevante punt van de werkingssfeer van de CAO's waren de 
wijzigingg echter over het algemeen gering. De enige bedrijfstak waar zich belangrijke 
veranderingenn voordeden was die van de bouwnijverheid. Gezien de relevantie van deze 
CAO'ss in het kader van de regeling van de detacheringsrichtlijn kom ik hierop uitgebreid 
terug.. Maar eerst worden de algemene bevindingen uit het onderzoek beschreven en getoetst 
aann bovenomschreven beginselen en vooronderstellingen. 

4.22 De structuur  van Nederlandse CAO's 

Eenn (niet algemeen verbindend verklaarde) CAO bindt slechts de partijen bij de overeen-
komstt en hun leden. De werkingssfeer van de CAO is daarmee in de praktijk afhankelijk 
vann de CAO-partijen aan werkgeverszijde. Het duidelijkst geldt dit voor ondernemings-
enn concern-CAO's. Deze CAO's zijn van toepassing op de ondernemingen waarvoor de CAO 
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iss gesloten en hun werknemers. De CAO's bevatten vaak een nadere omschrijving van het 
begripp werknemer, opgenomen in de definitie-bepalingen van de CAO. In deze omschrijving 
kann de werkingssfeer van de CAO uitgebreid worden tot in het bedrijf werkzame personen 
diee geen arbeidsovereenkomst hebben gesloten met de gebonden werkgever. Omgekeerd 
kann de werkingssfeer van de CAO worden beperkt tot werknemers die zowel in de onder-
nemingg werkzaam zijn als met de gebonden werkgever een arbeidsovereenkomst hebben 
gesloten.. Deze bepalingen zien vooral op het uit- en inlenen van arbeidskrachten.38 In 
eenn aantal gevallen hebben ze echter betekenis voor het IPR, namelijk als de toepassing 
vann de CAO beperkt wordt tot werknemers met standplaats Nederland of tot werknemers 
diee in Nederland werkzaam zijn.39 

Dee definitie-bepalingen kunnen verder worden gebruikt om de toepasselijkheid van 
dee CAO te beperken tot bepaalde functies of loonschalen. Zo hebben verschillende onder-
nemingenn een aparte CAO voor het hogere personeel. De werkingssfeer van ondernemings-
CAO'ss is dus als volgt opgebouwd. De omschrijving van de partij aan werkgeverszijde 
bepaaltt in welke ondernemingen de CAO geldt. De omschrijving van het begrip werknemer 
bepaaltt vervolgens welke band er met de onderneming moet bestaan en kan eventueel 
andersoortigee beperkingen aanbrengen op de werkingssfeer. 

Dee werkingssfeerbepalingen van bedrijfstak-CAO's zijn vaak opgebouwd volgens hetzelfde 
stramienn als de bepalingen in de ondememings-CAO's. Voor het vaststellen van de binding 
aann werkgeverszijde wordt echter in het algemeen niet volstaan met het omschrijven van 
dee partijen bij de collectieve overeenkomst. Dit heeft te maken met het feit dat bedrijfstak-
CAO'ss in Nederland meestal algemeen verbindend worden verklaard. Het feit dat na 
algemeenn verbindendverklaring de CAO ook werkgevers en werknemers bindt die geen 
(lidd van een) CAO-sluitende partij zijn, dwingt tot een objectieve omschrijving van de 
economischee activiteit die c.q. het soort ondernemingen dat onder de CAO valt. 

Bijj  oudere CAO's gaf de Minister in het besluit tot algemeen verbindendverklaring aan, 
watt en wie in het kader van de verbindendverklaring tot de betrokken bedrijfstak gerekend 
werd.400 De CAO zelf bevatte dan geen nadere omschrijving van de bedrijfstak. Een voor-
beeldd hiervan was tot voor kort nog te vinden in de CAO voor de groenten- en fruitverwer-
kendee industrie. Deze CAO bond de leden van de VIGEF, zijnde de organisatie voor groenten-
enn fruitverwerkende ondernemingen in Nederland. Art. il van de algemeen verbindendverkla-
ringring van deze CAO uit 1992 begon met de woorden: "Di t besluit is van toepassing op de 

388 Zie bijvoorbeeld art. 2 lid 2 onder c en d van de CAO voor het carrosseriebedrij f 1992-1994 DCA 
nr.. 7564 Bijv.Stcrt 22 september 1992 nr. 183. 

399 De standplaats wordt bijvoorbeeld gebruikt in de CAO voor het bankbedrijf AI nr. 9248 Bijv.Stcrt 
133 augustus 1999 nr. 154 en de AKZO-CAO 1986-1988. 

400 Zie bijv. de Textiel-CAO van 1973. In de CAO zelf wordt de werkgever omschreven als "iedere 
werkgever,, die deze overeenkomst heeft aangegaan of anderszins aan haar bepalingen is gebonden." 
Inn het AVV-besluit wordt een omschrijving van textielindustrie gegeven beginnend met de woorden 
"inn Nederland gevestigde ondernemingen of gedeelten van ondernemingen waarin..." Tekst ontleend 
aann CAO-uitgave. 
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natuurlijkee of rechtspersoon die in Nederland in een onderneming uitsluitend of in hoofd-
zaakk ... [volgde een omschrijving van de bedrijfstak]"41 Inmiddels is ook bij deze CAO 
dee (sociaal-economische en territoriale) werkingssfeer opgenomen in de CAO zelf.4" 

Hett is in Nederland gebruikelijk dat de Minister het omschrijven van de werkingssfeer 
vann een CAO overlaat aan de CAO-partijen. Deels vloeit dit voort uit de wettelijke regeling, 
opp grond waarvan het immers niet mogelijk is bij de verbindendverklaring de werkingssfeer 
vann de CAO uit te breiden. In Nederland worden echter alle problemen met betrekking tot 
dee werkingssfeer van bedrijfstak-CAO's terugverwezen naar de sociale partners. CAO-
conflictenn worden in belangrijke mate opgelost in het collectief overleg. Er worden in de 
CAOO specifieke bepalingen opgenomen die de verhouding met andere CAO's nauwkeurig 
regelenn en/of er wordt een (paritair samengestelde) instantie aangewezen die kan beslissen 
overr eventuele vrijstellingen van de CAO-bepalingen. 

Dee grote mate van autonomie van de sociale partners volgt voor wat betreft de sociaal-
economischee werkingssfeer uit het karakter van het overleg zelf. Dit primaat van de sociale 
partnerss is echter niet vanzelfsprekend als het om de territoriale werkingssfeer van de CAO 
gaat.. Waar partijen hun collectieve overeenkomst mede van toepassing verklaren op 
buitenlandsee bedrijven, maken ze immers een afspraak waarmee ze beogen verbintenissen 
inn het leven te roepen voor anderen dan de CAO-partijen zelf of hun leden. Deze afspraak 
krijgtt slechts betekenis als hij vervolgens algemeen verbindend wordt verklaard. Toch wordt 
inn de praktijk ook de internationale werkingssfeer in Nederland in hoge mate bepaald door 
dee sociale partners. 

4.33 Typen werkingssfeerbepalingen en hun frequentie 

Dee meeste bedrijfstak-CAO's bevatten in de eerste artikelen een aanduiding van de 
werkingssfeerr van de CAO.43 Sommige bedrijfstak-CAO's bevatten een aparte werkingssfeer-
bepaling.. Daarnaast beginnen CAO in het algemeen met een aantal definitiebepalingen waarin 
wordtt omschreven wat in het kader van de CAO moet worden verstaan onder werkgever 
enn werknemer. Ook via deze bepalingen kan een omschrijving van de bedrijfstak worden 
gegeven.. De twee soorten bepalingen bepalen samen de personele en sociaal-economische 
werkingssfeerr van de CAO. Daarnaast zijn de betreffende bepalingen ook de vindplaats 
voorr bepalingen met betrekking tot de territoriale werkingssfeer van de CAO. 

Terwijll  alle CAO's een vaak zeer gedetailleerde beschrijving bevatten van de personele 
enn sociaal-economische werkingssfeer, besteedt de meerderheid van de CAO's geen aandacht 
aann de territoriale werkingssfeer van de CAO. Zo zijn bepalingen over de territoriale 
werkingssfeerr vrijwel geheel afwezig in de CAO's voor de handel (detail en en gros) en 

411 CAO voor de groenten- en fruitverwerkende industrie 1992 DCA nr. 7579 Bijv.Stcri 24 september 
19922 nr. 185. 

422 CAO voor de groenten- en fruitverwerkende industrie 1998-2000 AI nr. 9078 Bijv.Stcrt 29 september 
19988 nr. 185. 

433 Een uitzondering vormen de CAO's in de metaalnijverheid. In deze geconsolideerde CAO's is de 
materiëlee werkingssfeer opgenomen in art. 77 van de CAO. 
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dee agrarische sector. Ook ontbreekt een dergelijke bepaling, opvallend genoeg, in de CAO 
voorr uitzendkrachten.44 All e CAO's in de vervoerssector en de bouwnijverheid bevatten 
daarentegen,, soms zeer uitgebreide, bepalingen over de internationale werkingssfeer. Op 
grondd van het mobiele en (in aanleg) internationale karakter van deze bedrijfstakken was 
ditt overigens ook te verwachten. 

Dee werkingssfeerbepalingen vallen globaal uiteen in driee categorieën: bepalingen waarin 
dee plaats van de werkzaamheden centraal staat, bepalingen die op enigerlei wijze aanknopen 
aann de nationaliteit of vestigingsplaats van de werkgever en een categorie met indirecte 
off  atypische werkingssfeerbepalingen. Onder indirecte werkingssfeerbepalingen versta ik 
bepalingenn die verwijzen naar de toepasselijkheid van andere, meestal publiekrechtelijke 
regelgeving,, zoals het verplicht ingeschreven staan in het handelsregister of het krediet-
registerr van de Nederlandse Bank, het ressorteren onder een bepaald bedrijf- of product-
schapp en het verrichten van vergunningsplichtig vervoer. Atypische aanknopingen komen 
voorr in de (zee)scheepvaart waar de vlag van het schip en de woonplaats van de werknemer 
eenn rol spelen. 

Circaa de helft van de CAO's bevat geen aanduiding van de territoriale werkingssfeer. 
Inn de CAO's die wel een dergelijke werkingssfeer bevatten, komt aanknoping aan de 
vestigingsplaatss van de werkgever circa twee maal zo vaak voor als aanknoping aan de 
plaatss waar de werkgever de werkzaamheden verricht of doet verrichten. Van de twee grote 
'mobiele'' bedrijfstakken knoopt het (weg)vervoer standaard aan bij de vestigingsplaats 
vann de werkgever.45 Aanknoping aan de plaats van de werkzaamheden komt daarentegen 
voorr in alle CAO'S van met de bouw gelieerde sectoren zoals, naast het bouwbedrijf zelf, 
dee mortel- en morteltransportondernemingen, het stukadoors- afbouw- en terrazzobedrijf 
enn de timmerfabrieken. 

Naderee aanduidingen van de territoriale werkingssfeer verschijnen met name in de 
jarenn '70 en '80 in de CAO's: het bouwbedrijf bevat een aanduiding van de internationale 
werkingssfeerr vanaf de CAO 1971-1972; in de CAO voor het verzekeringswezen verscheen 
dezee in 1975 en in de CAO voor het bankbedrijf begin jaren '80.46 

444 CAO uitzendkrachten 1994 DCA nr. 8042 Bijv.Stcrt 3 mei 1994 nr. 85 en 1998 AI nr. 8961 Bijv.Stcrt 
255 februari 1998 nr. 38. Dit is om twee redenen opvallend. Ten eerste komt het in de praktijk wel 
degelijkk voor dat (buitenlandse) uitzendkrachten via een buitenlands uitzendbureau worden ingezet 
inn Nederlandse bedrijven. Ten tweede bevat de CAO voor vaste medewerkers van uitzendbureaus 
well  zo'n bepaling (CAO 1994-1995 I-SZW nr. 8120 Bijv.Stcrt 20 oktober 1994 nr. 202 art. 1 "elke 
ondernemingg in Nederland"). 

455 De CAO openbaar vervoer is tegenwoordig van toepassing op in Nederland werkzame ondernemingen 
diee over de voor het verrichten van openbaar vervoer in Nederland benodigde vergunning beschikken 
(AII  nr. 8596 Bijv.Stcrt 27 september 1996 nr. 187 versus DCA nr. 7868 Bijv.Stcrt 13 december 1993 
nr.. 239). De CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 
kentt een aparte, op de plaats van de werkzaamheden gebaseerde werkingssfeer voor de verhuur van 
mobielee kranen (AI nr. 9003 Bijv.Stcrt 8 mei 1998 nr. 86). Het wegvervoer omvat verder het besloten 
busvervoer,, het taxivervoer en de ambulancezorg. Aanknoping aan de vestiging vindt ook plaats in 
regelingg voor de binnenscheepvaart (AI nr. 8893 Bijv.Stcrt 8 december 1997 nr. 236). 

466 Gegevens ontleend aan de betreffende CAO's zelf. 
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4.44 Vestiging van de werkgever 

Aanknopingg aan de vestiging van de werkgever kan in de praktijk verschillende vormen 
aannemen.. In de meest simpele vorm stelt de werkingssfeerbepaling dat de CAO van toepas-
singg is op ondernemingen in Nederland waarin een bepaalde bedrijfsactiviteit plaatsvindt.47 

Eenn variant op de aanknoping aan de vestiging van de onderneming wordt aangetroffen 
inn de welzijnssector. Hier richt men zich (uiteraard) niet op ondernemingen maar op instel-
lingenn en organisaties. Volgens de werkingssfeerbepalingen zijn deze CAO's van toepassing 
opp in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instellingen/ 
organisatiesorganisaties die ...48 In deze omschrijving vindt een overgang plaats van het meer feite-
lijke,, arbeidsrechtelijke begrip 'onderneming' naar het privaatrechtelijke begrip 'rechtsper-
soon'.. De bepaling lijk t een samenval tussen rechtspersoon en instelling te veronderstellen 
diee in de welzijnssector in het algemeen ook wel aanwezig zal zijn. 

Eenn onduidelijker rol speelt de rechtspersoon in de werkingssfeerbepalingen van de 
CAO'ss voor de metaalnijverheid en de elektrotechnische detailhandel.49 Deze CAO's bevat-
tenn de volgende omschrijving van het begrip werkgever: 

"onderr werkgever in de zin van deze overeenkomst wordt verstaan de in Nederland wonende natuurlijke 
persoonn of de in Nederland gevestigde rechtspersoon, dan wel de maatschap, de vennootschap onder 
firmaa of de commanditaire vennootschap gevormd door twee of meer zodanige natuurlijkeen/of rechts-
personenn gezamenlijk, alsmede het in het Rijk in Europa gevestigde filiaal of bijkantoor van een 
daarbuitenn wonende natuurlijke persoon en/of een daarbuiten gevestigde rechtspersoon (al dan niet 
geconstitueerdd naar of vallend onder buitenlands recht) waarvoor op grond van art. I eerste lid onder 
bb van de Handelsregisterwet 1918 een verplichting tot inschrijving in het Handelsregister bestaat." 

Inn deze omschrijving spelen zowel de vestiging van de rechtspersoon (zonder specificatie) 
alss de vestiging van de onderneming (in de vorm van een filiaal of bijkantoor) als het 
toepasselijkk recht op de rechtspersoon een rol. 

477 Zie bijvoorbeeld de CAO's voor de confeclieindustrie (1993-1994 DCA nr. 7577 Bijv.Stcrt 23 
septemberr 1992 nr. 184), de kokswaren-, gemaksvoeding- en snackindustrie (1993-1994 DCA nr. 
78411 Bijv.Stcrt 3 november 1993 nr. 211) en de textielindustrie (1992-1993 DCA nr. 7562 Bijv.Stcrt 
144 september 1992 nr. 177). 

488 Art. 2 van de CAO voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg DCA nr. 7269 Bijv.Stcrt 10 mei 
19922 nr. 89. (Vrijwel) dezelfde omschrijving wordt aangetroffen in de volgende CAO's: basiseducatie-
instellingen,, openbare bibliotheken, gezinsverzorging, gezondheidscentra, jeugdhulpverlening, kruiswerk 
enn tuberculosebestrijding, kunstzinnige vorming, reclasseringsinstellingen, welzijnswerk. 

499 De metaalnijverheid kent verschillende CAO's met een identieke opbouw. Zo bevat in alle CAO's 
art.. 77 de materiële werkingssfeer. De in de tekst weergegeven bepaling is opgenomen in de begrips-
bepalingenn aan het begin van de CAO zoals in art. 1 van de CAO voor hetcarrosseriebedrijf 1992-1994 
DCAA nr. 7564 Bijv.Stcrt 22 september 1992 nr. 183. Tot de metaalnijverheid behoren (o.a.) het elektro-
technischh bedrijf, de goud- en zilvernijverheid, het loodgieter-, fitters- en CV.-bedrijf en het koel-
technischh installatiebedrijf, het metaalbewerkingsbedrijf, het motorvoertuigen- en tweewielersbedrijf 
enn het isolatiebedrijf. 
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Dee CAO lijk t op het eerste gezicht van toepassing te zijn op binnenlandse ondernemingen 
ongeachtt het land van vestiging van de eigenaar en op Nederlandse rechtspersonen ongeacht 
dee ligging van de onderneming. Het is echter niet waarschijnlijk dat de Nederlandse CAO-
partijenn dat laatste ook beogen. Het Nederlandse CAO-overleg organiseert immers het 
Nederlandsee bedrijfsleven. Een buiten Nederland gesitueerde onderneming in de metaalnij-
verheidd maakt hiervan geen deel uit. De werknemers van dergelijke ondernemingen maken 
(normaall  gesproken) geen deel uit van de Nederlandse arbeidsmarkt. Een redelijke uitleg 
vann de werkingssfeerbepaling brengt dan ook mee dat slechts in Nederland gevestigde 
ondernemingenn en/of delen van ondernemingen onder de CAO vallen en wel ongeacht de 
vraagg of de onderneming in buitenlandse of Nederlandse handen is. 

Eenn in Nederland gevestigde onderneming is slechts interessant vanuit het oogpunt van 
hett CAO-recht als aan deze onderneming werknemers verbonden zijn. Dit komt duidelijk 
tott uiting in de CAO's voor het verzekeringsbedrijf.50 Deze zijn van toepassing op iedere 
werkgeverr die middels een zetel en/of bijkantoor in Nederland zijn bedrijf maakt van voor 
hett verzekeringsbedrijf kenmerkende activiteiten en in Nederland werknemers in dienst 
heeft.. De werkgever moet dus niet alleen in Nederland gevestigd zijn, de Nederlandse 
vestigingg moet ook eigen personeel hebben. 

Dee eis dat de onderneming in Nederland werknemers in dienst moet hebben, komt 
ookk terug in de CAO voor de reisbranche. Deze CAO lijk t op het eerste gezicht geen vesti-
gingg in Nederland te eisen. Hij is van toepassing op ondernemingen die in Nederland 
bemiddelenn bij de totstandkoming en uitvoering van reisovereenkomsten. De plaats waar 
dee economische activiteit wordt verricht, is derhalve doorslaggevend voor de toepassing 
vann de CAO. De aanwezigheid in Nederland moet echter wel een tamelijk permanent karak-
terr hebben. De CAO is namelijk alleen van toepassing op werknemers met standplaats 
Nederland.. Daaronder wordt overigens in deze CAO ook verstaan de werknemer die door-
gaanss na het begeleiden van een reis terugkeert in Nederland. De CAO bestrijkt dus geen 
werknemerss die permanent of semi-permanent in het buitenland verblijven.51 

CAO'ss die de vestiging van de werkgever tot uitgangspunt nemen, richten zich dus in het 
algemeenn op ondernemingen in Nederland. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat deze onder-
nemingenn in Nederland werknemers in dienst hebben. In internationale situaties kunnen 
zichh hierbij twee complicaties voordoen. De ene heeft betrekking op de situatie waarin 
eenn werkgever vestigingen heeft in verschillende landen. Het gaat dan om de toerekening 
vann internationaal actieve werknemers aan een bepaalde onderneming binnen het concern. 
Dee andere betreft een eventuele territoriale beperking van de CAO. Vallen ook geheel of 
gedeeltelijkk buiten Nederland werkzame werknemers onder de CAO, mits de CAO van 
toepassingg is op de werkgever als zodanig? 

500 De CAO's betreffen werknemers in de binnendienst resp. de buitendienst (AI nrs. 8896 en 8901 
Bijv.StcrtBijv.Stcrt 12 december 1997 nr. 240). 

511 CAO voor de reisbranche AI nr. 8977 Bijv.Stcrt 24 maart 1998 nr. 57. 
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Watt de tweede vraag betreft: diverse CAO's bevatten een speciale detacheringsregeling 
off  kennen voorzieningen die op verblijf in het buitenland gericht zijn. Ze bevatten bijvoor-
beeldd een regeling voor het geval dat een werknemer die tijdelijk in het buitenland werk-
zaamm is, daar ter plaatse ziek wordt of een ongeval krijgt. Uit de aanwezigheid van der-
gelijkee voorzieningen kan worden afgeleid dat deze CAO's ook gedurende het buitenlandse 
verblijff  van toepassing worden geacht.52 Hetzelfde geldt voor CAO's die aanknopen aan 
dee standplaats zoals de CAO voor de reisbranche. De werknemer blijf t onder de Nederlandse 
CAOO vallen zolang hij geacht kan worden gewoonlijk in of vanuit Nederland te werken. 
Ookk in concernverhoudingen wordt wel gebruik gemaakt van het standplaats-criterium. 
Ditt criterium wordt, behalve in ondernemings-CAO's, ook aangetroffen in de CAO voor 
hett bankbedrijf. Werknemers van in Nederland gevestigde banken vallen onder de CAO 
voorr het bankbedrijf als ze in dienst zijn van een werkgever in de zin van de CAO en hun 
standplaatss in Nederland hebben.53 

Doorr in de werkingssfeer gebruik te maken van het standplaats-criterium richt een 
CAOO zich op werknemers die - duidelijk - deel uitmaken van de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Eenn CAO kan echter ook bewust afwijken van deze lij n door zijn werkingssfeer ruimer 
off  juist nauwer te trekken. Een CAO met een op het eerste gezicht ruimere werkingssfeer 
iss die voor dee dagbladjournalisten. Deze CAO bevat een regeling met betrekking tot buiten-
landsee correspondenten. Hij heeft dus mede betrekking op werknemers met standplaats 
inn het buitenland. De regeling voor buitenlandse correspondenten is echter zeer beperkt 
vann opzet en bevat voornamelijk bepalingen met betrekking tot de repatriëring en overplaat-
sing.544 Een duidelijke beperking van de werkingssfeer komt voor in de CAO voor het 
baggerbedrijf.. Deze CAO is slechts van toepassing op werkzaamheden binnen Nederland 
dann wel op het Nederlandse gedeelte van het continentale plat. Werkzaamheden buiten 
ditt territoir vallen dus niet onder de CAO en wel ongeacht de duur van de werkzaamheden 
enn ongeacht de standplaats van de werknemer. Hierdoor is het mogelijk voor uitzending 
naarr het buitenland arbeidsvoorwaarden vast te stellen die zijn aangepast aan de specifieke 
situatie.55 5 

522 Zie voor een detacheringsregeling met betrekking tot werkzaamheden buiten Nederland: de CAO 
voorr de metaal- en elektrotechnische Industrie AI nr. 8734 Bijv.Stcrt 5 maart 1997 nr. 43. Voor een 
regelingg met betrekking tot ziekte en ongeval in het buitenland: art. 13 van de CAO voor het 
beroepsgoederenvervoerr over de weg 1993 DCA nr. 7356 Bijv.Stcrt 4 november 1991 nr, 214; art.28 
vann de CAO voor de ambulancehulpverlening 1994 DCA nr. 7915 Bijv.Stcrt 24 januari 1994 nr. 16 
enn het inmiddels vervallen art. 27 onder 10 van de CAO voor het taxibedrijf (CAO 1993-1994 DCA 
nr.. 7831 Bijv.Stcrt 14 oktober 1993 nr. 197). 

533 CAO voor het bankbedrijf Al nr. 9248 Bijv.Stcrt 13 augustus 1999 nr. 154. Zie ook de AKZO-CAO 

1986-1988. . 
544 CAO dagbladjournalisten 1995-1996 I-SZW nr. 8441 Bijv.Stcrt 29 december 1995 nr. 252. 
555 CAO voor het baggerbedrijf AI nr. 8974 Bijv.Stcrt 27 maart 1998 nr. 57. 
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4.55 De plaats van de werkzaamheden: algemeen 

Dee plaats waar de werkzaamheden worden verricht, speelt een rol in een aantal bedrijfstak-
ken.. Hierboven is al melding gemaakt van de CAO voor de reisbranche. De CAO voor de 
reisbranchee is van toepassing op werkgevers die in Nederland bemiddelen bij de uitvoering 
vann reizen. De CAO is dus van toepassing op bedrijven die actief zijn op de Nederlandse 
marktt in die zin dat ze er werkzaamheden (doen) verrichten. Een soortgelijke werkingssfeer 
kentt de CAO voor het openbaar vervoer. Op grond van art. 1 lid 2 is die CAO van toepassing 
opp in Nederland werkzame ondernemingen. In beide gevallen gaat het echter niet om 
incidentelee dienstverlening, maar om activiteiten met een zekere permanentie. In het 
openbaarr vervoer is dit een gevolg van het in die branche gehanteerd concessiesysteem. 
Inn de reisbranche volgt dit uit de CAO zelf die uitsluitend van toepassing is op werknemers 
mett standplaats Nederland. 

Eenn andere groep CAO's waarin wordt aangeknoopt aan de plaats van de werkzaam-
heden,, betreft de bedrijvigheid in de verschillende havengebieden in Nederland. Deze 
bedrijfstakk kent als een van de weinige nog regionale CAO's. In de onderzochte periode 
warenn er voor deze bedrijfstak vier collectieve regelingen opgenomen in het CAO-overzicht 
vann de Dienst collectieve arbeidsvoorwaarden, drie voor Rotterdam en omgeving en één 
voorr de regio Delfzijl en Eemshaven.56 De CAO voor het havengebied van Delfzijl en 
Eemshavenn is van toepassing op in dat gebied gevestigde ondernemingen. De andere drie 
richtenn zich op bedrijven die werkzaamheden verrichten binnen het in de CAO omschreven 
havengebied.. Ook bij deze CAO's is het echter niet de bedoeling om bedrijven die inciden-
teell  binnen de regio actief zijn, onder de werking van de CAO te brengen. Bij de verbin-
dendverklaringg van de CAO voor varende werknemers in dienst van sleepdienstondernemers 
1992-19933 werd dan ook nadrukkelijk de volgende bepaling opgenomen: "Di t besluit is 
niett van toepassing op werkgevers en werknemers die werkzaamheden verrichten volgens 
hett bepaalde in artikel 2 in het gebied als omschreven in artikel 1 van de CAO in dit besluit, 
voorr zover die werkzaamheden incidenteel van aard zijn respectievelijk voor zover het 
werkingsgebiedd bij het verrichten van die activiteiten slechts doorkruist wordt."57 De CAO 
voorr de werknemers in dienst van aflaad-, ontvangst- en onafhankelijke scheepscontrole-
bedrijvenn beperkt zijn werking tot bedrijven die in belangrijke mate (dat wil zeggen met 
meerr dan 50% van de werknemers) controlewerkzaamheden in het havengebied van Rotter-
damm uitoefenen.58 Al deze CAO's richten zich dus op ondernemingen die werkzaamheden 
doenn verrichten binnen een bepaalde branche binnen een bepaald territoir. Dit is op het 

566 De inmiddels uitgewerkte Havens herstructureringsregeling 1990-1994 DCA nr. 7057 Bijv.Stcrt 30 
julii  1990 nr. 148; de CAO voor werknemers in dienst van de aflaad-, ontvangst- en onafhankelijke 
scheepscontrolee bedrijven gevestigd in het havengebied Rotterdam DCA nr. 7731 Bijv.Stcrt 9 maart 
19933 nr. 47; de CAO voor varende werknemers van sleepdienstondernemingen DCA nr. 7523 Bijv.Stcrt 
166 juli 1992 nr. 135 en de CAO havens Delfzijl en Eemshaven I-SZW nr. 8403 Bijv.Stcrt 22 november 
19955 nr. 227. 

577 Art. II AVV-besluit DCA nr. 7523 Bijv.Stcrt 16 juli 1992 nr. 135. 
588 Art. Al onder b van de CAO, DCA nr. 7731 Bijv.Stcrt 9 maart 1993 nr. 47. 
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eerstee gezicht ook het toepassingscriterium voor de CAO's in de bouwnijverheid en aanver-

wantee economische sectoren. 

Onderr CAO's voor de bouwnijverheid in ruime zin versta ik, naast de CAO voor het bouw-
bedrijff  zelf, de CAO's voor het baggerbedrijf, de bitumineuze en kunststof dakbedekkings-
bedrijven,, de mortel- en rnorteUransportondernemingen, het natuursteenbedrijf, het schilder-, 
afwerk-- en glaszetbedrijf, het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf en de timmerfabrie-
ken.599 Deze CAO's hebben gemeen, dat zij hun toepassing in hoge mate afhankelijk maken 
vann de vraag of de werknemer zijn werkzaamheden feitelijk al dan niet binnen Nederland 
verricht.. De CAO's zijn van toepassing op werkgevers die in Nederland werkzaamheden 
doenn verrichten en op werknemers die in Nederland werkzaam zijn. De plaats van vestiging 
vann de werkgever is niet relevant voor de toepasselijkheid. 

Dee meeste CAO's in de met de bouwnijverheid verwante bedrijfstakken laten er geen 
onduidelijkheidd over bestaan dat de bepalingen ook geacht worden te gelden voor buiten-
landsee bedrijven die in Nederland werkzaamheden (laten) uitvoeren. Zo stelt de CAO voor 
hett natuursteenbedrijf in art. 2 (werkingssfeer): "Voorts zijn de bepalingen van deze CAO 
vann toepassing op alle buitenlandse werkgevers en de bij hun in dienst zijnde werknemers 
voorr zover ze in Nederland werkzaamheden verrichten op het gebied van het natuursteenbe-
drijf'.600 Deze zin volgt op de (materiële) omschrijving van bedrijfstak. De CAO voor het 
schilders-- afwerk- en glaszetbedrijf resp. het stukadoors- afbouw- en terrazzobedrijf kent 
eenn soortgelijke toevoeging aan de bepaling omtrent de (materiële) werkingssfeer. De CAO 
voorr mortel- en morteltransportondernemingen geeft als definitie van werkgever/onder-
neming:: "elke Nederlandse natuurlijke of rechtspersoon, die in Nederland arbeid doet 
verrichtenn als bedoeld in art. IA en elke buitenlandse onderneming voor zover die in 
Nederlandd arbeid doet verrichten als bedoeld in art. IA". 61 

All ee bedrijven die in Nederland werkzaamheden verrichten, vallen dus in beginsel onder 
dee Nederlandse CAO. De werknemer die buiten Nederland werkt, lijk t echter niet door de 
CAOO te worden beschermd. De CAO voor het baggerbedrijf formuleert zijn territoriale 
werkingssfeerr als volgt: "De bepalingen van de CAO zijn slechts van toepassing op onder-
nemingenn en werknemers voor zover zij betrokken zijn bij de [...] genoemde werkzaam-
heden,, wanneer deze worden uitgevoerd binnen Nederland en het gedeelte van het Continen-
talee Plat waarover Nederland soevereine rechten heeft."62 De CAO's in de bouwnijverheid 
(inn ruime zin) zijn daarmee de enige die hun toepasselijkheid op de arbeidsverhouding 

599 Deze CAO's worden om verschillende redenen tot de bouwnijverheid gerekend. Indicaties vormen 
hett mobiele karakter van de bedrijfstak, deelname in het rechtenbeheersysteem voor de bouw, aan-
sluitingg bij de bedrijfsvereniging en het bedrijfspensioenfonds voor de bouw, alsmede de structuur 
vann de werkingssfeer en de inhoud van de CAO. Deze bedrijfstakken kennen verder een coördinatie 
mett betrekking tot de opbouw van VUT-rechten (zie de VUT-CAO bitumineuze dakbedekkingsbe-
drijvenn 1991-92 art. 2.b.l onder A.) 

600 CAO voor het natuursteenbedrijf 1993-1994 DC A nr. 7871 Bijv.Stcrt 15 december 1993 nr. 241. 
611 CAO voor mortel- en morteltransportondernemingen 1992-1994 DCA nr. 7552 Bijv.Stcrt 2 september 

19922 nr. 169. 
622 CAO voor het baggerbedrijf AI nr. 8974 Bijv.Stcrt 27 maart 1998 nr. 57. 
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vann individuele werknemers in zo sterke mate afhankelijk maken van de vraag of de arbeid 
feitelijkk in Nederland wordt verricht. De CAO's knopen niet aan bij de gewoonlijke, maar 
bijj  de feitelijke werkplek. Deze aanknoping heeft als nadeel dat daarmee de continuïteit 
vann de arbeidsverhouding wordt doorbroken; de gewoonlijk in Nederlandd werkzame bouw-
vakkerr valt gedurende een korte uitzending naar België niet onder de CAO, zijn Belgische 
collegaa die naar Nederland wordt uitgezonden daarentegen wel. De Nederlandse werknemer, 
diee tot de Nederlandse arbeidsmarkt moet worden gerekend, loopt bij deze aanknoping 
hett gevaar dat bepaalde rechten, zoals het recht op vervroegde uittreding, verloren gaan 
doorr kortere of langere periodes van werken in het buitenland. De buitenlandse werkgever 
daarentegenn kan geconfronteerd worden met positieve wetsconflicten, dat wil zeggen dat 
meerr dan één wettelijke of CAO-regeling toepassing claimt ten aanzien van zijn naar 
Nederlandd uitgezonden werknemers. 

Dee ratio van de strikt territoriale aanknoping in de bouw schuilt in het beschermen van 
dee Nederlandse bouwmarkt tegen sociale dumping. Voor zover de CAO's zich richten op 
hett reguleren van de concurrentie op de Nederlandse bouwmarkt, vinden zij daarbij echter 
hunn grens in het EG-recht. De ontwikkelingen die op dit terrein hebben plaatsgevonden, 
zijnn het duidelijkst terug te vinden in de CAO voor de bouwnijverheid. Voor een goed begrip 
vann de problemen die spelen rond de toepassing van CAO's in internationale gevallen, is 
hett noodzakelijk eerst kort aan te geven hoe de CAO-structuur in de bouw er uitziet. Daarna 
wordenn de ontwikkelingen beschreven die de werkingssfeerbepaling van de bouw-CAO 
inn de laatste jaren heeft doorgemaakt. 

4.66 De plaats van de werkzaamheden: de bouw 

Dee CAO-regeling voor de bouwnijverheid bestaat uit een aantal afzonderlijk verbindend 
verklaardee regelingen. Zo is er naast de algemene CAO een aparte regeling voor het uitvoe-
rend,, technisch en administratief personeel, de zogenaamde UTA-CAO. Deze CAO heeft be-
trekkingg op werknemers in de hogere salarisschalen en in de ondersteunende diensten. De 
CAO-regelingg in de bouwnijverheid kent verder een vuT-regeling, een CAO Voorziening 
bijj  Ongeval en een CAO Scholing, Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt. De bouw-CAO voor-
ziett in de oprichting en instandhouding van verschillende fondsen. In 1998 waren dit het 
opleidings-- en ontwikkelingsfonds, het scholingsfonds, het aanvullingsfonds ww, het 
risicofondss en het vakantiefonds.63 Het bedrijfspensioenfonds voor de bouw is niet (meer) 
gebaseerdd op de CAO-wetgeving en wordt hier verder niet behandeld. De premies die moeten 
wordenn afgedragen aan de diverse fondsen worden geïnd via het Rechtenbeheer Systeem 

633 Art. 28 CAO voor het bouwbedrijf 1998 AI nr. 8991 Bijv.Stcrt 16 april 1998 nr. 72. 
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(RBS)) dat het oude systeem van bonboekjes en zegels heeft vervangen.64 Het Sociaal Fonds 

Bouwnijverheidd voert hierover de administratie. 

Sindss 1971 bevat de bouw-CAO een werkingssfeerbepaling die aanknoopt bij de plaats waar 
dee werkzaamheden worden verricht. Van 1971 tot 1996 luidde deze bepaling als volgt: 

Art.. 1 (definities) 
3.. Onder werkgever wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij een bedrijfsuitoefening 
alss bedoeld in art. 2, in Nederland arbeid doet verrichten door een of meerdere werknemers, alsmede 
eenn samenwerkingsverband. 
5.. Onder werknemer wordt verstaan hij/zij die bij een werkgever als bedoeld onder lid 3 van dit artikel 
inn Nederland werkzaam is: a) ingevolge een arbeidsovereenkomst.... Niet als werknemer worden 
beschouwd:: j) degenen, die in het buitenland woonachtig zijn en in Nederland in dienst van een in 
hett buitenland gevestigde werkgever werkzaam zijn, indien deze werkzaamheden van tijdelijke aard 
zijn.. De werkzaamheden worden als tijdelijk aangemerkt zolang de Nederlandse sociale verzekerings-
wettenn nog niet op het dienstverband van toepassing zijn. 

Art.. 1.5 onder j van de CAO zonderde dus kortdurende werkzaamheden in Nederland uit 
vann de werkingssfeer van de CAO. De CAO kende dus, evenals het later tot stand gekomen 
art.. 6 lid 2 EVO, een regeling met betrekking tot kortdurende detacheringen. Voor de vraag 
wanneerr een detachering nog kan worden beschouwd als kortdurend, zocht de CAO geen 
aansluitingg bij het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst maar bij de conflictregel 
voorr de sociale zekerheid. De ratio hiervan is niet alleen dat het sociale zekerheidsrecht 
inn verhouding tot het EVO een hardere grens kent voor de detachering en daardoor makkelij-
kerr is toe te passen. Een argument is ook te ontlenen aan de inhoud van de CAO. De CAO-
regelingg veronderstelt namelijk op vele plaatsen, en met name bij de fondsen, dat de 
werknemerr is aangesloten bij het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid. Premies voor 
dee fondsen worden vaak berekend op basis van het premieplichtige loon in de zin van 
dee sociale zekerheidswetgeving en ook de uitkeringen uit de fondsen zijn in een aantal 
gevallenn gekoppeld aan het ingeschreven zijn bij de bedrijfsvereniging en/of het recht 
hebbenn op een uitkering op basis van een Nederlandse wet.65 Het effect van de uitzonde-
ringsbepalingg was overigens wel dat toepasselijkheid van de CAO alsnog redelijk aansloot 

644 CAO voor het stukadoors- afbouw- en terrazzobedrijf 1991 -1992 DC A nr. 7328 Bijv.Stcrt 13 september 
19911 nr. 178 art. 1 (definities) onder 11: "Onder 'Rechtenbeheer Systeem' (RBS) wordt verstaan: 
hett systeem waarbinnen de werkgever gehouden is de betalingen van de bijdragen en premies te doen, 
diee hij verschuldigd is ten aanzien van de bij hem in dienst zijnde werknemers, ter voorziening in 
dee doelstellingen van: De Stichting Vacantiefonds voor de Bouwnijverheid; de Stichting Risicofonds 
voorr de Bouwnijverheid; de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid; de Stichting 
Opleidings-- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid; de C.A.O. voor het Stukadoors-, Afbouw-
enn Terrazzobedrijf inzake 'voorziening bij ongeval'." Het natuursteenbedrijf heeft de stichting vacan-
tiefondss voor de bouwnijverheid, de stichting bedrijfspensioenfonds voor de bouwnijverheid en de 
CAOO voor het natuursteenbedrijf in zake 'voorziening bij ongeval' in het RBS ondergebracht. 

655 Zie bijv. de CAO-regeling inzake voorziening bij ongeval voor de timmerfabrieken en het schilders-
bedrijff  en de aanvullingsfondsen WW voor het bitumineuze dakbedekkingsbedrijf en het baggerbedrijf. 
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bijj  toepasselijkheid van Nederlands recht op de individuele arbeidsovereenkomst. De CAO 
beperktee zich immers tot werknemers die gewoonlijk in Nederland werkzaam zijn. Deze 
werknemerss werken onder Nederlands recht en zijn in Nederland verzekerd. 

Doorr de regeling van art. 1.5 onder j werd voorkomen dat de buitenlandse werknemers, 
diee werkzaam zijn onder buitenlands recht, door toepassing van de Nederlandse CAO onder 
tweee zeer verschillende regimes komen te vallen. Omgekeerd bevatte de CAO geen algemene 
regelingg voor kortdurende detacheringen naar het buitenland. Tijdens werkzaamheden buiten 
Nederlandd was de CAO niet van toepassing. Dit was met name bezwaarlijk voor regelingen 
diee een opbouw van rechten kennen en dan met name voor de VUT-regeling. Voorwaarde 
voorr het verkrijgen van een vuT-uitkering is namelijk dat de werknemer gedurende een 
aantall  jaren werkzaam is geweest is als werknemer in de zin van de betreffende CAO(-rege-
ling).666 Als tijdens het verrichten van werkzaamheden in het buitenland de CAO niet van 
toepassingg is, ontstaat dus een breuk in de opbouw van dienstjaren tenzij hiervoor een voor-
zieningg is getroffen. 

Vrijwell  alle VUT- regelingen in de bouwnijverheid en aanverwante sectoren bevatten 
inmiddelss de bepaling dat voor het berekenen van het vereiste aantal dienstjaren "tevens 
inn aanmerking genomen [worden]: .... de periode dat belanghebbende in het buitenland 
werkzaamm is geweest, mits over deze periode aantoonbaar premiebetaling heeft plaatsgevon-
den".677 De bepaling ontbreekt slechts in de CAO's voor het baggerbedrijf (VUT en UTA-
VUT)) en in de Schilders-CAO. De CAO's in de bouwnijverheid zijn daarmee nog steeds niet 
vann toepassing bij werken in het buitenland. De voortzetting van de premiebetaling ge-
schiedtt op vrijwillig e basis. Dit blijkt ook duidelijk uit het protocol vervroegde uittreding 
bouwbedrijf,, dat deel uitmaakt van dee CAO 1993-1994. Dit protocol regelt de mogelijkheid 
tott vrijwillig e toetreding tot de VUT-regeling door werkgevers in de bouwnijverheid die 
inn Nederland zijn gevestigd of gelieerd zijn met een in Nederland actief bouwbedrijf. Als 
eenn werkgever toetreedt tot de regeling, dient hij premie te betalen voor alle uitgezonden 
werknemerss die hetzij verplicht verzekerd zijn krachtens de Nederlandse werknemersver-
zekering,, hetzij toegelaten zijn tot de vrijwillig e (werknemers)verzekering, hetzij voor of 
tijdenss hun uitzending in Nederland woonplaats hebben. 

Dee mogelijkheid van vrijwillig e doorbetaling van premie bij werk in het buitenland 
iss ook opgenomen in het vakantiereglement voor de bouwnijverheid.68 Dit reglement bevat 
inn art. 10 de volgende bepaling: 

666 In het algemeen geldt een eis van 10 jaar zonder onderbreking of in de laatste 15 jaar minstens 10 
jaar. . 

677 Een dergelijke bepaling is aangetroffen in de VUT-regelingen van de bitumineuze dakbedekkingsbedrij-
ven;; het bouwbedrijf, ook voor het UT A-personeel; de mortel- en mortel transportondernemingen; 
hett natuursteenbedrijf en het schildersbedrijf-UTA. 

688 Als bedoeld in art. 10 lid 2 van de statuten van de Stichting vacantiefonds voor de bouwnijverheid. 
Tekstt ontleend aan Bijlage XII van de AV V-CAO voor het natuursteenbedrijf en de AVV-CA O voor 
hett bouwbedrijf. 

511 1 



5 -- CAO's en IPR 

"Bijj  arbeid buiten Nederland, waarop de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing zijn, 
terwijll  de bepalingen van de in artikel 1 genoemde collectieve arbeidsovereenkomsten en loonregelin-
genn van toepassing zouden zijn geweest, indien overeenkomstige werkzaamheden in Nederland verricht 
zoudenn zijn, kunnen de werkgever en de werknemer overeenkomen, dat vakantiewaarden worden 
opgebouwdd met inachtneming van de bepalingen van dit reglement." 

Art.. 2 onder 8 bevat vervolgens een regeling hoe de vakantiewaarden in dat geval berekend 
moetenn worden. De logica achter de regeling is hetzelfde als die van de vuT-regeling: omdat 
geopteerdd wordt voor gelding van de CAO op basis van de plaats van de werkzaamheden, 
ontstaatt er bij werk in het buitenland een lacune in de rechtsbescherming van de werknemer 
diee vervolgens (deels) wordt ondervangen met specifieke regelingen die als opties zijn 
geformuleerd.699 De groep werknemers wier belangen via deze vormen van vrijwillig e 
verzekeringg worden gewaarborgd, wordt omschreven aan de hand van het bereik van de 
Nederlandsee sociale zekerheid. 

Dee CAO was dus gedurende een groot aantal jaren territoriaal beperkt: hij was niet van 
toepassingg op werkzaamheden buiten Nederland. De problemen die de territoriale beperking 
opleverdee voor individuele werknemers werd in de loop der jaren gedeeltelijk ondervangen 
doorr een systeem van vrijwillig e aansluiting. Bij werkzaamheden binnen Nederland door 
buitenlandsee bedrijven werd de CAO pas van toepassing als ook de Nederlandse sociale 
zekerheidd van toepassing werd. In dit systeem kwam verandering na een langdurig ar-
beidsconflictt in 1995 dat mede de internationale werkingssfeer van de CAO als inzet had.70 

Hett door de vakbeweging bereikte resultaat is terug te vinden in de Bouw-CAO voor 1996. 
Volgenss het nieuw opgenomen art. la is de CAO van toepassing op buitenlandse 

werknemerss als de werkzaamheden in Nederland langer duren dan één maand. Deze 
wijzigingg is bedoeld om sociale dumping tegen te gaan. De afstemming tussen de CAO 
enn het overige toepasselijke recht wordt er echter ernstig door verstoord. De CAO inzake 
scholing,, werkgelegenheid en arbeidsmarkt onderkent deze spanning en stelt dan ook dat 
naa één maand de CAO gaat gelden "met inachtneming van wettelijke regelgeving van het 
woonland."711 Tegen de wijziging van de werkingssfeer werd bezwaar gemaakt door een 
inn Ierland gevestigd aannemingsbedrijf. Dit bedrijf achtte de nieuwe regeling voor buiten-
landsee werknemers in strijd met het EVO, het EG-recht en het algemene beleid met betrek-
kingg tot verbindendverklaring. Ten aanzien van de eerste twee argumenten overwoog de 
Minister: : 

699 Op deze plaats ga ik niet in op de vraag of de werkgever op grond van het arbeidsovereenkomstenrecht 
verplichtt is de werknemer te vrijwaren tegen verlies van rechten. Ook komt niet verder ter sprake 
off  via de doorwerking in de arbeidsovereenkomst de horizontale bepalingen hun werking kunnen 
behoudenn in de arbeidsovereenkomsten tussen gebonden werkgevers en gebonden werknemers. 

700 Zie de bijdrage van Corbey onder de titel 'Bouw staakt ook tegen oneerlijke concurrentie' in NRC 
HandelsbladHandelsblad 10 april 1995. 

711 CAO voor het bouwbedrijf UTA; scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt I-SZW nr. 8573 Bijv.Stcrt 
155 juli 1996 nr. 133 en de CAO voor het bouwbedrijf; scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 
I-SZWW nr. 8526 Bijv.Stcrt 9 april 1996 nr. 69. 
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"Opp voorhand staat niet vast dat artikel la, en in samenhang hiermee artikel 1 leden 3 en 5 van de 
onderhavigee CAO, in strijd is met de regels van het internationale recht, behoudens de beperkingen 
opp grond van het beginsel van het vrij verrichten van diensten. Het opleggen van de verplichting tot 
socialee bijdragen aan buitenlandse ondernemingen wordt strijdig geacht met voornoemd beginsel 
wanneerr dit leidt tot een dubbele betalingsverplichting voor de betreffende werkgevers (in eigen land 
enn in het land waar gewerkt wordt), of indien er geen sociaal voordeel voor de betreffende werknemers 
tegenoverr staat. Indien er in een concrete situatie (algemeen verbindend verklaarde) CAO-bepalingen 
zijnn die de vraag oproepen of deze op gespannen voet staan met het internationale recht, is het aan 
dee rechter voorbehouden om hierover een uitspraak te doen. Voorts zij opgemerkt dat in geval er 
bezwarenn zijn tegen het naleven van bepaalde artikelen uit de CAO, artikel 50 van de bouw-CAO de 
mogelijkheidd biedt tot het vragen van dispensatie." 

Dee Minister ontkent dus de strijdigheid van de regeling met het EVO, maar onderkent dat 
toepassingg van Nederlands arbeidsrecht, en dus ook de Nederlandse CAO, beperkingen 
ondervindtt van het vrij verkeer van diensten. 

Inn de jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn onder andere aan bod gekomen de ver-
plichtee rekrutering van buitenlandse werknemers via een publiekrechtelijke organisatie 
inn het land van ontvangst en de premiebetaling aan fondsen. Wat de inhoud van de Bouw-
CAOO betreft, lopen met name de fondsenbepalingen risico.72 Hierop is door de sociale 
partnerss geanticipeerd door de CAO-bepalingen met betrekking tot een aantal fondsen niet 
vann toepassing te verklaren op buitenlandse werknemers. In de bouw-CAO worden de 
regelingenn inzake het pensioenfonds, het aanvullingsfonds ww, het pensioenfonds inzake 
bijverzekeringg WAO en de collectieve ongevallenverzekering uitgesloten. In de verbin-
dendverklaringenn wordt dit uitgebreid tot de VUT-regeling. Een aantal andere fondsen geldt 
echterr wel ten aanzien van buitenlandse werknemers zoals het vakantiefonds en het 
risicofonds.. Ook de scholingsregelingen zijn van toepassing. Het probleem van dubbele 
premieheffingg is hiermee dus niet geheel opgelost en strijd met het EG-recht kan zich nog 
steedss voordoen. 

Zoalss de Minister terecht opmerkt, kan het toepassen van de CAO op werknemers die 
hierr kortdurend werkzaamheden verrichten in het kader van het vrij verkeer van diensten 
inn strijd komen met het EG-recht. De Minister noemt daarbij de situatie waarin de werkgever 
doorr toepassing van de CAO een extra last krijgt opgelegd zonder dat daar een voordeel 
voorr de betreffende werknemers tegenover staat. Er zijn echter ook CAO-regelingen, zoals 
diee met betrekking tot doorbetaling tijdens de vakantie en/of tijdens onwerkbaar weer, die 
voordelenn kunnen opleveren voor tijdelijk in Nederland werkzame werknemers. Het is 
volgenss het Hof van Justitie toegestaan deze laatste regelingen toe te passen op werkzaam-
hedenn verricht binnen het territoir, mits rekening wordt gehouden met de garanties geboden 
doorr het recht van het land van vestiging van de werkgever. In de praktijk betekent dit, 

722 Ook echter een bepaling met betrekking tot de verplichte recrutering van nieuwe werknemers via 
hett arbeidsbureau zoals opgenomen in art. 6 van de CAO scholing, werkgelegenheid en arbeidsmarkt 
19988 AI nr. 8990 Bijv.Stcrt 16 april 1998 nr. 72 kan mijns inziens belemmerend werken ten opzichte 
vann buitenlandse bedrijven. 
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datt voor een groot aantal CAO-regelingen per keer moet worden nagegaan of de regeling 
all  dan niet kan worden toegepast. Dit hangt niet alleen af van het beschermingsniveau 
inn het land van herkomst maar ook van de vraag of deze bescherming zich tevens uitstrekt 
overr werkzaamheden verricht buiten het land van herkomst. De Minister verwees voor 
hett oplossen van dergelijke problemen naar de rechter en de in de CAO opgenomen dispen-
satieregeling. . 

Inn de CAO voor de bouw van 1998 is in art la onder c aan de dispensatieregeling een 
specifiekee invulling gegeven voor buitenlandse bedrijven. Deze invulling behelst het 
volgende: : 

"Dispensatiee kan op verzoek aan in het buitenland gevestigde werkgevers worden verleend indien 
partijenn betrokken bij deze CAO, en partijen betrokken bij de in het land van vestiging van de buiten-
landsee werkgever van toepassing zijnde CAO, overeengekomen zijn dat beide CAO's gelijkwaardig 
zijn.. Gelijkwaardigheid wordt bepaald door het pakket aan arbeidsvoorwaarden als geheel te vergelij-
ken.. Dispensatie wordt verleend indien Nederlandse bedrijven in het land van vestiging van de buiten-
landsee werkgever eveneens aanspraak kunnen maken op dispensatie van premiebetaling." 

Eenn dergelijke overeenkomst bestaat inmiddels ten aanzien van dee Nederlandse en Belgische 
bouw-CAO's.. Wil een in het buitenland werkzame Nederlandse bouwwerkgever van deze 
regelingg kunnen profiteren, dan moet op de naar het buitenland uitgezonden werknemers 
dee Nederlandse CAO wel van toepassing blijven. De strikte territoriale beperking van de 
CAOO moet dus worden opgeheven. Ook dat is inmiddels gebeurd: bij besluit van 15 mei 
19988 is aan de CAO een art. lc toegevoegd met als titel 'werken in het buitenland'.73 Dit 
artikell  luidt: 

"Inn afwijking van artikel 1 lid 5, kan de CAO op basis van vrijwilligheid van toepassing blijven 
gedurendee de periode dat werkzaamheden van tijdelijke aard in het buitenland plaats hebben. Voor-
waardee is dat de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing zijn gebleven. Met uitzondering 
vann de bepalingen van het risicofonds blijven alle overige CAO-bepalingen van kracht." 

Mett de wijziging van art.la is opnieuw de mogelijkheid geopend om in Nederland te 
werkenn zonder dat de Nederlandse CAO van toepassing wordt. Wel zijn daar inmiddels 
voorwaardenn aan gesteld die sociale dumping moeten tegengaan. Daarnaast moet bij alle 
werkzaamhedenn in Nederland art. 48 van de CAO worden nageleefd. Dit artikel bevat 
aanvullendee voorschriften met betrekking tot veiligheid, hygiëne en overige arbeidsomstan-
digheden.. De verwijzing naar art. 48 is tegelijkertijd met de dispensatieregeling in de 
werkingssfeerbepalingg opgenomen. Nieuw is de regeling dat bij werkzaamheden in het 
buitenlandd gedurende één a twee jaar de CAO toegepast kan worden als partijen hiervoor 
kiezen.. De regels met betrekking tot het vrij verkeer van diensten maakt een dergelijke 

733 CAO voor de bouwnijverheid, wijzigingsbesluit van 15 mei 1998 AI nr. 9006 Bijv.Stcrt 15 mei 1998 
nr.. 91. De CAO zelf bevat in art. lb een bijzondere regeling voor werken in België. Deze bepaling 
iss niet algemeen verbindend verklaard. 
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vrijwillig ee toepassing ook voor de werkgever interessant nu hij daarmee kan voorkomen 
datt een buitenlandse CAO van toepassing wordt. In art. la onder a van de CAO is nadruk-
kelijkk opgenomen dat de regeling met betrekking tot de toepassing van de CAO op buiten-
landsee werknemers slechts geldt in afwachting van de implementatie van de detacherings-
richtlij nn in het Nederlandse recht. 

55 Waardering 

5.11 Toepassing van CAO's: algemeen 

Nederlandsee CAO's regelen zelf wanneer ze wel en wanneer ze niet van toepassing zijn. 
Dee voor het internationale arbeidsrecht relevante CAO's bevatten vaak uitgebreide werkings-
sfeerbepalingen.. Onderzoek daarvan laat zien dat het toepasselijke recht op de individuele 
arbeidsovereenkomstt in beginsel irrelevant wordt geacht voor toepasselijkheid van de CAO. 
Mett name de recente CAO's voor de bouwnijverheid beogen mede werknemers te omvatten 
diee op grond van de objectieve verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO onder buitenlands 
rechtt werken. Deze CAO's zijn namelijk ook van toepassing op werknemers die in dienst 
vann een in het buitenland gevestigde werkgever kortdurend in Nederland werkzaamheden 
verrichtten.. Nu naar alle waarschijnlijkheid noch de buitenlandse werkgevers noch de 
betrokkenn werknemers aangesloten zijn bij een Nederlandse CAO-partij, mist de toepas-
selijkverklaringg van de CAO op deze arbeidsverhoudingen op het eerste gezicht elke 
relevantie.. Het expliciet opnemen van gedetacheerde werknemers in de werkingssfeer-
bepalingenn van Nederlandse CAO's is dan ook uitsluitend te verklaren vanuit het feit dat 
inn Nederland CAO's vrijwel automatisch, en inclusief hun werkingssfeerbepalingen, verbin-
dendd worden verklaard. Daarmee neemt de Minister in zekere zin de opvatting over de 
werkingssfeerr van de CAO over, zoals deze geformuleerd is door de sociale partners. De 
internationaleinternationale werkingssfeer van de CAO lijkt , evenals de sociaal-economische werkings-
sfeer,, te worden beschouwd als een zaak van de sociale partners. 

Dee in de CAO opgenomen werkingssfeerbepalingen worden in Nederland dus vrijwel 
altijdd mee verbindend verklaard, ook als deze een duidelijke iPR-betekenis hebben. Daardoor 
zijnn verbindend verklaarde CAO-bepalingen regelmatig voorzien van een geschreven scope 
rule.. Op grond hiervan kan verdedigd worden dat verbindend verklaarde CAO-bepalingen 
inn het IPR de status hebben van voorrangsregels. Dit juridisch-technische argument wordt 
ondersteundd door argumenten ontleend aan het systeem van verbindendverklaring zelf. 
Hett publiekrechtelijke karakter van de verbindendverklaring zelf is mijns inziens niet door-
slaggevend,, de door het systeem behartigde belangen wel. Door verbindendverklaring wordt 
dee concurrentie tussen werknemers onderling aan banden gelegd en tevens voorkomen 
datt werkgevers onderling concurreren middels de arbeidsvoorwaarden van hun personeel. 
Hett uiteindelijke doel daarvan is de ondersteuning van het collectieve overleg als zodanig. 
Verbindendverklaringg dient dus een bovenindividueel belang. De verbindend verklaarde 
CAO-bepalingenn zouden in beginsel van toepassing moeten zijn als dit belang in het geding 
is.. De waardering die plaatsvindt bij het beantwoorden van de vraag of en wanneer de 
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genoemdee belangen toepassing van de CAO noodzakelijk maken, wordt in het Nederlandse 
systeemm in belangrijke mate overgelaten aan de sociale partners. 

Inn een aantal opzichten brengen de detacheringsrichtlijn en de daarop gebaseerde Wet 
arbeidsvoorwaardenn grensoverschrijdende arbeid wijzigingen aan op het in Nederland 
bestaandee systeem. Ten eerste verplichten de richtlijn en de wet ertoe verbindend verklaarde 
bepalingenn uit de bouw-CAO ook van toepassing te doen zijn op naar Nederland gede-
tacheerdee werknemers. Daarmee wordt de internationale werkingssfeer van de CAO dwin-
gendd vastgelegd in de wet en niet langer overgelaten aan de CAO-partijen. Een tweede punt 
waaropp de detacheringsrichtlijn en de implementatie wet de Nederlandse CAO-praktijk lijken 
tee beïnvloeden betreft de algemene notie dat verbindendverklaring de werkingssfeer van 
dee CAO niet kan uitbreiden, maar hooguit kan beperken. Op grond van de wetswijzing 
kunnenn verbindend verklaarde CAO-bepalingen echter van toepassing worden buiten de 
explicietee werkingssfeer van de CAO om. De werkingssfeer van de CAO wordt dan ook 
doorr verbindendverklaring verruimd, zij het dat de uitbreiding geen betrekking heeft op 
hett territoir waarvoor de CAO geldt, maar slechts op de noodzakelijke band met dat territoir. 

Inn de toelichting bij het wetsvoorstel wordt gesteld, dat CAO-partijen alsnog in hun 
CAOO van de wet kunnen afwijken, bijvoorbeeld door detacheringen van korte duur of 
beperktee omvang van de toepasselijkheid van de CAO uit te zonderen.74 Dergelijke afwij-
kingenn zijn toegestaan op grond van art. 3 lid 4 en 5 van de detacheringsrichtlijn. Mij is 
echterr niet duidelijk hoe deze afwijkingsmogelijkheid zich verhoudt met de heldere bewoor-
dingenn van het gewijzigde art. 2 Wet AW. Daarin worden immers zonder enig voorbehoud 
verbindendd verklaarde CAO-bepalingen van toepassing verklaard op naar Nederland uitgezon-
denn werknemers. De werkingssfeer van de CAO is daarmee, wat zijn conflictenrechtelijke 
aspectt betreft, onttrokken aan de wil van de sociale partners. Hooguit kan een beperking 
vann de werking worden verkregen via het systeem van vrijstellingen. In de Nederlandse 
praktijkk wordt een onderneming die gebonden is aan een ondernemings-CAO in het algemeen 
vrijgesteldd van de bedrijfstak-CAO. Buitenlandse ondernemingen die hun werknemers een 
gelijkwaardigee bescherming bieden, kunnen via deze weg worden vrijgesteld ten aanzien 
vann de Nederlandse CAO. Globale vrijstellingen voor kortdurende of in omvang geringe 
werkzaamheden,, zoals voorzien in art. 3 lid 4 en 5 van de detacheringsrichtlijn, passen 
echterr slecht in het Nederlandse systeem van specifieke vrijstellingen. 

Dee detacheringsrichtlijn veroorzaakt dus een beperking van de autonomie van sociale 
partnerss in het belang van de gedetacheerde werknemer. De tekst van de Nederlandse 
wetgevingg lijk t deze beperking echter verder door te voeren dan, ook door de Minister 
zelf,, gewenst is. 

744 MvT K II 26 254 nr. 3 blz. 4; zie ook Nota nav het verslag K tl 26 254 nr. 6 blz. 5. 
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5.22 Toepassing van CAO's: regulering van de arbeidsmarkt 

Verbindendd verklaarde CAO-bepalingen zijn dus voorrangsregels. Anders dan de meeste 
voorrangsregels,, vormen CAO's echter geen incidentele inbreuk op het overigens toepas-
selijkee recht. De CAO-regeling vervangt het toepasselijke recht de facto vrijwel geheel. 
Hett is dan ook wenselijk dat toepasselijkheid van een Nederlandse CAO aansluit bij de 
toepasselijkheidd van Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst. Voor zover de verbin-
dendverklaringg tot doel heeft om de verhoudingen op de Nederlandse arbeidsmarkt te 
reguleren,, is een hoge mate van parallellie mogelijk tussen toepasselijkheid van Nederlands 
rechtt op de individuele arbeidsovereenkomst en toepasselijkheid van de Nederlandse 
verbindendd verklaarde CAO op grond van zijn autonome werkingssfeer. Ook de objectieve 
verwijzingsregell  richt zich immers, in mijn opvatting, op het aanwijzen van dee arbeidsmarkt 
waarvann de werknemer deel uitmaakt. De oriëntatie op de arbeidsmarkt is terug te vinden 
inn de werkingssfeer van een groot aantal CAO's. CAO's zijn primair van toepassing op de 
arbeidsovereenkomstenn van werknemers verbonden aan in Nederland gelegen ondernemin-
gen.. In een aantal gevallen wordt de CAO expliciet beperkt tot werknemers met standplaats 
Nederland;; een aantal andere CAO's stelt als voorwaarde dat de werknemer werkzaam moet 
zijnn in of ten bate van de onderneming.75 Voor zover de CAO's hun toepasselijkheid 
daarmeee afhankelijk maken van de vraag of de werknemer is opgenomen in een bepaalde 
arbeidsorganisatie,, hanteren ze een criterium dat in Duitsland de Eingliederung wordt 
genoemd.. CAO's met een dergelijke werkingssfeer zullen zelden of nooit van toepassing 
zijnn op arbeidsverhoudingen naar buitenlands recht. Wel kan het incidenteel voorkomen 
datt een werknemer niet voldoet aan de toepassingscriteria van de CAO terwijl hij wel 
werkzaamm is onder Nederlands recht. Het betreft dan met name werknemers die niet of 
niett eenduidig zijn opgenomen in een bepaalde arbeidsorganisatie. Er kan dan een lacune 
inn de rechtsbescherming ontstaan. Op zich is dit in het CAO-recht niet ongebruikelijk: ook 
internn valt immers niet iedereen onder een CAO. Of dit uit sociaal oogpunt bezwaarlijk 
is,, hangt af van de omstandigheden van het geval. 

Dee drie uitspraken over Nederlandse verbindend verklaarde CAO-bepalingen betreffen drie 
verschillendee problemen rond het criterium van de Eingliederung. Eén casus had betrekking 
opp de CAO voor de groothandel in technische producten.76 Deze CAO heeft geen expliciete 
werkingssfeerbepaling.. Het conflict had betrekking op drie werknemers die in Nederland 
werkzaamm waren in een onzelfstandig filiaal van een Belgische groothandel in technische 
producten.. De drie werknemers waren duidelijk opgenomen in een arbeidsorganisatie. Het 
probleemm lag in de vraag of de vestiging in Nederland beschouwd moest worden als een 

755 CAO voor het carrosseriebedrijf 1992-1994 DCA nr. 7564 Bijv.Stcrt 22 september 1992 nr. 183 art. 
22 lid 1: onder werknemer wordt verstaan degene die in dienst van een werkgever tegen salaris arbeid 
verricht.. Lid 2: deze overeenkomst is niet van toepassing op ...c) degene die niet op de salarislijst 
vann de onderneming voorkomt; d) degene die weliswaar voorkomt op de salaris lijst van de onder-
nemingg doch geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de onderneming. 

766 Ktr Amsterdam 27 november 1989 NJ 1991, 143, NIPR 1991, 183. 
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zelfstandigee organisatie en zo ja, onder welke CAO deze organisatie dan viel. De Belgische 
werkgeverr bestreed de toepassing van de CAO namelijk (onder andere) met het argument 
datt de activiteiten van de vestiging in Nederland niet onder de materiële werkingssfeer 
vann de CAO vielen, nu de vestiging zich slechts bezighield met verkoopondersteunende 
dienstenn en niet met de voor de groothandel in technische producten kenmerkende ac-
tiviteiten. . 

Hett verweer van de werkgever is ontleend aan de structuur van het Nederlandse CAO-
overlegg dat georganiseerd is naar bedrijfstak. In Nederland bestaat bijvoorbeeld geen aparte 
CAOO voor handelsreizigers en vertegenwoordigers in loondienst. Deze vallen steeds onder 
dee CAO voor de branche van hun werkgever. Een dergelijke branchegerichte organisatie 
vann het CAO-overleg geeft problemen als bepaalde diensten afgesplitst worden van de 
hoofdactiviteitt en worden ondergebracht in een zelfstandige afdeling, zeker als die afdeling 
vervolgenss in een ander land gevestigd wordt dan het hoofdbedrijf. De afdeling zelf voldoet 
namelijkk niet aan de definitie van werkgever opgenomen in de bedrijfstak-CAO. Dit lijk t 
echterr toepassing van de CAO niet in de weg te staan. In casu hoefde mijns inziens niet 
tee worden betwijfeld, dat de betrokken werknemers deel uitmaakten van de Nederlandse 
arbeidsmarkt.. Het past dan ook binnen de bedoeling van de verbindendverklaring om deze 
werknemerss de bescherming te bieden van een Nederlandse CAO. In het Nederlandse 
systeemm komt dan de CAO voor de bedrijfstak waarvan het bedrijf als geheel deel uitmaakt, 
hett meest in aanmerking.77 

Hett arbeidsmarktcriterium biedt mijns inziens ook de oplossing voor de problematiek 
vann de tweede casus. In de zaak tegen Velda matrassen was er sprake van in Nederland 
woonachtigee en werkzame vertegenwoordigers van een Belgische matrassenfabriek.78 

Vertegenwoordigerss zijn niet opgenomen in een arbeidsorganisatie. Ze werken in een 
bepaaldd rayon, al dan niet vanuit hun eigen woning. Op grond van art. 6 lid 2 EVO zou 
inn de zaak Velda Nederlands recht van toepassing zijn geweest op de arbeidsovereen-
komstenn van de vertegenwoordigers. Op grond van het EG-recht waren ze in Nederland 
aangeslotenn bij de sociale zekerheid. De werknemers maakten dan ook deel uit van de 
Nederlandsee arbeidsmarkt. Dit was ook terecht het belangrijkste argument van de kanton-
rechterr om de CAO toe te passen op de betrokken vertegenwoordigers. Het feit dat de 
werkgeverr geen vestiging in Nederland had, stond daaraan niet in de weg. 

Zowell  in de eerste als in de tweede casus maakten de werknemers duidelijk deel uit 
vann de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat er desondanks problemen ontstonden rond de 
toepassingg van de CAO, was een indirect gevolg van de structuur van het Nederlandse CAO-
overleg.. De zaken lagen echter anders in de derde casus die betrekking had op het berucht 
lastigee probleem van de uitzendkrachten en ingeleende werknemers. 

777 Afhankelijk van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven kan het zinvol zijn CAO's weer gedeeltelijk 
tee baseren op de door de werknemer en/of de betreffende - min of meer zelfstandige - afdeling 
vervuldee functie bijvoorbeeld voor de catering, de schoonmaak, callcentia en vertegenwoordigers. 

788 Ktr Den Haag 4 maart 1986 N1PR 1987, 127, Prg. 1986, 2562. 
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Hett kenmerk van uitzendwerk is dat uitzendkrachten in het kader van de bedrijfsvoering 
vann dee uitzendende onderneming worden ingezet in een andere onderneming. Het is daarbij 
dee vraag of ze behoren tot de onderneming die hen uitleent, tot de onderneming die hen 
inleentt of tot geen van beide. Het antwoord op deze vraag verschilt per regeling en per 
land.. In het Nederlandse medezeggenschapsrecht maakten arbeidskrachten bijvoorbeeld 
tott voor kort noch van de ene, noch van de andere onderneming deel uit. Het Eingliede-
rimg-s-criteriumm biedt voor uitzendkrachten geen eenduidig antwoord. Ook de vraag van 
welkee arbeidsmarkt ze deel uitmaken in geval van internationale uitzending, is niet een-
duidigg te beantwoorden. In het kader van het EG-recht betreden uitzendkrachten in het 
algemeenn de arbeidsmarkt van het land waarheen ze worden uitgezonden. Daarnaast blijf t 
eenn band bestaan met de lidstaat van herkomst: ze blijven daar bijvoorbeeld verzekerd. 
Uitzendkrachtenn die worden uitgezonden naar een ander land bevinden zich dus tussen 
tweee arbeidsmarkten in. 

Voorr het toepasselijke recht op de individuele arbeidsovereenkomst moet een keuze 
gemaaktt worden tussen deze twee markten: de verwijzingsregel wijst immers altijd maar 
éénn toepasselijk recht aan. Een dergelijke keuze is niet nodig bij voorrangsregels. De 
werkingssfeerbepalingenn van dergelijke regels zijn eenzijdig en hebben uitsluitend betrek-
kingg op de geldingspretentie van het eigen recht. Het feit dat naar Nederland uitgezonden 
uitzendkrachtenn mede deel uitmaken van de Nederlandse arbeidsmarkt, pleit op het eerste 
gezichtt voor toepassing van de Nederlandse CAO. Dit argument wordt nog versterkt door 
hett tweede belang dat gediend wordt door verbindendverklaring, namelijk de regulering 
vann de concurrentie op de afzetmarkt. De buitenlandse uitzendbureaus concurreren direct 
mett Nederlandse uitzendbureaus om de klandizie van Nederlandse ondernemingen die 
tijdelijkee arbeidskrachten nodig hebben. Tegen toepassing van de uitzend-CAO pleit echter 
datt de bescherming van de werknemer en de eerlijke concurrentie op de Nederlandse markt 
tott op grote hoogte zijn gewaarborgd door art. 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs.799 De hoofdregel van art. 8 is dat de lonen van uitzendkrachten gelijkwaardig 
moetenn zijn aan die van het vaste personeel van de inlener. Deze hoofdregel wordt opzij 
gezett als op de uitzendkrachten een CAO van toepassing is. Deze CAO kan zowel betrekking 
hebbenn op de inlener als op het uitzendbureau. Afweging van de diverse argumenten pro 
enn contra kunnen uiteindelijk tot de conclusie leiden dat de Nederlandse Uitzend-CAO na 
verbindendverklaringg van toepassing moet zijn op alle uitzendkrachten werkzaam in 
Nederland.. In dat geval moet echter rekening gehouden worden met het EG-recht, dat 
grenzenn stelt aan de toepassing van nationaal recht en wel met name als er door de ruim 
getrokkenn werkingssfeerbepalingen positieve wetsconflicten (of in casu CAO-conflicten) 
ontstaan.80 0 

Dee situatie van uitzendkrachten is in een aantal opzichten vergelijkbaar met die van 
gedetacheerdd of ingeleend personeel binnen een groep van ondernemingen. In dat geval 

799 Stb. 1998, 306. 
800 Verg. art. 3 lid 9 van de detacheringsrichtlijn PB EG 1997 L 18/4. 
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speeltt echter tevens het probleem van identificatie van de werkgever. Dit bleek uit de derde 
hierbovenn besproken casus waarin de toepasselijkheid van de CAO voor de metaalnijverheid 
aann de orde werd gesteld.81 De betreffende Ierse en Engelse werknemers waren formeel 
inn dienst van een in Ierland gevestigde onderneming. Ze werden echter door de kantonrech-
terr toegerekend aan de in Nederland gevestigde dochter. Deze wordt in het vonnis aan-
gemerktt als medewerkgeefster. Dit was voor de kantonrechter voldoende om te concluderen 
datt de arbeidsovereenkomsten onder de werkingssfeer van de CAO vielen. Het is daarbij 
opvallendd dat in de gepubliceerde uitspraak geen aandacht wordt besteed aan de tekst van 
dee CAO zelf. De CAO voor de metaalnijverheid is namelijk voorzien van een expliciete 
werkingssfeerbepaling:: hij is slechts van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemin-
gen.. Dat de betrokken werknemers gedurende langere tijd (tot vijf jaar) in Nederland 
werkzaamm waren, was dus op zich onvoldoende grond om de CAO toe te passen. Hiervoor 
wass noodzakelijk dat de werknemers konden worden toegerekend aan een in Nederland 
gevestigdee werkgever. Aan die voorwaarde was volgens de kantonrechter dus voldaan. 

Dee CAO stelt echter aanvullend nog twee eisen. De werknemer moet vóórkomen op 
dee loonlijst van de onderneming en tevens ten behoeve van die onderneming werkzaam-
hedenn verrichten. Het is zeer de vraag of in het onderhavige geval ook aan deze voorwaar-
denn was voldaan. Hoewel de werkingssfeerbepaling van de CAO voor de metaalnijverheid 
niett geformuleerd is met het oog op internationale gevallen, is het mijns inziens niet juist 
dee ondubbelzinnige tekst van de CAO te negeren. Als de opvatting van de kantonrechter 
wordtt gevolgd, is de CAO namelijkk van toepassing op internationale gevallen in situaties 
waarinn deze ten opzichte van een Nederlandse werknemer en werkgever niet zou gelden. 
Ditt is discriminatoir ten opzichte van de buitenlandse werkgever c.q. de onderneming die 
buitenlandsee werknemers inleent. Het feit dat eenn Nederlandse werknemer in het algemeen 
dee gelijkwaardige bescherming van een andere Nederlandse CAO geniet, is mijns inziens 
geenn afdoende rechtvaardiging voor dit onderscheid. Toepasselijkheid van een gelijkwaar-
digee CAO is immers in interne situaties geen voorwaarde voor de vrijstelling. 

Hett verbod op discriminatie van grensoverschrijdende gevallen verbiedt dus het 
dwingendd opleggen van een CAO aan buitenlandse ondernemingen, als Nederlandse onder-
nemingenn in gelijksoortige situaties niet aan die CAO gebonden zijn. Hiermee is echter 
nogg geen antwoord gegeven op de vraag wat de beste oplossing is voor situaties waarin 
eenn werknemer door zijn formele werkgever langdurig wordt ingezet in de onderneming 
vann een andere, meestal concernrechtelijk verwante rechtspersoon. Voor de bevoegdheid 
enn het toepasselijke recht wordt uit het oogpunt van de bescherming van de werknemer 
dee voorkeur gegeven aan een feitelijke aanknoping: de onderneming waar de werknemer 
daadwerkelijkk is ingezet, is belangrijker dan de formele werkgever. Dit wordt bereikt via 
eenn ruimhartige interpretatie van de locus laboris. Een dergelijk resultaat kan echter mijns 
inzienss niet bereikt worden ten aanzien van de huidige CAO voor de metaalnijverheid. 
Daarvoorr is een wijziging van de CAO nodig. 

811 Ktr Den Haag 8 september 1992 Prg. 1992, 3744. 
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5.33 Toepassing van CAO's: antidumping 

Nederlandsee CAO's richten zich dus op Nederlandse ondernemingen en de in hun arbeidsor-
ganisatiee opgenomen werknemers. Als deze Eingliederung geen eenduidige oplossing biedt, 
kann steun worden gezocht bij het arbeidsmarktcriterium. De vraag is dan of de werknemer 
deell  uitmaakt van de Nederlandse arbeidsmarkt. Beide criteria sluiten nauw aan bij de 
verwijzingsregell  van art. 6 lid 2 EVO. In een aantal gevallen echter wordt de CAO toegepast 
opp basis van het afzetmarktcriterium. Dit criterium speelt een rol in gevallen waarin 
buitenlandsee bedrijven werknemers naar Nederland uitzenden om diensten te verrichten 
opp de Nederlandse markt. De belangrijkste bedrijfstakken waarin dit speelt zijn de uit-
zendbranchee en de bouwnijverheid. Door de toepasselijkheid van de CAO's voor deze 
branchess afhankelijk te maken van de plaats waar de werkzaamheden feitelijk worden 
verricht,, wordt voorkomen dat sociale dumping optreedt. Toepassing op basis van de 
feitelijkee werkplek verstoort echter in hoge mate de coördinatie tussen de CAO enerzijds 
enn het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht anderzijds. Nu het voorkómen van sociale 
dumpingg het enige valide argument is voor deze verstoring, dient de CAO de coördinatie 
zoveell  mogelijk te herstellen als het gevaar voor sociale dumping zich niet voordoet. Dit 
iss het geval als de bij de detachering betrokken werknemers daadwerkelijk en effectief 
dee bescherming genieten van een rechtsstelsel dat - of in casu van een nationale CAO die -
vanuitt het oogpunt van bescherming van de werknemer gelijkwaardig is aan de regeling 
vann de lidstaat van ontvangst. Gezien de beperkte doelstelling van de toepasselijkverklaring 
iss globale gelijkwaardigheid van de CAO-niveau's hiervoor mijns inziens voldoende. De 
afspraakk tussen de Nederlandse en Belgische sociale partners in de bouwsector en de daarop 
volgendee wijziging van de CAO voor de bouwnijverheid bieden tezamen een goed voorbeeld 
vann hoe een dergelijke herstel van de coördinatie vorm gegeven kan worden. 

Inn art. 3 van de implementatiewet van de detacheringsrichtlijn, de Wet arbeidsvoorwaarden 
grensoverschrijdendee arbeid, is een wijziging opgenomen van art. 2 Wet AVV. Aan art. 
22 Wet AVV worden twee leden toegevoegd. In het nieuwe lid 6 wordt bepaald dat verbin-
dendd verklaarde bepalingen ook gelden ten aanzien van werknemers, die tijdelijk in 
Nederlandd arbeid verrichten en wier arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander 
rechtt dan het Nederlandse recht, indien deze bepalingen betrekking hebben op een van 
dee in de detacheringsrichtlijn genoemde onderwerpen, zoals de maximale werktijden en 
hett minimumloon. Het nieuwe lid 7 bepaalt dat deze regeling uitsluitend geldt voor 
werknemerss in een van de in de bijlage bij de richtlijn opgenomen bedrijfstakken. Dit 
betekentt dat de toepasselijkheid van de regeling (voorlopig) beperkt is tot de bouwnijverheid 
enn een aantal verwante bedrijfstakken. De Wet AVV, die overigens niet voorzien is van 
eenn eenduidige scope rule, wordt dus aangevuld met een bepaling die zeer specifiek de 
werkingssfeerr van verbindendverklaringen in bepaalde bedrijfstakken regelt. 

Tijdenss de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werden twee amen-
dementenn ingediend die beide ten doel hadden de in de wet opgenomen beperking van 
dee regeling tot de bouwnijverheid in ruime zin op te heffen. In het amendement van 
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kamerlidd Verburg werd voorgesteld het hele zevende lid te schrappen.82 De kamerleden 
Weekers,, Schimmel en Bussemaker wilden het zesde lid van toepassing doen zijn op bij 
algemenee maatregel van bestuur aangewezen bedrijfstakken. Op deze wijze zou een 
uitbreidingg van de regeling tot andere bedrijfstakken eenvoudiger te realiseren zijn 
geweest.833 Uiteindelijk is het zevende lid geschrapt noch gewijzigd. Wel is er een tweetal 
motiess aangenomen waarin de regering verzocht wordt nut en noodzaak van een uitbreiding 
vann de regeling tot andere bedrijftakken te (doen) onderzoeken. Bij dit onderzoek zou mijns 
inzienss het uitgangspunt moeten zijn dat het toepasselijk verklaren van Nederlandse CAO's 
opp arbeidsovereenkomsten naar buitenlands recht zoveel mogelijk moet worden voorkomen. 
Dezee toepassing doorbreekt namelijk het Europeesrechtelijk vastgestelde systeem van 
verwijzingsregelss en kan onder omstandigheden een ernstige belemmering vormen van 
hett vrij verkeer van diensten. Dit geldt met name ten aanzien van alle aan het loon gerela-
teerdee voorschriften, en specifiek voor alle fondsenbepalingen. 

Toepasselijkheidd van verbindend verklaarde CAO-bepalingen op arbeidsovereenkomsten 
naarr buitenlands recht kan binnen het Nederlandse CAO-systeem verklaard worden vanuit 
dee functie van de verbindendverklaring bij de regulering van de concurrentieverhoudingen 
tussenn bedrijven. Op grond hiervan zou mijns inziens toepassing van een Nederlandse CAO 
opp kortdurend in Nederland werkzame werknemers slechts moeten worden overwogen 
inn bedrijfstakken waarin de grensoverschrijdende activiteiten een serieuze verstoring van 
dee concurrentieverhoudingen veroorzaken. Daarbij moet wel bedacht worden dat concurren-
tieoverwegingenn op zich geen inbreuk rechtvaardigen op het vrij verkeer van diensten. 
Binnenn het systeem van het Europese recht laat een dergelijke belemmering zich met name, 
zoo niet uitsluitend verdedigen vanuit het oogmerk van bescherming van de betrokken 
werknemers.. Afscherming van de eigen arbeidsmarkt om economische redenen is niet 
toegestaan.. Dit betekent onder andere dat de toepassing van het nationale recht of een 
nationalee CAO ook daadwerkelijk voordelen moet opleveren voor de gedetacheerde 
werknemers.. Daarnaast kan toepassen van het recht van het werkland geboden zijn als 
err lacunes dreigen te ontstaan in de rechtsbescherming van gedetacheerde werknemers. 
Inn hoofdstuk 4 van dit deel is betoogd dat de toepassing van de arbeidstijden- en veilig-
heidswetgevingg van het werkland zich mede hieruit laat verklaren. Ook bij CAO's kunnen 
dergelijkee lacunes zich voordoen. Zo is de bouw-CAO in beginsel niet van toepassing op 
werkzaamhedenn buiten Nederland. Als in dat geval ook de CAO van de feitelijke werkplek 
niett van toepassing is, valt de werknemer terug op de bescherming van het wettelijke 
arbeidsrecht.. Of dit daadwerkelijk tot sociale problemen leidt, zal per sector van de 
economiee en per beroepsgroep kunnen verschillen. 

Alss geen van deze problemen zich voordoen, is toepassing van een Nederlandse CAO 
opp gedetacheerde werknemers niet wenselijk en mogelijk in strijd met het EG-recht. In 
dee Memorie van Toelichting erkent de Minister van Sociale Zaken dat toepassing van een 
Nederlandsee CAO niet plaats mag vinden als en voor zover hiermee strijd ontstaat met het 

822 K II 1998-1999 26 524 nr. 8. 

833 K ïl 1998-1999 26 524 nr. 9. 
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EG-recht.844 Deze erkenning is echter niet voldoende: de wetgeving moet mijns inziens 
zodanigg worden ingericht dat strijd met het EG-recht zo min mogelijk voorkomt. Het 
instrumentt van toepasselijk verklaring van Nederlandse verbindend verklaarde CAO's op 
arbeidsverhoudingenn naar buitenlands recht dient dan ook terughoudend en met beleid te 
wordenn ingezet. De Minister wijst hier terecht op in de Nota naar aanleiding van het 
verslag.855 Het wijzigingsvoorstel van het kamerlid Verburg is dan ook terecht niet aan-
genomen. . 

5.44 CAO' s en partijautonomi e 

Hett onderzoek naar de status van verbindend verklaarde CAO-bepalingen in het IPR wijst 
duss uit dat deze beschouwd moeten worden als voorrangsregels. De meeste voor het 
internationalee arbeidsrecht relevante CAO's zijn voorzien van expliciete werkingssfeer-
bepaling.. Deze geven aan wanneer de CAO wel respectievelijk niet van toepassing is. De 
CAO-bepalingenn maken op grond hiervan geen deel uit van de lex causae. Dat in de 
jurisprudentiee en literatuur aan de toepasselijkheid van een nationale CAO betekenis wordt 
gehechtt voor de verwijzing en vice versa, heeft dan ook een andere oorzaak. In Duitsland 
wordtt een keuze in de arbeidsovereenkomst ten gunste van een Duitse CAO gelijk gesteld 
mett een rechtskeuze voor Duits recht. Dit hangt samen met het feit dat naar Duits IPR 
Duitsee CAO's uitsluitend van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten naar Duits recht. 
Dezee voorwaarde stelt het Nederlandse CAO-recht in beginsel niet. Een keuze voor een 
Nederlandsee CAO betekent dus niet automatisch een keuze voor Nederlands recht. Wel 
bouwenn nationale CAO-regelingen in het algemeen voort op het nationale (arbeids)recht. 
Hett toepassen dan wel het toepasselijk verklaren van een Nederlandse CAO zal dan ook 
kunnenn gelden als een indicatie voor een impliciete rechtskeuze ten gunste van Nederlands 
recht.. Omgekeerd is er echter geen reden een keuze voor Nederlands recht te interpreteren 
alss een keuze voor de bijbehorende Nederlandse CAO. 

Hett lijk t enigszins in tegenspraak met het voorrangsregelkarakter van de verbin-
dendverklaringg dat CAO's ook van toepassing kunnen zijn op basis van de partijautonomie. 
Eenn dergelijke CAO-keuze is echter mijns inziens niet te vergelijken met een conflictenrech-
telijkee rechtskeuze. Een CAO-keuze heeft betrekking op gevallen waarin, volgens het recht 
datt de CAO beheerst, de betreffende CAO niet dwingend van toepassing is op de arbeidsover-
eenkomst.. Een bepaling in de individuele arbeidsovereenkomst waarin de CAO alsnog van 
toepassingg wordt verklaard, verandert niets aan de status van de CAO volgens het op die 
CAOO toepasselijke recht. De doorwerking van de CAO-bepalingen in de individuele arbeids-
overeenkomstt wordt in dat geval beheerst door het toepasselijke recht op de individuele 
arbeidsovereenkomst.. Voor zover bij de uitvoering van de CAO-regeling derden zijn be-

844 MvT Ki l 26 524 nr. 3 blz. 3 en 5. 
855 Verg. Nota nav het Verslag K II 26 254 nr. 6 blz. 2. 
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trokken,, zal een CAO-keuze in het algemeen slechts effect hebben als de CAO op dat punt 
voorziett in de mogelijkheid van vrijwillig e aansluiting. 
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