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Ditt boek bevat een studie naar het toepasselijk recht op arbeids-
overeenkomstenn met een grensoverschrijdend karakter. Specia-
lee aandacht wordt besteed aan de rol van collectieve arbeids-
overeenkomstenn als bron van rechten en verplichtingen voor 
partijenn bij de individuele arbeidsovereenkomst. Het onderwerp 
wordtt niet alleen beschouwd als een probleem van internatio-
naall  privaatrecht, maar, tevens als een probleem van vrij ver-
keerr binnen de Europese Unie. De complexe interactie tussen de 
rechtsgebiedenn IPR, arbeidsrecht en EG-recht wordt inzichtelijk 
gemaaktt aan de hand van de regeling opgenomen in de 
Detacheringsrichtlijnn van 16 december 1996. Deze Europees-
rechtelijkee regeling bevat conflictregels met betrekking tot de 
arbeidsovereenkomstenn van werknemers die in het kader van 
hethet vrij verkeer van diensten naar een andere lidstaat worden 
gestuurdd voor het verrichten van arbeid. De richtlijnbepalingen 
vormenn een aanvulling op artikel 7 van het Europese verdrag 
inzakee het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomstt (het EVO). Naar aanleiding van deze richtlijn 
wordtt een aantal vragen geformuleerd over de conflictregels 
inzakee arbeidsovereenkomsten, de rol van CAO's daarbij en de 
verhoudingg tussen IPR en EG-recht. De op deze vragen geformu-
leerdee antwoorden dienen als basis voor de uitleg van artikel 6 
enn 7 EVO en voor een analyse van de werkingssfeer van Neder-
landsee voorrangsregels. 
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