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Eindevaluatie e 

11 IPR, EG-recht en arbeidsrecht: de aanleiding voor  het onderzoek 

Hett IPR met betrekking tot overeenkomsten is binnen de Europese Unie vastgelegd in 
verdragen.. Het bevoegdheidsrecht is opgenomen in het Europees bevoegdheids- en executie-
verdrag,, waarvan de eerste versie tot stand is gekomen in 1968 (het EEX); voor het conflic-
tenrechtt geldt het in 1980 gesloten verdrag met betrekking tot het toepasselijk recht op 
verbintenissenn uit overeenkomst (het EVO). Beide verdragen bevatten (inmiddels) een bij-
zonderee regeling voor individuele arbeidsovereenkomsten. De bevoegdheidsregels van het 
EEXX worden geïnterpreteerd door het Hof van Justitie van de EG. Deze heeft uit de algemene 
bevoegdheidsbepalingg inzake overeenkomsten een speciale regeling ontwikkeld voor indi-
viduelee arbeidsovereenkomsten. Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van San 
Sebastiann is ook in de tekst van het EEX een bijzondere regeling opgenomen en wel in 
art.. 5 en 17 EEX. Ook deze nieuwe verdragsbepalingen kunnen door het Hof uniform wor-
denn uitgelegd. Bij die uitleg kan het Hof een voor de hele Unie geldende afweging maken 
vann de verschillende belangen die gemoeid zijn met een dergelijke bevoegdheidsregel. 
Err mag dan ook verwacht worden dat het bevoegdheidsrecht, door de combinatie van een 
gemeenschappelijkee regel met een centrale interpreterende instantie, in hoge mate gelijk 
iss in de verschillende landen van de Europese Unie. 

Voorr het toepasselijke recht ligt de situatie anders. Weliswaar bestaat er ook op dit 
puntt een verdrag dat uniforme regels bevat. Dit verdrag, dat overigens pas in 1991 in 
werkingg is getreden, kan echter uitsluitend worden uitgelegd door nationale instanties, omdat 
hett Hof van Justitie daartoe nog niet bevoegd is. Inwerkingtreding van het EVO biedt naar 
dee huidige stand van zaken dan ook geen garantie dat de daarin opgenomen conflictregels 
inn alle landen op dezelfde wijze worden toegepast. Maar ook als het verdrag wel uniform 
zouu worden geïnterpreteerd, betekent dit niet dat de conflictenrechtelijke situatie in alle 
lidstatenn gelijk is. Om te beginnen heeft een aantal landen een voorbehoud gemaakt bij 
art.. 7 lid 1 EVO. Daarmee gelden met betrekking tot voorrangsregels niet in alle lidstaten 
dezelfdee regels. Daarnaast bevat het verdrag geen eenduidige omschrijving van het begrip 
voorrangsregel.. De beslissing om bepaalde regelingen aan te merken als voorrangsregels 
iss in hoge mate overgelaten aan de lidstaten. Deze vrijheid van de lidstaten kan de unifi-
cerendee functie van het verdrag verstoren en wel met name op rechtsgebieden die zich 
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opp de grens bevinden tussen publiek- en privaatrecht. Arbeidsrecht bevindt zich bij uitstek 
inn deze 'grijze zone'. In dit weinig uitgekristalliseerde rechtsgebied doet nu de 
detacheringsrichtlijnn zijn intrede. 

Alss gekeken wordt naar de totstandkomingsgeschiedenis van de detacheringsrichtlijn blijkt 
datt deze in het teken staat van het bestrijden van sociale dumping. Sociale dumping is 
eenn van de negatieve bijeffecten van de Europese eenwording, ontstaan uit de combinatie 
vann vrij verkeer van kapitaal en personen met de onvolledige harmonisatie en coördinatie 
vann de nationale systemen van sociaal recht. De feitelijke verschillen in beschermingniveau 
tussenn de lidstaten geven aanleiding tot concurrentie via de arbeidsvoorwaarden; de gebrek-
kigee coördinatie tussen de systemen kan tot gevolg hebben dat er groepen van werknemers 
ontstaann die door geen enkel systeem adequaat worden beschermd. De detacheringsrichtlijn 
beoogtt deze vormen van sociale dumping tegen te gaan door het opstellen van een bij-
zonderee regeling van IPR. In de toelichting op en preambule bij de detacheringsrichtlijn 
wordenn de doelstellingen van de richtlijn nader gespecificeerd. De detacheringsrichtlijn 
moett bijdragen aan de rechtszekerheid van de bij de detachering betrokken individuen. 
Hijj  moet voorkomen dat het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie gepaard 
gaatt met oneerlijke concurrentie en ondergraving van de rechtsbescherming van de betrok-
kenn werknemers. Tevens vult de richtlijn het EVO aan wat betreft de toepassing en hand-
havingg van CAO-bepalingen in internationale gevallen. 

Doordatt de toelichting en de preambule expliciet verwijzen naar het EVO, zijn de 
doelstellingenn van de richtlijn op te vatten als even zovele verwijten aan het conflictenrecht 
inn het algemeen en de regeling van het EVO in het bijzonder. De met invoering van de 
detacheringsrichtlijnn beoogde doelen worden met het EVO blijkbaar niet bereikt en misschien 
zelfss niet nagestreefd. Het zijn deze 'verwijten' die in dit boek aan een nader onderzoek 
zijnn onderworpen. Daartoe werden de volgende vragen geformuleerd: welke belangen spelen 
eenn rol in het internationale arbeidsrecht en hoe werken deze belangen door in het conflic-
tenrecht;; leidt het systeem van het EVO inderdaad tot de door de commissie gesignaleerde 
lacuness in de rechtsbescherming van gedetacheerde werknemers; zo ja, biedt de detache-
ringsrichtlijnn hiervoor een adequate remedie; en tenslotte, welke rol spelen CAO's in het 
conflictenrechtt voor individuele arbeidsovereenkomsten? Ter beantwoording van deze vragen 
iss onderzoek verricht naar het arbeidsrecht en het conflictenrecht in Frankrijk, Duitsland 
enn Nederland. Het verslag van dit onderzoek is opgenomen in deel I en II van dit boek. 

Eenn onderzoek naar de achtergronden van de detacheringsrichtlijn kan zich echter niet 
beperkenn tot het conflictenrecht. De detacheringsrichtlijn is een Europese regeling, gebaseerd 
opp de verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer van diensten. Dit roept onvermijdelijk 
dee vraag op naar de verhouding tussen conflictenrecht en vrij verkeer. Deze vraag is onder-
zochtt in deel III van dit boek. De in deel II en III verworven inzichten worden gebruikt 
inn deel IV, waarin het EVO aan een nader onderzoek wordt onderworpen. Bij dit onderzoek 
iss de Nederlandse rechtspraktijk als uitgangspunt genomen. In dit deel wordt onder andere 
uitgebreidd aandacht besteed aan de werkingssfeerbepalingen in Nederlandse algemeen 
verbindendd verklaarde CAO's. In de nu volgende conclusie worden de bevindingen uit de 
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voorgaandee delen samengevat, voor zover ze relevant zijn voor de beoordeling van de 
detacheringsrichtlijn. . 

22 Systemen van internationaal arbeidsrecht 

Hett Europese conflictenrecht zoals dat is opgenomen in het EVO, is gebaseerd op het 
Savigniaansee model van IPR. Dit houdt onder andere in dat het is opgebouwd uit een 
systeemm van meerzijdige verwijzingsregels. Op grond van deze verwijzingsregels wordt 
bepaaldd welk recht van toepassing is op een internationale rechtsverhouding of een te 
onderscheidenn aspect daarvan. In de verwijzingsregel wordt voor een specifieke verwij-
zingscategorie,, in casu de individuele arbeidsovereenkomst, een aanknopingsfactor gefor-
muleerd.. Bij het kiezen van de aanknopingspunten en het formuleren van de uiteindelijke 
aanknopingsfactorr kunnen verschillende belangen een rol spelen. Zo kan grote betekenis 
wordenn gehecht aan de rechtszekerheid en het honoreren van legitieme partijverwachtingen 
off  kan juist het meeste belang worden gehecht aan het beschermen van de zwakkere con-
tractspartij.. Daarnaast kunnen ook bovenindividuele belangen de verwijzing sturen. Hierbij 
kann voor het arbeidsrecht gedacht worden aan de organisatie van het nationale bedrijfsleven 
c.q.. de nationale arbeidsmarkt. Het feit dat de verwijzingsregel de individuele arbeid-
sovereenkomstt als uitgangspunt neemt, sluit mijns inziens niet uit dat bij het formuleren 
vann de aanknopingsfactor ook of met name overwegingen met betrekking tot het collectief 
belangg een rol spelen. 

Hett conflictenrechtelijke systeem van een land is dus de resultante van een afweging 
vann de diverse bij het internationale rechtsverkeer betrokken belangen. Deze afweging kan 
perr land anders uitvallen. In het IPR wordt in dit verband wel een onderscheid gemaakt 
tussenn de Romaanse rechtsstelsels, waaronder het Franse, en de Germaanse stelsels als 
hett Duitse en het Nederlandse recht. In Frankrijk neemt de bescherming van de nationale 
rechtsordee in het conflictenrecht vanouds een belangrijke plaats in. Een scherpe scheiding 
tussenn meerzijdige verwijzingsregels en eenzijdige afbakeningsregels wordt niet gemaakt. 
Daarnaastt maakt ook het vreemdelingenrecht deel uit van het IPR. Duitsland en Nederland 
daarentegenn kennen een tamelijk open systeem van meerzijdige conflictregels, waarin de 
partijbelangenn en de Entscheidungsharmonie een centrale rol spelen. Met name in Duitsland 
wordtt dit onderbouwd met behulp van een strenge dogmatische scheiding tussen meerzijdige 
verwijzingsregelss voor het privaatrecht en eenzijdige afbakeningsregels voor het publiek-
recht.. Het vreemdelingenrecht vormt in Duitsland een afzonderlijk rechtsgebied. 

Naastt de verschillen in het IPR, onderscheiden de onderzochte landen zich ook van 
elkaarr wat betreft het interne arbeidsrecht. In het Franse arbeidsrecht speelt wetgeving 
eenn grote rol. Net als bij het IPR vertoont het Franse recht ook hier een grote mate van 
eenheid.. All e aspecten van arbeidsrecht zijn namelijk opgenomen in één boek, de Code 
dudu Travail. Dit bevat zowel het arbeidsovereenkomstenrecht als het arbeidsomstandigheden-
rechtt en het collectieve arbeidsrecht. Daarnaast reguleert het bepaalde aspecten van de 
arbeidd in de koloniën en het vreemdelingenrecht. Het Duitse arbeidsrecht wordt daarentegen 
gekenmerktt door een verspreiding van de regelgeving over een scala aan afzonderlijke 
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wetten.. Tussen de diverse regelingen worden ook hier strenge dogmatische onderscheidingen 
aangebrachtt waarbij het verschil tussen privaatrecht en publiekrecht een belangrijke rol 
speelt.. Het Duitse arbeidsrecht als geheel wordt gekenmerkt door de centrale rol van de 
individuelee en collectieve partijautonomie. Het Nederlandse arbeidsrecht wordt tenslotte, 
nett als het Duitse, gekenmerkt door de versnippering over meerdere wetten en de onder-
scheidingg tussen publiekrecht en privaatrecht. In een aantal andere opzichten is Nederland 
echterr niet vergelijkbaar met Duitsland. Het Nederlandse arbeidsrecht is, in tegenstelling 
tott het Duitse, namelijk niet gebaseerd op het liberale principe van de individuele en 
collectievee autonomie. Hoewel de centrale loonpolitiek inmiddels verleden tijd is, is het 
Nederlandsee systeem nog steeds corporatistisch van aard. Dit betekent dat de sociale 
partnerss een centrale plaats innemen bij de regulering van de arbeidsverhoudingen. De 
individuelee partijautonomie kan niet alleen worden ingeperkt ten gunste van de bescherming 
vann de werknemer maar wijkt ook, en in het verleden vooral, ten gunste van de sociaal-
politiekee sturing van de arbeidsmarkt. Deze verschillen in zowel het IPR als het arbeidsrecht 
hebbenn ertoe geleid dat voor de inwerkingtreding van het EVO in de onderzochte landen 
ookk drie verschillende systemen van internationaal arbeidsrecht bestonden. 

Inn Frankrijk was er een duidelijke parallel te trekken tussen het interne arbeidsrecht en 
hett IPR. Het arbeidsrecht was één geheel, en vrijwel integraal van openbare orde. Dit 
karakterr van het interne arbeidsrecht leidde ertoe dat het Franse recht van toepassing werd 
geachtt op alle arbeid in Frankrijk. Deze regel werd na verloop van tijd gebilateraliseerd 
enn vertaalde zich in een gesloten verwijzingsregel gebaseerd op de territoriale gelding van 
hett arbeidsrecht. Daarnaast werd de arbeidsovereenkomst onderworpen aan de verwij-
zingsregell  voor overeenkomsten in het algemeen die gebaseerd was op de partijautonomie. 
Dezee twee regels werden met elkaar verzoend door middel van een het aan het interne 
arbeidsrechtt ontleend principe. Dit principe werd aangeduid als de ordre public social en 
ookk wel als loi la plus favorable. Beide begrippen verwijzen naar het feit dat het dwingende 
karakterr van het arbeidsrecht bijna nooit absoluut is, maar slechts afwijkingen ten nadele 
vann de werknemer verbiedt. Getransponeerd naar het conflictenrecht resulteerde dit in een 
systeemm van begunstiging van de werknemer. 

Ookk in Duitsland was sprake van een parallellie tussen arbeidsrecht en IPR. Het IPR-
systeemm in Duitsland was vanouds, veel meer dan het Franse, gericht op de private belangen 
vann bij de internationale rechtsverhouding betrokken individuen. Hierdoor vertoonde het 
Duitsee iPR-systeem een grotere openheid voor de toepassing van buitenlands recht. Dit 
werdd in zekere zin ondersteund door een liberale, op de contractsvrijheid georiënteerde 
opvattingg over de arbeidsverhouding in het interne Duitse arbeidsrecht. De (internationale) 
arbeidsverhoudingg werd primair gezien als een overeenkomst. Inperking van de partijauto-
nomie,, zowel intern als internationaal, diende te worden gerechtvaardigd en mocht niet 
verderr gaan dan nodig voor het beoogde doel. Dit resulteerde in een verwijzingsregel met 
eenn sterk individuele oriëntatie. Rechtskeuze was toegestaan en er was veel ruimte om 
aff  te wijken van de standaardaanknoping op grond van de persoonlijke karakteristieken 
enn omstandigheden van de partijen bij de internationale arbeidsovereenkomst. De bescher-
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mingg van collectieve belangen werd zowel in het arbeidsrecht als in het IPR streng ge-
scheidenn van de regulering van de individuele arbeidsovereenkomst. 

Inn Nederland tenslotte was van een parallellie tussen het interne arbeidsrecht en het 
IPRR mijns inziens slechts in beperkte mate sprake. Het Nederlandse IPR is individueel 
georiënteerdd en vertoont in dat opzicht grote gelijkenis met het Duitse. De in de jurispruden-
tiee ontwikkelde verwijzingsregel voor arbeidsovereenkomsten was, net als in Duitsland, 
individueell  georiënteerd en liet ruimte voor de partijautonomie. Beide stelsels hanteerden 
inn principe een strikt onderscheid tussen verwijzing en voorrangsregelleer, zij het dat in 
Nederlandd de onderscheiding tussen deze twee methodes niet uitsluitend was gebaseerd 
opp de onderscheiding tussen publiekrecht en privaatrecht. De opdeling van het recht in 
aspectenn met strikt individuele of juist bovenindividuele betekenis sloot ook in Nederland 
aann bij de interne versplintering van het arbeidsrecht. Daarmee eindigt echter de gelijkenis 
tussenn Nederland en Duitsland. Het Nederlandse arbeidsrecht had en heeft immers, in 
tegenstellingg tot het Duitse arbeidsrecht, een corporatistisch karakter. Deze karakteristiek 
vann het interne arbeidsrecht was in de praktijk echter nauwelijks van betekenis voor de 
verwijzingsregel.. Wel speelde dit kenmerk van het interne arbeidsrecht een belangrijke 
roll  bij de conflictenrechtelijke status van het corporatistische regelingsinstrument bij uitstek: 
dee CAO. Op de conflictenrechtelijke status van CAO's wordt in een afzonderlijke paragraaf 
naderr ingegaan. 

Hoewell  er dus duidelijke verschillen in uitgangspunt zijn aan te wijzen tussen de drie 
onderzochtee rechtsstelsels, vertoonde het conflictenrecht van de drie landen voor de 
inwerkingtredingg van het EVO een grote mate van overeenstemming ten aanzien van de 
vraagg welke aanknopingspunten in het internationale arbeidsrecht een belangrijke rol spelen. 
Ditt zijn - naast de partijautonomie - de gewoonlijke werkplek, de feitelijke werkplek, 
dee vestiging van de onderneming, de vestiging van de werkgever-rechtspersoon, de plaats 
vann totstandkomen van de overeenkomst en de herkomst of nationaliteit van partijen. De 
verwijzingsregell  was in belangrijke mate gebaseerd op de locus laboris, een begrip dat 
kann verwijzen naar zowel de gewoonlijke werkplek als de onderneming waar de betrokken 
werknemerr deel van uitmaakt. De verschillen tussen de rechtsstelsels uitten zich in (1) 
dee rol van de partijautonomie bij de verwijzing, (2) het open dan wel gesloten karakter 
vann de verwijzingsregel en (3) de mate waarin en de reden waarom de verwijzing werd 
doorkruistt door voorrangsregels en regels van openbare orde. 

Inmiddelss heeft het EVO het conflictenrecht voor arbeidsovereenkomsten binnen de 
Europesee Unie tot op grote hoogte geünificeerd. Verschillen in opvatting over de rol van 
dee partijautonomie worden in belangrijke mate ondervangen door de regeling van art. 6 
lidd 1 EVO. Op de vraag hoe deze bepaling moet worden uitgelegd, ben ik ingegaan in deel 
IVV van dit boek. In het kader van de door de detacheringsrichtlijn bestreken problematiek 
iss de uitleg van art. 6 lid 1 EVO echter niet relevant. Ik beperk mij in het vervolg dan ook 
tott de objectieve verwijzingsregel en het leerstuk van de voorrangsregels. 
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33 Art . 6 lid 2 EVO 

3.11 Arbeidsmarkt en non-discriminatie 

Dee objectieve verwijzingsregel voor arbeidsovereenkomsten is opgenomen in art. 6 lid 
22 EVO. Deze verwijzingsregel knoopt primair aan bij het land waar de werkzaamheden 
gewoonlijkk worden verricht. Bij afwezigheid van zo'n vast werkland wordt aangeknoopt 
bijj  de vestiging van de werkgever die de betrokken werknemer in dienst heeft genomen. 
Ditt alles voor zover niet een ander land nauwer bij de overeenkomst is betrokken. In het 
EVOO staat dus de locus laboris centraal, overigens zonder dat dit begrip nader wordt uit-
gelegd.. Ook de aanknoping aan de werkgever en het open einde van de verwijzingsregel 
behoevenn nadere invulling. Zolang het Hof van Justitie op deze punten geen uitsluitsel 
kann geven, kunnen er verschillen blijven bestaan tussen de nationale systemen van conflic-
tenrecht.. De in de vorige paragraaf beschreven verschillen in uitgangspunten zullen daarbij 
opnieuww een rol kunnen spelen. De vrijheid van de lidstaten is echter niet onbeperkt. Het 
EVOO zelf bevat in art. 18 een specifieke bepaling over de uitleg van het verdrag. Bij deze 
uitlegg dient de nationale rechter rekening te houden met het internationale karakter van 
dee daarin opgenomen regels en met de wenselijkheid om eenheid te bereiken in de wijze 
waaropp zij worden uitgelegd en toegepast. Hiervoor kan de rechter te rade gaan bij andere 
instantiess in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt de uitleg van de objectieve verwij-
zingsregell  echter ook gestuurd door andere delen van het EG-recht en wel het bevoegdheids-
rechtt en het vrij verkeer van werknemers. Op deze twee terreinen is het Hof van Justitie 
well  bevoegd. 

Opp basis van de uitspraken van het Hof van Justitie inzake het EEX kan worden 
geconcludeerdd dat de locus laboris verwijst naar de plaats waar of van waaruit de werk-
nemerr gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. Voor werknemers die zijn opgenomen 
inn een arbeidsorganisatie is dit de plaats van vestiging van de onderneming waarvan ze 
deell  uitmaken. In het Duitse IPR wordt hiervoor de term Eingliederung gebruikt. Voor 
werknemerss die niet zijn opgenomen in een arbeidsorganisatie heeft het Hof van Justitie 
inn het arrest Rutten-Cross voor de uitleg van de locus laboris aansluiting gezocht bij het 
zwaartepuntt van de werkzaamheden, het centrum van waaruit ze opereren. De jurisprudentie 
inzakee het EEX kan ook gebruikt worden voor de nadere uitleg van het begrip 'vestiging' 
inn art. 6 lid 2 onder b EVO. De parallel tussen het EEX en het EVO is echter niet volledig. 
Dee EEX-rechtspraak kan bijvoorbeeld geen helderheid verschaffen over de vraag of en 
wanneerr van de vaste aanknopingen mag worden afgeweken op grond van een nauwere 
bandd met een ander land. Nadere criteria hiervoor kunnen wel worden ontleend aan de 
rechtspraakk inzake het vrij verkeer binnen de Europese Gemeenschap. 

Werknemerss die in het kader van het vrij verkeer van diensten gedurende korte tijd 
werkzaamhedenn verrichten in een bepaald land, gaan in het algemeen geen deel uitmaken 
vann de arbeidsmarkt van dat land. Aldus besliste het Hof van Justitie in het arrest Rush 
Portuguesa.. Werknemers die voor onbepaalde tijd worden overgeplaatst of in een ander 
landd bij een nieuwe werkgever in dienst treden, betreden wel de arbeidsmarkt van de lidstaat 
vann ontvangst. Dit is af te leiden uit de jurisprudentie inzake het vrij verkeer van werk-
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nemerss binnen de Unie en in de verhouding met Turkije. Het verschil tussen deze twee 
soortenn arbeidsmobiliteit schuilt zowel in de intentie van partijen als in de duur van de 
uitzending.. Voor een groot aantal internationale arbeidsverhoudingen biedt het EG-recht 
evenwell  geen duidelijke richtlijn. Dit kan veroorzaakt worden doordat de uitvoering van 
dee internationale arbeidsovereenkomst niet duidelijk is te lokaliseren, zoals bij werkzaam-
hedenn in het internationale transport. Het EG-recht zelf creëert echter ook onduidelijkheid 
doordatt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie twee verschillende arbeidsmarkt-
begrippenn een rol spelen. In een aantal arresten verwijst het begrip naar de plaats waar 
vraagg en aanbod van werk elkaar treffen. Het gaat dan om de arbeidsmarkt waarop de 
arbeidsovereenkomstt tot stand komt. In andere gevallen ligt echter de nadruk op de markt 
waarr de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd. Hierdoor is er een groep werknemers die 
relevantee contacten heeft met meer dan een arbeidsmarkt. Tot deze groep behoren bijvoor-
beeldd uitzendkrachten, maar ook uitgezonden werknemers die in het land van ontvangst 
eenn min of meer permanente arbeidsplaats innemen. In al die gevallen is de arbeidsovereen-
komstt tot stand gekomen op de ene markt, terwijl de uitvoering plaatsvindt op een andere 
arbeidsmarkt. . 

Dee verwijzingsregel van art. 6 lid 2 EVO wijst uiteindelijk één rechtsstelsel aan als 
toepasselijkk recht. Dat betekent dat er een keuze moet worden gemaakt tussen de diverse 
betrokkenn markten. Daarbij moet ervan worden uitgegaan dat de regeling van het EVO 
gerichtt is op het bepalen van het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst in zijn 
geheel.. Een splitsing tussen de totstandkoming en beëindiging enerzijds en de uitvoering 
vann de overeenkomst anderzijds past slecht in het systeem van het EVO. Zowel in het EVO 
alss in het EG-recht lijk t daarbij de plaats van uitvoering in beginsel van groter gewicht 
dann de plaats van totstandkoming. Toepassing van het recht van het land van herkomst 
dientt dus te worden gerechtvaardigd. In het IPR wordt deze rechtvaardiging gevonden in 
hett waarborgen van de continuïteit van de rechtsverhouding. Verder kan een rol spelen 
datt de partijen vertrouwd zijn met het rechtsstelsel van het land van herkomst en hier hun 
verwachtingenn op hebben afgestemd. Het land van uitvoering van de overeenkomst is in 
eenn aantal gevallen van ondergeschikt belang, bijvoorbeeld als de uitzending plaatsvindt 
inn het kader van noodhulp aan ontwikkelingslanden. De uitgezonden werknemer zou in 
datt geval beschermd moeten worden tegen de toepassing van 'exotische' rechtsstelsels. 
Hett laatste argument is met name relevant als het recht van het land van ontvangst minder 
beschermingg biedt dan het recht van het land van herkomst. Tegenover de argumenten 
tenn gunste van het land van herkomst staan de argumenten die pleiten voor juridische 
integratiee in het land van ontvangst. De arbeidsmarkt van het land van ontvangst kan 
verstoordd worden als een (grote) groep werknemers onder sterk afwijkende arbeidsvoorwaar-
denn werkt. Als deze arbeidsvoorwaarden minder gunstig zijn dan die van de eigen 
werknemers,, krijgt de afwijkende behandeling van de buitenlandse werknemers bovendien 
eenn duidelijk aspect van discriminatie. Dit laatste argument geeft de juridische integratie 
vann werknemers met een internationale arbeidsovereenkomst in het land van ontvangst 
eenn vreemdelingenrechtelijk aspect. Dit aspect werkt op verschillende manieren door in 
hett conflictenrecht. 
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Alss een arbeidsplaats in een bepaald land alleen maar open staat voor werknemers met 
eenn specifieke buitenlandse nationaliteit, maakt deze arbeidsplaats niet of nauwelijks deel 
uitt van de lokale arbeidsmarkt. Het duidelijkste voorbeeld hiervan wordt gevormd door 
dee positie van diplomaten. Hun arbeidsverhouding wordt beheerst door het recht van het 
landd dat ze vertegenwoordigen. Ook in het Duitse piloten-arrest berust de legitimatie voor 
hett toepassen van het recht van de gemeenschappelijke nationaliteit mede op het feit dat 
dee (Amerikaanse) nationaliteit van de werknemer een noodzakelijke voorwaarde was voor 
hett totstandkomen van de overeenkomst. Binnen de Europese Unie mag de nationaliteit 
vann de werknemer echter vrijwel nooit een rol spelen bij het totstandkomen van de arbeids-
overeenkomst.. Het vrij verkeer van werknemers verzet zich hiertegen. 

Ookk de vreemdelingenrechtelijke positie van de arbeidsmigrant is binnen Europees 
verbandd anders dan daarbuiten. Als een werknemer na afloop van het dienstverband het 
werklandd dient te verlaten, valt de werknemer na ontslag in het algemeen terug op de 
arbeidsmarktt van het land van herkomst. Dit versterkt de betrokkenheid van het land van 
herkomstt bij de arbeidsovereenkomst. Binnen Europa is een dergelijke directe koppeling 
tussenn dienstverband en verblijfsrecht echter niet meer aanwezig. Dit betekent dat bij 
arbeidsmobiliteitt tussen de landen van de Europese Unie sommige redenen voor het ontstaan 
vann de uitzendingsregel zich niet, of in mindere mate, voordoen. De belangrijkste argumen-
tenn voor toepassing van het recht van het land van herkomst zijn dan gelegen in de continuï-
teitt van de arbeidsverhouding en de onderlinge afstemming van de voor de rechtspositie 
vann de werknemer relevante rechtsgebieden. Deze relevante rechtsgebieden zijn, naast dus 
hett vreemdelingenrecht, het sociale zekerheidsrecht en het belastingrecht. 

Ikk kom dan tot de volgende uitleg van art. 6 lid 2 EVO. Als de werknemer wordt over-
geplaatstt of uitgezonden naar een ander land, kan gedurende een bepaalde tijd het recht 
vann het land van herkomst van toepassing blijven. Voorwaarde is wel dat er een juridische 
bandd met het uitzendende bedrijf blijf t bestaan. Voor kortdurende uitzendingen in het kader 
vann het vrij verkeer van diensten, geldt dat deze tijdelijk zijn in de zin van art. 6 lid 2 
onderr a EVO. Ook als de uitzending niet plaatsvindt in het kader van een dienstverrichting, 
iss te verdedigen dat bij werkzaamheden met een beoogde duur van maximaal 1 a 2 jaar 
toepassingg wordt gegeven aan art. 6 lid 2 onder a EVO. Bij een verblijf van vijfjaar of 
langerr wordt de werknemer geacht te zijn geïntegreerd in de arbeidsmarkt van de lidstaat 
vann ontvangst. Hierop kan hoogstens een uitzondering worden gemaakt als de arbeidsplaats 
geenn deel uitmaakt van de arbeidsmarkt van het land van ontvangst omdat deze is voor-
behoudenn aan werknemers met een bepaalde nationaliteit. Voor uitzendingen korter dan 
55 jaar zijn er nog duidelijke verschillen in de rechtspositie van de migrant-werknemer ten 
opzichtee van zijn andere collega's, bijvoorbeeld in het sociale zekerheidsrecht en het 
internationalee belastingrecht. Of ook ten aanzien van het toepasselijk recht een dergelijk 
onderscheidd moet worden gemaakt, zal afhangen van de omstandigheden van het geval. 
Hierbijj  zijn met name die omstandigheden relevant die de band met het land van herkomst 
versterken,, zoals expatriate-voorzieningen, repatriérings- en reïntegratieplichten. De nationa-
liteitt speelt alleen een rol bij uitzending van en naar derde landen en in gevallen waarin 
onderr het EG-recht discriminatie is toegestaan. 
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Meerzijdige,, neutrale verwijzingsregels zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat de 
nationalee rechtssystemen uitwisselbaar zijn. Voor het arbeidsrecht is deze vooronderstelling 
slechtss beperkt houdbaar: het feitelijke beschermingsniveau kan van land tot land sterk 
verschillen.. De uitzendingsregel is in het verleden ontwikkeld om de uitgezonden 
werknemerr te beschermen tegen toepassing van minder ontwikkelde stelsels van ar-
beidsrecht.. Bij uitzending van landen met een laag naar landen met een hoog bescher-
mingsniveauu ligt de situatie echter omgekeerd. De toepassing van het recht van het land 
vann ontvangst op de arbeidsverhouding van migrerende werknemers heeft in die gevallen 
eenn duidelijk aspect van non-discriminatie. Aan een meerzijdige uitzendingsregel zijn dus 
nadelenn en risico's verbonden, die samenhangen met de feitelijke verschillen in bescher-
mingsniveauu tussen de nationale stelsels van arbeidsrecht. In het algemeen kunnen deze 
nadelenn worden ondervangen via het vreemdelingenrecht. Het vreemdelingenrecht kan de 
instroomm van buitenlandse werknemers op de nationale arbeidsmarkt reguleren. Daarnaast 
kann bij het verstrekken van een werkvergunning worden geëist dat de migrerende werk-
nemerr ten minste de rechtsbescherming geniet die gebruikelijk is in het land waar hij werkt. 
Binnenn de Europese Unie is deze vreemdelingenrechtelijke component van het internationale 
arbeidsrechtt echter uitgeschakeld. De regulering van de rechtspositie van migrerende 
werknemerss is daardoor in versterkte mate gebaseerd op het conflictenrecht. Deze 
verschuivingg is het duidelijkst voelbaar in die landen die deze twee rechtsgebieden dog-
matischh scherp onderscheiden, zoals Duitsland en Nederland. 

3.22 Conclusie 

Hett EVO knoopt aan bij de locus laboris. Dit begrip verwijst naar het centrum waar of van 
waaruitt de werkzaamheden van de werknemer plaatsvinden. Bij deze invulling valt de locus 
laboriss meestal samen met de arbeidsmarkt waarop de arbeidsovereenkomst wordt uit-
gevoerd.. Noch de locus laboris, noch het arbeidsmarkt-criterium geven echter een eenduidig 
antwoordd op de vraag hoe lang, wanneer en waarom bij uitzending mag worden vast-
gehoudenn aan toepassing van het recht van het land van herkomst. Wel is er binnen de 
Europesee Unie een grote mate van overeenstemming over het feit dat het toepasselijk recht 
opp de arbeidsovereenkomst niet dient te veranderen als de werknemer korte tijd naar het 
buitenlandd wordt uitgezonden. In dat geval wijkt het toepasselijk recht op de arbeidsovereen-
komstt dus af van het recht van de feitelijke werkplek. Als het desondanks wenselijk wordt 
geachtt bepaalde regelingen uit het recht van de feitelijke werkplek toe te passen op de 
arbeidsverhoudingg van de gedetacheerde werknemer, kan hiertoe binnen de Europese Unie 
geenn beroep meer worden gedaan op het vreemdelingenrecht. Zowel in het nationale recht 
alss in de detacheringsrichtlijn wordt in dat geval teruggevallen op het leerstuk der voor-
rangsregels. . 
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44 Voorrangsregels 

4.11 Identificatieproblemen 

Hett leerstuk der voorrangsregels is een in beginsel eenzijdige methode van conflictenrecht. 
Hett leerstuk neemt niet de rechtsverhouding tot uitgangspunt maar een rechtsregel of 
complexx van rechtsregels. Aan deze rechtsregel wordt vervolgens een ruimtelijke werkings-
sfeerr toegekend die aansluit bij de ratio van de regel. De partijautonomie speelt hierbij 
geenn enkele rol. Dit laatste hangt samen met het karakter van voorrangsregels. Deze zijn 
namelijkk in het algemeen gericht op het waarborgen van buiten de individuele rechtsver-
houdingg gelegen belangen. Koopmans merkte in zijn preadvies uit 1966 echter op dat er 
eenn verschil bestaat tussen het arbeidsrecht en andere rechtsgebieden waarin voorrangsregels 
eenn belangrijke rol spelen, zoals het mededingingsrecht en de regulering van im- en export. 
Exportrestrictiess en mededingingsregels hebben altijd het karakter van voorrangsregels, 
maarr zijn niet altijd in elke rechtsorde aanwezig. De onderwerpen die geregeld worden 
inn de verschillende nationale stelsels van arbeidsrecht zijn echter grosso modo gelijk, maar 
dee wijze waarop de regeling is vormgegeven vertoont grote variatie in tijd en plaats. Zowel 
Nederlandd als Duitsland en Frankrijk kennen regels van ontslagrecht, maar alleen in Neder-
landd wordt het ontslagrecht bepaald door een publiekrechtelijk systeem van vergunningen. 
Elkk van de drie landen kent regelingen met betrekking tot het loon. Duitsland kent echter 
geenn wettelijk minimumloon, terwijl de Nederlandse Wet minimumloon een voorrangsregel 
is. . 

Dee beslissing om een arbeidsrechtelijke regeling aan te merken als voorrangsregel vloeit 
duss niet noodzakelijk voort uit de aard van de geregelde materie. Zij hangt samen met 
hett belang dat in de nationale rechtsorde wordt toegekend aan de betreffende regeling en 
iss daarnaast ingegeven door nationaal bepaalde variaties in handhavingsmethoden. De 
omvangg en afbakening van de groep voorrangsregels verschilt dus van land tot land. Het 
iss dan ook logisch dat de Europese Commissie in zijn diverse voorstellen met betrekking 
tott het internationale arbeidsrecht binnen de Europese Gemeenschap nooit aansluiting heeft 
gezochtt bij de status die de arbeidsrechtelijke regels hebben in het nationale recht, maar 
steedss het te reguleren onderwerp als uitgangspunt heeft genomen. Zo ook in de detache-
ringsrichtlijn. . 

4.22 Soorten voorrangsregels en hun werkingssfeer 

Hett leerstuk der voorrangsregels is niet gericht op de onderling afstemming van de diverse 
bijj  de rechtsverhouding betrokken rechtsstelsels. Het eenzijdige karakter van de afbakening 
maaktt het mogelijk dat op een bepaalde rechtsvraag meerdere nationale regels van toepas-
singg zijn of juist geen enkele. In het arbeidsrecht kunnen beide vormen van disharmonie 
tott problemen leiden. Als meer dan één regeling van toepassing is op dezelfde arbeidsver-
houding,, kan de werkgever geconfronteerd worden met dubbele verplichtingen. Dit is onder 
omstandighedenn in strijd met het vrij verkeer van diensten binnen de Europese Unie. Ander-
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zijdss kan het ontbreken van enige regelgeving een ernstige ondergraving betekenen van 
dee rechtbescherming van de betrokken werknemers. Ook dit is EG-rechtelijk een onwense-
lijkee situatie, zeker ten aanzien van onderwerpen ten aanzien waarvan het EG-recht voorziet 
inn minimumharmonisatie. Een dergelijke harmonisatie heeft onder andere plaatsgevonden 
opp de voor de detacheringsrichtlijn relevante terreinen van de arbeidsomstandigheden en 
werktijden.. Het kan dus vanuit het oogpunt van het Europese recht noodzakelijk zijn om 
ookk ten aanzien van rechtsregels die traditioneel worden beschouwd als voorrangsregels, 
tee komen tot onderlinge afstemming van het toepasselijke recht. Op de meeste terreinen 
geeftt het Hof van Justitie dan de voorkeur aan toepassing van het recht van het land van 
vestigingg van de werkgever-dienstverrichter. Dit geldt in ieder geval voor regelingen die 
dee organisatie van de werkgever betreffen, zoals het medezeggenschapsrecht. Ten aanzien 
vann veiligheid op de werkplek, verplichte zondagsrust en andere 'modaliteiten van de 
uitvoering'' is daarentegen het feitelijke werkland primair aangewezen om regelingen te 
treffen.. Tenslotte staat het EG-recht niet in de weg aan toepassing door het land van 
ontvangstt van regels met betrekking tot het minimumloon en de wetgeving van openbare 
orde.. Op dit punt lijk t het EG-recht conflictenrechtelijk neutraal: het land van ontvangst 
magg zijn eigen regelingen opleggen op binnen het territoir verrichte werkzaamheden, maar 
dezee lijken niet voor te gaan boven de corresponderende regelingen van het land van her-
komst.. Dit zou voor de wetgeving van openbare orde aansluiten op het gegeven dat ook 
inn het conflictenrecht elk land zelf zijn eigen openbare orde bewaakt. 

Dee analyse van de rechtspraak inzake het vrij verkeer van diensten leidt tot de conclusie 
datt er in het arbeidsrecht verschillende soorten (voorrangs)regels voorkomen en wel aan 
dee werkplek gekoppelde regelingen, aan de vestiging van de werkgever gekoppelde regelin-
genn en overige regelingen. Onder deze laatste categorie vallen zowel de regels van openbare 
ordee als het minimumloon. Een dergelijke onderverdeling is ook terug te vinden in het 
internee arbeidsrecht en in - de literatuur over - het IPR. Het belangrijkste voorbeeld van 
eenn regeling die zich primair richt op de (organisatie van de) onderneming, is de Neder-
landsee Wet op de ondernemingsraden. Deze wet is van toepassing als zich binnen Nederland 
eenn onderneming van een bepaalde omvang bevindt. Een aantal andere arbeidsrechtelijke 
regelingenn richt zich voornamelijk op de organisatie van de feitelijke werkzaamheden en 
dee inrichting van de werkplek. Voorbeelden hiervan zijn - in Nederland - de arbeidsomstan-
dighedenwett en de arbeidstijdenwet. Zowel de WOR als de Arbo-wet zijn te beschouwen 
alss collectieve regelingen. De regelingen hebben betrekking op de organisatie van de 
ondernemingg als zodanig en/of de inrichting van de feitelijke werkplek. Ze zijn voor hun 
toepassingg niet afhankelijk van het bestaan van een individuele arbeidsovereenkomst en 
creërenn voorzieningen die alle de op de werkplek aanwezigen of de werkgemeenschap 
alss geheel ten goede komen. De bijzondere positie van deze regels in het IPR laat zich niet 
uitsluitendd verklaren vanuit het leerstuk der voorrangsregels, maar heeft ook kenmerken 
vann kwalificatie: de regelingen behoren namelijk niet of niet geheel tot het arbeidsovereen-
komstenrecht.. In theorie is het daarom mogelijk voor deze bijzondere 'verwijzingscate-
gorieèn'' het coördinatieprobleem in Europa op te lossen door in een richtlijn of verordening 
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eenn duidelijke omschrijving te geven van de betreffende regels en vervolgens voor die 
regelss eigen meerzijdige verwijzingsregels vast te stellen. 

Err is echter ook een groep voorrangsregels die wel betrekking heeft op de overeen-
komstenrechtelijkee aspecten van de arbeidsverhouding. De bijzondere status van dit type 
regelss kan zijn geïnspireerd door verschillende motieven. Soms wordt de regeling be-
schouwdd als inbreuk op de contractsvrijheid die alleen gerechtvaardigd is als de arbeids-
marktt van de regulerende staat duidelijk bij de arbeidsverhouding is betrokken. De voor-
rangsregelstatuss komt dan voort uit een liberaal principe. Relevanter in het kader van grens-
overschrijdendee detacheringen zijn echter de regelingen die van toepassing zijn op alle 
arbeidd verricht binnen het territoir. De belangrijkste voorbeelden hiervan in het Nederlandse 
rechtt zijn de Wet minimumloon en de Algemene wet gelijke behandeling. In beide gevallen 
hangtt de wenselijkheid van toepassing van de Nederlandse regeling samen met het feit 
datt het beschermingsniveau geboden door buitenlandse stelsels van arbeidsrecht wezenlijk 
kann verschillen van het beschermingsniveau geboden door het Nederlandse recht. Hierdoor 
kann toepassing van buitenlands recht niet alleen in strijd komen met fundamentele begin-
selenn van Nederlands recht, maar ook leiden tot een verstoring van de concurrentiever-
houdingenn op de Nederlandse markt, oftewel tot sociale dumping. Zowel het waarborgen 
vann de Nederlandse openbare orde als het beschermen tegen sociale dumping dwingen 
echterr niet tot een onvoorwaardelijke toepassing van het Nederlands recht. Het is voldoende 
alss voorzien wordt in een 'kwaliteitscontrole': als het buitenlandse recht een gelijkwaardige 
beschermingg biedt als het Nederlandse, is er mijns inziens geen aanleiding de verwijzing 
tee doorkruisen. Voor deze stellingname vind ik steun in de jurisprudentie inzake het vrij 
verkeerr van diensten. Er is namelijk een belangrijk nadeel verbonden aan de toepassing 
vann dit tweede type regels op gedetacheerde werknemers. De grondrechtenpositie van de 
werknemerr en de vaststelling van de lonen wordt in het algemeen ook gereguleerd door 
dee betreffende regels van het land van herkomst. Veel meer dan bij de regels inzake 
werktijdenn en veiligheid bestaat er dus gevaar voor een opeenstapeling van normen. Een 
dergelijkee stapeling kan in strijd komen met het vrij verkeer van diensten. Dit gevaar is 
mett name aanwezig als niet slechts sprake is van toepassing van het wettelijke arbeidsrecht 
maarr tevens van toepassing van CAO's. Als toepassing van het recht van het land van ont-
vangstt een belemmering van het vrij verkeer van diensten veroorzaakt, dient dit recht te 
wijkenn voor dat van het land van herkomst, voor zover dat laatste de werknemer een gelijk-
waardigee bescherming biedt. 

55 De status van CAO' s 

5.11 CAO' s en het EVO 

CAO'ss zijn afspraken tussen organisaties van werknemers en één of meer werkgevers die 
(mede)) betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in dienst van 
dee bij de CAO betrokken werkgevers. In alle landen van de Europese Unie spelen dergelijke 
afsprakenn een rol bij de arbeidsvoorwaardenvorming. De juridische status van CAO's kan 
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echterr van land tot land verschillen. Het EVO is van toepassing op verbintenissen uit over-
eenkomst.. Het verdrag heeft dan ook slechts relevantie voor CAO's voor zover deze worden 
beschouwdd als overeenkomsten en/of als rechtsbron dienen voor individuele arbeids-
overeenkomsten.. In dit boek is met name aan de laatste mogelijkheid aandacht besteed. 

Eenn CAO geldt slechts als rechtsbron voor de individuele arbeidsovereenkomst als aan 
eenn tweetal voorwaarden is voldaan: (1) de CAO-bepalingen moeten onafhankelijk van de 
will  van partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst invloed uitoefenen op die over-
eenkomstt en (2) de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst moeten zich daar ook 
inn rechte op kunnen beroepen. Op grond van deze criteria heeft het EVO slechts beperkte 
relevantiee voor de handhaving van CAO's in grensoverschrijdende situaties. Dit wordt mijns 
inzienss niet veroorzaakt door een onvolkomenheid van het verdrag maar is onlosmakelijk 
verbondenn met de - ook nog eens nationaal verschillende - eigenschappen van het interne 
CAO-recht. . 

Inn de drie onderzochte landen is de CAO zelf te beschouwen als overeenkomst. Daarnaast 
werktt de CAO in die landen dwingend door in de individuele arbeidsovereenkomst. Frankrijk 
hanteertt voor de doorwerking van CAO's het institutionele model. Dit houdt in dat de CAO-
bepaiingenn dwingend doorwerken in alle arbeidsovereenkomsten gesloten met een gebonden 
werkgever.. Het is niet nodig dat de werknemers lid zijn van een vakbond die de CAO heeft 
ondertekend.. In Duitsland daarentegen geldt het principe van de ledenbinding: de horizontale 
bepalingenn van de CAO zijn slechts van toepassing in de verhouding tussen een gebonden 
werkgeverr en een gebonden werknemer. Ook Nederland kent in beginsel het stelsel van 
dee ledenbinding maar vult dit aan via art. 14 Wet CAO. Op grond van dit artikel is de ge-
bondenn werkgever in beginsel verplicht de CAO ook toe te passen op de arbeidsovereen-
komstenn met niet-gebonden werknemers. De niet-gebonden werknemer kan zich hierop 
echterr niet in rechte beroepen. De CAO zelf ontvouwt zijn dwingende werking dus in geen 
vann de drie landen ten opzichte van alle werknemers in de door de CAO bestreken 
bedrijfstakk of beroepsgroep. Hij geldt met name in Duitsland en Nederland slechts is 
beperktee mate als rechtsbron. 

Ditt verandert als de CAO verbindend wordt verklaard. Zowel Frankrijk als Duitsland 
alss Nederland kennen het fenomeen van de algemeen verbindendverklaring. Verbin-
dendverklaringg houdt in dat bij speciaal (overheids)besluit de CAO-bepalingen dwingend 
vann toepassing worden verklaard op alle arbeidsverhoudingen die onder de werkingssfeer 
vann de CAO vallen. De dwingende doorwerking van de CAO wordt daarmee uitgebreid tot 
ongebondenn werknemers en werkgevers. De verbindend verklaarde bepalingen hebben de 
statuss van een ieder verbindende voorschriften waarop in individuele arbeidsgeschillen 
eenn beroep kan worden gedaan. Ze gelden daarmee als recht in de zin van het IPR. In de 
driee onderzochte landen kunnen de gebonden werkgevers en werknemers niet rechtsgeldig 
bepalingenn in de individuele arbeidsovereenkomst opnemen die in strijd zijn met de CAO. 
Derhalvee gelden verbindend verklaarde CAO-bepalingen als dwingend recht in de zin van 
hett EVO. Dat gezegd zijnde, kan de vraag worden gesteld of CAO's deel uitmaken van het 
toepasselijkk recht op de arbeidsovereenkomst of daarentegen voorzien zijn van een 
autonomee werkingssfeerbepaling. 
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5.22 CAO's: deel van het toepasselijk recht of voorrangsregel? 

Dee CAO is in het interne recht een van de belangrijkste bronnen van rechten en verplichtin-
genn van de partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst. In sommige landen wordt de 
vormingg van arbeidsrecht zelfs in belangrijke mate overgelaten aan de sociale partners. 
Hett ligt dan ook voor de hand om de CAO-bepalingen in het IPR te beschouwen als een 
integraall  deel van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht. Voor zover de CAO-
bepalingenn betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden zouden ze dan van toepassing 
zijnn als onderdeel van de lex causae. Daar staat tegenover dat CAO's geen algemeen geldend 
rechtt zijn: ze zijn slechts van toepassing binnen een bepaalde bedrijfstak, voor bepaalde 
categorieënn werknemers en binnen een bepaald territoir. Met andere woorden, CAO's be-
vattenn altijd specifieke werkingssfeerbepalingen. In Frankrijk en Duitsland, waar CAO's 
vaakk een regionaal karakter hebben, bevatten die werkingssfeerbepalingen verplicht ook 
eenn indicatie van de territoriale werkingssfeer. Het ligt dan voor de hand om de toepassing 
vann de CAO ook in internationale gevallen afhankelijk te doen zijn van de vraag of de indi-
viduelee arbeidsovereenkomst binnen de werkingssfeer van de CAO valt. De spanning die 
onvermijdelijkk aanwezig is tussen deze twee uitgangspunten is in de onderzochte landen 
opp verschillende wijze opgelost. 

Naarr Frans recht dienen alle CAO's een bepaling te bevatten met betrekking tot hun terri-
torialee werkingssfeer. Mede op grond hiervan werd de werkingssfeer van CAO's lange tijd 
beperktt geacht tot werkzaamheden verricht binnen het Franse territoir. In de loop der tijd 
iss de positie van de CAO in het Franse IPR echter veranderd. Inmiddels lijk t het uitgangspunt 
tee zijn dat Franse CAO's deel uitmaken van het Franse recht. Daarnaast kan een CAO echter 
ookk zelfstandig van toepassing zijn als de arbeidsverhouding binnen de territoriale 
werkingssfeerr van de CAO valt. Een scherp onderscheid tussen de CAO zelf en de verbin-
dendverklaringg daarvan wordt niet gemaakt. Deze opvattingen ten aanzien van de CAO 
inn het IPR sluiten aan bij de positie van de CAO in het interne recht. Frankrijk kent een 
institutioneell  stelsel van CAO-recht. Hierdoor staat niet de individuele arbeidsverhouding 
maarr de werkgever centraal bij de binding aan de CAO. Het verschil tussen de CAO zelf 
enn verbindendverklaring is kleiner dan in stelsels met uitsluitend ledenbinding. Voor zover 
dee vakbeweging als vertegenwoordiging van de werknemers wordt gezien, berust dit eerder 
opp een politiek dan op een civielrechtelijk mandaat. Dit en een aantal andere in deel il 
besprokenn kenmerken van het Franse CAO-recht, maken dat de Franse CAO in sterke mate 
hett karakter heeft van lagere wetgeving. Het ligt dan voor de hand om CAO's ook in het 
IPRR te beschouwen als deel van het arbeidsrecht. Het institutionele stelsel heeft ook conse-
quentiess voor de gebruikte criteria in de werkingssfeerbepaling van de CAO. De territoriale 
afbakeningg van Franse CAO's is in het algemeen afhankelijk van de vraag of zich binnen 
hett territoir een zelfstandige werkeenheid van de werkgever bevindt. 

Ookk in Duitsland is er een nauwe band tussen toepassing van een Duitse CAO en toepassing 
vann Duits recht op de arbeidsovereenkomst. Daarnaast wordt ook in Duitsland aan verbin-
dendverklaringg een territoriaal effect toegekend. Op een aantal punten verschilt echter het 
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Duitsee CAO-recht van het Franse. Dit leidt uiteindelijk tot een duidelijk afwijkende oplossing 
inn internationale gevallen. In het Duitse recht staat de CAO namelijk in belangrijke mate 
inn het teken van zowel de collectieve als de individuele partijautonomie. Collectieve arbeids-
overeenkomstenn zijn - mede - een instrument om machtsongelijkheid tussen werkgever 
enn werknemer te compenseren. Ze moeten bijdragen aan de partijautonomie en mogen 
dezee niet onnodig belemmeren. Deze opvatting leidt er onder andere toe dat CAO's naar 
Duitss recht geen maximumnormen kunnen bevatten. De nadruk op het sluiten van CAO's 
alss uitoefening van de grondwettelijk gewaarborgde contractsvrijheid komt ook terug in 
dee wijze van binding aan de CAO. Een gewone CAO bindt alleen de partijen bij de overeen-
komstt en hun leden. Zelfs een bepaling vergelijkbaar met art. 14 wet CAO kent het Duitse 
rechtt niet. Op het moment dat ook buitenstaanders gebonden worden aan de CAO-bepalin-
gen,, zoals bij verbindendverklaring het geval is, verandert in de Duitse opvatting het 
karakterr van de CAO ingrijpend. De daardoor veroorzaakte inbreuk op de partijautonomie 
iss slechts toegestaan als daarvoor een zwaarwegend belang aanwezig is. 

Zowell  de individuele oriëntatie van het CAO-recht als het scherpe onderscheid tussen 
dee CAO zelf en de verbindendverklaring daarvan komen duidelijk terug in het conflictenrecht 
voorr CAO's. Terwijl in het interne Franse CAO-recht de ligging van de onderneming een 
belangrijkee rol speelt bij de territoriale afbakening van CAO's onderling, richt het Duitse 
CAO-rechtt zich in beginsel op het zwaartepunt van de individuele arbeidsverhouding. Deze 
regell  speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de onderlinge afbakening tussen verschil-
lendee regionale Duitse CAO's. Het is echter mogelijk om in de CAO zelf van dit principe 
aff  te wijken en specifiek regelingen op te nemen voor werknemers met standplaats in het 
buitenland.. De in het boek regelmatig aangehaalde CAO voor de Goethe-Instituten is hiervan 
eenn voorbeeld. Een dergelijke extraterritoriale werking wordt echter niet mogelijk geacht 
bijj  verbindendverklaring. 

Verbindendverklaringg zou als daad van publiekrecht slechts effect hebben binnen het 
Duitsee territoir. Met andere woorden, slechts als er een objectieve band met het Duitse 
territoirr aanwezig is, is de inbreuk op de partijautonomie die het gevolg is van verbin-
dendverklaringg (eventueel) te rechtvaardigen. Daarnaast werd voor de inwerkingtreding 
vann het Arbeitnehmer-Entsendegesetz in het algemeen als eis gesteld dat de individuele 
arbeidsovereenkomstt beheerst moest worden door Duits recht. Er gold dus een cumulatief 
vereistee voor de toepassing van Duitse algemeen verbindend verklaarde CAO's op inter-
nationalee arbeidsovereenkomsten. Het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en de detacheringsricht-
lij nn brengen op twee punten wijzigingen aan in het Duitse systeem. Ten eerste is niet meer 
vereistt dat de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door Duits recht. Ten tweede is het 
niett meer vereist dat het zwaartepunt van de werkzaamheden in Duitsland gelegen is; 
kortdurendee activiteiten binnen het territoir zijn voldoende om onder de CAO te vallen. 

Dee CAO neemt tenslotte in het Nederlandse IPR nog weer een andere positie in. In de 
Nederlandsee rechtspraak wordt de toepasselijkheid van verbindend verklaarde CAO-bepalin-
genn geheel onafhankelijk geacht van het toepasselijke recht op de individuele arbeidsover-
eenkomst.. De verbindend verklaarde CAO-bepalingen worden beschouwd als voorrangsregels 
enn zijn dus geen onderdeel van de lex causae. De strikte tweesporigheid van dit systeem 
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pastt in de Nederlandse traditie ten aanzien van voorrangsregels. De keuze om CAO-bepalin-
genn te beschouwen als voorrangsregels past op haar beurt in het Nederlandse systeem van 
CAO-recht.. Nederland kenmerkt zich namelijk nog altijd door een corporatistisch model 
vann arbeidsrecht waarin de sociale partners een centrale rol vervullen. Het aspect van de 
CAOO als een namens de (georganiseerde) werknemers gesloten contract is in Nederland 
ondergeschiktt aan het ordenende element van de collectieve onderhandelingen. Dit blijkt 
uitt het feit dat CAO's in Nederland maximumnormen kunnen bevatten. Ook de afwezigheid 
vann een algemene rangregeling tussen CAO's komt voort uit het primaat van het collectief 
overlegg op bedrijfstakniveau.1 Dat de sociale partners ook tamelijk onafhankelijk kunnen 
opererenn ten opzichte van de overheid, blijkt uit het feit dat bedrijfstak-CAO's in Nederland 
vrijwell  automatisch verbindend worden verklaard. Een beleidsmatige toets van het nut 
vann verbindendverklaring van een specifieke CAO-bepaling vindt niet plaats, omdat verbin-
dendverklaringg bij voorbaat in het algemeen belang wordt geacht. 

Hett nog steeds aanwezige corporatisme werkt door in de positie van CAO's in het IPR: 
Nederlandsee verbindend verklaarde CAO-bepalingen zijn van toepassing op een internationale 
arbeidsovereenkomstt als een dergelijke toepassing in het belang is van het collectief overleg 
alss zodanig. De waardering van dit belangg is in eerste instantie toevertrouwd aan de sociale 
partnerss zelf. De vrijheid die de sociale partners hebben, is wel gebonden aan een aantal 
voorwaarden.. De belangrijkste daarvan zijn de door het Europese recht opgeworpen 
verbodenn op discriminatie naar nationaliteit en andere vormen van belemmering van het 
vrijj  verkeer binnen de Europese Unie. Een tweede begrenzing is mijns inziens aanwezig 
inn het systeem van de Wet AW. De werkingssfeer van een CAO mag niet evident het doel 
vann verbindendverklaring als zodanig te buiten gaan. Daarnaast vormt de in de wet AW 
opgenomenn eis van de 'belangrijke meerderheid' een rem op eventuele expansiedrift. Op 
grondd van deze eis kan verbindendverklaring namelijk alleen plaatsvinden als de CAO zelf 
all  'geldt' voor een belangrijke meerderheid van de onder de werkingssfeer van de CAO 
vallendee werknemers en werkgevers. 

5.33 De internationale werkingssfeer  van Nederlandse CAO's 

Nochh de Nederlandse Wet CAO, noch de Wet AVV bevatten de verplichting om in een CAO 
eenn bepaling op te nemen over de territoriale werkingssfeer. Een onderzoek van verbin-
dendverklaringenn in Nederland wijst uit dat ook lang niet alle CAO's een dergelijkee bepaling 
bevatten.. De CAO's die wel een uitspraak doen over hun territoriale c.q. internationale 
werkingssfeerr richten zich meestal op ondernemingen in Nederland. Ze zijn van toepassing 
opp de arbeidsovereenkomsten van werknemers die verbonden zijn aan deze in Nederland 
gelegenn ondernemingen. Een aantal CAO's beperkt zich daarbij expliciet tot werknemers 
mett standplaats Nederland, een aantal andere CAO's stelt als voorwaarde dat de werknemer 

Besluitt tot verbindendverklaring van de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg 1993 
DCAA nr. 7356 Bijv.Siert 4 november 1991 nr. 214. 
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werkzaamm moet zijn in en ten bate van de onderneming.2 Voor zover de CAO's hun toepas-
selijkheidd daarmee afhankelijk maken van de vraag of de werknemer is opgenomen in 
eenn bepaalde arbeidsorganisatie, hanteren ze een criterium dat in Duitsland Eingliederung 
wordtt genoemd. CAO's met een dergelijke werkingssfeer zullen zelden of nooit van toepas-
singg zijn 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. 

Terwijll  aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever dus de standaardaan-
knopingg lijk t in het CAO-recht, laten sommige CAO's hun toepasselijkheid afhangen van 
dee plaats waar de werkzaamheden feitelijk worden verricht. De belangrijkste bedrijfstak 
waarinn deze aanknoping gehanteerd word, is de bouwnijverheid in ruime zin (inclusief 
hett baggerbedrijf). Dit is ook de enige bedrijfstak waar een kortdurende wijziging van de 
feitelijkk werkplek invloed heeft op de toepasselijkheid van de CAO. De Nederlandse CAO's 
inn de natte en droge bouw zijn uitsluitend van toepassing als de werkzaamheden worden 
verrichtt in Nederland. Werkzaamheden buiten Nederland, of deze nu van lange of korte 
duurr zijn, vallen buiten de werkingssfeer. Het voordeel hiervan is dat voor de groep uitge-
zondenn werknemers afzonderlijke afspraken kunnen worden gemaakt, die zijn aangepast 
aann de omstandigheden van de uitzending. Dit kan gunstig zijn voor de betrokken werk-
nemers,, namelijk als deze een goede onderhandelingspositie hebben ten opzichte van de 
werkgever.. Als uitzending echter tot de normale bedrijfsvoering behoort, is die onderhan-
delingspositiee er niet of nauwelijks. Dan gaan de nadelen van de territoriale beperking 
zwaarderr wegen. 

Diee nadelen zijn tweeërlei. Ten eerste doorbreekt de strikte territorialiteit van de CAO 
dee continuïteit van de arbeidsverhouding. Ten aanzien van voorzieningen als vervroegde 
uittredingg is dit een reëel en ook reeds lang onderkend bezwaar. Het probleem is niet 
volledigg te ondervangen met behulp van het conflictenrechtelijke begrip Ausstrahlung of 
hett arbeidsrechtelijke begrip 'nawerking', met name niet als bij de uitvoering van de 
voorzieningenn derden zijn betrokken. Ten tweede ondergraaft de territoriale beperking van 
dee CAO de rechtsbescherming van dee uitgezonden werknemers. Dit laatste gevaar doet zich 
mett name voor als de werknemers ook niet onder de werkingssfeer vallen van een ver-
gelijkbaree CAO in het land van feitelijke tewerkstelling. Er treedt dan een regelingslacune 
op.. Een dergelijke lacune trad in het verleden op als een werknemer in de bouwnijverheid 
vanuitt Nederland werd uitgezonden naar Duitsland. Duitse CAO's beperkten hun werking 
tott arbeidsovereenkomsten naar Duits recht en waren om die reden niet van toepassing 
opp tijdelijk in Duitsland werkzame werknemers. De Nederlandse CAO was echter evenmin 
vann toepassing en wel op grond van de beperking van de werkingssfeer in de CAO zelf. 
Ookk de omgekeerde situatie kon aanleiding geven tot lacunes: de Nederlandse CAO was 

22 CAO voor het carrosseriebedrij f 1992-1994 DCA nr. 754 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 salarislijst van de onderneming 
dochh geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de onderneming. 
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inn de periode 1971 -1996 slechts van toepassing op werknemers in dienst van buiten Neder-
landd gevestigde werkgevers als deze verzekerd waren ingevolge de Nederlandse sociale 
zekerheid,, dus in het algemeen pas als de werkzaamheden langer duurden dan 1 a 2 jaar. 

Dee beschreven lacune kan worden opgelost door aanpassing van de werkingssfeer van 
eenn van beide CAO's, de CAO van het land van uitzending of juist de CAO van het land 
vann ontvangst. In deel IV heb ik een voorkeur uitgesproken voor de eerste oplossing. Dit 
heeftt verschillende redenen. Ten eerste kan alleen op deze wijze de continuïteit van de 
rechtsverhoudingg worden gewaarborgd. Ten tweede bestaat er een nauwe samenhang tussen 
dee regelingen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht aan de ene kant en die 
vann de CAO aan de andere kant. Het is dan ook wenselijk om de toepasselijkheid van die 
driee stelsels zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Nu zowel het toepasselijke 
arbeidsovereenkomstenrechtt als het toepasselijke sociale zekerheidsrecht bij kortdurende 
uitzendingg niet verandert, is het in beginsel wenselijk om ook de aan de CAO ontleende 
rechtenn en verplichtingen gedurende die tijd door te laten lopen. Bij detacheringen naar 
hett buitenland biedt de bouw-CAO hiervoor inmiddels ook de mogelijkheid, zij het op 
vrijwillig ee basis. 

Dee detacheringsrichtlijn kiest echter radicaal voor de andere oplossing en verplicht 
tott toepassing van de CAO van het land van tijdelijke tewerkstelling. Deze voorkeur hangt 
samenn met het verschil in beschermingsniveaus tussen de onderscheiden Europese stelsels 
vann arbeidsrecht. Toepassing van de CAO van de feitelijke werkplek beschermt het land 
vann ontvangst tegen sociale dumping. Net als bij voorrangsregels in het algemeen is het 
ookk bij toepassing van de CAO in dit kader niet nodig om de CAO ook daadwerkelijk toe 
tee passen. Het is voldoende dat de werknemer een gelijkwaardige bescherming wordt ge-
boden.. Daar waar sprake is van daadwerkelijke gelijkwaardigheid tussen de diverse natio-
nalee stelsels, dient naar mijn mening de coördinatie tussen de verschillende stelsels van 
arbeidsrechtt te worden hersteld. De CAO voor de bouwnijverheid van 1998 voorziet ook 
inderdaadd - zij het in een beperkt aantal gevallen - in een dergelijke coördinatie. Bij 
gelijkwaardigheidd van CAO's kan voor alle met het loon samenhangende bepalingen 
voorrangg worden verleend aan de CAO van het land van herkomst. De veiligheidsbepalingen 
vann de Nederlandse CAO zijn echter van toepassing op alle arbeid in Nederland. 

66 De detacheringsrichtlijn 

Mett het uitvaardigen van de detacheringsrichtlijn hoopt de EG een bijdrage te leveren aan 
hett bestrijden van sociale dumping onder behoud van het vrij verkeer van diensten. Daarmee 
grijptt de detacheringsrichtlijn in op een punt waar nationaal arbeidsrecht, EG-recht en 1PR 
elkaarr raken. In dit boek is deze interactie aan een nader onderzoek onderworpen en zijn 
eenn aantal spanningsvelden en problemen op dit terrein in kaart gebracht. De detacherings-
richtlijnn is bedoeld om een deel van deze problemen op te lossen. Het is echter de vraag 
off  de richtlijn in alle opzichten in deze opzet slaagt. Op sommige punten creëert de detache-
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ringsrichtlijnn namelijk problemen. In deze laatste paragraaf van dit boek wordt een voor-
lopigee balans opgemaakt. 

6.11 Inhoud 

Dee detacheringsrichtlijn voorziet in bijzondere conflict- en bevoegdheidsregels voor een 
specifiekee groep internationaal actieve werknemers. De richtlijn heeft betrekking op 
werknemerss die in dienst zijn van een in een lidstaat gevestigde onderneming en vervolgens 
naarr een andere lidstaat worden gezonden om aldaar werkzaamheden te verrichten. Art. 
11 van de richtlijn lijk t de werking van de richtlijn te beperken tot arbeidsmobiliteit die 
plaatss vindt in het kader van het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Gemeen-
schapp en de EER. Uit art. 3 lid 2 blijkt echter dat de richtlijn ook van toepassing is op 
assemblage-- en installatiewerkzaamheden die deel uitmaken van een overeenkomst tot het 
leverenn van goederen. Dit soort arbeidsmobiliteit vindt plaats in het kader van het vrij 
verkeerr van goederen. De door de detacheringsrichtlijn bestreken situaties hebben met elkaar 
gemeenn dat er sprake is van kortdurende werkzaamheden in één land op basis van een 
arbeidsovereenkomstt beheerst door het recht van een ander land. Voor die situaties voorziet 
dee richtlijn in de toepasselijkheid van een groot aantal regels van het werkland. De 
handhavingg van deze regels moet worden gegarandeerd door middel van een bijzondere 
bevoegdheidsregelingg en een regeling met betrekking tot de handhaving door collectieven. 

Dee detacheringsrichtlijn is in het Nederlandse recht geïmplementeerd door de Wet 
arbeidsvoorwaardenn grensoverschrijdende arbeid. Art. 1 van deze wet verklaart een aantal 
bepalingenn uit het BW van toepassing op tijdelijk in Nederland gedetacheerde werknemers. 
Art.. 2 bevat de bepaling dat een vanuit Nederland gedetacheerde werknemer ook voor 
dee Nederlandse rechter een beroep kan doen op de rechten ontleend aan de implementatie 
vann de detacheringsrichtlijn in andere landen. Art. 3 en 4 bevatten wijzigingen van resp. 
dee Wet AW en het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De overige artikelen van 
dee wet hebben een technisch karakter. 

6.22 De detacheringsrichtlijn en het IPR 

Hierbovenn is aangegeven dat de toepassing van het leerstuk der voorrangsregels op het 
internationalee arbeidsrecht specifieke problemen met zich meebrengt. Het feit dat de 
afbakeningg van de voorrangsregels ten opzichte van het overige, aan de verwijzingsregel 
onderworpenn recht per land kan wisselen, leidt tot onduidelijkheden. Daarnaast kunnen 
dezee verschillen aanleiding geven tot zowel lacunes in de regelgeving als stapeling van 
rechtsnormen.. Tenslotte doen zich met betrekking tot voorrangsregels specifieke hand-
havingsproblemenn voor. De detacheringsrichtlijn heeft op al deze problemen invloed. Dat 
will  echter niet zeggen dat ze ook door de daarin opgenomen regeling worden opgelost. 

Opp het eerste gezicht neemt de detacheringsrichtlijn wel een aantal onduidelijkheden 
wegg ten aanzien van de vraag welke arbeidsrechtelijke bepalingen moeten worden be-
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schouwdd als voorrangsregels. De nationale regels met betrekking tot de in art. 3 lid 1 opge-
nomenn onderwerpen moeten worden toegepast op alle werkzaamheden waarop de richtlijn 
vann toepassing is en wel ongeacht welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst 
vann de betrokken werknemers. De in de richtlijn opgenomen bepalingen zijn dus - in ieder 
gevall  mede - voorrangsregels. Dit leidt echter niet noodzakelijk tot een toename van de 
onderlingee afstemming van het toepasselijke recht op de individuele arbeidsovereenkomst. 
Dee richtlijn bevat namelijk slechts een eenzijdige conflictregel: hij verplicht tot toepassing 
vann het recht van het werkland met betrekking tot de in de richtlijn opgenomen onderwer-
pen,, maar sluit niet uit dat het land van herkomst dezelfde onderwerpen reguleert ten bate 
vann dezelfde groep werknemers. Ook houdt de richtlijn de mogelijkheid open dat de 
lidstatenn andere delen van het arbeidsrecht eveneens van toepassing verklaren op alle arbeid 
binnenn het territoir.3 

Dee richtlijn voorkomt dus regelingsleemtes, maar vergroot de kans op stapeling van 
rechtsnormen.. Een dergelijke stapeling is niet bevorderlijk voor het internationale 
rechtsverkeerr en kan zelfs direct in strijd zijn met het vrij verkeer van diensten. Welk van 
dee twee toepasselijke rechtsstelsels in dat geval moet wijken, is afhankelijk van de nadere 
invullingg die het Hof van Justitie geeft aan de principes van het vrij verkeer van diensten. 
Daarbijj  is van doorslaggevend belang of er in het dienstenverkeer een parallel bestaat met 
dee Keek-doctrine in het goederenverkeer en welke regels daar dan onder vallen. De 
detacheringsrichtlijnn schept op dit punt geen helderheid nu deze geen onderscheid maakt 
tussenn regelingen waarvoor het werkland primair bevoegd is en regelingen die om andere 
redenen,, en slechts voorwaardelijk, van toepassing zijn verklaard. Ook de Nederlandse 
implementatiewett maakt een dergelijk onderscheid niet. 

Dee detacheringsrichtlijn heeft gedeeltelijk betrekking op regelingen die hun toepasselijkheid 
inn internationale gevallen al in belangrijke mate lieten afhangen van de vraag of de feitelijke 
werkplekk binnen het bereik van de nationale regelgeving valt. Het betreft de regelingen 
mett betrekking tot de maximale werk- en minimale rustperioden (art. 3 lid 1 onder a), 
dee gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk (onder e), en de beschermende maatrege-
lenn ten gunste van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren (onder f). 
Dezee onderwerpen zijn in Nederland geregeld in de arbeidstijden- en arbeidsomstandig-
hedenwetgeving.. Deze twee wetten zijn op basis van een eigen, in potentie meerzijdige, 
conflictregell  van toepassing op alle arbeid verricht binnen het territoir. Inwerkingtreding 
vann de regeling van de detacheringsrichtlijn verandert niets aan de status van deze wetten 
inn het Nederlandse IPR. Als er zich ten aanzien van deze onderwerpen een conflict voordoet 
tussenn het recht van het land van herkomst en het recht van het land van ontvangst, gaat 
mijnss inziens het recht van het land van ontvangst voor. 

Dee detacheringsrichtlijn bestrijkt daarnaast een aantal onderwerpen die tot het arbeids-
overeenkomstenrechtt moeten worden gerekend. Het betreft de regelingen van de lonen, 
dee betaalde vakantie en - in mindere mate - de regeling met betrekking tot gelijke behan-

33 Art. 3 lid 10 van de richtlijn PB EG 1997 L 18/4. 
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deling.. Voor deze regelingen geldt in de detacheringsrichtlijn hetzelfde regime als voor 
dee werkplekgebonden regelingen. Wel zijn ten aanzien van de voorschriften inzake loon 
enn vakantie in beperkte mate afwijkingen toegestaan, bijvoorbeeld voor werkzaamheden 
diee korter duren dan een maand of montage- en installatiewerkzaamheden die korter duren 
dann acht dagen. Toepasselijkheid van deze bepalingen kan mijns inziens niet worden 
beargumenteerdd vanuit het bestrijden van een wetgevingslacune nu de betreffende regelingen 
ookk deel (kunnen) uitmaken van de lex causae. De voorrangsregelstatus danken deze 
regelingenn dan ook grotendeels aan het feit dat vanuit economisch oogpunt de verschillende 
stelselss van arbeidsrecht niet uitwisselbaar zijn. De toepassing van het recht van de feitelijke 
werkplekk heeft in zekere zin een openbare orde karakter. 

Dee bepalingen inzake de betaalde vakantie zijn in Nederland opgenomen in het BW 
enn maken deel uit van de lex causae. Dit sluit in het Nederlandse IPR in beginsel uit dat 
dee bepalingen worden beschouwd als voorrangsregel. Hetzelfde geldt voor het Duitse IPR. 
Hett BAG heeft in verschillende arresten nadrukkelijk verklaard dat toepassing van art. 
66 en art. 7 EVO elkaar onderling uitsluiten: een regeling is óf deel van de lex causae of 
voorrangsregel.. De detacheringsrichtlijn doorbreekt dus ten aanzien van de overeenkomsten-
rechtelijkee regelingen de tweesporigheid van het Nederlandse en Duitse IPR. De dubbelrol 
vann werknemerbeschermende bepalingen vertoont daarentegen wel verwantschap met het 
oudee systeem van lois de police in het Franse (en Belgische) IPR. Net als in het oude Franse 
IPRR wordt bij gelijktijdige toepasselijkheid van rechtsnormen uit verschillende rechtsstelsels 
dee oplossing gevonden aan de hand van het begunstigingsbeginsel. 

Dee detacheringsrichtlijn verklaart dus bepaalde regelingen van het werkland dwingend van 
toepassingg op de gedetacheerde werknemer. Met name ten aanzien van de regulering van 
dee werktijden en arbeidsomstandigheden wordt daarmee voorkomen dat er lacunes ontstaan 
inn de rechtsbescherming van de betrokken werknemer. Een dergelijke lacune ontstaat echter 
niett alleen als geen enkel rechtsstelsel zich de regulering van de arbeidsverhouding aantrekt, 
maarr ook als het moeilijk of onmogelijk is het toepasselijk verklaarde recht ook daad-
werkelijkk te handhaven. De handhaving van de door de detacheringsrichtlijn bestreken 
regelingenn wordt bemoeilijkt doordat deze de status hebben van voorrangsregels. In het 
algemeenn is het lastig om handhaving van voorrangsregels af te dwingen buiten de lidstaat 
diee de regels heeft uitgevaardigd. 

Inn het Savigniaanse IPR wordt het toepassen van buitenlands privaatrecht in het al-
gemeenn gerechtvaardigd aan de hand van de rechtmatige belangen van de bij de inter-
nationalee rechtsverhouding betrokken individuen. Het toepassen van vreemde voor-
rangsregelss wordt daarentegen vaak beschouwd als het ondersteunen van buitenlandse 
beleidsdoelstellingen.. Dit laatste zou niet tot de taak van de burgerlijk rechter behoren. 
Art.. 7 lid 1 EVO voorziet slechts in de mogelijkheid en niet in de plicht tot toepassing van 
buitenlandsee voorrangsregels en zelfs die regeling was voor sommige lidstaten al niet 
acceptabel.. Op zich blijkt uit het onderzoek dat er in de onderzochte landen relatief weinig 
weerstandd bestaat om ten aanzien van de uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsovereen-
komstt rekening te houden met het recht van het land van tewerkstelling. Hiervoor kan 
naastt art. 7 lid 1 EVO ook art. 10 lid 2 EVO als grondslag worden gebruikt. De bezwaren 
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tegenn toepassing van deze regels zijn dus geringer dan die tegen toepassing van buitenlandse 
voorrangsregelss in het algemeen. Van een rechtsplicht tot toepassing is onder het EVO echter 
geenn sprake. 

Ditt conflictenrechtelijke gegeven is met name bezwaarlijk ten aanzien van de voor-
rangsregelss van de feitelijke werkplek. De rechter van de tijdelijke werkplek heeft namelijk 
onderr het EEX geen bevoegdheid in arbeidsgeschillen. Om een effectieve handhaving van 
dee voorrangsregels van de tijdelijke werkplek te garanderen, was het dus noodzakelijk om 
hett bestaande IPR aan te vullen met hetzij een bevoegdheidsregel ten gunste van de rechter 
vann de tijdelijke werkplek, hetzij een regeling die de rechters in andere landen verplicht 
dee toepassingsclaim van de betreffende regels te erkennen. De implementatiewet bevat, 
naastt een bevoegdheidsregel, een expliciete regeling met betrekking tot de erkenning in 
Nederlandd van de rechten die een vanuit Nederland gedetacheerde werknemer ontleent 
aann de implementatie van de detacheringsrichtlijn in het recht van de feitelijke werkplek. 
Off  ook de detacheringsrichtlijn verplicht tot een dergelijke erkenning van buitenlandse 
voorrangsregels,, is niet goed uit de tekst op te maken. 

6.33 De detacheringsrichtlijn en het CAO-recht 

Inn de meeste landen worden de feitelijke arbeidsvoorwaarden in hoge mate bepaald door 
afsprakenn tussen werkgevers en werknemers op collectief niveau. Zowel de bescherming 
vann gedetacheerde werknemers als de concurrentieverhoudingen tussen in verschillende 
landenn gevestigde ondernemingen worden in hoge mate bepaald door de toepasselijkheid 
vann nationale CAO's op internationale dienstverrichtingen. Juist op dit terrein lopen de 
juridischee en feitelijke situaties in de lidstaten zeer ver uiteen. De daardoor veroorzaakte 
afstemmingsproblemenn hebben al diverse malen aanleiding gegeven tot procedures bij het 
Hoff  van Justitie. Deze procedures hadden zonder uitzondering betrekking op situaties waarin 
beidee bij de dienstverrichting betrokken landen via wetgeving of CAO's de grensoverschrij-
dendee arbeidsverhouding reguleerden. Ook ten aanzien van CAO's kunnen zich echter 
onwenselijkk geachte leemtes in de rechtsbescherming voordoen, als geen van de bij het 
gevall  betrokken nationale CAO's van toepassing en/of te handhaven is. 

Dee onderlinge afstemming van CAO's wordt gecompliceerd door de grote verschillen 
tussenn de nationale stelsels van CAO-recht. Dit maakt dat het EVO in lang niet alle gevallen 
relevantt is voor handhaving van uit CAO's voortvloeiende verplichtingen. In dit boek is 
mett name aandacht besteed aan de vraag of CAO's zijn te beschouwen als recht in de zin 
vann art. 6 of 7 EVO. Dit is het geval als de CAO-bepalingen onafhankelijk van de wil van 
dee partijen bij de individuele arbeidsovereenkomst doorwerken in die overeenkomst en 
dee werknemer zich daarop in rechte kan beroepen. Wil een CAO-bepaling van toepassing 
zijnn als voorrangsregel, dan moet de bepaling tevens dwingendrechtelijk van aard zijn. 
Langg niet alles wat in Europa onder de naam 'CAO' door het leven gaat, voldoet aan deze 
criteria.. Soms ontbreekt het bindende karakter geheel, of zijn slechts de partijen en hun 
ledenn gebonden. In andere gevallen kunnen uitsluitend de CAO-partijen zelf nakoming van 
dee CAO eisen. Nog weer een andere mogelijkheid is, dat de CAO het karakter heeft van 
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aanvullendd recht. In geen van deze gevallen biedt het EVO een handvat om de CAO van 
dee lidstaat van ontvangst van toepassing te doen zijn op de arbeidsverhoudingen van 
gedetacheerdee werknemers. 

Inn het door de detacheringsrichtlijn gecreëerde handhavingssysteem is dit probleem 
gedeeltelijkk ondervangen. De detacheringsrichtlijn heeft betrekking op verbindend verklaarde 
CAO'ss in de in de bijlage bij de richtlijn genoemde sectoren van het bedrijfsleven. Art. 
33 lid 8 geeft een omschrijving van wat in dat kader beschouwd wordt als verbindend ver-
klaardee CAO en/of een daarmee gelijk te stellen instrument. In verband met het gelijkheids-
beginsell  komen alleen regelingen in aanmerking die in gelijke mate verbindend zijn voor 
binnenlandsee en buitenlandse bedrijven. De regelingen moeten ook een dwingendrechtelijk 
karakterr hebben. Het is echter niet noodzakelijk dat de handhaving plaatsvindt door of 
namenss de individuele werknemers en gebaseerd is op het overeenkomstenrecht. Dit biedt 
dee mogelijkheid ook publiekrechtelijk of collectief gehandhaafde regelingen onder de 
detacheringsrichtlijnn te brengen. Voor de Nederlandse rechtspraktijk is dit aspect van de 
detacheringsrichtlijnn echter niet relevant. Wel relevant is de invloed die de richtlijn heeft 
opp de internationale werkingssfeer van de verbindend verklaarde CAO-bepalingen en de 
wijzee waarop deze werkingssfeer wordt vastgesteld. 

Inn het CAO-recht van de onderzochte landen wordt de werkingssfeer van CAO's in beginsel 
vastgesteldd door de CAO-partijen. Deze bepalen niet alleen voor welk territoir de CAO geldt, 
maarr hebben ook direct invloed op de vraag wat zich vervolgens binnen dat territoir moet 
bevinden.. Verbindendverklaring kan de werkingssfeer van de CAO wel beperken, maar 
niett uitbreiden. Als uitbreiding van de werkingssfeer al mogelijk is, geldt hiervoor een 
anderee wettelijke regeling. In de drie onderzochte landen heeft de in de CAO opgenomen 
werkingssfeerr invloed op de toepassing van de CAO in internationale gevallen, maar deze 
invloedd is in Frankrijk en Duitsland niet exclusief. Alleen in Nederland is de vraag welk 
rechtt van toepassing was op de arbeidsovereenkomst volkomen irrelevant voor de toepassing 
vann de Nederlandse CAO. Verbindend verklaarde CAO-bepalingen gelden in Nederland als 
voorrangsregel.. In deze status brengt de detacheringsrichtlijn geen verandering. 

Conformm de Nederlandse traditie wordt de scope rule van CAO's in belangrijke mate 
overgelatenn aan de sociale partners. In Nederland heeft zich de gewoonte ontwikkeld om 
ookk de internationaal-privaatrechtelijke werkingssfeer op te nemen in de CAO zelf. De CAO's 
inn de bouw- en constructiesector bevatten daartoe al sinds jaar en dag bepalingen die slechts 
betekeniss krijgen op het moment dat ze verbindend worden verklaard. Bij het opstellen 
vann deze werkingssfeerbepalingen maakten de sociale partners in het verleden een 
zelfstandigee afweging of zij toepassing van de CAO op gedetacheerde werknemers nodig 
achten.. Deze afweging vond plaats in het licht van de belangen die ten grondslag liggen 
aann het systeem van verbindendverklaring als zodanig. Een dergelijke afweging is sinds 
kortt in de bouw- en constructiesector niet meer mogelijk. De detacheringsrichtlijn legt 
immerss het tPR-aspect van de werkingssfeer van de in die sectoren van het bedrijfsleven 
geldendee CAO's dwingend vast. Alle werkzaamheden binnen het geografische toepas-
singsgebiedd van de CAO's moeten onder de CAO vallen. Uitzonderingen hierop zijn slechts 
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mogelijkk in situaties waarin de richtlijn dit nadrukkelijk toestaat. Dit alles uiteraard binnen 
dee grenzen van het primaire EG-recht. 

Striktt genomen wordt door de regeling van de detacheringsrichtlijn de werkingssfeer 
vann de nationale CAO's niet uitgebreid, maar de CAO-partijen zijn wel de zeggenschap kwijt 
geraaktt over de in de werkingssfeer te gebruiken aanknopingspunten. Daardoor kan de 
CAOO van toepassing worden in situaties waarin de CAO-partijen deze toepassing niet hebben 
beoogd.. Ook is niet meer relevant of een dergelijke toepassing noodzakelijk is voor de 
mett verbindendverklaring te dienen belangen. Op beide punten betekent dit een breuk met 
dee gangbare CAO-praktijk. De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid, die 
dee implementatie van de detacheringsrichtlijn in Nederland regelt, neemt dan ook terecht 
dee bepaling omtrent de territoriale werking van de CAO's in de bouw- en constructiesector 
directt op in de Wet AVV . 

Dee toepassing van nationale wetgeving en nationale CAO's dient plaats te vinden met 
inachtnemingg van de jurisprudentie inzake het vrij verkeer van diensten. Als door die 
toepassingg een belemmering van het vrij verkeer optreedt, mag het nationale recht alleen 
toegepastt worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén daarvan is, dat de 
werknemerr geen gelijkwaardige bescherming geniet op basis van het recht of de CAO van 
hett land van herkomst. Het recht van het land van ontvangst geldt dus slechts voorwaar-
delijk.. Ten opzichte van de ene werknemer zal het zich wel kunnen doorzetten en ten 
opzichtee van de andere werknemer niet, afhankelijk van de situatie in het land van 
herkomst. . 

Strijdd met het vrij verkeer van diensten kon in het verleden worden voorkomen door 
dee nationale CAO's niet toe te passen op buitenlandse ondernemingen en hun gedetacheerde 
werknemers.. Deze oplossing is sinds kort geblokkeerd door de detacheringsrichtlijn. De 
richtlij nn verplicht immers het land van ontvangst ertoe ook de vanuit een ander land 
gedetacheerdee werknemers de bescherming te bieden van het nationale recht en wel inclusief 
dee verbindend verklaarde CAO'S. De detacheringsrichtlijn veroorzaakt dus een conflict van 
plichtenn en wel met name ten aanzien van de met het loon samenhangende bepalingen 
inn CAO'S. Voor de oplossing van dit conflict zal waarschijnlijk nog een aantal malen een 
beroepp moeten worden gedaan op het Hof van Justitie. Twee van deze met de toepassing 
vann CAO'S op grensoverschrijdende gevallen samenhangende problemen wil ik hier vast 
aangeven. . 

Eenn eerste wel al veelvuldig besproken, maar nog lang niet opgelost probleem betreft het 
niveauu waarop de gelijkwaardigheidstoetsing moet plaatsvinden. Nationale CAO's kunnen 
namelijkk zeer verschillend zijn vormgegeven maar toch globaal een gelijkwaardige bescher-
mingg bieden. Dit probleem kan worden geïllustreerd aan de hand van het zogenaamde 
'cafetaria-model',, een CAO-type dat in opkomst is in het interne CAO-recht. Het cafetaria-
modell  houdt in dat in een CAO bepaalde keuzemogelijkheden zijn opgenomen. De precieze 
samenstellingg van het pakket arbeidsvoorwaarden kan per werknemer verschillen, maar 
hett beschermingsniveau is voor alle mogelijke pakketten gelijkwaardig. Als een CAO volgens 
hett cafetaria-model moet worden vergeleken met een andere CAO is het niet mogelijk -
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off  in ieder geval niet zinvol - om alleen de hoogte van de eindejaarsuitkeringen te vergelij-
ken,, of het aantal betaalde vakantiedagen. Het gaat om het gehele pakket arbeidsvoorwaar-
denn waarin loon tot op zekere hoogte uitwisselbaar is tegen vrije tijd. 

Ookk voor de vergelijking tussen CAO's uit verschillende landen wordt een globale 
vergelijkingg voorgestaan. Uit onderzoek naar de bouw-CAO's in Nederland en België blijkt, 
datt deze CAO's verschillende vormen van bescherming bieden, maar uiteindelijk ieder in 
zijnn geheel genomen een vergelijkbaar beschermingsniveau garanderen. Dit was voor de 
socialee partners uit die landen voldoende om een systeem van wederzijdse erkenning op 
tee nemen in de nationale CAO's. Bij grensoverschrijdende werkzaamheden tussen deze twee 
landenn geldt in beginsel de CAO van het land van herkomst. Ook Advocaat-Generaal 
Damasoo Ruiz-Jarabo Colomer pleit in de conclusie bij het arrest Arblade van 23 november 
19999 voor een globale toetsing van het beschermingsniveau. Voor zover de toepassing 
vann de CAO van het land van ontvangst in het teken staat van het bestrijden van sociale 
dumping,, is een globale gelijkwaardigheid van de CAO's ook voldoende. 

Vergelijkingg van specifieke regelingen is dus niet te rechtvaardigen vanuit de bestrijding 
vann sociale dumping maar resulteert wel in een verhoging van de bescherming van de 
werknemer.. In een begunstigingsmodel, zoals opgenomen in art. 6 lid 1 EVO, wordt dan 
ookk in het algemeen uitgegaan van groepsgewijze vergelijking. De bescherming tegen 
inkomensverliess bij onwerkbaar weer uit het ene stelsel zou dan gecombineerd kunnen 
wordenn met de beloning voor trouw aan de sector uit het andere stelsel. Tot nu toe heeft 
hett Hof van Justitie zich over dit probleem alleen uitgelaten in het kader van het vrij 
verkeerr van diensten. Daarin zijn slechts die regelingen relevant die een belemmering 
vormenn van het vrij verkeer. Het gaat dan, naast bepalingen die administratieve verplichtin-
genn opleggen, vrijwel altijd om fondsenbepalingen. In gevallen waarin voor een fonds uit 
hett land van ontvangst een vergelijkbare regeling bestond in het land van herkomst, heeft 
hett Hof de toepassing van het recht van het land van ontvangst steeds geblokkeerd. In 
datt kader was van belang of de regelingen uit de twee betrokken landen eenzelfde object 
en/off  doel hadden. Het Hof lijk t dus voor de vraag of een regeling een verboden verdub-
belingg inhoudt, uit te gaan van groepsgewijze vergelijking. Dit wil echter niet zeggen, dat 
ookk bij de uitleg van de detacheringsrichtlijn een dergelijke groepsgewijze vergelijking 
plaatss moet vinden. Dit zou er namelijk toe leiden dat de door de Belgische en Nederlandse 
CAO-partijenn getroffen regeling voor grensoverschrijdende arbeid in de bouwnijverheid 
inn strijd komt met de detacheringsrichtlijn. Dit kan mijns inziens niet de bedoeling zijn. 

Eenn complicatie die in de literatuur nog geen aandacht heeft gekregen, wordt veroorzaakt 
doorr de verhouding tussen verbindend verklaarde bedrijfstak-CAO's en ondernemings-CAO's 
inn het interne CAO-recht. Zowel in Duitsland als in Nederland leidt binding aan een onder-
nemings-CAOO tot niet-toepassing van de verbindend verklaarde bedrijfstak-CAO, hetzij van 
rechtswege,, hetzij op basis van een vrijwel automatische verleende vrijstelling. Toetsing 
vann het beschermingsniveau van de ondernemings-CAO vindt niet plaats. Als ten aanzien 
vann buitenlandse ondernemings-CAO's wel gelijkwaardigheid wordt geëist, kan dit leiden 
tott bevoordeling van binnenlandse ondernemingen. Voor dit probleem zijn verschillende 
oplossingenn denkbaar. Er kan worden gesteld dat ook een buitenlandse onderneming 
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vrijstellingg moet krijgen als hij gebonden is aan een ondernemings-CAO en wel ongeacht 
dee inhoud van die CAO. Ook eisen met betrekking tot de partijen bij de CAO, zoals bijvoor-
beeldd de eis dat de CAO gesloten is door een erkende, onafhankelijke vakbond, mogen ten 
aanzienn van de buitenlandse onderneming niet strenger zijn dan ten aanzien van de eigen, 
nationalee ondernemingen. Bij een dergelijke 'erkenning' van buitenlandse ondernemings-
CAO'ss is echter niet gegarandeerd dat de gedetacheerde werknemers eenzelfde bescherming 
genietenn als de werknemers van het land van ontvangst. Een andere oplossing is, dat een 
buitenlandsee onderneming slechts het laagste beschermingsniveau hoeft te garanderen van 
dee in de bedrijfstak geldende bedrijfstak- en/of ondernemings-CAO's. Een derde oplossing 
zouu zijn om het nationale CAO-recht te veranderen en ook ondernemings-CAO gesloten 
doorr ondernemingen in het land van ontvangst aan een inhoudelijke toetsing te onderwerpen 
inn het kader van het verzoek om vrijstelling. Welke oplossing ook gekozen wordt, zowel 
dee binding aan de CAO zelf, als de sancties op schending van de CAO moeten gelijk zijn 
voorr binnenlandse én buitenlandse werkgevers: zie art. 3 lid 8 van de richtlijn. 

77 Eindoordeel 

Err is een groep arbeidsrechtelijke regels die voor zijn toepasselijkheid in interne gevallen 
aanknooptt bij de feitelijke werkplek. Deze regels hebben betrekking op de veiligheid, de 
werktijdenn en verwante onderwerpen. Binnen de Europese Gemeenschap heeft juist op 
dezee terreinen in belangrijke mate harmonisatie plaatsgevonden. Er bestaat dus op Europees 
niveauu overeenstemming over het minimumniveau van bescherming dat het recht de 
werknemerss op deze terreinen dient te garanderen. In internationale gevallen kan echter 
juistt ten aanzien van deze regels een handhavingslacune ontstaan: de rechter van de 
tijdelijkee werkplek kan geen bevoegdheid ten gronde ontlenen aan EEX en handhaving door 
buitenlandsee rechters stuit op problemen vanwege het voorrangsregel-karakter van dit type 
regels.. Een dergelijke lacune ondergraaft de doelstelling van de Europese minimumhar-
monisatie.. De detacheringsrichtlijn en de Nederlands implementatiewet bieden voor dit 
probleemm een oplossing. Beide bevatten hiertoe een aanvullende bevoegdheidsregeling. 
Interessanterr vanuit het oogpunt van het conflictenrecht is, dat de Nederlandse wet een 
voorschriftt bevat over de toepassing van buitenlandse voorrangsregels. Er is dus een verband 
tussenn vrij verkeer, Europese harmonisatie en de toepassing van nationale of buitenlandse 
voorrangsregels.. Dit verband verdient in de toekomst mijns inziens speciale aandacht. Op 
ditt punt vormt de detacheringsrichtlijn een waardevolle aanvulling van het bestaande IPR. 

Dezee positieve waardering geldt niet voor de gehele richtlijn. De detacheringsrichtlijn 
onderwerptt namelijk ook overeenkomstenrechtelijke aspecten van de arbeidsverhouding 
aann het recht van het land van tijdelijke tewerkstelling. Op dit punt heeft de richtlijn een 
duidelijkk anti-conflictenrechtelijk aspect. Hij ondergraaft de onderlinge afstemming van 
dee toepasselijkheid van rechtsstelsels door uit te gaan van territoriale gelding van (delen 
van)) het arbeidsrecht. Dit anti-conflictenrechtelijke aspect wordt met name bezwaarlijk 
alss ook CAO-regelingen van een dergelijke territoriale gelding worden voorzien. De richtlijn 
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verplichtt hiertoe in een aantal, in een bijlage bij de richtlijn vermelde sectoren. Daarnaast 
iss het op grond van de richtlijn toegestaan de territoriale gelding op nationaal niveau uit 
tee breiden tot andere onderwerpen en andere sectoren van het bedrijfsleven. Deze anti-
conflictenrechtelijkee tendens wordt weer ten dele ongedaan gemaakt door de rechtspraak 
vann het Hof van Justitie inzake het vrij verkeer van diensten. Daarnaast dragen ook de 
inn art. 4 van de richtlijn opgenomen bepalingen over openbaarheid en gegevensuitwisseling 
bijj  tot de vereenvoudiging van het grensoverschrijdende dienstenverkeer. 

Hoee uiteindeü'k de balans uitvalt, zal in belangrijke mate afhangen van de ontwikkelingen 
inn de komende jaren. Daarbij is niet alleen van belang welke uitleg het Hof van Justitie 
geeftt aan de detacheringsrichtlijn en het vrij verkeer van diensten maar moet met name 
gelett worden op de ontwikkelingen op het niveau van het nationale CAO-recht. De afspraak 
tussenn de Nederlandse en Belgische sociale partners heeft een positief effect op de coör-
dinatiee tussen nationale CAO's en verbetert de afstemming tussen CAO, arbeidsrecht en so-
ciaall  zekerheidsrecht in internationale gevallen. Als naar aanleiding van de detacherings-
richtlij nn dergelijke afspraken in aantal toenemen, is mijns inziens het uiteindelijke effect 
vann de richtlijn positief, zowel voor de werknemer als voor de internationale dienstverrich-
ter. . 
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