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I. ONDERWERP VAN DE STUDIE
1.
Arbeid in het Europees wegtransport: het is een thema dat de laatste jaren op veel
belangstelling rekent. O.a. door de invoering van de interne markt en de uitwerking van het
gemeenschappelijk vervoersbeleid, is het grensoverschrijdend goederenvervoer voor derden
over de weg binnen de Unie substantieel toegenomen.1 Deze toename werd nog eens
versterkt door de uitbreiding van de Unie in 2004, 2007 en 2013.2 Dit maakt de internationale
wegtransportsector een grote werkgever in de Unie, met ongeveer 3 miljoen werknemers in
2014.3 Deze uitvoerders van het transport, de vrachtwagenchauffeurs, zijn vaak gelijktijdig
werkzaam in veel verschillende landen.
Los van een aantal sociale harmonisatiewetten rond rij-, rust-, en arbeidstijden in het
wegtransport, is het arbeidsrecht niet geharmoniseerd op Unierechtelijk niveau en verschilt
het aanzienlijk in de lidstaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsvoorwaarden inzake de
lonen, overwerk en ontslagbescherming. Door het verschil in arbeidsregime is de regeling die
bepaalt welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende arbeid dan ook belangrijk. Gelet
op de vele uiteenlopende internationale aanknopingspunten bij de hoog mobiele
werkzaamheden van de chauffeurs, dringt zich de vraag op welk arbeidsrecht nu precies op
hen toepasselijk is.

1

De Commissie verwacht dat het internationale goederenvervoer tussen 2010 en 2050 met 60% zal groeien.
Working document accompanying the document Communication from the Commission, An agenda for a socially
fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all, SWD(2017), 177.
2
De lidstaten die na 1 mei 2004 toetraden zijn: Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen,
Malta, Polen, Roemenië, Slovakije, Slovenië en Tsjechië. In deze studie wordt aan deze groep gerefeerd als EU13
lidstaten. De lidstaten die lid waren vóór 1 mei 2004 zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland,
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Aan deze
groep wordt gerefereerd als EU15 lidstaten.
3
Eurostat, nationale rekeningen, gegevens voor 2014 en voor NACE H: “Vervoer en opslag”.
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2.
Het conflictenrecht, als onderdeel van het internationaal privaatrecht (ipr), ziet op
deze vraag. Artikelen 8 en 9 Rome I-Verordening4 en de Detacheringsrichtlijn5 bevatten in dit
kader de relevante conflictregels. Toegepast op arbeid in het wegtransport, bevinden we ons
hier op het snijpunt tussen vier rechtsgebieden: het conflictenrecht, arbeidsrecht, Unierecht
en transportrecht. Dit snijpunt vormt het onderwerp van deze studie.
3.
Dit onderwerp wordt bekeken tegen de achtergrond van een aantal sociale knelpunten
dat is ontstaan in de anno nu vergaand geliberaliseerde sector, in het bijzonder de sociale
concurrentie problematiek. In dat kader analyseert de centrale onderzoeksvraag welke rol het
conflictenrecht speelt in de huidige situatie van sociale concurrentie in het wegtransport.
Voorziet het conflictenrecht in een adequate regeling vanuit het oogpunt van sociale
concurrentie? Voordat ik deze onderzoeksvraag, en de daarbij behorende deelvragen,
gedetailleerd uiteen zet, zoom ik dieper in op het belang van de studie en schets ik het
algemene kader waarin de onderzoeksvraag gezet moet worden.

II. BELANG EN CONTEXT VAN DE STUDIE
A. DISHARMONIE TUSSEN LIBERALISATIE EN SOCIALE HARMONISATIE
4.
De Europese wegtransportsector wordt sinds enige tijd gekenmerkt door een aantal
dringende sociale (en economische) problemen. In verschillende rapporten wordt een
verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden opgemerkt, terwijl
tegelijkertijd sprake is van een knellend chauffeurstekort.6 Als één van de oorzaken van de
huidige sociale problematiek wordt gemeenzaam gewezen op het feit dat de op Unieniveau
doorgevoerde liberalisatie van de sector niet in gelijke mate gepaard is gegaan met sociale
harmonisatie. Illustratief is de conclusie van een Evaluatierapport inzake het sociale acquis
van het wegtransport uit 2016 (uitgevoerd in opdracht van de Commissie):

4

Rome I is van toepassing op arbeidsovereenkomst gesloten op of na 17 december 2009 (art. 28 Rome I). Voor
arbeidsovereenkomst van vóór die datum geldt het zogeheten EVO uit 1980 (of Verdrag van Rome). De
conflictregels voor arbeid in beide instrumenten verschillen nauwelijks van elkaar.
5
Zie ook Handhavingsrichtlijn (inzake de Detacheringsrichtlijn) 2014; Wijzigingsrichtlijn (inzake de
Detacheringsrichtlijn) 2018. Deze laatste richtlijn is (nog) niet van toepassing op het wegtransport.
6
Het wordt verwacht dat dit tekort in de komende jaren zal toenemen. Zie Effectbeoordeling
Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 31, 34, 60. AECOM Task A 2014, p. 121 meldt dat in België 36% van de
transportondernemingen moeite heeft bij de aanwerving van chauffeurs. Het Europees Economisch Sociaal
Comité verklaart: ‘Afgezien van het gebrek van competente chauffeurs blijft de sector onaantrekkelijk voor
jongeren en vrouwen, vooral door de slechte arbeidsomstandigheden, de lage lonen, het gebrek aan
carrièremogelijkheden en het slechte evenwicht tussen werk en privéleven’. EESC, Advies over de interne markt
voor internationaal goederenvervoer over de weg: sociale dumping en cabotage, Pb.C 13, 176, van 15.1.2016,
nr. 2.5.
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‘The internationalisation and liberalisation process of the transport market has not been
accompanied by an adequate parallel process of social harmonisation in employment
conditions. This has resulted in differences in labour and social market structures and as a
consequence, in many cases caused the deterioration of working conditions for drivers due to
social dumping practices and an uneven playing field.’7

In het daarop volgende wegtransportpakket van 31 mei 2017 wordt één en ander door de
Commissie expliciet erkend en wordt erop gewezen dat het huidige sociale acquis geen
dekking biedt voor een eerlijk speelveld in de sector.8 Een scherpe concurrentiedruk is het
gevolg, die leidt tot aanhoudende druk op de arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden.9
5.
De impact van het liberalisatieproces en de daaruit volgende concurrentiedruk wordt
goed duidelijk wanneer wordt gekeken naar de effectief in dit proces afgeschafte nationale
regelgeving. In veel lidstaten is een aantal decennia geleden immers jarenlang een actief
marktregulerend vervoersbeleid gevoerd, waarin telkens in sterke mate
mededingingsbeperkende doelstellingen golden.10/11 Een belangrijke oorzaak hiervan is het
feit dat de sector al vanaf het ontstaan ervan wordt gekenmerkt door een relatief hoge
concurrentiedruk en lage marges, ook bij binnenlandse transporten waarbij elk internationaal
element ontbreekt.
Eén en ander heeft te maken met talloze factoren die zowel eigen zijn aan de specifieke sector
van het transport als aan de dienstverlening in het algemeen.12 Met name het feit dat de vraag
naar transport één op één een afgeleide vraag is van de economie en de onmogelijkheid van

7

Evaluatierapport sociaal acquis 2016, p. 185. Talloze rapporten kwamen tot dezelfde conclusie: Europees
Parlement, Social and working conditions of road transport hauliers 2013; AECOM Task A 2014; AECOM, Task B
2014; Europees Parlement, Employment conditions in the international road haulage sector 2015, p. 15.
8
Verg. eveneens Witboek, Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om te kiezen, COM(2001), 370, p.
11.
9
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 7-11; Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 38; Europees
Parlement, Working paper 1998, p. 17; ILO, Priority safety 2015, p. ix.
10
Zie voor een beschrijving hiervan Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoerbeleid 1990, p.
35-38. Zie in algemene zin t.a.v. de zes EEG stichtende lidstaten: Abbati, Transport and European integration
1987, p. 18 en 114.
11
Volledigheidshalve wijs ik erop dat de verhouding tussen het wegtransport en de spoorwegen hier ook een
belangrijke rol speelt. In België ontstond de eerste transportwetgeving primair met het oog op het coördineren
van wegtransport en de spoorwegen. Zie Koninklijk Besluit van 5 maart 1936 houdende de regeling van het
vervoer van zaken door middel van motorvoertuigen, BS 8 maart 1836, 1329. Ook in Nederland was dit het geval.
In het werk van Verheij wordt uitgebreid beschreven dat de eerste regelgeving rond wegtransport in Nederland
niet primair te maken had met de concurrentiedruk binnen de sector zelf, maar eerder ten aanzien van
concurrentie met de spoorwegen. Wel is ook ‘het voorkomen van ruïneuze concurrentie’ binnen de sector zelf
altijd een belangrijke doelstelling geweest van deze wetgeving. Zie Verheij, Wetten voor weg & water 2001, p. 2
e.v. Abbati merkt op dat de concurrentie tussen spoorwegen en wegvervoer meer speelde in de centrale
lidstaten zoals België en Nederland en tot op zekere hoogte ook Frankrijk en (West)-Duitsland. Zie Abbati,
Transport and European integration 1987, p. 118.
12
Er bestaat overigens een aloude, maar nog steeds door economen en juristen gevoerde, discussie over de mate
waarin het vervoer atypisch en bijzonder zou zijn ten opzichte van algemene economische sectoren en derhalve
bijzondere reglementering nodig zou hebben. Zie Verheij, Wetten voor weg & water 2001, p. 1 e.v.; Tromm,
Juridische aspecten van het communautair vervoerbeleid 1990, p. 13 e.v.; J. Hibbs, ‘Transport privatisation:
Principles, problems and prospects’, Economic Affairs 2007, p. 90-94.
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voorraadvorming worden vaak genoemd als omstandigheden die het transport kenmerken.13
Tromm noemt verder de volgende economische kenmerken van het wegtransport: ‘Hoge
investeringen, korte afschrijftermijnen, grote afhankelijkheid van vreemd kapitaal, opvallende
kleinschaligheid van de bedrijfsvoering, in het algemeen een markt met (bijna) volkomen
concurrentie, een hoog personeelsbestand (…)’.14 Lage rendementen, die bovendien gevoelig
zijn voor elke fluctuatie op de markt, zijn hiervan het logische gevolg.
6.
Het hieruit volgende vergaand marktbeïnvloedende vervoersbeleid in lidstaten was
vervolgens o.a. gericht op het in toom houden van de overcapaciteit op de markt. Daarnaast
werd met het beleid beoogd nieuwkomers op de markt in staat te laten zijn zich op de markt
te kunnen handhaven, waardoor het risico voor verladers om geconfronteerd te worden met
beunhazen eveneens werd verlaagd.15 Hiertoe werden in bepaalde lidstaten toen al de nodige
vereisten gesteld rond financiële draagkracht en vakbekwaamheid. Ook werd regelgeving
uitgevaardigd die het verrichten van vervoer door buitenlandse vervoerders verbood of sterk
beperkte. Het toelaten van buitenlandse wegvervoerders, met het al dan niet toelaten van
het kunnen verwerven van een retourlading, is o.a. gelet op de overcapaciteit en de
binnenlands geldende strenge vereisten immers geen vanzelfsprekende zaak. Op die manier
werden de nationale vervoerders beschermd voor concurrentie onderling én van buitenaf.
Gelet op het feit dat concurrentiedruk in se de directe toepassing en naleving van het sociaal
recht kan ondermijnen, werd in sommige vervoerswetgeving in die tijd eveneens aandacht
besteed aan sociale aspecten. Een voorbeeld vormt de Nederlandse vervoerswet uit 1977,16
waarin werd bepaald dat indien de werkgever niet de in de beroepsgroep geldende cao zou
toepassen, de vervoersvergunning zou worden ingetrokken.17/18
7.
Op Unieniveau was eveneens tot op zekere hoogte sprake van een actief
marktregulerend vervoersbeleid, hetgeen de wegtransportsector tot de enige vervoerssector
in de Unie maakt ten aanzien waarvan werkelijk een marktregulerend beleid is gevoerd.19 Dit
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Zie Verheij, Wetten voor weg & water 2001, p. 1.
Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoerbeleid 1990, p. 32.
15
Letterlijk Verheij, Wetten voor weg & water 2001, p. 205.
16
Dit werd ingevoerd bij wijzigingswet van 8 juni 1977, Stb. 354, houdende wijziging van de Wet autovervoer
goederen, Stb. 1951, 342.
17
Zie ook Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 45. Verheij wijst erop dat het
onderliggende wetsvoorstel ‘erop gericht was het sociale aspect en de verkeersveiligheid bij de
vergunningverlening meer te benadrukken. Dat betekende (…) bij de behandeling van verlengaanvragen (…) er
ook rekening mee [gehouden moest worden] of een bedrijf de sociale voorschriften wel voldoende naleefde (…).
Verheij noemt dit een ‘principiële wijziging’ in het vergunningenbeleid. Zie Verheij, Wetten voor weg & water
2001, p. 317.
18
Ook in de huidige Nederlandse transportwetgeving zit overigens nog een soort sociale bescherming verweven,
zoals het inleenverbod (zie hoofdstuk 3). Vergelijk voor de Belgische transportwetgeving nog art. 43 § 4 Wet van
15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg, BS 18 februari 2014 dat ziet op sancties indien
vervoer wordt verricht tegen ‘een ongeoorloofd lage prijs’. Hiertoe behoren o.a. de sociale kosten (zie hoofdstuk
1).
19
Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoerbeleid 1990, p. 290.
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kwam o.a. tot uiting in de vergunningsstelsels die waren gebaseerd op contingenten,20 diverse
prijsmaatregelen variërend van margetarieven tot referentietarieven21 en voorwaarden voor
de toegang tot het beroep.22
8.
Het liberalisatieproces heeft een einde gemaakt aan het vergaand
marktbeïnvloedende beleid van lidstaten en de Unie: sinds 1998 is de internationale
transportmarkt vrij en is de toegang ertoe nog enkel onderhevig aan kwalitatieve vereisten
inzake de toegang tot het beroep zoals neergelegd in de kernverordeningen 1071/2009 en
1072/2009. Hilal stelt: ‘From a heavily state-structured sector, transport became an activity
dominated by market and free competition philosophy’.23
Feitelijk betekent dit dat indien een transportbedrijf een Eurovergunning heeft in
overeenstemming met bovengenoemde verordeningen, het recht ontstaat op het mogen
verrichten van 1. binnenlands transport in de lidstaat van vestiging en 2. internationaal
transport tussen om het even welke twee lidstaten. Ook mag binnenlands transport tussen
twee punten worden verricht in een lidstaat waar het bedrijf niet is gevestigd, maar dit is (nog)
wel aan beperkingen onderhevig.24 Zo kan dit in uitgangspunt enkel in combinatie met een
internationaal transport in die lidstaat en gelden er andere kwantitatieve limieten. Dit wordt
cabotage genoemd. Los van deze expliciet toegelaten vorm van directe discriminatie op
nationaliteit, gelden er geen beperkingen meer op het vrij verrichten van diensten in de
sector. Eén en ander heeft geleid tot een hoge concurrentiedruk in de huidige Europese
wegtransportsector.
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De eerste verordening op dit gebied bepaalde volgens een (nader vast te stellen) verdeelsleutel het aantal
vergunningen dat lidstaten kregen voor het internationale wegtransport. Zie Verordening 1018/68 van de Raad
van 19 juli 1968 houdende de vorming van een communautair contingent voor het goederenvervoer over de weg
tussen Lid-Staten, Pb.L 175, 13 van 23.7.1968. Ter referentie: over de periode van 1969 tot 1972 ging het om
1200 in de Unie te verlenen vergunningen. Zie Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoerbeleid
1990, p. 295.
21
Zie Verordening 1174/68 van de Raad van 30 juli 1968 betreffende de invoering van een stelsel van
margetarieven voor het goederenvervoer over de weg tussen de Lidstaten, Pb.L 194, 1 van 6.8.1968. Het is
inderdaad waar dat de Unie die, zeker in die tijd, fundamenteel gebaseerd is op de filosofie van een vrije
markteconomie, deed aan prijsbeleid in het wegtransport. Overigens beoogde de Commissie in de vroegste jaren
zelfs een regulering van de vervoersmarkt in het algemeen (en dus niet enkel t.a.v. het wegtransport) door
middel van prijsmaatregelen. Zoals Tromm beschrijft was het de idee dat een vooraf vastgesteld margetarief de
coördinatie tussen de vervoertakken zou bevorderen. Het was hierbij de gedachte dat vanaf het moment dat de
tarieven geen onderscheid meer zouden vormen, de concurrentie tussen de vervoertakken zich zou gaan
voltrekken via de lijnen van kwalitatieve verschillen. Deze coördinatiegedachte kon de lidstaten toen niet
overtuigen, waardoor enkel voor het wegtransport een prijsbeleid werd vastgesteld. Zie Tromm, Juridische
aspecten van het communautair vervoerbeleid 1990, p. 307-308.
22
Zie voor de eerste richtlijn inzake: Richtlijn 74/561 van de Raad van 12 november 1974 inzake de toegang tot
het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, Pb.L 308, 18 van
19.11.1974. Drie van de huidige vier voorwaarden lagen hierin reeds besloten: 1. betrouwbaarheid; 2.
kredietwaardigheid; 3. vakbekwaamheid.
23
Hilal, ‘Unintended effets of deregluation in the EU: the case of road freight transport’ 2008, p. 20.
24
In het Witboek 2011 wordt heel stellig gewezen op het feit dat deze beperkingen volledig moeten worden
opgeheven (p. 20). Dit ontmoette veel kritiek. In het wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017 wordt een verruiming
van de huidige cabotageregels voorgesteld, maar worden de beperkingen an sich niet helemaal afgeschaft.
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9.
Voor concurrentie op zichzelf is veel te zeggen. Denk aan de voordelen die gepaard
gaan met een open wegtransportmarkt, zoals o.a. de toegenomen handelsmogelijkheden,
optimalisatie van de vloot en distributieprocessen, verhoogde efficiëntie en de aanzienlijke
administratieve lastenverminderingen. Ten aanzien van de toename van de concurrentiedruk
die hier mede het gevolg van is, is het vervolgens de gedachte dat deze geïntensiveerde
concurrentie leidt tot ‘improved economic performance by the road haulage sector and the
industries it serves, and ultimately to a more efficient and productive economy for the benefit
of the public at large’.25 Wel wordt er daarbij algemeen gewezen op een belangrijke
voorwaarde, namelijk dat sprake is van een gelijk speelveld.
Voor de waarborg van een gelijk speelveld is vervolgens o.a. enige sociale harmonisatie, of
minstens enige veiligheidskleppen ter waarborging van het enkele naleven van het sociaal
recht, belangrijk. Zoals o.a. wordt vastgesteld in het hierboven geciteerde rapport uit 2016, is
dit proces is echter minder succesvol geweest; er is slechts sprake van een Rij- en
rusttijdenverordening en een Arbeidstijdenrichtlijn, terwijl in Verordeningen 1071/2009 en
1072/2009 enkel zijdelings aandacht wordt besteed aan de naleving van het sociaal recht. Dit
heeft geleid tot een disharmonie tussen enerzijds liberalisatie en anderzijds sociale
harmonisatie, hetgeen ervoor zorgt dat de scherpe concurrentiedruk in deze context
verschillende sociale (en economische) problemen meebrengt in de sector.
10.
In 2004, 2007 en 2013 hebben de Unie uitbreidingen deze problematiek vervolgens
versterkt. Een belangrijke factor vormt het grote gat tussen EU15 en EU13 wat betreft de
arbeidskosten.26 In een document van het Europees Parlement uit 2017 wordt gewezen op
het kostenverschil in 1995 van 1:3 en in 2017 van 1:15.27
Een vervijfvoudiging van het gat in arbeidskosten biedt aan transportbedrijven gevestigd in
EU13 lidstaten, gelet op o.a. het feit dat deze kosten een groot, al dan niet het grootste, deel
van de kostprijs vormen, een buitengewoon groot competitief voordeel.28/29 Toegespitst
specifiek op de lonen, zal dit in de toekomst niet anders zijn. Volgens berekeningen van de
Commissie wordt er in de periode tussen 2015-2035 minimale convergentie van lonen tussen
25

AECOM Task B, 2014, p. 2
Overigens wordt de accuratie van het onderscheid tussen EU15-EU13 om te wijzen op kostenverschillen
weleens in twijfel getrokken. Zie K. Maslauskaité, Social competition in the EU: Myths and realities, Notre Europe,
Jacques Delors Institute 2013. Raadpleegbaar via: www.notre-europe.eu/media/socialcompetitionmaslauskaite-ne-jdi-june13.pdf?pdf=ok.
27
Briefing Employment and Social affairs, The revision of the PWD, PE 607.346 October 2017, p. 1.
28
Afhankelijk van het te vervoeren goed (bv. algemeen vervoer of stukgoedvervoer) schommelen deze kosten
tussen 33 en 50% van de totale kosten. Zie bijvoorbeeld Witlox en Notteboom, Eerlijke concurrentie in het
wegvervoer 2003, p. 24 en p. 60. Zie ook Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 9.
29
Er heeft ook effectief een verschuiving plaatsgevonden in marktaandeel in het wegtransport van EU15 naar
EU13: AECOM Task A 2015, p. 89. Zie ook Europees Parlement, Road Transport Hauliers in the EU: Social and
Working Conditions 2017, p. 19: ‘Hauliers established in the new Member States account for a disproportionately
large share of the relatively moderate growth in European haulage activities in recent years. According to some
sources, Poland is projected to displace Germany as the biggest carrier in international road haulage in Europe
in 2017 (…).’
26
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EU15 en EU13 verwacht,30 terwijl een algemene harmonisatie van de minimumlonen in de
huidige politieke, economische en sociale situatie van de Unie niet te realiseren zal zijn. 31
B. STATUS QUO – UNILATERALE MAATREGELEN EN ARBEIDSMODELLEN TER VERMIJDING VAN HET
TOEPASSELIJK ARBEIDSRECHT

11.
In 2015 hebben verschillende lidstaten in reactie op de concurrentiedruk en het
kennelijke gebrek aan (sociaal) wenselijke en adequate regelgeving inzake, unilaterale
maatregelen uitgevaardigd die o.a. voorzien in de toepassing van het eigen minimumloon
vanaf uur één op de op hun grondgebied actieve chauffeurs in het wegtransport. De
Commissie verwacht dat België, Denemarken, Italië, Luxemburg, Noorwegen en Zweden
tegen 2019 eveneens dergelijke maatregelen zullen nemen.32 Dit heeft geleid tot een
versnippering van de Europese interne wegtransportmarkt en tot grote controverse tussen
zowel EU15 en EU13 lidstaten als tussen de centrum en perifere lidstaten.33 Intussen heeft de
Commissie op 31 mei 2017 een sectorspecifieke conflictregel voorgesteld om de situatie terug
te coördineren (hierna: het Detacheringsvoorstel).34
12.
Op privaat niveau wordt eveneens gereageerd op de concurrentiedruk en de kennelijk
inadequate wetgeving. Zo hanteren transportbedrijven meer en meer arbeidsmodellen ter
vermijding van het normaal toepasselijke arbeidsrecht om een concurrentievoordeel te
kunnen behalen op bijvoorbeeld de (minimum)loonverschillen binnen de Unie.35 Denk aan de
bekende, en inmiddels officieel verboden, postbusbedrijven, maar ook aan tijdelijke
detachering of collegiale inleen via al dan niet direct aan de transportonderneming gelieerde
dochter-/zusterbedrijven,
oneigenlijke
chartering
of
(onder)aanneming,
terbeschikkingstelling via (daartoe opgezette) uitzendbureaus en schijnzelfstandigheid.
Dit vindt op grote schaal plaats. In talloze studies over de sociale situatie in het wegtransport
worden deze arbeidsmodellen gesignaleerd en bevestigd, terwijl de arbeidsmodellen
dominant aanwezig zijn in de in deze studie onderzochte nationale rechtspraak van België en
Nederland. Een rapport van het Europees Parlement uit 2015 stelt in dit verband dat ‘the road
haulage sector has become something of a laboratory for innovative employment practices’.36
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1,25% loongroei in EU15 tegenover 2,64% in EU13. Zie EU reference scenario 2016 (www.ec.europa.eu).
Wel bestaat er volgens de Commissie draagvlak onder de ETUC, nationale vakbonden en NGO’s voor het
introduceren van een minimumloon drempel gebaseerd op 60% van het gemiddelde loon. Werkdocument
sociale pijler 2017, p. 40.
32
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 5.
33
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 11.
34
Detacheringsvoorstel 2017.
35
Zie voor de correlatie tussen enerzijds de liberalisering en anderzijds het ontstaan van nieuwe
arbeidsmodellen: Europees Parlement, Employment conditions in the international road haulage sector 2015, p.
18; Europees Parlement, Road Transport Hauliers in the EU: Social and Working Conditions 2017, p. 47.
36
Europees Parlement, Employment conditions in the international road haulage sector 2015, p. 28. Zie ten
aanzien van atypisch werk en outsourcing en de aanmerking van het wegtransport als één van de sectoren waarin
dit het meest voorkomt: ILO, Priority safety 2015, p. 11.
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C. EEN CONFLICTENRECHTELIJK PERSPECTIEF
13.
In deze studie wordt deze problematiek benaderd vanuit conflictenrechtelijk
perspectief. Hoewel de disharmonie tussen liberalisatie en sociale harmonisatie in de
hierboven aangestipte problematiek een grote rol speelt, komt aan het conflictenrecht in de
vergaand geïnternationaliseerde sector eveneens een sleutelrol toe: Rome I en de
Detacheringsrichtlijn zijn direct verantwoordelijk voor de aanwijzing van de toepasselijke
arbeidsregels, waaronder o.a. de minimumlonen. Het is in dat verband van belang te bezien
hoe het conflictenrecht zich verhoudt tot de sociale concurrentieproblematiek en in hoeverre
binnen dat rechtsdomein in oplossingen kunnen worden voorzien.37
14.
Specifiek ten aanzien van het conflictenrecht heeft de internationalisering van de
sector geleid tot enerzijds een toenemend belang van het rechtsgebied en anderzijds steeds
moeilijker wordende vraagstukken. Zo is het conflictenrecht op zichzelf pas echt relevant
geworden na de liberalisering van de sector. Zoals volgt uit het voorgaande, kenmerkte de
sector zich immers lange tijd door een sterk nationale oriëntatie met relatief weinig (of
zwakke) internationale aspecten: de vergaande marktregulering stelde limieten aan het al dan
niet kunnen verrichten van internationaal transport, hetgeen eraan bijdroeg dat in de vroege
beginjaren van de sector veelal sprake was van zuiver nationale transportstromen.38 De vraag
van het conflictenrecht speelt dan in het geheel niet en als er al sprake was van een
internationaal transport, dan leverde dat in die tijd vervolgens geen bijzondere problemen op
voor het conflictenrecht.39 In dat laatste geval lag veelal een aanknoping aan de vestiging voor
de hand, gelet op de sterke band met die vestigingsplaats. In de sector heeft met andere
woorden een lange tijd ‘aanknopingsrust’ geheerst. Dit betekent dat het er niet of nauwelijks
toe doet welke specifieke conflictenrechtelijke aanknopingsfactor wordt gebruikt ter
aanduiding van het toepasselijk arbeidsrecht: of nu wordt aangeknoopt aan de vestiging van
de werkgever, de gewoonlijke werkplek of het nauwst verbonden recht, er zal sprake zijn van
hetzelfde verwijzingsresultaat omdat alle of de overgrote meerderheid van de verschillende
aanknopingspunten telkens samenvallen in één bepaalde rechtsorde.
Neem bijvoorbeeld een Belgisch transportbedrijf dat tijdens de eerste fase van het
liberalisatieproject (waarin nog lang sterk marktregulerende regelgeving heeft gegolden)
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Het wordt benadrukt dat het conflictenrecht inzake arbeid voor wat betreft het verschil in arbeidskosten
slechts een deel van de oplossing kan vormen, o.a. gelet op de regels inzake de sociale zekerheid en de
kostenverschillen die daaruit kunnen voortvloeien.
38
In de verschillende lidstaten bestond de wegtransportsector tot de tweede wereld oorlog hoofdzakelijk uit
binnenlands vervoer. Dit was eveneens het geval in de geografisch kleinere landen als België en Nederland.
Verheij merkt t.a.v. Nederland op dat wat er voor 1940 aan internationaal goederenvervoer plaats vond, vooral
grensvervoer was. Verheij, Wetten voor weg & water 2001, p. 244. Het internationale wegtransport begon pas
in de periode na de tweede oorlog echt op gang te komen. Het Verdrag nopens het wegverkeer, Trb. 1951, 81
ondertekend te Genève, inwerkingtreding 26 maart 1952 maakte het internationaal wegvervoer in de eerste
plaats juridisch mogelijk. Zie uitvoerig Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoersbeleid 1990,
p. 62.
39
Vergelijk Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 369.
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goederen wil vervoeren van een fabriek in België naar Duitsland. Een dergelijke ‘brengrit’ werd
in principe toegelaten, maar wel indien dit viel onder de door Duitsland vastgestelde
(bilaterale) wegvervoercontingenten, terwijl de mogelijkheden voor een eventuele
‘retourladingrit’ minimaal waren (‘haalritten’ en het verrichten van ‘binnenlandse ritten’
(cabotage), waren sowieso verboden).40 De band met het land van de vestiging van waaruit
werd vervoerd, bleef dan ook sterk: de buitenlandse werkzaamheden bleven normaliter van
korte duur en de chauffeurs keerden, bij het ontbreken van mogelijkheden tot terugvrachten
en cabotage, veelal direct terug naar hun transportonderneming. In dat land vond vervolgens
de organisatie van de werkzaamheden plaats en dat land was vanzelfsprekend eveneens het
land waar de chauffeurs feitelijk wonen en leven.
Eén en ander rechtvaardigt een aanknoping aan de vestiging. Een bijkomend voordeel van een
dergelijke aanknoping was dat de chauffeur op die manier hetzelfde wordt behandeld als zijn
collega-chauffeurs die in dienst zijn bij dezelfde onderneming. In het verlengde daarvan
konden de belangen van deze chauffeurs ook zonder veel problemen collectief worden
behartigd in het ‘thuisland’. Conflictenrechtelijk gezien was een aanknoping aan de vestiging
dan ook de algemeen aanvaarde aanknopingsfactor voor het wegtransport. In de huidige
Nederlandse cao voor wegtransport wordt deze aanknoping zelfs nog steeds gebruikt.
15.
De liberalisering heeft echter geleid tot een vergaande internationalisatie van de
sector en maakte daarmee een einde aan de aanknopingsrust.41 Het onbeperkt kunnen
verrichten van internationaal transport in combinatie met de flexibiliteit van het wegtransport
(als minst ‘netgebonden’ vervoersmodi42), zorgde voor een aanzienlijke verspreiding van de
voor het conflictenrecht relevante aanknopingspunten.
De geleidelijk uitgebreide crosstrade- en cabotagemogelijkheden zorgden voor een verdere
verspreiding en laten arbeidsmodellen toe waarin chauffeurs langer van huis blijven.43 Dat
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Idem in Frankrijk, terwijl voor vervoer in Frankrijk in het algemeen expliciet nationaliteitseisen werden gesteld:
alleen Franse onderdanen of bedrijven mochten in Frankrijk vervoer verrichten. Dit was overigens het enige land
van de zes EEG stichtende lidstaten dat dergelijke nationaliteitseisen stelde. Zie Tromm, Juridische aspecten van
het communautair vervoersbeleid 1990, p. 38. In Italië gold in die tijd zelfs een algeheel verbod op internationaal
vervoer door buitenlanders. Zo beschrijft Tromm dat in Italië het grensoverschrijdend vervoer door
buitenlanders in principe sterk werd beperkt. Zo was het niet toegestaan zonder vergunning van de minister van
verkeer, terwijl deze vergunningen in beginsel enkel verstrekt werden voor ‘brengritten’; ‘haalritten’ zijn in het
geheel niet toegestaan en ‘retourladingritten’ evenmin. Zie Tromm, Juridische aspecten van het communautair
vervoersbeleid 1990, p. 37. Zie ook Verheij, Wetten voor weg & water 2001, p. 311.
41
Zie voor een bespreking van deze internationalisatie en voor concrete cijfers: Europees Parlement,
Employment conditions in the international road haulage sector 2015, p. 26-27. Gelet hierop wordt in het
algemeen gesproken over ‘een ware transformatie’: Witlox en Notteboom, Eerlijke concurrentie in het
wegvervoer 2003; Europees Parlement, Employment conditions in the international road haulage sector 2015,
p. 26-27; Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 9.
42
Zie Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoersbeleid 1990, p. 31.
43
Vergelijk de Commissie: ‘(…) periods away from home appear to have significantly increased over the last
decade due to the internationalisation of the transport market’. Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel I 2017
I, p. 20. Overigens bestaat er een verschil tussen enerzijds EU15 chauffeurs die vaak één week op pad zijn en de
weekenden thuis doorbrengen en anderzijds EU12 chauffeurs die vaak 3 tot 12 weken rondrijden in EU15
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veel lidstaten het in dit verband toelaten dat chauffeurs om het even welke rusttijd kunnen
nemen in de cabine, draagt niet bij aan de band met het herkomstland.44 Afhankelijk van de
band met een bepaald grondgebied, zou er dan iets voor te zeggen zijn om ook dit
arbeidsrecht, of een gedeelte daarvan, toepasselijk te verklaren.
16.
Daarnaast komt na liberalisering de figuur van de ‘onderaanneming’, of in
transportlingo ‘charters’, en ketenvorming steeds vaker voor in de sector. Dit vindt plaats
zowel tussen grote en kleine ondernemingen als tussen de kleinere ondernemingen onderling.
Uit onderzoek volgt dat er op het Europese veld een aantal grote transportondernemingen
bestaat die (grote) gecompliceerde transportopdrachten binnenhaalt en deze daarna veelal
uitbesteedt aan kleinere ondernemingen. In 2016 werd vastgesteld dat
transportondernemingen met meer dan 50 werknemers maar 1% van het totaal aantal
ondernemingen vormt, maar wel 40% (!) van de totale waarde van de markt wegzetten.45 Dit
is een typisch kenmerk van de Europese wegtransportsector en een hiermee samenhangend
arbeidsmodel wordt in hoofdstuk 3 verder uiteen gezet.
Eén en ander leidt tot complexe transportstromen die zorgen voor barstjes in de
aanknopingsrust en moeilijker conflictenrechtelijke vraagstukken.46 Hierdoor kunnen immers
verschillende ketens ontstaan, al dan niet verspreid over verschillende landen, die leiden tot
gedifferentieerder transportstromen en tot een verdere verspreiding van relevante
aanknopingspunten.
17.
In zoverre heeft het liberaliseringsproces niet enkel sociale implicaties, maar triggert
de daarmee gepaard gaande internationalisatie direct het conflictenrecht en creëert het
bovendien lastige conflictenrechtelijke vraagstukken. Het simpele aanknopen aan de vestiging
van de onderneming in het wegtransport, zoals jarenlang (terecht) het uitgangspunt is
geweest, ligt allang niet meer voor de hand. Sterker nog: een aanknoping aan de vestiging kan
in de huidige markt, vanuit het oogpunt van de sociale concurrentieproblematiek, tamelijk
negatieve implicaties hebben.
De vraag dringt zich dan ook op welke rol het belangrijker geworden conflictenrecht speelt in
de huidige situatie van sociale concurrentie in het wegtransport. Wordt met deze situatie in
de conflictregels rekening gehouden en erkent de Uniewetgever het toegenomen belang van

lidstaten om vervolgens 1 tot 3 weken thuis te zijn. Europees Parlement, Employment conditions in the
international road haulage sector 2015, p. 41.
44
In het wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017 wordt voorgesteld hieraan een einde te maken. Een aantal
maanden later kreeg dit bijval van het Hof: HvJ 20 december 2017, C-102/16, ECLI:EU:C:2017:1012, ‘Vaditrans’.
45
Commission Staff working document, Refit ex-post evaluation of Regulation 1071/2009 and 1072/2009,
SWD(2016), 350, p. 12.
46
Zie meer in het algemeen voor problemen t.a.v. de naleving en handhaving van het arbeidsrecht die worden
veroorzaakt door onderaannemingsketens: M. Houwerzijl, Y. Jorens en S. Peters, Study on the protection of
workers’ rights in subcontracting processes in the European Union, Ghent University/University of Amsterdam,
2012.
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de conflictenrecht inzake eigenlijk wel? Dit brengt me op de bespreking van de
onderzoeksvraag van deze studie.

III. ONDERZOEKSVRAGEN
A. CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG
18.
De liberalisatie en de daaruit volgende internationalisatie van de wegtransportsector
heeft enerzijds geleid tot een verhoogde concurrentiedruk en sociale spanningen en
anderzijds het belang en de complexiteit van het conflictenrecht versterkt. Hierdoor dringt
zich de vraag op hoe beide aspecten zich met elkaar verhouden en meer specifiek welke rol
het conflictenrecht ten aanzien van sociale concurrentie speelt.
19.

De centrale onderzoeksvraag luidt aldus:

Welke rol speelt het conflictenrecht in de huidige sociale concurrentieproblematiek in het
wegtransport?
De relevante conflictregels in dit kader zijn neergelegd in Rome I en de Detacheringsrichtlijn,
hetgeen deze twee instrumenten tot de centrale studieobjecten van deze studie maakt.
1. Het begrip sociale concurrentie
20.
Met het begrip ‘sociale concurrentie’ wordt bedoeld het verkrijgen van
concurrentievoordeel op basis van verschillen in het materiële arbeidsrecht tussen landen. In
deze studie wordt een onderscheid gemaakt tussen internationale sociale concurrentie en
interne sociale concurrentie.47
21.
Van internationale sociale concurrentie kan sprake zijn bij het uitvlaggen van
bijvoorbeeld een textielfabriek naar een land waar lagere arbeidskosten gelden. Op die
nieuwe plaats wordt vervolgens textiel vervaardigd en geëxporteerd naar hoge lonen landen,
waar dergelijk textiel o.a. omwille van de hoge lonen niet competitief genoeg gemaakt kan
worden. Hoewel dit op verschillende vlakken de nodige sociale spanningen kan opleveren,
wordt dit zonder meer toegelaten op Unieniveau.48

47

In het Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 4 wordt dit onderscheid bijvoorbeeld ook gemaakt, zonder
overigens deze terminologie te gebruiken. Zie verder uitvoerig voor dit onderscheid Verschueren, ‘De interne
markt en de arbeidsrechtelijke normconcurrentie’ 2014. Zie ook Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 20.
Er wordt bewust vanaf gezien de term ‘sociale dumping’ te gebruiken in deze studie. De term lijkt in het huidige
klimaat te controversieel, terwijl het begrip minder bruikbaar is geworden door de ‘inflatie’ daarrond. Het begrip
wordt immers zeer uiteenlopend ingevuld en wordt te pas en onpas aangehaald. Vergelijk in dezelfde zin:
Europees Parlement, Report on social dumping in the European Union 2016, INI 2015/2255.
48
Behoudens situaties waarin de bedrijfsvoering van ondernemingen problemen oplevert vanuit het oogpunt
van maatschappelijk verantwoord ondernemen; onder bepaalde omstandigheden kunnen ondernemingen
hiervoor juridisch verantwoordelijk worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de schending of niet toepassing
van buitenlandse lokaal geldende sociale- en milieunormen. Een concreet voorbeeld vormen de activiteiten van
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In 2015 oordeelt het Hof in de zaak Bundesdruckerei bijvoorbeeld dat het willen toepassen
van Duitse lonen op in Polen uitgevoerde werkzaamheden ten gunste van het kunnen
toepassen van die (ICT) techniek op Duits grondgebied, in opdracht van een Duitse
opdrachtgever, ‘onderaannemers de mogelijkheid ontneemt om een concurrentievoordeel te
halen uit de bestaande loonverschillen’.49 Deze concurrentievorm wordt in deze studie verder
buiten beschouwing gelaten.
22.
Van interne sociale concurrentie kan sprake zijn bij het verrichten van arbeid op het
territoir van een land tegen lagere arbeidsvoorwaarden dan die gelden in dat land van arbeid.
Anders dan bij internationale sociale concurrentie wordt hier dus arbeid verricht tegen
andere, en lagere, arbeidsvoorwaarden dan die gelden binnen de grenzen van het werkland.
Dit kan een negatieve impact hebben op de sociaal economische verhoudingen 50 van het
werkland en werknemersbescherming, maar eveneens (op lange termijn) op de goede
werking van de interne markt.51 In de Unie wordt deze vorm van sociale concurrentie dan ook
beperkt toegelaten. Het is deze concurrentievorm die centraal staat in deze studie.
Overigens wordt hier aanvullend over de goede werking van de interne markt nog opgemerkt
dat het vooropstelt dat er marktspelers actief zijn die concurreren op efficiëntie en innovatie,
in plaats van op de ondermijning van (sociale) stelsels van lidstaten. Dit principe wordt ten
aanzien van het wegtransport algemeen onderschreven. In een AECOM rapport uit 2014 dat
werd verricht in opdracht van de Commissie, o.a. ten aanzien van het harmonisatieniveau van
de voor een gelijk speelveld relevante voorwaarden in het wegtransport, wordt als voorbeeld
van een verstoring van deze goede werking van de interne markt de situatie beschreven dat
transportbedrijven van lidstaten met lage lonen binnenlands transport (cabotage) kunnen
verrichten in lidstaten met hogere lonen, zonder deze hogere lonen te betalen.52 Ten aanzien
van die situatie merkt het rapport op: ‘The cross border provision would not represent a more
efficient or higher quality supplier winning extra market share following liberalisation. Rather,
the driver in question is working in a part of an EU [Member State, toev. FvO] for a wage below
the minimum that is considered necessary in that part of the EU’.
23.
De mate waarin interne sociale concurrentie in de Unie wordt beperkt hangt af van het
kader waarbinnen arbeidsmobiliteit plaatsvindt. Indien arbeidsmobiliteit plaatsvindt onder
het vrij verkeer van werknemers is in principe een volledig gelijke behandeling van de
Unieburger in het werkland, ook ten aanzien van elementen buiten de arbeidsovereenkomst,
voorgeschreven. Het Hof heeft bevestigd dat deze vrijheid eveneens een waarborg biedt voor
Shell in Nigeria. Het Hof Den Haag heeft in dat verband alvast bevoegdheid aangenomen: Hof Den Haag 18
december 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3588. In rechtsleer wordt in dit kader gewezen op een trend waarin
ondernemingen steeds verdergaand juridisch verantwoordelijk kunnen worden gehouden in dergelijke situaties.
Zie bijvoorbeeld: S. Pabbruwe en F. Streiff, ‘Rapportageverplichtingen omtrent maatschappelijk verantwoord
ondernemen: ontwikkelingen in wetgeving en praktijk’, MvO 2017, p. 42-51.
49
HvJ 18 september 2014, C-549/13, ECLI:EU:C:2014:2235, ‘Bundesdruckerei’.
50
In België wordt in deze context ook wel de term ‘sociale orde’ gehanteerd.
51
Vergelijk het Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 4.
52
AECOM Task A 2014, p. 4.
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ingezetenen van het werkland om niet ‘onderboden’ te worden door buitenlandse
goedkopere arbeidskrachten.53 Binnen dit kader is er dan ook in uitgangspunt geen ruimte
voor interne sociale concurrentie. Indien arbeidsmobiliteit echter plaatsvindt onder het vrij
verkeer van diensten moet deze vrijheid, die zich primair richt tot de werkgever, worden
afgewogen tegen de sociale bescherming.54 De Detacheringsrichtlijn vormt de belichaming
van deze afweging. Dit kader biedt in uitgangspunt meer ruimte voor interne sociale
concurrentie. Precies deze vorm van interne sociale concurrentie die onder de vleugels van
het vrij verkeer van diensten mogelijk wordt gemaakt, wordt in deze studie geanalyseerd
waarbij specifiek de rol van het conflictenrecht wordt bekeken.
2. Coherentie met het gemeenschappelijk vervoersbeleid
24.
De onderzoeksvraag past goed in de politieke beleidslijnen die zijn uitgezet in het
gemeenschappelijk vervoersbeleid, vervat in het in 2011 uitgevaardigde Witboek.55 In dat
Witboek werd de Unierechtelijke visie op een competitief en duurzaam transportsysteem
gepresenteerd en het kan gezien worden als ‘the key document setting the policy framework
for the future of the transport policy of the EU’.56 Ten aanzien van het sociale aspect wordt
opgemerkt:
‘De openstelling van de markt moet gepaard gaan met degelijke banen en
arbeidsvoorwaarden aangezien personeel een essentieel element is van een hoogwaardig
vervoerssysteem. Het is algemeen bekend dat de vervoerssector in de toekomst met een groot
gebrek aan arbeidskrachten en vaardigheden zal kampen. Het is belangrijk om het
concurrentievermogen en de sociale aspecten met elkaar te verzoenen. Sociaal overleg moet
ervoor zorgen dat sociale conflicten, die in een aantal sectoren, met name de luchtvaart, reeds
aanzienlijke economische verliezen hebben veroorzaakt, worden vermeden. [curs. FvO]’57/58

Een verzoening van de concurrentiële en sociale belangen wordt door het Witboek dus
aangemerkt als belangrijk streven, hetgeen logischerwijs op gespannen voet staat met het
verschijnsel van interne sociale concurrentie. Vervolgens wordt in de bijlage een soort sociale
code voor mobiele werknemers in het wegvervoer voorgesteld om hoogwaardige banen en
degelijke arbeidsomstandigheden te bevorderen.59
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HvJ 4 april 1974, C-167/73, ECLI:EU:C:1974:35, ‘Commissie/Frankrijk’.
Zie HvJ 27 maart 1990, C-113/89, ECLI:EU:C:1990:142, ‘Rush Portuguesa’; HvJ 25 oktober 2001, C-49/98,
ECLI:EU:C:2001:564, ‘Finalarte’.
55
Witboek 2011.
56
Zie Evaluatierapport Richtlijn 2006/1 2016, p. 96.
57
Witboek 2011, p. 12.
58
Deze doelstellingen worden benadrukt door het Europees Parlement. Vergelijk de Ontwerpresolutie van 4 mei
2017, PE603.738v01-00, B8-0290/2017, p. 4 en 7.
59
Witboek 2011, p. 21. Met de bedoeling een dergelijke sociale code te creëren, zijn de Europese sociale partners
(European Transport Workers’ Federation en de International Road Transport Union) in september 2016 een
sociale dialoog gestart overeenkomstig artikel 154 en 155 VWEU. Discussiepunten zijn de
arbeidsomstandigheden bij laad- en lospunten (1); toegang tot medische bijstand voor chauffeurs en route (2);
arbeidsomstandigheden tijdens de rusttijd (3); de toepasselijke arbeidsregels (4); terugkeer naar huis (5); de taal
54
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25.
Het Witboek uit 2011 is het eerste Witboek waarin expliciet aandacht wordt gevraagd
voor de sociale aspecten van het transport. Het kan in die zin gezien worden als startpunt van
een steeds verder groeiende politieke aandacht inzake.60 Illustratief is het gestelde door de
Commissaris voor Vervoer, Violeta Bulc in oktober 2014 tijdens de hoorzittingen van de
voorgedragen Commissarissen: ‘Ik ben vierkant tegen sociale dumping. (…) de herziening van
de wetgeving moet ook betrekking hebben op de sociale wetgeving’.61/62 Dit is een tamelijk
andere toon uit de hoek van de TRAN Commissie.
Bij het Detacheringsvoorstel d.d. 31 mei 2017 van de TRAN Commissie wordt in dat verband
opgemerkt dat ‘the social aspects in the road transport sector have gained considerably in
importance over the last decade’.63 Eén en ander vindt overigens ook op algemener en breder
niveau plaats binnen de Unie. Denk o.a. aan de ontwikkelingen rond de ‘socialisering’ van de
Unie, onder leiding van de voorzitter van de Commissie Juncker, waarvan de uitvaardiging van
het ‘Social Pillar’ project d.d. 8 maart 2016 een belangrijk ijkpunt vormt.64
26.
Niettemin is in het wegtransportpaket d.d. 31 mei 2017 qua sociale harmonisatie
bijzonder weinig ‘nieuws’ voorgesteld en wordt met name gefocust op de handhaving van het
huidige sociale acquis. Daarnaast voorziet het Detacheringsvoorstel slechts in een
gedeeltelijke oplossing van de problematiek. Dit onderstreept nog eens het belang te bezien
hoe het conflictenrecht zich verhoudt met de interne sociale concurrentieproblematiek in de
sector en in hoeverre het conflictenrecht wellicht kan bijdragen aan de beoogde socialisering
van de sector.
3. Coherentie met algemene conflictenrechtelijke trends in de Unie
27.
De onderzoeksvraag inzake het plaatsen, en vervolgens beoordelen van het
conflictenrecht in het grotere sociaal-economische kader van de Unie, past vervolgens ook
goed in de hedendaagse kijk op de functie van het (Europese) conflictenrecht in het algemeen,
ten aanzien waarvan gesteld zou kunnen worden dat het conflictenrecht qua doelstellingen
meerdere facetten zou moeten bedienen dan het enkele neutrale aanwijzen van het
van arbeidsovereenkomsten (6). De hieruit voortvloeiende sociale code zou vervolgens gehandhaafd moeten
worden door de private marktspelers in de transportketens.
60
In het GVB stond in de jaren ’90, zowel op lidstaat- als Europees niveau, met name maatschappelijk
verantwoord ondernemen ten aanzien van milieunormen centraal.
61
Zie voor dit citaat: EESC, Advies over sociale dumping in de burgerluchtvaart, Pb.C 13, 110 van 15 januari 2016
nr. 1.1.
62
Vergelijk ook de verschillende programma’s van het Inland Transport Committee of the United Nations
Economic Commission for Europe (ENECE). Dit is een organisatie die primair ziet op de globale integratie van
inland transport en volgens een ILO rapport uit 2015 ‘has played a crucial role in shaping transport policies in the
European region over the last 70 years’. ILO, Priority safety 2015, p. 8. Pas in 2015 adopteerde het ENECE een
programma dat ook expliciet sociale doelstellingen bevat.
63
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 7.
64
Mededeling van de Commissie, Lancering van een raadpleging over een Europese pijler van sociale rechten,
COM(2016), 127. Belangrijke voorstellen in dit kader zijn de oprichting van een Europese arbeidsauditoraat en
bredere toegang tot sociale becherming voor nieuwe en atypische arbeidsverhoudingen: COM(2018), 131;
COM(2018), 130.
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toepasselijk recht. Een dergelijke visie ten aanzien van het sociale domein wordt bevestigd in
de werken van o.a. Callsen, Deinert, Van Den Eeckhout, Grusic, Van Hoek, Houwerzijl en
Pataut.65
Deinert en Van Hoek merken in dit verband bijvoorbeeld op dat het, gelet op het beperkte
effect van het vreemdelingenrecht binnen de Unie en het wegvallen van de vergunningen voor
Unieburgers, voor wat betreft de arbeidsvoorwaardenregeling binnen de Unie met name
aankomt op het conflictenrecht en dat het minstens te verwachten zou zijn dat dit geen
(interne) sociale concurrentie met zich mee brengt. Grusic schrijft in dit verband een
‘regulatory function’ toe aan het Europese conflictenrecht, waarbij de belangen van staten
meer verdisconteerd zouden moeten zijn in de toepassing van het conflictrecht.66 Callsen stelt
een meer op individueel niveau werknemersbeschermende begunstigende werking van het
conflictenrecht voorop.67 Dat één en ander geenszins meer in de buurt komt van het
oorspronkelijke Savigniaans georiënteerde conflictenrecht komt in deze studie nog aan bod.
Anno nu is het voor wat betreft het conflictenrecht niet meer de vraag of het conflictenrecht
sociale belangen zou moeten behartigen, maar hoe en in hoeverre dit zou moeten.
28.
In verschillende rapporten die specifiek zien op de sociale situatie in het wegtransport
wordt het conflictenrecht ook direct in verband gebracht met deze problematiek. Naast de
primaire focus op de aanscherping van handhavings- en controlemechanismen van bestaande
(publiekrechtelijke) regelgeving en verdergaande sociale harmonisatie, wordt hier en daar
immers ingegaan op de interactie met Rome I en de Detacheringsrichtlijn.
Zo wordt als één van de maatregelen om sociale concurrentie tegen te gaan in het
Evaluatierapport 2015 dat werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie zelfs voorgesteld
inbreuken op Rome I toe te voegen tot het lijstje van zware inbreuken op basis waarvan
transportondernemingen hun vergunning kunnen verliezen.68 In het uiteindelijke
65

Pataut, ‘Lois de police et ordre juridique communautaire’ 2004; Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013;
Grusic, The European Private International Law of Employment 2015; Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre PublicVorbehalt 2016; Van Hoek en Houwerzijl, ‘Where do EU mobile workers belong?’ 2016; Van Den Eeckhout,
‘Internationaal arbeidsrecht gemangeld tussen Europese fundamentele vrijheden’ 2009, p. 32;
66
Grusic, The European Private International Law of Employment 2015, p. 32. Grusic baseert zich hierbij
grotendeels op Michaels, ‘The New European Choice-of-Law Revolution’ 2008; Muir-Watt, ‘Integration and
Diversity: The Conflict of Laws as a Regulatory Tool’, in F. Cafaggi (ed.), The institutional Framework of European
Private Law, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 138-144 en R. Wai, ‘Transnational Liftoff and Judicial
Touchdown: The Regulatory Function of Private International Law in an Era of Globalisation’, Columbia Journal
of Transnational Law 2002, p. 209-274. Zie ook ten opzichte van deze regulerende (of distributieve) functie van
het Europese conflictenrecht: A. Mills, The Confluence of Public and Private International Law – Justice, Pluralism
and Subsidiarity in the International Constitutional Ordering of Private Law, Cambridge, Cambridge University
Press, 2009; L. Carballo Piñeiro and X. Kramer, ‘The Role of Private International Law in Contemporary Society:
Global Governance as a Challenge’, European Law Review 2014, p. 109-112; J. Meeusen, ‘Who is afraid of
European Private International Law?’, in G. Venturini and S. Bariatti (eds.), Liber Fausto Pocar: New Instruments
of Private International Law, Milan, Giuffrè, 2009, p. 233; Meeusen, Van Overbeeke en Verhaert, ‘The link
between access to justice and European conflict of laws’ 2017, p. 858-883.
67
Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 20.
68
Evaluatierapport Commissie 2015, p. 14: ‘To ensure a correct enforcement of the Rome I Regulation, noncompliance with Rome I Regulation (i.e. depriving the driver from the law that better protects his/her interests)
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Commissievoorstel van 31 mei 2017 volgt de Commissie dit min of meer, ook al wordt niet
woordelijk verwezen naar deze instrumenten.69
In het rapport voor het Europees Parlement uit 2015 werd eveneens aandacht besteed aan
conflictenrechtelijke aspecten in dit thema, wanneer ter verbetering van de sociale situatie in
de sector wordt gewezen op mogelijke aanpassingen van artikel 8 Rome I (variërend van het
verwerken van elementen uit de zaak Koelzsch tot een hele rits aan sectorspecifieke
aanpassingen).70 Daarnaast komt de Detacheringsrichtlijn aan bod.
29.
Overigens valt het wel tegelijkertijd op dat deze rapporten die de (sociale en/of
economische) problematiek in het wegtransport behandelen slechts oppervlakkige aandacht
besteden aan de conflictenrechtelijke aspecten inzake. Eigenlijk bestaat er op dit moment
geen enkele studie die op gedetailleerde en grondige wijze het conflictenrecht in deze context
behandelt. Met deze studie wordt dan ook eveneens beoogd om in dit gat te stappen en de
conflictenrechtelijke ‘ins & outs’ van arbeid in het wegtransport gedetailleerd in kaart te
brengen.
B. VIER DEELVRAGEN
30.
In deze studie wordt onderzoek gedaan naar de rol van het conflictenrecht in de
context van interne sociale concurrentie in het wegtransport. Indien deze rol is vastgesteld,
kunnen conclusies worden getrokken over de vraag in hoeverre het conflictenrecht voorziet
in een adequate regeling vanuit het oogpunt van de interne sociale concurrentieproblematiek
in het wegtransport.
31.
Om de rol van het conflictenrecht te kunnen achterhalen moeten vier deelvragen
worden beantwoord:
1. Wat is het Unierechtelijke kader voor arbeidsmobiliteit in het wegtransport?
2. Welke arbeidsmodellen zijn binnen het onder deelvraag 1 vastgestelde kader
mogelijk?
3. Hoe wordt het toepasselijk arbeidsrecht vastgesteld in het Europees
wegtransport?

should be included as one of the infringements that may lead to loss of good repute and withdrawal of the
community licence’.
69
Voorstel Verordening wijziging Verordening 1071/2009 en 1072/2009 2017, p. 9. In meer algemene zin wordt
voorgesteld de regels inzake ‘de detachering van werknemers’ en ‘de wetgeving die van toepassing is op
contractuele verplichtingen’ toe te voegen aan de inbreukenlijst.
70
Europees Parlement, Employment conditions in the international road haulage sector 2015, p. 10 en vooral p.
48-49. In het initiële DG rapport voor de afdeling Transport en Communicatie voor het Europees Parlement uit
2013 werd eveneens verwezen naar de handhaving van Rome I voor een verbeterde sociale situatie in het
wegtransport (zelfs in de eerste algemene aanbeveling). In de update van dit rapport in 2017 is Rome I en elke
verwijzing daarnaar echter volledig uit het rapport geknipt, met enkel een zeer summiere bespreking van de zaak
Koelzsch, zonder verder enig woord te wijden aan de verhouding tussen Rome I en de Detacheringsrichtlijn.
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4. Hoe werkt het onder deelvraag 3 vastgestelde conflictenrechtelijke regime in op
de onder deelvraag 2 vastgestelde arbeidsmodellen?
1. Eerste deelvraag
32.
De eerste deelvraag beoogt het Unierechtelijke kader voor arbeidsmobiliteit in het
wegtransport in kaart te brengen. Enerzijds bevat dit de meer economisch getinte regelgeving
inzake de toegang tot het beroep en de markt die het kader vormt waarbinnen
arbeidsmodellen kunnen worden ontwikkeld. Anderzijds bevat dit de zuiver sociale
regelgeving inzake de rij- en rusttijden en de arbeidstijden. Eveneens worden de relevante
vrijheden van verkeer besproken en wordt bezien in hoeverre dit regime van toepassing is op
de wegtransportsector.
33.
Naast het bieden van een inleidend en interpretatief kader waarbinnen de
onderzoeksvraag moet worden geplaatst, is het een belangrijke doelstelling van deze
deelvraag om te kunnen analyseren of en in hoeverre het algemene kader nog speciale
conflictregels hanteert en/of invloed uitoefent op het bepalen van het toepasselijke
arbeidsrecht in het wegtransport. De Unie heeft immers niet bepaald een reputatie hoog te
houden voor wat betreft een coherent en toegankelijk ipr-beleid, waardoor allerlei
conflictregels versnippert vervat liggen in verschillende wetgevingsinstrumenten. Dit volgt
alleen al uit de voor deze studie evident relevante conflictregels, namelijk Rome I, de
Detacheringsrichtlijn, de Handhavingsrichtlijn en mogelijk in de toekomst de
Wijzigingsrichtlijn en een sectorspecifieke detacheringsregel. Het is dan de vraag of er in de
wegtransportregelgeving en wellicht in het primaire Unierecht eveneens nog (al dan niet
verborgen) conflictregels zijn opgenomen. Een analyse naar deze vraag heeft directe invloed
op het vaststellen van het conflictenrechtelijk kader dat verantwoordelijk is voor de
vaststelling van het arbeidsrecht in het wegtransport en in het verlengde daarvan op de
onderzoeksvraag.
Een andere doelstelling ligt erin dat het in kaart gebrachte kader het mogelijk maakt
verschillende arbeidsmodellen te identificeren.
2. Tweede deelvraag
34.
Mede voortbordurend op de resultaten van deelvraag één, worden bij de
beantwoording van deelvraag twee verschillende groepen van arbeidsmodellen in kaart
gebracht die zullen dienen als toetssteen bij de analyse van de werking van het conflictenrecht
in de interne sociale concurrentieproblematiek in het wegtransport. Er wordt een
onderscheidt gemaakt tussen:
1) De primaire arbeidsmodellen: dit zijn modellen waarin sprake is van tijdelijke
werkzaamheden in bilaterale-, crosstrade- en cabotageoperaties.
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Bilateraal transport is een transportoperatie verricht door een voertuig geregistreerd in land
A en rijdend van land A naar land B of omgekeerd. Crosstrade is op een transportoperatie
verricht door een voertuig dat is geregistreerd in land A en rijdend van land B naar C.
Beide transportoperaties worden door Verordening 1072/2009 gekwalificeerd als
‘internationaal vervoer’, waarvoor de volgende definitie is opgenomen: ‘de verplaatsingen
van een geladen voertuig waarvan het punt van vertrek en het punt van aankomst zich in twee
verschillende lidstaten bevinden, met of zonder doorvoer via één of meer lidstaten of derde
landen’ (art. 2 lid 2 sub a Verordening 1072/2009).
Cabotage is een transportoperatie verricht door een voertuig geregistreerd in land A en
transportopdrachten verrichtend tussen punten in land B. Verordening 1072/2009 geeft
hiervoor een aparte definitie: ‘nationaal vervoer voor rekening van derden dat tijdelijk wordt
verricht in een lidstaat van ontvangst, overeenkomstig deze verordening’ (art. 2 lid 6
Verordening 1072/2009).
2) De secundaire arbeidsmodellen: arbeidsmodellen die specifiek tussen twee
transportbedrijven of tussen transportbedrijven en expeditie- of uitzendbureaus worden
gehanteerd en waar in de regel een zuiver detacheringselement aanwezig is. Hierin wordt
eveneens gebruik gemaakt van de transportvormen in de primaire arbeidsmodellen, maar de
focus ligt hier op de opgezette detacheringsconstructie.
3) De specifieke arbeidsmodellen: arbeidsmodellen die variëren van de verrichting van
werkzaamheden op en vanaf een langdurige c.q. tijdelijke standplaats, nomadische
werkzaamheden en top segment werkzaamheden. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de
transportvormen in de primaire arbeidsmodellen, maar de focus ligt op de specifieke aard van
het arbeidsmodel.
35.
De arbeidsmodellen uit de groepen hebben allen met elkaar gemeen dat zij negatieve
implicaties kunnen hebben op de interne sociale concurrentieproblematiek.
36.
Op het Belgische en Nederlandse niveau gelden specifieke regels die bepaalde
arbeidsmodellen beperken (denk aan het typisch Belgische terbeschikkingstellingsverbod en
het Nederlandse inleenverbod), dit wordt kort aangestipt.
3. Derde deelvraag
a. Algemeen: de toepassing van het conflictenrecht op het wegtransport
37.
In de derde deelvraag wordt geanalyseerd hoe het arbeidsrecht in het wegtransport
moet worden vastgesteld. Pas van zodra de principes van het conflictenrecht en de mogelijke
toepassing ervan op de arbeidsmodellen in de wegtransportsector duidelijk zijn, kan immers
worden bezien welke rol het conflictenrecht daarin speelt. Het blijkt dat hier nog veel
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toepassingsproblemen en interpretatievragen kunnen spelen. Deelvraag drie behoort tot de
‘harde kern’ van deze studie en wordt op deze plek dan ook iets uitgebreider in context gezet.
b. Kader: Rome I en de Detacheringsrichtlijn
38.
De centrale vraag van het toepasselijk arbeidsrecht in het wegtransport wordt
beheerst door de algemene conflictenrechtelijke instrumenten Rome I en de
Detacheringsrichtlijn. Gelet op de liberalisatie van de wegtransportsector, hetgeen in 1998
min of meer heeft geresulteerd in een vrije markt voor internationaal transport, zijn deze
conflictregels relatief oud te noemen. Zo is de regeling inzake het toepasselijk arbeidsrecht in
artikel 8 Rome I bijna één op één overgenomen van het uit 1980 daterende EVO, terwijl de
Detacheringsrichtlijn is uitgevaardigd in 1996.
In principe beogen deze regelingen, zoals in het algemeen wordt beoogd in continentaalEuropees stelsels, te leiden tot een rechtszekere uitkomst, waarbij flexibiliteit en een nauwe
verbondenheid belangrijke uitgangspunten zijn.
39.
In artikel 8 Rome I zijn voor de werknemer als zwakke partij bovendien nog speciale
conflictregels vastgelegd omdat zij moeten ‘worden beschermd door collisieregels die
gunstiger zijn voor hun belangen dan de algemene regels’ (nr. 23 considerans Rome I). Het Hof
vult aan dat de conflictregel voor werknemers als doel heeft te voorzien in ‘een passende
bescherming’.71
Dit resulteert in een conflictregel waarin allereerst een beperking op de normaal vrije
rechtskeuze ex artikel 3 Rome I is opgenomen, waardoor de rechtskeuze niet kan betekenen
dat de werknemer de bescherming verliest van de dwingende regels van het objectief
toepasselijke recht (art. 8 lid 1 Rome I). Het objectief toepasselijke recht wordt vervolgens
bepaald aan de hand van twee aanknopingspunten: het gewoonlijke werkland, dat bovendien
niet verandert indien tijdelijk in een ander land wordt gewerkt (art. 8 lid 2 Rome I) en de
vestiging van de werkgever die de werknemer in dienst heeft genomen (art. 8 lid 3 Rome I).
Dit geheel kent tot slot een algemene exceptie ten gunste van een eventueel ander nauwer
met de arbeidsovereenkomst verbonden rechtsstelsel (art. 8 lid 4 Rome I).
40.
Daarnaast wordt artikel 8 Rome I aangevuld door het algemene artikel 9 Rome I waarin
het leerstuk van de voorrangsregels is geregeld. Dit biedt ruimte voor de toepassing van zowel
voorrangsregels van het land van de rechter als, onder bepaalde extra voorwaarden, vreemde
voorrangsregels, ongeacht het subjectief of objectief toepasselijk recht van artikel 8 Rome I.
Voorrangsregels worden als volgt gedefinieerd: ‘bepalingen van bijzonder dwingend recht zijn
71

HvJ 11 maart 2011, C-29/10, ECLI:EU:C:2011:151, ‘Koelzsch’; HvJ 15 december 2011, C-384/10,
ECLI:EU:C:2011:842, ‘Voogsgeerd’; HvJ 12 september 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:551, ‘Schlecker’. Deze zaken
hebben officieel nog betrekking op de voorganger van artikel 8 Rome I, namelijk artikel 6 EVO. O.a. gelet op de
gelijkaardigheid van beide artikelen en het feit dat de wetgever expliciet heeft aangegeven coherentie te beogen
tussen beide artikelen zijn deze uitspraken direct relevant voor de uitleg van artikel 8 Rome I. Zie voor kritiek:
McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 256.
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bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor de handhaving
van zijn openbare belangen zoals zijn politieke, sociale of economische organisatie, dat zij
moet worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk
recht overeenkomstig deze verordening overigens van toepassing is op de overeenkomst’ (art.
9 lid 1 Rome I).
41.
De Detacheringsrichtlijn geldt als aanvulling van dit conflictenrechtelijk kader en heeft
als doelstellingen de bevordering van het vrij verkeer van diensten, eerlijke concurrentie en
het garanderen van de rechten van werknemers.72 Hiertoe legt het een harde kern van
arbeidsvoorwaarden vast van het land waar de gedetacheerde werknemer tijdelijk werkt,
waartoe o.a. de minimumlonen behoren, die sowieso toegepast moeten worden, ongeacht
het overigens toepasselijke recht (art. 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn). Hierbij wordt aldus qua
methode in uitgangspunt aangesloten bij de voorrangsregelleer van artikel 9 Rome I.
42.
Het conflictenrechtelijke plaatje in het geheel bezien, kan worden gezegd dat het
centrale artikel 8 uit Rome I de arbeidsverhouding met name vanuit individueel perspectief
benadert en het accent legt op de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst tussen de
werkgever en werknemer. Artikel 9 Rome I en de Detacheringsrichtlijn verbreden het blikveld
vervolgens en concentreren zich niet enkel op de private relatie tussen de werkgever en
werknemer, maar slaan ook acht, vanuit een meer sociaal economische invalshoek, op de
arbeidsverhouding in een sociaalrechtelijk systeem van een bepaald land en voorziet in een
waarborg voor staten om hun sociaal economische belangen inzake te behartigen. Vanuit dat
oogpunt bieden de voorrangsregels uit beide instrumenten feitelijk een vangnet voor de in
uitgangspunt op private partijen georiënteerde conflictregel van artikel 8 Rome I. In de studie
zal worden uitgelegd in welke conflictenrechtelijke methodes deze technieken zijn in te
bedden en wat de achtergrond hiervan vormt.
c. Vraagtekens ten aanzien van het hoog mobiele (weg)transport
43.
Wanneer dit conflictenrechtelijk pakket wordt toegepast op de transportsector,
bestaat er als gezegd nogal wat onduidelijkheid inzake. Illustratief voor deze onduidelijkheid
ten aanzien van de conflictregels uit artikel 8 Rome I en de toepassing van deze algemene
regels op de atypische en getransformeerde transportsector, is o.a. het aantal gestelde
prejudiciële vragen aan het Hof: de sector is vertegenwoordigd in drie van de in totaal vier
gestelde prejudiciële vragen: één vraag over het wegtransport; één vraag over de zeevaart;
één vraag over de luchtvaart.73
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Nr. 5 considerans Detacheringsrichtlijn. In een studie uit 2017, die aan de basis ligt van het
Detacheringsvoorstel d.d. 31 mei 2017, wordt dit voor de wegtransportsector als volgt vertaald: ‘To ensure
balance between the entrepreneurial freedom to provide cross-border transport services and the social
protection rights of highly mobile road transport workers’. Zie Support Study social legislation 2017, p. 4.
73
In de hierboven aangehaalde zaak Koelzsch stond het wegtransport centraal en in de zaak Voogsgeerd de
zeevaart. Vervolgens ziet HvJ 14 september 2017, C-168/16 (en C-169/16), ECLI:EU:C:2017:688, ‘Nogueira e.a.’
op de luchtvaart. Alleen de zaak Schlecker betrof een (grensarbeiders)casus buiten de transportsector.
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44.
Illustratief voor de onduidelijkheden rond de toepassing van de richtlijn op de sector
zijn de op verschillende niveaus heersende zeer uiteenlopende visies inzake. Op lidstaatniveau
blijkt dit bijvoorbeeld uit de door de Commissie in 2017 vastgestelde baseline, namelijk dat 20
lidstaten de richtlijn niet toepassen op de sector, terwijl 8 lidstaten dit wel doen.74 Op 9 januari
2018 is een prejudiciële vraag gesteld die zich specifiek richt op de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn op de transportsector (i.c. de spoorwegen).75
45.
De liberalisatie kan als belangrijkste oorzaak worden genoemd voor deze hedendaagse
vraagtekens en bevat specifiek ten aanzien van het conflictenrecht twee aspecten (zie
impliciet ook al hierboven). Ten eerste is het conflictenrecht door de liberalisatie op zichzelf
relevant geworden voor de geïnternationaliseerde wegtransportsector, waarin eerst zo goed
als totale aanknopingsrust heerste. De toepassing van de tamelijk oude algemene regels op
de huidige werkzaamheden in het nieuwe transportlandschap leidt hierbij tot
interpretatieproblemen. Ten tweede maakt de door de liberalisatie gecreëerde verspreiding
van aanknopingspunten het lastig een adequate conflictenrechtelijke oplossing te voorzien.
De uiteenlopende in de sector voorkomende werkzaamheden (van ‘heel tijdelijk’ in transit
naar meer permanent op en vanaf een standplaats) kunnen immers verschillende
conflictenrechtelijke reacties vergen. Dit bemoeilijkt de de toepassing van de huidige
algemene en niet op de sector toegespitste conflictregels nog verder.
d. De focus van deelvraag drie
46.
De internationalisatie van de sector heeft er dus toe geleid dat het conflictenrecht op
zichzelf, en toenemend, belangrijk werd, terwijl bovendien tegelijkertijd door de verspreiding
van relevante aanknopingspunten en complexe/gevarieerde arbeidsmodellen de toepassing
ervan ingewikkelder werd. Het vormt dan ook een belangrijke doelstelling bij deelvraag drie
om helderheid te verschaffen over de toepassing van het conflictenrecht op arbeid in het
wegtransport. Het belang hiervan wordt versterkt door het feit dat toekomstige
transportregelgeving, onder de voorstellen van de Commissie d.d. 31 mei 2017, kan gaan
voorzien in het verlies van de Eurovergunning indien transportbedrijven zich niet houden aan
het relevante conflictenrecht inzake (zie kort al hierboven).76
47.
Ten aanzien van artikel 8 Rome I, wordt hierbij in het bijzonder aandacht besteed aan
de zaak Koelzsch, waarin het Hof al in 2011 een poging deed enige duidelijkheid te verschaffen
over de toepasselijkheid van het artikel op het wegtransport.77 Het ging in casu om de Duitse
en aldaar woonachtige heer Koelzsch die als chauffeur in dienst is getreden bij een
Luxemburgs transportbedrijf. Er was een rechtskeuze gemaakt voor Luxemburgs recht (art. 8
74

Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 65.
C-16/18.
76
COM(2017), 281, p. 9.
77
De zaak werd nog gewezen ten aanzien van de voorganger van art. 8 Rome I, namelijk art. 6 EVO. Beide
artikelen verschillen nauwelijks van elkaar en voor de leesbaarheid wordt bij de bespreking van deze zaak op
deze plaats telkens verwezen naar Rome I.
75
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lid 1 Rome I), maar er waren drie standplaatsen die zich allen in Duitsland bevonden. Het
transport vond vooral plaats vanuit Denemarken naar Duitsland en andere lidstaten.
Het was de vraag welk arbeidsrecht nu objectief toepasselijk is. Luxemburg kwam tussen in de
zaak en bepleitte de in de sector aloude en gebruikelijke aanknopingsregel van de vestiging
(art. 8 lid 3 Rome I). Het Hof ging hier niet in mee en overwoog dat ook in het wegtransport
zoveel mogelijk moet worden aangeknoopt bij de gewoonlijke werkplek (art. 8 lid 2 Rome I),
hetgeen specifiek voor het wegtransport ook de standplaats kon zijn (de ‘van waaruit’-regel).
Hiermee had het Hof, bewust of onbewust, in elk geval meer aandacht voor het veranderde
transportlandschap dan de Luxemburgse regering.
In de Belgische en Nederlandse transportsector, evenals bij bijvoorbeeld de Europese vakbond
ETF is de zaak goed gevallen.78 In België werd in 2017 zelfs gepoogd de zaak, op aanvraag van
de sector, hoe raar het ook klinkt, te ‘codificeren’ in Belgische wetgeving. 79 In deze studie
worden de ins & outs van dit criterium gedetailleerd in kaart gebracht.
48.
Tegelijkertijd wordt bezien in hoeverre artikel 8 Rome I rekening houdt met de interne
sociale concurrentieproblematiek in het wegtransport. Eén en ander ondanks het feit dat een
bilaterale conflictregel op zichzelf naar aard nauwelijks een oplossing kan bieden in deze
problematiek, o.a. gelet op het feit dat het in principe één rechtsstelsel aanwijst, terwijl in de
interne sociale concurrentieproblematiek doorgaans twee of meer rechtsstelsels een
gerechtvaardigd belang kunnen hebben bij de toepassing van hun arbeidsrecht binnen de
grenzen van hun grondgebied. Dit betekent namelijk niet dat een bilaterale regel helemaal
geen rekening zou kunnen houden met de sociale aspecten in casu.
In deze studie wordt bezien of en welke aspecten van artikel 8 Rome I in dat verband precies
problematisch zijn en in hoeverre dit eventueel is gerechtvaardigd. De door het Hof in de zaak
Koelszch voorgeschreven aanknoping aan de standplaats van de werknemer, boven de
vestiging van de werkgever, is hier alvast gunstig te noemen. Wel dringen zich vragen op ten
aanzien van de verhouding met de overige artikelleden en in het bijzonder de
correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome I. In de zaak Schlecker heeft het Hof deze clausule
ruim uitgelegd en geoordeeld dat via deze clausule ook van de werkplaats ex artikel 8 lid 2
Rome I kan worden afgeweken, zelfs indien daar langdurig en ononderbroken wordt gewerkt.
Belangrijke factoren hierbij zijn o.a. het toepasselijke socialezekerheidsstelsel en waar de
werknemer belastingplichtig is over zijn/haar inkomen uit arbeid. In deze studie wordt
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ETF, Trade Union vision on sustainable transport, 2012 (vrij online raadpleegbaar).
Voorontwerp van wet tot regeling van bepaalde aspecten tot bepaling van het recht dat van toepassing is op
de arbeidsovereenkomst van de werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van een transportwerkzaamheid
van 3 oktober 2016 2016A74770.010. Na een negatief advies van de Raad van State werd dit ingetrokken. Het
ontwerp zag tamelijk eenzijdig op de codificatie van de zaak Koelzsch, zonder recht te doen aan de overige
verwijzingssystematiek van artikel 8 Rome I.
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onderzocht hoe dit uitpakt op het wegtransport en wat hiervan de implicaties zijn voor de
interne sociale concurrentieproblematiek.
49.
Vervolgens wordt ingezoomd op de voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I en in het
bijzonder de vangnetfunctie ervan ten opzichte van artikel 8 Rome I: in hoeverre bestaat
binnen dat kader ruimte om het, vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie,
eventuele gebrekkige verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I op te vangen? Deze vraag is
enkel relevant indien de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing is, aangezien deze richtlijn
net voorziet in een coördinatie van de algemene voorrangsregelleer van artikel 9 Rome I. De
toepassing van deze richtlijn op het hoog mobiele wegtransport is evenwel hoogst onduidelijk,
waardoor het belangrijk blijft te bezien wat de mogelijkheden zijn met artikel 9 Rome I.
Hoewel in de lidstaten van oudsher tamelijk uiteenlopende tradities bestaan ten aanzien van
de ruimte waarbinnen voorrangsregels kunnen worden toegepast, blijkt duidelijk dat de
wetgever met artikel 9 Rome I een aantal principiële keuzes heeft gemaakt die een
terughoudende toepassing van de voorrangsregels lijken voor te schrijven. Deze
conflictenrechtelijke beperkingen zullen besproken worden. Daarnaast bevat het primaire
Unierecht belangrijke beperkingen inzake, hetgeen eveneens in kaart wordt gebracht. Een
speciale focus zal hier liggen op de (minimum)lonen, gelet op het bijzondere belang ervan voor
deze studie.
50.
Wanneer dit kader helder voor ogen staat, wordt een blik geworpen op de Belgische
en Nederlandse praktijk inzake en wordt bezien in hoeverre de in beide landen geldende
wegtransportcao’s in overeenstemming zijn met de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I.
51.
Tot slot staat de Detacheringsrichtlijn centraal. Dit instrument kan eveneens gezien
worden als vangnet ten opzichte van het vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie
gebrekkige verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I. In vergelijking met het vangnet van
artikel 9 Rome I, is het een relatief sterk vangnet omdat het bepaalde voorrangsregels
dwingend voorschrijft onder uitschakeling van nationale scoperules,80 terwijl de bewijslast
voor werknemers en ontvangstlanden gemakkelijker wordt gemaakt. De toepasselijkheid van
de richtlijn op het wegtransport is vanuit het oogpunt van de interne sociale
concurrentieproblematiek dan ook van bijzonder belang. Niettemin bestaan hierrond als
gezegd veel vraagtekens.
De knelpunten worden gedetailleerd in kaart gebracht. De belangrijkste hebben betrekking
op de in de richtlijn opgenomen scoperules inzake het begrip ‘op het grondgebied’ in artikel 1
lid 1 jo artikel 2; het vereiste van een dienstenovereenkomst bij artikel 1 lid 3 sub a; het begrip
‘terbeschikkingstellen’ in artikel 1 lid 3; het vereiste rondom de tijdelijkheid in artikel 2 lid 1
en het vereiste van een gewoonlijke werkplek elders in artikel 2 lid 1. Hierbij wordt eveneens
80

Met de term ‘scoperules’ in deze studie worden bepalingen bedoeld die in een materiële wet zijn opgenomen
en die de internationale werkingssfeer van die wet vastleggen. Een synoniem voor ‘scoperules’ is
‘werkingssfeerbepalingen’.
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aandacht besteed aan de poging van de Commissie enige duidelijkheid te scheppen over de
toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn door de uitvaardiging van het
Detacheringsvoorstel d.d. 31 mei 2017.
4. Vierde deelvraag
52.
Zodra de algemene principes van de werking van het conflictenrechtelijk kader op het
wegtransport vaststaan, wordt het conflictenrecht toegepast op de in de studie
geïdentificeerde arbeidsmodellen. Hiertoe kan worden bezien welke rol het conflictenrecht
speelt in de interne sociale concurrentieproblematiek van het wegtransport.
53.
Deelvraag vier wordt overigens tegelijk met deelvraag drie behandeld en dus niet
chronologisch in elkaar opvolgende hoofdstukken. Telkens zal na de bespreking van een
conflictregel (art. 8 Rome I, art. 9 Rome I en de Detacheringsrichtlijn) bezien worden wat het
effect van de regel is op de geïdentificeerde arbeidsmodellen in het wegtransport.

IV. RELATIVITEIT VAN DE STUDIE
54.
Op dit moment is het fenomeen van het ‘zelfrijdende voertuig’ of ‘autonoom rijden’
volop in ontwikkeling, hetgeen uiteraard de relativiteit van de studie aangeeft.81 Indien deze
technologie het mogelijk maakt om internationaal wegtransport uit te voeren zonder
gebruikmaking van een chauffeur, dan wordt de hier centraal staande problematiek immers
logischerwijs obsoleet. In de sector wordt erop gewezen dat het niet een vraag is van ‘of’ de
invoering van het autonome rijden gaat gebeuren, maar eerder een vraag van ‘wanneer’.
In 2015 verklaarde Nederland zich bereid als testgebied te willen fungeren voor zelfrijdende
voertuigen. Eveneens zijn in 2015 twee richtlijnen uitgevaardigd die kunnen worden gezien
als belangrijk voorwerk ten aanzien van het mogelijk maken van deze techniek.82 Wel lijkt het
voorlopig zo te zijn dat bij zelfrijdende voertuigen altijd een chauffeur nodig zal blijven die te
allen tijde het voertuig weer terug over kan nemen en lijken werkelijk zelfrijdende voertuigen
op dit moment nog te behoren tot verre toekomstmuziek.83
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In het Engels wordt gerefereerd aan ‘truck platooning’ of ‘autonomous vehicle technology’. Aan ‘truck
platooning’ geeft de Commissie de volgende definitie: ‘Truck platooning refers to a group of lorries travelling
safely and automatically in convoy, a short distance apart. Since the lorries communicate with each other, they
can travel in synchronicity. The vehicle at the head of the convoy acts as the leader. Innovative technology is
used to drive it’. Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 30.
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Hierin wordt vereist dat alle nieuw ingevoerde vrachtwagenmodellen van 3,5 ton en meer uitgerust moeten
zijn met zowel een geavanceerd noodremsysteem en een ‘rijstrook verlating waarschuwingssysteem’. Zie
uitvoerig: European Commission, ‘Autonomous cars: a big opportunity for European industry’, January 2017
(online raadpleegbaar op de site van de Commissie).
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De Commissie noemt de techniek van truck platooning ‘highly hypothetical’, waardoor er in de
effectbeoordeling rond de sectorspecifieke voorstellen d.d. 31 mei 2017 geen rekening mee wordt gehouden:
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 31. Zie ILO, Priority safety 2015, p. 31;
https://www.ttm.nl/nieuws/chauffeur-blijft-nodig-autonome-truck/89538/.
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V. PLAN VAN AANPAK
A. METHODOLOGIE
1. Algemeen
55.
In deze studie wordt gebruik gemaakt van de klassieke methode van kwalitatief
rechtswetenschappelijk onderzoek, waarbij de bronnen uit de wet, rechtspraak en rechtsleer
centraal staan. Primair wordt hierbij een Unierechtelijk perspectief aangenomen, met een
focus op de Unierechtelijke wetgevingsinstrumenten en rechtspraak. Bij de interpretatie van
het Unierecht staat de methode zoals beschreven voor het Hof in de zaak Cilfit centraal,
hetgeen reeds uitgebreid is geanalyseerd en besproken in verschillende studies.84 Hier wordt
volstaan met de opmerking dat gebruik wordt gemaakt van grammaticale, contextuele of
systematische, wetshistorische, teleologische en Unie autonome interpretatietechnieken.
56.
Daarnaast wordt er, vooral bij de situering van de wegtransportsector, gebruik
gemaakt van politieke, sociologische en economische studies. Dit wordt wel een ‘law in
context’ methode genoemd.85
57.
In deze studie wordt vervolgens gebruik gemaakt van een functionele
rechtsvergelijking met een probleemgeoriënteerde aanpak. Het vertrekpunt is België dat
wordt vergeleken met Nederland. Dit is om verschillende redenen interessant. Zo
ondervinden de buurlanden gelijkaardige problemen inzake het in deze studie centraal
staande onderwerp. Het is interessant om te bezien hoe hiermee in beide lidstaten wordt
omgegaan. Anderzijds kennen beide lidstaten qua conflictenrecht een tamelijk verschillende
traditie (Romaans vs. Germaans). Het wordt onderzocht hoe de relevante Uniewetgeving in
dergelijke stelsels wordt gerecipieerd (en eventueel wordt aangevuld) en in hoeverre hieruit
enerzijds toepassingsproblemen blijken en anderzijds inspiratie valt te halen voor
Uniebredere oplossingen. Gelet op de onderzoeksvraag, wordt een rechtsvergelijking met
enkel twee lidstaten voldoende geacht.
Met een probleemgeoriënteerde aanpak wordt bedoeld dat in deze studie met name de
situatie van interne sociale concurrentie centraal staat, waarbij wordt gefocust op EU15-EU13
arbeidsmobiliteit en hoe het conflictenrecht hierop in speelt. Een meer algemeen
conflictenrechtelijke verhandeling over arbeidsmobiliteit in het wegtransport binnen de EU is
dan ook niet de hoofdfocus, alhoewel veel algemene conflictenrechtelijke problemen zullen
worden besproken.
58.
Voor wat betreft de te onderzoeken rechtspraak van België en Nederland, wordt
gefocust op de toepassing van Rome I, de Detacheringsrichtlijn en de relevante nationale
84

HvJ 6 oktober 1982, C-283/81, ECLI:EU:C:1982:335, ‘Cilfit’. Zie ten aanzien van Rome I en de uitleg van de Cilfitmethode: McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 113-124.
85
W. Twining, Law in Context: Enlarging a Discipline, Oxford, Clarendon Press, 1997.
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cao’s. Het tijdsvak van de onderzochte rechtspraak beslaat 20 jaar: van 1998 tot 2018. Vanaf
1998 is het internationaal wegtransport zo goed als vrij gemaakt en het lijkt dan ook te
verwachten dat conflictenrechtelijk relevante wegtransportzaken vanaf die datum werkelijk
aan de oppervlakte verschijnen in rechtspraak. De gebruikte rechtspraak is in de eerste plaats
gehaald uit officiële publicaties in tijdschriften en nationale websites en databanken. Gelet op
de lage publicatiegraad in België, wordt rechtspraak aangevuld door ongepubliceerde
rechtspraak die is besproken in rechtsleer en later is opgevraagd of via het eigen netwerk is
bemachtigd.
2. Gedifferentieerde aanpak wetgevingskaders
59.
In deze studie staan verschillende wetgevingskaders centraal, die wegens hun verschil
in onderwerp, aard en oorsprong een verschillende behandeling vergen. Ten eerste wordt het
Unierechtelijke kader voor arbeidsmobiliteit in kaart gebracht. Enerzijds wordt dit kader
gevormd door bepalingen rond de interne markt zoals de algemene vrijheden van verkeer,
hetgeen een exclusieve Uniebevoegdheid is. Logischerwijs wordt dus enkel de Uniewetgeving
besproken. Anderzijds wordt dit kader gevormd door specifieke transportwetgeving, hetgeen
een gedeelde bevoegdheid is. Voor het complete plaatje wordt hier niet enkel de
Unierechtelijke transportwetgeving besproken, maar eveneens de Belgische, mits relevant
vanuit sociaal perspectief. Een rechtsvergelijking ten aanzien van de transportwetgeving van
Nederland is in dit inleidende en ‘inkaderende’ deel, gelet op de onderzoeksvragen, minder
nuttig. Wel wordt hier en daar illustratief verwezen naar transportwetgeving uit Nederland en
overigens ook naar deze wetgeving uit andere lidstaten.
60.
Bij het vaststellen van de meest voorkomende arbeidsmodellen wordt vervolgens
gefocust op de ruimte die het Unierechtelijke wegtransportkader biedt bij de construering van
dergelijke modellen. Op lidstaatniveau kunnen bepaalde modellen wellicht worden beperkt,
denk aan het Belgische algemene terbeschikkingstellingsverbod en het Nederlandse specifiek
voor de wegtransportsector geldende inleenverbod. Dit wordt uit praktisch oogpunt waar
relevant besproken, maar het hoofdobject in deze studie blijft het analyseren van de rol van
het conflictenrecht in de ruimte die het Unierecht daarvoor biedt (m.u.v. de
postbusconstructie), ongeacht de verschillende aanvullende (wegtransport)regelingen in
lidstaten. Bij algemene analyses ten opzichte van de geïdentificeerde arbeidsmodellen wordt
dan ook verondersteld dat aan de Belgische en Nederlandse wetgeving (en meer in het
algemeen de wetgeving op lidstaatniveau) inzake is voldaan.
61.
Vervolgens staat het conflictenrecht centraal, hetgeen op Unieniveau zo goed als
uitputtend is geregeld ten aanzien van grensoverschrijdende arbeid. Deze regelingen worden
beoordeeld vanuit Unierechtelijk perspectief. Hierbij wordt eveneens gekeken naar de
praktische uitwerking ervan in België en Nederland. Hier wordt specifiek gefocust op
rechtspraak waarin het toepasselijk arbeidsrecht via Rome I en Detacheringsrichtlijn wordt
vastgesteld in de wegtransportsector.
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a. Specifieke interpretatie Rome I – bronnen
62.
Voor de inhoudelijke uitleg van Rome I en de relevante bronnen zijn twee fases
belangrijk. Zoals al is aangestipt, is Rome I voor een groot deel gebaseerd op het EVO. In die
zin wordt in het Commissievoorstel van Rome I opgemerkt dat het voorstel ‘een geringe
impact heeft op het bestaande wetgevingskader en de betrokken beroepskringen’, waardoor
een effectbeoordeling dan ook achterwege blijft.86 Er wordt ook een substantiële continuïteit
tussen beide instrumenten beoogd. In de in de tijd van het EVO gemaakte compromissen en
gevoerde discussies kunnen daarom waardevol zijn bij de interpretatie van de Verordening.
Dit is fase 1. Vervolgens is het EVO dus omgezet in Rome I. Documenten uit dit
wetgevingsproces vormen logischerwijs een belangrijk interpretatiemiddel. Dit is fase 2.
Uitgetekend ziet dat er zo uit:
Belgisch
initiatief
1968

OntwerpEVO 1972

EVOVerdrag
1980

FASE 1

Omzetting
2003

Rome I
2008

FASE 2

Rome I is inderdaad in zekere zin terug te voeren op een Belgisch initiatief. Het was namelijk
de Belg Van Der Meulen die op 8 september 1968, namens zijn regering en die van Nederland
en Luxemburg, de Commissie uitnodigde om met deskundigen uit de zes lidstaten te komen
tot de eenmaking van het ipr en de codificatie van de conflictregels.87 De Benelux had dit reeds
geprobeerd, maar ondanks drie uitvoerige ontwerpteksten liep dit uit op een mislukking.88
Wellicht om al het werk dat was verricht toch nog nuttig te maken, werd het uiteindelijke
Benelux-ontwerp, bij het verzoek van Van Der Meulen, mee doorgestuurd, op basis waarvan
de experten hun missie startten.89
63.
Voor fase 1 zijn er enkele belangrijke interpretatiebronnen te onderscheiden. Vanaf
het Belgische initiatief uit 1968 tot de eerste Ontwerptekst in 1972 is weinig openbaar
gemaakt.90 Wel zijn hierin drie questionnaires gehouden die handige inzichten geven van
bepaalde toentertijd gemaakte keuzes in de Ontwerptekst van 1972. In de periode van 1972
86

Voorstel Rome I 2005, p. 3.
Toelichtend rapport EVO 1980, p. 4. Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit proces en de ‘goede timing’
van dit verzoek: McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 18-19.
88
Zie voor de redenen: G. Van Hecke, American-Belgian private international law, New York, Oceana
Publications, 1968, p. 12 voetnoten 6 en 7. Vergelijk ook H. Jessurun d’Oliveira, ‘Die Freiheit des niederländischen
Richters bei der Entwicklung des Internationalen Privatrechts wie sie sich in seinem Antizipieren des E.G. Benelux
manifestiert; zugleich ein Requiem für das E.G. Benelux’, RabelsZ 1975, p. 226.
89
Toelichtend rapport EVO 1980, p. 8.
90
Het Toelichtend Rapport heeft het in de periode van de aanloop naar het eerste ontwerp in 1972 over een
aantal tussentijdse rapporten en elf intensieve plenaire vergaderingen, waarvan elke vergadering gemiddeld vijf
dagen duurde.
87
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tot 1981 is vervolgens een aantal Colloquia gehouden rond de ontwikkeling van het EVO,
waaraan vaak gezaghebbende rechtsgeleerden participeerden, evenals de ontwerpers van het
EVO zelf.91
In chronologische volgorde zijn de volgende documenten belangrijk: 1. de drie
questionnaires;92 2. het eerste Ontwerp van het EVO in 1972;93 3. het Kopenhagen colloquium
uit 1974;94 4. het rapport van de Brusselse werkgroep Giuliano, Lagarde en Van Sasse van
Ysselt van 1973;95 5. het Londen colloquium van 1976;96 6. de visie van de Commissie uit
1980;97 7. het EVO uit 1980; 8. het Toelichtende Rapport van Lagarde en Giuliano van 1980;98
9. het Newcastle Colloquium uit 1981.99 Los van het EVO zelf, heeft het Toelichtende Rapport
van Lagarde en Giuliano de grootste interpretatieve waarde. Het Hof heeft hier al meerdere
keren, en bovendien uitvoerig, naar verwezen in de uitleg van bepalingen uit het EVO.100
64.
Voor fase 2 vormen vanzelfsprekend alle relevante documenten van het
omzettingsproces mogelijke interpretatiebronnen, zoals om te beginnen het Groenboek EVO
naar Rome I 2002; het Rome I voorstel met toelichtend memorandum, de documenten van de
Raad en het Parlement, de hieruit voortvloeiende amendementen en Rome I zelf.
b. Specifieke interpretatie Detacheringsrichtlijn – bronnen
65.
De bronnen van de Detacheringsrichtlijn hebben minder woorden nodig dan hierboven
bij Rome I nodig was. Hier is immers sprake van één Unierechtelijk instrument, waarbij de
algemene relevante bronnen die daarbij behoren gelden. Denk aan het eerste voorstel van de
Commissie uit 1991, het gewijzigde voorstel van de Commissie uit 1993 en de uiteindelijk
vastgelegde richtlijn. Hierbij gelden de vele amendementen van het Europees Parlement en
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad eveneens als interpretatiebron. Ook het
91

Zie eveneens voor een beschrijving hiervan McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 23.
12.153/XIV/70 (Giuliano) and 6.975/XIV/70 (Van Sasse van Ysselt) and 15.393/XIV/70 (Lagarde). Niet vrij
toegankelijk, maar op te vragen bij de Europese Commissie.
93
Preliminary draft convention on the law applicable to contractual and non-contractual obligations 1972, zowel
in het Frans als Engels opgenomen in de bijlage van Von Hoffman, Lando & Siehr, European Private International
Law of Obligations 1975, p. 230-239.
94
De uitkomsten van het colloquium staan opgenomen in Von Hoffman, Lando & Siehr, European Private
International Law of Obligations 1975.
95
Zie voor het (Franse) rapport van deze werkgroep de bijlage van Von Hoffman, Lando & Siehr, European Private
International Law of Obligations 1975, p. 241 e.v.
96
De uitkomsten van het colloquium staan opgenomen in K. Lipstein, Harmonisation of Private International Law
by the EEC, University of London, Institute of Advances Legal Studies, 1978.
97
Advies van de Commissie van 17 maart 1980 inzake het ontwerp van verdrag betreffende het op verbintenissen
uit overeenkomst toepasselijke recht, Pb.C 94, 39 van 11.4.1980.
98
Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is uit verbintenissen uit overeenkomst,
geconsolideerde versie, Pb.C 282, 1 van 31.11.1980 (neergelegd voor ondertekening in Pb.L 94, 39 van
9.11.1980).
99
De uitkomsten van het colloquium staan opgenomen in P. North, Contract conflicts: The EEC Convention on the
law applicable to contractual obligations: a comparative study, Amsterdam-New York-Oxford, North-Holland
Publishing Co, 1982.
100
Zie wel nog Conclusie van AG Trstenjak van 16 december 2010, C-29/10, ECLI:EU:C:2010:789, ‘Koelzsch’, nr.
66, waarin de AG het niet bindende karakter van het rapport onderstreept.
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rapport van een adhoc ingestelde ‘Working Party’ inzake is relevant, hoewel hieraan officieel
geen interpretatieve waarde mag worden gehecht.
66.
Daarnaast is de in 2014 uitgevaardigde Handhavingsrichtlijn inzake de
Detacheringsrichtlijn een belangrijk interpretatiemiddel. Zo geeft deze richtlijn handvaten ten
aanzien van een aantal belangrijke begrippen in de Detacheringsrichtlijn zoals het begrip
‘tijdelijkheid’ en onderstreept het de noodzaak van de aanwezigheid van een duurzame
vestiging. In 2018 is één en ander vervolgens aangevuld met de Wijzigingsrichtlijn. Anders dan
de Handhavingsrichtlijn voorziet de Wijzigingsrichtlijn inhoudelijk in een wijziging van de
Detacheringsrichtlijn, waarbij met name het beginsel van de ‘gelijke werkplek gelijk loon’
belangrijk is. De richtlijn geldt echter (nog) niet voor het wegtransport.
B. AFBAKENING
67.
Enkel het internationaal wegtransport wordt behandeld. Transport door de lucht en
over zee worden van de studie uitgesloten. Dit neemt niet weg dat regelgeving rond deze
transportvormen interessant kan zijn voor vragen in de wegtransportsector, hetgeen met
name geldt voor de luchtvaart. Waar relevant wordt met deze regelingen vergeleken.
68.
Daarnaast wordt enkel het goederenvervoer over de weg besproken, en niet het
personenvervoer.
69.
Vervolgens wordt enkel gefocust op het goederenvervoer over de weg verricht voor
derden. Het eigen vervoer valt buiten deze studie. Eigen vervoer kan bijvoorbeeld worden
verricht door een producent die zelf (deel)producten vervoert naar de fabriek ter
vervaardiging van een eindproduct, of de eindproducten zelf vervoert naar distributiecentra
of klanten. Het transport behoort dus tot de secundaire bedrijvigheid van de onderneming.101
Dit is een belangrijk onderscheid omdat dit vaak bepalend is voor de toepasselijkheid van het
juridische regime: zo wordt in beginsel geen vergunning vereist voor het eigen vervoer. Bij
transportmodellen geldt in die zin ook het hoofdonderscheid tussen enerzijds transport
verricht door derden (‘hire and reward’) en transport voor eigen rekening (‘own account’).
70.
In de studie wordt met name gekeken naar internationaal wegtransport. Hiermee
bedoel ik bilateraal transport, crosstrade, maar eveneens cabotage (zie voor een
begripsbespreking hierboven onder deelvraag twee).
71.
De studie beoogt een inzicht te geven in de Europese wegtransportsector met een
focus op de EU13-EU15 verhoudingen. Waar relevant wordt erop gewezen indien een bepaald
derdelands element invloed kan hebben.

101

Zie voor de exacte cumulatieve voorwaarden waaraan voldaan moet zijn wil sprake zijn van eigen vervoer:
art. 1 lid 5 sub d Verordening 1072/2009. Zie ook: art. 5 lid 2 sub a-e van de Belgische vervoerswet, BS 18 februari
2014.
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72.
De studie ziet op werknemers in het internationaal transport. Hoewel de
wegtransportsector wordt gekenmerkt door een relatief groot aantal zelfstandigen, wordt
niet op de juridische regeling van deze groep ingegaan. Gelet op het belang ervan voor de
wegtransportsector wordt echter wel kort ingegaan op kwalificatieproblemen rond
schijnzelfstandigheid, ondanks dat dit veeleer een kwestie van materieel recht is.
73.
Met arbeidsrechtelijke elementen van het internationaal wegtransport wordt zowel
het individuele als het collectieve arbeidsrecht bedoeld. Daarentegen valt de sociale zekerheid
buiten deze studie. Wel leunt het arbeidsrecht dicht aan tegen de sociale zekerheid, waardoor
hiermee tot op zekere hoogte rekening wordt gehouden. Het belang van het
socialezekerheidsrecht is daarnaast versterkt door de zaak Schlecker waarin het Hof bij de
uitleg van artikel 8 lid 4 Rome I het belang van het toepasselijke socialezekerheidsstelsel heeft
onderstreept. De uitwerking van de conflictregels inzake de sociale zekerheid op het
wegtransport wordt dan ook beknopt geanalyseerd.
74.
De studie beperkt zich tot het conflictenrechtelijke luik van het ipr. Daarom worden de
luiken van enerzijds de internationale bevoegdheid en anderzijds de erkenning en
uitvoerbaarverklaring niet behandeld. Wel wordt kort nog aandacht besteed aan een uit
Brussel Ibis volgende wijziging inzake het op basis van samenhang kunnen procederen bij één
rechter ten aanzien van verschillende werkgevers.
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DEEL II

HET UNIERECHTELIJK KADER VOOR ARBEIDSMOBILITEIT IN HET WEGTRANSPORT EN

ARBEIDSMODELLEN

I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
75.
Arbeid in het internationaal wegtransport valt onder een aantal van de vele vormen
van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. De Unie heeft grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit altijd willen stimuleren, omdat dit als een belangrijk onderdeel wordt gezien
van de realisatie van de interne markt. Daartoe zijn verschillende regelingen uitgevaardigd
met betrekking tot grensoverschrijdende arbeid, zowel vervat in primair als secundair
Unierecht. Denk hierbij aan het vrij verkeer van personen, waaronder het vrij verkeer van
werknemers en vestiging, en de daaruit afgeleide Verordening 492/2011 inzake migrerende
werknemers.102 Daarnaast speelt voor grensoverschrijdende arbeid ook het vrij verkeer van
diensten, en de daaruit afgeleide Detacheringsrichtlijn, een grote rol.103 Het verschilt
naargelang het type van arbeidsmobiliteit welk juridisch kader daarop van toepassing is.
76.
Met arbeidsmobiliteit binnen de vervoerssector is echter iets bijzonders aan de hand.
Het is namelijk, naast landbouw, de enige sector waarbij verschillende aspecten van
bovenstaande regelgeving niet telkens rechtstreeks, of in gekwalificeerde vorm, van
toepassing zijn. Bovendien geldt voor de vervoerssector allerlei speciale regelgeving die de
sociale positie van de chauffeur direct of indirect beïnvloedt. Voor het vervoer wordt immers
een gemeenschappelijk vervoersbeleid (hierna: GVB) gevoerd, waarvoor een aparte titel VI in
het VWEU is gereserveerd.
77.
In het eerste hoofdstuk van dit deel van de studie wordt dit GVB ten aanzien van het
wegtransport besproken. De verschillende regelgeving die hieruit voortkwam voor het
wegtransport wordt in kaart gebracht, één en ander voor zover relevant voor het onderwerp
van de studie. Het is hier van belang op te merken dat deze huidige regelgeving in het
wegtransport aan een grondige evaluatie- en herzieningsprocedure onderhevig is. Op 31 mei
2017 werd door de Commissie een eerste aanzet gegeven tot een omvangrijke herziening door
een nieuw pakket aan voorgestelde maatregelen voor te stellen.104 Waar relevant wordt
gewezen op mogelijke toekomstige wijzigingen.
78.
In het tweede hoofdstuk wordt vervolgens getoetst in hoeverre de algemene regels uit
het VWEU, meer specifiek de hierboven aangehaalde vrijheden van verkeer, toepasselijk zijn
102

Art. 45 VWEU (vrij verkeer van werknemers); art. 49 (vrij verkeer van vestiging); Verordening 492/2011 van
het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrij verkeer van werknemers binnen de
Unie, Pb.L 141, 1 van 27.5.2011. Zie voor een bespreking van de oorsprong en evolutie van het vrij verkeer van
werknemers: Verschueren, Internationale arbeidsmigratie 1990, p. 233 e.v.
103
Art. 56 VWEU (vrij verkeer van diensten); Detacheringsrichtlijn. Zie voor een bespreking van de oorsprong en
evolutie van het vrij verkeer van diensten en in het bijzonder de Detacheringsrichtlijn: Houwerzijl, De
Detacheringsrichtlijn 2005, p. 33.
104
Working document accompanying the document Communication from the Commission, An agenda for a
socially fair transition towards clean, competitive and connected mobility for all, SWD(2017), 177.
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op de vervoerssector. Als gezegd is de algemene regelgeving niet telkens rechtstreeks van
toepassing op de vervoerssector, hetgeen vragen oproept naar de interactie tussen de
vervoerstitel en de algemene bepalingen uit het verdrag.
79.
In het derde en laatste hoofdstuk van dit deel worden vervolgens de verschillende
arbeidsmodellen op een rijtje gezet. Deze arbeidsmodellen worden in het derde deel gebruikt
om de rol van het conflictenrecht te identificeren.
80.

In dit deel staan aldus de volgende twee deelvragen centraal:
1. Wat is het Unierechtelijk kader voor arbeidsmobiliteit in het wegtransport?
2. Welke arbeidsmodellen zijn binnen het onder deelvraag 1 vastgestelde kader
mogelijk?

81.
Dit deel heeft drie doelstellingen (zie ook de inleiding van deze studie). Ten eerste
beoogt het een inleidend en interpretatief kader te bieden waarin de onderzoeksvraag
geplaatst moet worden. Ten tweede wordt de interactie tussen dit kader en het
conflictenrecht bestudeerd, waarbij wordt bezien of en in hoeverre er een link tussen beiden
bestaat. Tot slot worden, deels voortbordurend op het geschetste kader, de verschillende
arbeidsmodellen in kaart gebracht.
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HOOFDSTUK 1 HET WEGTRANSPORTKADER
I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
82.
De wegtransportsector is één van de gereguleerde sectoren van de Unie waarbij
bovendien gebruik wordt gemaakt van een vergunningstelsel. Verordeningen 1071/2009 en
1072/2009 zijn in dit kader de kernregelingen. Hierin zijn randvoorwaarden vastgelegd voor
de toegang tot het beroep van transportondernemer en de toegang tot de markt. Deze
regelingen worden vervolgens aangevuld met enkele sociale harmonisatiewetten ten aanzien
van de rij- en rusttijden en de arbeidstijd. Dit specifieke wegtransportkader biedt op
Unieniveau een groot deel van de spelregels die onder het GVB tot stand zijn gekomen
waaraan de transportondernemer zich moet houden bij het verrichten van
wegtransportactiviteiten.
83.
In dit hoofdstuk wordt deze regelgeving beknopt uiteengezet. Hiertoe wordt voor een
volledig beeld dus ook het sociale acquis betrokken. Hoewel dit vanuit het oogpunt van het
conflictenrecht minder interessant is, geeft het aan tot hoever het conflictenrecht reikt en
heeft het eveneens invloed op de conflictenrechtelijke aanknopingsrust in de sector. Gelet op
het feit dat vervoer een gedeelde bevoegdheid is, wordt tot slot ook nog kort de Belgische
vervoerswetgeving aangestipt.
Vervolgens wordt meer specifiek ingezoomd op de vraag of en in hoeverre er een link bestaat
tussen enerzijds de transportwetgeving en anderzijds het conflictenrecht. Bevat de
transportwetgeving bijvoorbeeld specifieke conflictregels en/of oefent de transportwetgeving
op enige wijze invloed uit op de toepasselijke arbeidsvoorwaarden van chauffeurs?

II. HET GEMEENSCHAPPELIJK VERVOERSBELEID
A. KADER EN VERHOUDING MET VERVOERSWETGEVING IN LIDSTATEN
84.
Vervoer wordt in de Unie beschouwd als één van de terreinen waarbij een noodzaak
bestaat om een gemeenschappelijk beleid te voeren.105 Al sinds de oprichting van de Unie
wordt dit geregeld in een aparte titel, die zich o.a. uitstrekt over vervoer via het spoor, de weg
en de binnenwateren (art. 100 lid 1 VWEU).106/107 Het openingsartikel 90 VWEU bepaalt dat
de doelstellingen van het Verdrag ten aanzien van vervoer moeten worden nagestreefd in het

105

In het oprichtingsverdrag uit 1957 stond de noodzaak hiertoe expliciet opgenomen in art. 3 sub e EEG-Verdrag.
Vervoer is samen met landbouw het enige onderwerp dat een aparte titel heeft gekregen.
106
Het Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal Verdrag uit 1952 bevatte ook al speciale bepalingen voor
vervoer. Zo schreef art. 70 EGKS-Verdrag een soort gelijke behandeling voor bij de vaststelling van
vervoerstarieven van kolen en staal aan gebruikers die zich in gelijke omstandigheden bevinden (nu vergelijkbaar
met art. 95 VWEU). Zie voor een bespreking hiervan Simons, Recht en onrecht in het Europees vervoersbeleid
1986, p. 4-5.
107
Art. 100 lid 2 VWEU regelt de zee- en luchtvaart, waarin wordt bepaald dat het Parlement en de Raad volgens
de gewone wetgevingsprocedure passende bepalingen voor die subsectoren kunnen vastleggen.
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kader van een GVB. Artikel 91 VWEU legt vervolgens de daartoe te volgen
wetgevingsprocedure en de specifiek te nemen maatregelen vast.108 Voor het overige regelt
de titel een aantal hier niet ter zake doende vervoerstechnische kwesties.109
85.
Hoewel internationaal transport vanzelfsprekend een uitgestrekt geografisch gebied
kan beslaan, is opmerkelijk genoeg niets vastgelegd over de externe betrekkingen en
bevoegdheden op dit gebied. Het Hof heeft reeds in 1971 in deze ‘leemte’ voorzien door te
bepalen dat de zinsnede ‘internationaal vervoer van of naar het grondgebied van een lidstaat
of over het grondgebied van één of meer lidstaten’ uit artikel 90 lid 1 sub a VWEU, ook ziet op
het vervoer vanuit of naar derde landen.110 Hieruit volgt dat wanneer de Unie in de uitvoering
van het GVB bepalingen vaststelt met derde landen, de lidstaten niet meer bevoegd zijn in die
specifieke materie regels te stellen die de Unierechtelijk vastgestelde bepalingen aantasten.
Hiervan kan al sprake zijn bij de enkele omstandigheid dat er iets in een bepaalde materie is
geregeld.111 In de Open Sky arresten uit 2002 heeft het Hof dit nog eens bevestigd.112
86.
Het onderwerp vervoer is een gedeelde bevoegdheid (art. 4 lid 2 sub g VWEU). Voor
het complete beeld van de regelgeving rond wegtransport moet dus eveneens worden
gekeken naar hoe één en ander in de lidstaten is geregeld. Ten aanzien van bijvoorbeeld de
kwalitatieve vereisten voor de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer, laat
Verordening 1071/2009 daar expliciet ruimte voor (art. 3 lid 2 Verordening 1071/2009). 113 In
geval van strijdigheid, geldt vanzelfsprekend de voorrang van het Unierecht.
In het vervoersbeleid van sommige lidstaten wordt echter dicht aangeleund tegen de
Unierechtelijke regelgeving. In bijvoorbeeld België en Nederland is in de meest recente
vervoerswetgeving inzake het wegtransport telkens ingezet op deregulering en het zo veel
mogelijk aanpassen aan het Unierecht. Het is de bedoeling niet ‘meer’ op te leggen dan strikt
op Unieniveau is vereist, één en ander ter versterking van de concurrentiepositie van
ondernemingen die zijn gevestigd in die lidstaten.

108

Het gaat om de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en
het Comité van de Regio’s. De maatregelen zijn verdeeld over vier subs: regels voor internationaal transport (sub
a); regels voor cabotage (sub b); regels voor de veiligheid (sub c); alle overige dienstige bepalingen (sub d). Sub c
is later ingevoegd na de zaak Schumalla, waarin het Hof onduidelijkheid had gezaaid over de vraag in hoeverre
bevoegdheid bestond ten aanzien van maatregelen die enkel de verkeersveiligheid diende (zonder, zoals i.c.,
gepaard te gaan met sociale doelstellingen). Zie HvJ 28 november 1978, C-97/78, ECLI:EU:C:1978:211,
‘Schumalla’.
109
Zie hierover uitgebreid Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoersbeleid 1990.
110
HvJ 31 maart 1971, C-22/70, ECLI:EU:C:1971:32, ‘AERT’, r.o. 25.
111
Zie M. De Decker, Europees internationaal rivierenrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2015, p. 537-538.
112
HvJ 5 november 2002, C-466/98, ECLI:EU:C:2002:624, (Verenigd Koninkrijk), C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625,
(Denemarken), C-468/98, ECLI:EU:C:2002:626, (Zweden), C-469/98, ECLI:EU:C:2002:627, (Finland), C-471/98,
ECLI:EU:C:2002:628 (België), C-475/98, ECLI:EU:C:2002:630, (Oostenrijk), C-476/98, ECLI:EU:C:2002:631
(Duitsland), ‘Open sky’.
113
In het wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017 wordt voorgesteld deze ruimte voor lidstaten af te schaffen.
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B. DE ACHTERGROND VAN HET VERVOERSBELEID
87.
Ten tijde van de oprichting van de Economische Europese Gemeenschap in 1957 zagen
de oprichters zich geconfronteerd met vergaande marktregulerende vervoerswetgeving in de
toenmalige lidstaten, terwijl op dit terrein talloze bilaterale en multilaterale verdragen waren
afgesloten tussen lidstaten en tussen lidstaten en andere staten.114 Hieronder vielen allerlei
prijs- en toegangsreguleringen en steunmaatregelen. Deze overheidsinterventie heeft te
maken met talloze factoren, zoals de relatief hoge concurrentiedruk binnen de sectoren, de
concurrentie tussen de verschillende vervoersmodi, verkeersveiligheid en de openbare
functie van bepaalde vervoersmodi (zie specifiek voor het wegtransport de inleiding van deze
studie).
Bij de oprichting van de EEG was het de gedachte dat het zomaar loslaten van de algemene
vrijheden van verkeer en de mededingingsbepalingen op deze sector, een te groot shockeffect
teweeg zou kunnen brengen. Daarnaast konden de lidstaten het bij de onderhandelingen van
het oprichtingsverdrag van de EEG simpelweg niet eens worden over een gemeenschappelijk
standpunt omtrent het vervoersbeleid, waarbij met name het Duitse
‘Gemeinwirtschaftlichkeits’-principe botste met het Nederlandse rentabiliteitsprincipe.115 Om
de totstandkoming van het EEG-verdrag niet in gevaar te brengen, bedachten de oprichters
een truc: eventueel te bereiken overeenstemming werd vooruit geschoven en verpakt in een
aparte titel.116 Hoewel de bestaande vervoersregulering in lidstaten dus een belemmering
betekende op de door de EEG beoogde verwezenlijking van de interne markt, werden deze
nationale regelingen vooralsnog toegelaten. In die zin kan de toentertijd ingelaste
vervoerstitel gezien worden als een ‘uitzondering’ op het op vrije markt principes steunende
EEG-Verdrag.117 Dit maakt de vervoerssector één van de zeldzame sectoren waarop de
meerderheid van de fundamentele principes van de Unie, in het bijzonder het vrij verkeer van
diensten, vertraagt (en dus lange tijd niet) is toegepast.118
88.
Met het creëren van een aparte vervoerstitel kon tegelijkertijd rekening gehouden
worden met de toentertijd vastgestelde noodzaak van enige vorm van sociale harmonisatie,
114

Zie uitgebreid Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoersbeleid 1990. Voor België werd zelfs
onderzoek verricht naar de economische kosten van deze relatief zware vorm van overheidsregulering: G.
Blauwens en E. Van De Voorde, ‘Onderzoek naar de economische kost van de regulering van het
goederenvervoer in België’, Economisch en Sociaal tijdschrift, p. 575-592. Zie ook H. Meersman en E. Van De
Voorde, Prognoses van de vraag naar goederenvervoer. Cijfers bij economische groei, modale keuze en
vervoerbeleid, Energie en Milieu 1996, p. 131-136.
115
Deze twee principes belichamen het zeer uiteenlopende vervoersbeleid van de verschillende lidstaten. Simons
omschrijft het ‘Gemeinwirtschaftlichkeits’-principe als de idee dat het moderne vervoerssysteem een hulpmiddel
is om andere activiteiten of doeleinden, buiten het vervoer gelegen, tot stand te brengen. Het
rentabiliteitsprincipe staat daar recht tegenover en ziet het vervoer als middel voor inkomstenverwerving door
particulieren, en dus als een zelfstandige economische activiteit. Zie Simons, Recht en onrecht in het Europees
vervoersbeleid 1986, p. 2.
116
Zie ook Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoersbeleid 1990, p. 401.
117
Zie in gelijke zin UGent, Verkeer in België in 2000 Mobiliteit of chaos?, Vlaams Wetenschappelijk Economisch
Congres, 1991, p. 290-291.
118
Zie ook Europees Parlement, Working paper 1998, p. 5.
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gelet op de specifieke en mobiele aard van het vervoer.119/120 Dit werd zowel bepleit vanuit
economisch perspectief: het waarborgen van een gelijk speelveld, als vanuit sociaal
perspectief: het waarborgen van werknemersbescherming en het voorkomen van een ‘race
to the bottom’.
Deze gedachte staat tamelijk in contrast met het algemene uitgangspunt dat werd gehanteerd
ten tijde van de oprichting van de EEG, namelijk dat economische vooruitgang vanzelf sociale
vooruitgang zou meebrengen en dat sociale harmonisatie derhalve niet nodig was of zo min
mogelijk plaats hoefde te vinden (zie hierna). O.a. gelet op dat uitgangspunt, maar ook omdat
de lidstaten zelf autonomie wensten te behouden over sociale aspecten, werden er in het EEG
amper algemene sociale bevoegdheden opgenomen en moest er daarom voor vervoer iets
specifieks worden voorzien. De eerste Rij- en rusttijdenverordening inzake het wegtransport
werd dan ook expliciet gebaseerd op de vervoerstitel (art. 75 EEG; nu art. 90 VWEU).121
C. DE INHOUD VAN HET VERVOERSBELEID
89.
Gelet op de complexiteit van het vervoersvraagstuk en de onenigheid tussen lidstaten
ten aanzien van het te voeren vervoersbeleid is het niet verwonderlijk dat de vervoerstitel
tamelijk vaag is omschreven,122 waarbij het niet in de eerste plaats duidelijk is wat een GVB
nu precies is of moet zijn.123 Artikel 90 VWEU meldt enkel dat de doelstellingen van het
Verdrag ten aanzien van het vervoer moeten worden nagestreefd. Tromm merkt op dat de
verdragstekst eerder aangeeft dat er een beleid moet worden gevoerd, maar niet hoe.124 Zou
er bijvoorbeeld sowieso een marktbeleid gevoerd moeten worden, hetgeen met name door
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Zie expliciet het Spaak rapport 1956, p. 42-43. Zie ook Ohlin rapport 1956, p. 144-145, waar ten aanzien van
vervoer onder het kopje ‘special assistance for difficult cases’ een algemeen voorbehoud wordt gemaakt op de
stelling dat er geen sociale problemen zullen ontstaan door de instelling van een interne markt. Zie ook
COM(1962), 88.
120
Hierover bestond echter lange tijd geen overeenstemming. Zo spreekt Simons in 1986 de nood aan sociale
harmonisatie in de specifieke vervoerssector nog fel tegen. Ten eerste zouden harmonisatiemaatregelen verdere
liberalisering bemoeilijken. Ten tweede zou een optimale allocatie van de productiefactoren in het vervoer door
liberalisatie terstond worden bevorderd én een drang tot gelijktrekking van de voorwaarden aanwakkeren: ‘met
andere woorden: de harmonisatie voltrekt zich als een natuurlijk proces’. Hieruit blijkt sterk de algemene
opvatting van de verdragsoprichters, ten aanzien waarvan Simons opmerkt dat deze gedachte ook onverkort zou
moeten gelden voor de transportsector. Simons, Recht en onrecht in het Europees vervoersbeleid 1986, p. 64.
121
Verordening 543/69 van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer, Pb.L 77, 49 van 29.3.1969.
122
Zie bijvoorbeeld Abbati, Transport and European integration 1987, p. 15: (…) the provisions of the Treaty of
Rome which relate to transport are rather like a jigsaw puzzle consisting of pieces whose shape can be changed
to fit the circumstances. Some pieces definitely fit while others are missing or doubtful (…)’. Zie ook de Raad in
het hierna te bespreken nalatigheidsarrest: HvJ 22 mei 1985, C-13/83, ECLI:EU:C:1985:220, ‘Parlement/Raad’.
Zie verder COM(1961), 50, p. I; M. De Decker, Europees internationaal rivierenrecht, Antwerpen-Apeldoorn,
Maklu, 2015, p. 520-521 met verdere verwijzingen naar rechtsleer.
123
Zie erg kritisch over de wetstechniek van de vervoerstitel: Tromm, Juridische aspecten van het communautair
vervoersbeleid 1990.
124
Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoersbeleid 1990, p. 400.
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Frankrijk in twijfel werd getrokken, en zo ja moet dit dan vorm krijgen in een plan-economisch
model of wordt de laissez-faire theorie toegepast?125
90.
Eén en ander heeft de verwezenlijking van een GVB lange tijd in de weg gestaan.
Illustratief is het in de jaren ‘80 gewezen ‘Nalatigheidsarrest’.126 Uit onvrede met het ‘nalatige’
beleid van de Raad inzake de verwezenlijking van een GVB startte het Europees Parlement (in
standpunt ondersteund door de Commissie) een procedure bij het Hof en kreeg gelijk: de Raad
werd ondubbelzinnig verzuim verweten door het Hof.

127

Maar hier belangrijker is dat het Hof tegelijkertijd niet meer duidelijk heeft gegeven ten
aanzien van het GVB. Het Hof volstaat met de opmerking dat het GVB een ‘coherent geheel
van regelingen [is] (…), dat als een gemeenschappelijk vervoerbeleid in de zin van de artt. 74
en 75 [nu artt. 90 en 91 VWEU, toev. FvO] kan worden aangemerkt’ (nr. 1571).
91.
De vraag wat een GVB nu is of moet zijn is nooit werkelijk eensluidend beantwoord,
terwijl het vervoersbeleid zich eigenlijk apart is gaan ontwikkelen per vervoerstak.128 In
zoverre kan niet gezegd worden dat titel VI op zichzelf voor wat betreft het inhoudelijke beleid
een veelzeggend interpretatief kader is voor de uitleg van de wegtransportregels.
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Zie Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoersbeleid 1990, p. 401-402.
HvJ 22 mei 1985, C-13/83, ECLI:EU:C:1985:220, ‘Parlement/Raad’.
127
Simons, Recht en onrecht in het Europees vervoersbeleid 1986, p. 60.
128
Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoersbeleid 1990, p. 424. Zie ook p. 416: ‘In feite is het
inland transport reeds in drie onafhankelijke delen gesplitst: één waarvoor vrijwel geen beleid is ontwikkeld, één
waarvoor een prealabel beleid is gevoerd op basis van een coördinatiemodel (…) en één waarvoor een
marktregulatie is geprobeerd’. Tromm komt tot de conclusie dat een GVB niet bestaat, maar slechts ‘plukjes van
beleid’ is. Zie ook Van Herk, Arbeidsvoorwaardenvorming op Europees niveau 1998, p. 6.
126
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III. VERORDENINGEN 1071/2009 EN 1072/2009 – TOEGANG TOT HET BEROEP EN DE MARKT
A. KADER
92.
Zoals volgt uit de vorige paragraaf, dient het GVB de algemene doelstellingen van het
verdrag te verwezenlijken in de vervoerssector. Ten aanzien van het vrij verkeer van diensten,
zoals neergelegd in artikel 56 VWEU, is specifiek voorzien in een uitzondering voor de
vervoerssector. Artikel 58 VWEU bepaalt immers dat ‘het vrij verkeer van diensten op het
gebied van vervoer wordt geregeld door de bepalingen voorkomende in de titel betreffende
het vervoer’. Zoals het Hof bevestigde in het Nalatigheidsarrest, veronderstelt dit een beleid
om het vrij verkeer van diensten te verwezenlijken.
Dit is inmiddels gebeurd en heeft voor wat betreft het wegtransport vorm gekregen in
Verordeningen 1071/2009 en 1072/2009.129 De verordeningen voorzien in een
vergunningstelsel waarbij enkel nog kwalitatieve voorwaarden gelden. De in de inleiding van
de studie besproken actieve en marktregulerende overheidsinterventie, met name tot uiting
komend in kwantitatieve regels, is dus verleden tijd.
93.
De twee verordeningen zijn grondig herzien in het zogeheten ‘pakket wegvervoer’ dat
de Uniewetgever in 2009 uitvaardigde en zijn vanaf 4 december 2011 toepasselijk. 130 De
noodzaak voor de herziening lag volgens de wetgever in de vele problemen met de
daadwerkelijke handhaving en uniforme interpretatie van de regelgeving.131 De herziening is
er evenwel kennelijk niet in geslaagd één en ander (afdoende) te verbeteren, daar in het
Evaluatierapport uit 2015 ten aanzien van Verordeningen 1071/2009 en 1072/2009 (hierna:
‘het Evaluatierapport 2015’) wordt vastgesteld dat er nog steeds veel problemen spelen op
het gebied van handhaving en controle.132 Op 31 mei 2017 neemt de Commissie deze
conclusies over en stelt het een aantal wijzigingen voor.
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Verordening 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad, Pb.L 300, 51 van
14.11.2009; Verordening 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling
van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg,
Pb.L 300, 72 van 14.11.2009. Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat ten aanzien van het personenvervoer
over de weg een aparte verordening geldt: Verordening 1073/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot
wijziging van Verordening 561/2006, Pb.L 300, 88 van 14.11.2009.
130
Zie voor een eerdere toepasselijkheid van een aantal specifieke bepalingen (t.a.v. cabotage) op 14 mei 2010:
art. 19 Verordening 1072/2009.
131
Zie nrs. 2-4 considerans Verordening 1071/2009.
132
Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 15.
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B. VERORDENING 1071/2009 INZAKE DE TOEGANG TOT HET BEROEP EN SOCIALE IMPLICATIES
1. Doelstellingen
94.
Verordening 1071/2009 voorziet in gemeenschappelijke regels ten aanzien van de
toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer.133 In nummer 1 van de considerans
wordt aangegeven dat de totstandbrenging van een interne wegvervoersmarkt met eerlijke
mededingingsvoorwaarden een eenvormige toepassing van gemeenschappelijke regels vergt.
De regels zouden bijdragen aan:
‘een beter niveau van vakbekwaamheid van wegvervoersondernemers, tot een rationalisering van
de markt, tot een betere kwaliteit van de geleverde diensten waarbij zowel de
wegvervoerondernemers, hun klanten als de gehele economie baat hebben, en tot een toename
van de verkeersveiligheid. Deze regels bevorderen tevens de daadwerkelijke uitoefening van het
vestigingsrecht door de wegvervoersondernemers’.

95.
Hoewel het niet heel duidelijk blijkt uit de verordening,134 vormt één van de
doelstellingen van de verordening dat het sociaal recht wordt nageleefd. Dit belang wordt
eveneens onderstreept in het Evaluatierapport 2015 waar wordt opgemerkt dat de
verordening, samen met Verordening 1072/2009, als doel heeft ‘(…) to improve social
conditions by improving compliance with EU road transport social legislation’.135 Later wordt
ook meer algemeen gesproken van ‘compliance with social legislation’.136 Ook de Commissie
erkent deze link:
‘Illegal business practices, such as ‘letterbox’ companies or illegal cabotage (i.e. abuses of the
rules on access to occupation and access to haulage market (…)) are usually linked with illicit
employment practices and circumvention of the working time rules’.137

De hierna te bespreken vier kwalitatieve voorwaarden voor de toegang tot het beroep die de
verordening hanteert, dienen dus tevens als waarborg voor de naleving van het sociaal recht.
96.
In het Evaluatierapport 2015 werd uitgebreid onderzocht of de verordening effectief
is in het behalen van de sociale doelstellingen. Het oordeel draait er niet omheen:

133

Zie voor de voorganger van Verordening 1071/2009: Richtlijn 96/26 van de Raad van 29 april 1996 inzake de
toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal
en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels ter
vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoeronderneming, Pb.L
124, 1 van 23.5.1996.
134
In nr. 2 van de considerans wordt wel opgemerkt dat ‘het risico dat ondernemingen die personeel met
beperkte beroepskwalificaties in dienst hebben het niet zo nauw nemen met de verkeersveiligheidsregels of de
sociale regels’ als een negatief gevolg van het niet consistent toepassen van de gemeenschappelijke regels voor
de toegang tot het beroep.
135
Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 9.
136
Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 18.
137
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 7.
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‘Overall, the Regulations have been ineffective in significantly promoting social and safety
improvements’.

De Commissie probeert hieraan tegemoet te komen door in het wegtransportpakket een
aantal wijzigingen voor te stellen, waaronder o.a. de hierna te bespreken aanscherping van de
vereisten rond de duurzame vestiging. Daarnaast worden vanuit conflictenrechtelijk oogpunt
interessante wijzigingen voorgesteld aan het betrouwbaarheidsvereiste. Voor het overige
wordt niet voorzien in voor de studie relevante voorstellen.138
97.
De gedetailleerde regeling in artikel 1 Verordening 1071/2009 regelt het
toepassingsbereik van de verordening, waarin bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat de
verordening niet ziet op voertuigen die de maximaal toegestane massa van 3,5 ton niet
overschrijden.139 Lidstaten kunnen hiervan afwijken, hetgeen België heeft gedaan: er wordt
inmiddels geen enkele drempel meer gehanteerd.140
2. Vier kwalitatieve voorwaarden voor de toegang tot het beroep
98.
De kernregeling van de verordening bestaat uit het vastleggen van de vier kwalitatieve
voorwaarden voor de toegang tot het beroep en ziet vervolgens op regels inzake de: 1.
duurzame vestiging; 2. betrouwbaarheid; 3. kredietwaardigheid; 4. vakbekwaamheid (art. 3
lid 1 Verordening 1071/2009). Zoals hierboven al kort aangestipt, kunnen lidstaten
(vooralsnog) aanvullende voorwaarden opleggen, mits deze evenredig en niet-discriminerend
zijn (art. 3 lid 2 Verordening 1071/2009).141 Indien hieraan is voldaan, kan een vergunning
bekomen worden voor toegang tot het beroep (art. 10 en 11 Verordening 1071/2009) en voor
toegang tot de markt via Verordening 1072/2009.142
a. Duurzame vestiging
99.
Het vereiste van de duurzame vestiging wordt verder ingevuld in artikel 5 Verordening
1071/2009, waarin enkele criteria worden gesteld waaruit moet blijken dat sprake is van een
duurzame vestiging en bijvoorbeeld geen postbusbedrijf.143 Het gaat er met name om dat op
138

Zie Voorstel Verordening wijziging Verordening 1071/2009 en 1072/2009 2017.
In het wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017 wordt een uitbreiding naar lichtere voertuigen voorgesteld:
Voorstel Verordening wijziging Verordening 1071/2009 en 1072/2009 2017.
140
De hierna nog kort te bespreken Belgische Vervoerswet ziet op alle voertuigen en slepen. In de Memorie van
Toelichting wordt opgemerkt dat het de bedoeling is om op die manier de oneerlijke concurrentie in de
deelmarkt van het lichte vrachtvervoer een halt toe te roepen en zo de verkeersveiligheid te bevorderen.
Memorie van Toelichting, p. 11. Wel wordt in art. 6 § 2 nog uitdrukkelijk de mogelijkheid opengehouden dat de
Koning lichtere toegangsvoorwaarden kan bepalen voor het vervoer tot 500 kg laadvermogen. In art. 6 § 3 wordt
zelfs nog gewezen op de mogelijkheid van een apart vergunningstelsel voor deze categorie, zie p. 13.
141
In Voorstel Verordening wijziging Verordening 1071/2009 en 1072/2009 2017 wordt voorgesteld deze ruimte
voor lidstaten af te schaffen.
142
Zie volledigheidshalve nog de vereisten omtrent de vervoersmanager (art. 4 Verordening 1071/2009).
143
Sub a stelt het vereiste van een vestiging met ruimten waarin documenten inzake de hoofdactiviteiten worden
bewaard, en dan met name de boekhoudkundige bescheiden, documenten inzake personeelsbeleid,
documenten met gegevens over de rij- en rusttijden en alle andere documenten waartoe de bevoegde instantie
toegang moet krijgen om te kunnen controleren of aan de voorwaarden van de verordening is voldaan. Sub b
139
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de plaats van vestiging daadwerkelijk en permanent activiteiten worden verricht met de
nodige administratieve uitrusting en adequate technische voorzieningen en faciliteiten.
Volgens nummer 7 uit de considerans zou een juiste naleving van en een betrouwbare
controle op de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep vereisen dat een onderneming
over een werkelijke en duurzame vestiging beschikt. Dit vormt een typisch voorbeeld van een
regeling uit zuivere transportwetgeving die direct invloed heeft op de te hanteren
arbeidsmodellen in het wegtransport: een arbeidsmodel waarin gebruik wordt gemaakt van
een postbusbedrijf is verboden.
100. Verordening 1071/2009 voegt deze eis voor het eerst toe aan het reeds lang
gebruikelijke lijstje van kredietwaardigheid, betrouwbaarheid en vakbekwaamheid en
daarmee werden postbusbedrijven officieel verboden.144 Voorheen hanteerden lidstaten
eigen en in sommige gevallen flexibeler vestigingsvoorwaarden. De nadelen hiervan worden
compact samengevat in het Evaluatierapport 2015:
‘The disparity created competitive distortions by encouraging undertakings to locate in
Member States with less stringent requirements and/or lower monitoring, without having a
real operational base in the country of registration (‘letterbox’ companies) (…). In addition, it
was particularly challenging to check the good repute of letterbox companies with respect to
compliance with road transport social rules (…) – hence the existence of such companies
created risks that the rules would be infringed.’145

Hieruit blijkt duidelijk de link met het naleven van het sociale recht.
101. Gelet op de handhavingsproblematiek rond postbusbedrijven is het opmerkelijk dat
specifiek ten aanzien van de postbusconstructie vanuit de politiek en in het verlengde daarvan
op wetgevingsniveau lange tijd weinig aandacht is geweest.146 Sterker nog, het uitvlaggen van
transportbedrijven met gebruikmaking van een postbus werd nog niet zo heel lang geleden
heel normaal gevonden. Vergelijk de Commissie in 2007:
‘Out-flagging designates various business practices: subcontracting to hauliers with low-wage
drivers, establishing subsidiaries in other countries, relocating a complete activity in another
country. Out-flagging allows investment flows across borders and is neither good or bad.’147

ziet op de situatie dat wanneer een vergunning is verleend, de onderneming over één of meer voertuigen moet
beschikken die zijn ingeschreven overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van vestiging. Tot slot vereist sub
c dat met betrekking tot de voertuigen uit sub b daadwerkelijk en permanent activiteiten moeten worden
verricht, met de nodige administratieve uitrusting en adequate technische voorzieningen en faciliteiten, in een
in die lidstaat gelegen exploitatievestiging.
144
Zie voor een voorbeeld van een postbusbedrijf in het wegtransport bij het Hof: HvJ 2 juli 2002, C-115/00,
ECLI:EU:C:2002:409, ‘Hoves Internationaler Transport-Service’.
145
Evaluatierapport transport acquis 2016, p. 16.
146
Zie ook M. Houwerzijl, ‘Handhavingsrichtlijn ter versterking van de Detacheringsrichtlijn: Effectief tegen
misstanden en ‘sociale dumping’?’, TRA 2014, p. 8-9.
147
Zie Commission Staff working document accompanying the proposal for Regulation 1071/2009 and
1072/2009, SEC(2007), 635, voetnoot 13.
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Illustratief verder is het ‘Handboek voor managers in transport en logistiek’ met als heuse titel:
‘Succesvol uitvlaggen’, dat in 2005 werd uitgegeven door de Nederlandse brancheorganisatie
Transport en Logistiek Nederland. Zoals de titel al verraadt, wordt hierin werkelijk uiteengezet
hoe een wegtransportbedrijf via een postbusconstructie best kan uitvlaggen naar goedkopere
landen ‘om de loonkosten te drukken’ (met uitgebreide landenrapporten van Bulgarije,
Hongarije, Polen, Roemenië, Slovakije en Tsjechië). Dit is typerend voor het toentertijd
heersende sentiment ten aanzien van uitvlaggen en het omzeilen van sociale regels.148/149 Dat
pas tegen eind 2011 de voorwaarde van een ‘duurzame vestiging’ geldt voor het wegtransport
is daarvan een pijnlijk voorbeeld.
102. En zelfs na 2011 blijven dergelijke gedachten hardnekkig terugkomen. Illustrerend is
de Nederlandse wegtransportzaak De Mooy uit 2013 waarin meneer De Mooy toch vrij
duidelijk een postbusbedrijf had opgezet in Polen en via dit bedrijf chauffeurs detacheerde
naar zijn transportbedrijf Nederland.150 Het Hof Den Bosch overweegt expliciet:
‘Het hof ziet zich op de eerste plaats voor de vraag gesteld welke betekenis toekomt aan de
rechtsverhouding tussen Mooy BV enerzijds en Mooy PL anderzijds. Het is immers voldoende
aannemelijk dat Mooy PL door haar enig aandeelhouder en bestuurder is opgezet met als
voornaamste doel niet (meer) de financiële arbeidsvoorwaarden in het Nederlandse
arbeidsrecht van toepassing te doen zijn op haar chauffeurs maar die gebaseerd op de Poolse
arbeidswetgeving. Dat is echter naar het oordeel van het hof uit het oogpunt van vrije
mededinging op de Europese markt geoorloofd. Het daarbij na te streven doel is uit het
oogpunt van concurrentie ook niet onrechtmatig en vormt op zich ook geen misbruik van het
identiteitsverschil tussen beide nauw gelieerde vennootschappen. Voor de beoordeling van de
onderliggende rechtsvragen neemt het hof daarom een geoorloofd identiteitsverschil aan
tussen Mooy BV enerzijds en Mooy PL anderzijds.’151

103. Een (m.i. tamelijk vergaande) overweging als deze ben ik overigens in de door mij
onderzochte Belgische rechtspraak niet één keer tegen gekomen. In België ligt de klemtoon
tamelijk anders waarbij, hoewel veelal in strafrechtelijke context, ten aanzien van
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In verschillende rechtszaken in België en Nederland wordt soms ook een direct beroep gedaan op het feit dat
de Belgische c.q. Nederlandse lonen niet te betalen zijn en dat de opgezette constructie derhalve te
rechtvaardigen is. Zie bijvoorbeeld Rb. Oost-Vlaanderen 7 september 2016, GE69.98.1743/13-S/2013/0442-D;
Rb. Amsterdam 25 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1638.
149
Overigens mogen hier niet alle werkgevers over één kam worden geschoren. De TLN heeft een erg verdeelde
achterban. Enerzijds bestaat het uit ondernemingen die meedoen met het opzetten van arbeidsmodellen die de
randen van de wet opzoeken of overschrijden, anderzijds bestaat het uit ondernemingen die daar helemaal niets
mee van doen willen hebben en dit sterk veroordelen.
150
Hof Den Bosch 28 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457, JAR 2013, 159 (De Mooy).
151
In sterk contrast hiermee staat: Rb. Noord-Nederland (ktr. Assen) (kg.) 7 februari 2017,
ECLI:NL:RBNNE:2017:343 (Brinkman Trans). In casu ging het om charters in het wegtransport en de
toepasselijkheid van de charterbepaling uit de Nederlandse cao. De rechtbank wijst de vordering van de FNV toe,
maar komt niet eens aan de toets van de charterbepaling toe want de rechtbank oordeelt dat sprake is van
vereenzelviging. De buitenlandse ondernemingen zouden in casu een ‘verlengstuk’ zijn van de Nederlandse
transportfirma Brinkman. Op basis van een soort gelijke behandelingsredenering dient daarom op de
werknemers van die buitenlandse ondernemingen hetzelfde loon toegepast te worden als op de bij Brinkman
indienst zijnde chauffeurs.

60

postbusbedrijven vaak de volgende overweging in verschillende vonnissen en arresten
terugkeert:
‘(…) beklaagde [maakt] uit weloverwogen eigenbelang misbruik van de Europese interne markt
en van het Unierecht met de daarin vervatte aanwijzingsregels voor het toepasselijke
socialezekerheidsstelsel (…) De feiten zijn ernstig en getuigen (…) van een gebrek aan respect
voor de regels inzake de tewerkstelling van buitenlandse EU-onderdanen in België en voor het
Belgische socialezekerheidsstelsel. Het gaat om een zeer laakbare vorm van sociale fraude
waarbij gemakkelijk geldgewin de voorkeur krijgt op de belangen van de betrokken
werknemers en waarbij de fundamenten van het socialezekerheidsstelsel ondergraven
worden. Bovendien verschaft de door beklaagden opgezette constructie een onrechtmatig
concurrentieel voordeel aan de betrokken ondernemingen tegenover andere ondernemingen
die zich wel aan hun sociaalrechtelijke verplichtingen houden en daardoor meer financiële
lasten hebben. Een strenge bestraffing is bijgevolg op zijn plaats’.152

En ook ‘(…) de beklaagde [maakt] gebruik van een postbusadres en dus van listige
kunstgrepen’ hetgeen ‘zeer ernstige feiten’ zijn.153 Waarna vaak gevangenisstraffen,
enkelbanden en hoge geldboetes volgen.
104. Door de invoering van het vereiste rond de ‘duurzame vestiging’ is het duidelijk dat de
Uniewetgever postbusbedrijven inmiddels onwenselijk acht. De Commissie rekent nu in
steeds scherpere bewoordingen af met dergelijke constructies en maakt de bestrijding ervan
prioritair.154
105. Uit verschillende rapporten blijkt dat de voorwaarde van de ‘duurzame vestiging’
echter niet een grote rem lijken te zijn op de praktijk van postbusbedrijven. Dit zou enerzijds
komen door het feit dat het handhavings- en controlemechanisme op dat punt sterk te
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Corr. Rb. Antwerpen 10 februari 2017, S15/0246-S16/0232.
Corr. Gent 3 december 2015, 2014.PGG.61 2014.VJ12.53. En: ‘De beklaagden hebben doelbewust een
constructie opgezet met als doel het ontduiken van de Belgische socialezekerheidsbijdragen en loon- en
arbeidsvoorwaarden. Op die manier hebben zij het solidariteitsbeginsel dat ten grondslag ligt aan het Belgische
systeem van sociale bescherming ondermijnd. Winstbejag lag aan de basis van dit alles. Bovendien hebben zij de
Belgische sociale bescherming ontnomen aan buitenlandse chauffeurs die in realiteit voor een Belgische
onderneming werkten’. En: ‘De bewezen feiten (…) zijn ernstig: beklaagden hebben essentiële sociaalrechtelijke
verplichtingen niet nageleefd. Het niet nakomen van deze verplichtingen tegenover de sociaalrechtelijke
overheden én tegenover hun werknemers, benadeelt de overheid, ontregelt het sociale zekerheidssysteem dat
op solidariteit gebaseerd is, en vormt voor beklaagden een onrechtmatig concurrentieel voordeel tegenover
andere werkgevers die zich wel houden aan hun sociaalrechtelijke verplichtingen en daarvoor de financiële lasten
moeten dragen’.
154
In België vormt de bestrijding van postbussen inmiddels ook een prioriteit van het FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg. Zie voor een voorbeeld van een strafrechtelijke vervolging van het gebruik van een
postbus in het wegtransport: Corr. Rb. Leuven 9 september 2014, LE.69.I1.76.13; Corr. Rb. Antwerpen 10 februari
2017, S15.0246.S16.0232; Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 september 2016, GE.69.98.1743.13 S.2013.0442.D; Corr.
Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017, S.85.15 BG.69.98.1226.16 – 1121; Corr. Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017,
S.85.15 BG.69.98.1226.16 – 1122; Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017, S.1598.15 BG.69.98.1802.16 – 1123; Corr.
Rb. Oost-Vlaanderen 7 september 2016, S.2013.0442.D GE69.98.1743.13; Corr. Rb. West-Vlaanderen 25 mei
2016, S.574.10 BG.69.98.1231.15; Corr. Gent 3 december 2015, 2014.PGG.61 2014.VJ12.53.
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wensen over laten en anderzijds omdat nog steeds allerlei soorten constructies zijn te
bedenken onder dit begrip.
Meest recent wordt in het Evaluatierapport 2015 bevestigd dat postbusbedrijven nog steeds
voorkomen.155 Het is opvallend hoe sterk de nadruk wordt gelegd op de onwenselijkheid van
het fenomeen en op de uitroeiing ervan. In het rapport wordt voorgesteld aan te knopen bij
de criteria die worden gebruikt in de Handhavingsrichtlijn inzake de Detacheringsrichtlijn of
sprake is van een reële onderneming.156 Dit voorstel tot aanscherping is vervolgens
overgenomen door de Commissie in het wegtransportpakket van 31 mei 2017 waarin de extra
voorwaarden worden voorgesteld.157
b. Betrouwbaarheid
106. Het vereiste van de betrouwbaarheid wordt geregeld in artikel 6 Verordening
1071/2009. Uit deze voorwaarde blijkt nog sterker een link met de naleving en toepassing van
het sociaal recht. Het transportbedrijf kan immers de betrouwbaarheid verliezen indien het
bedrijf ernstige inbreuken heeft gemaakt op o.a. nationale voorschriften op het gebied van
‘de in het beroep geldende loon- en arbeidsvoorwaarden’ (art. 6 lid 1 sub a punt iii
Verordening 1071/2009). Eveneens worden hierbij de regelingen rond rij- en rusttijden en de
arbeidstijd betrokken (art. 6 lid 1 sub b punt i Verordening 1071/2009).158 In dit verband wordt
in het Evaluatierapport 2015 opgemerkt dat o.a. verbeteringen rond de betrouwbaarheid
‘should lead to increased compliance with social legislation’.159 Tot op zekere hoogte vindt
hier dus een koppeling plaats tussen economisch en sociaal beleid. In de Nederlandse
vervoerswet uit 1977 werd eenzelfde soort vereiste gesteld, zij het dat deze toets plaatsvond
bij de vergunningverlening zelf en niet, zoals in de huidige verordening, achteraf bij de
constatering van een inbreuk.160
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Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 9.
Zie art. 4 lid 2 Handhavingsrichtlijn (zie hoofdstuk 9). Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 96.
157
Voorstel Verordening wijziging Verordening 1071/2009 en 1072/2009 2017.
158
Zie voor de volledige lijst waarin categorieën, typen inbreuken en de zwaarte van de inbreuk wordt vastgelegd
bijlage IV van de Verordening.
159
Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 18.
160
Zie voor een uitvoerige bespreking van de herkomst van deze sociale bekommernis bij de
vergunningverlening: Verheij, Wetten voor weg & water 2001, p. 293 e.v. Zo werd in 1977 bij wetsvoorstel 14
384 tot herziening van de algemene Nederlandse wegtransportwet (Wijzigingswet van 8 juni 1977, Staatsblad
354, houdende wijziging van de Wet autovervoer goederen, Staatsblad 1951, 342) het sociale aspect (en de
verkeersveiligheid) nadrukkelijk onderstreept. Cao-bepalingen moesten worden nageleefd en moesten
ongewenste vormen van chartering voorkomen. Zoals Verheij opmerkt werd hiermee het sociale en
economische beleid ten aanzien van de sector direct aan elkaar gekoppeld (p. 331). Verheij wijst erop dat ‘een
dergelijk krasse maatregel’ wel enkel kon worden opgelegd nadat een zogenaamd ‘college van advies inzake de
naleving van de arbeidsvoorwaarden in het beroepsgoederenvervoer over de weg’ daartoe had geadviseerd,
‘maar dat nam niet weg dat voor het eerst de overheid c.q. de vergunningverlener de mogelijkheid had verkregen
daadwerkelijk op te treden tegen zich a-sociaal gedragende ondernemers’ (p. 317).
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107. Het betrouwbaarheidsvereiste wordt in vervoerswetgeving al een geruime tijd
gehanteerd en heeft van oorsprong een Italiaanse en Deense afkomst.161 De lidstaten hebben
een grote discretionaire bevoegdheid bij de specifieke invulling en controle. Volgens artikel
19 Verordening 1071/2009 volstaat in elk geval als voldoende bewijs van betrouwbaarheid
een uittreksel uit het strafregister of een gelijksoortige instantie van een lidstaat.162 Uit
nummer 18 van de considerans van Verordening 1071/2009 blijkt dat, ter vergemakkelijking
van de uitoefening van de vrijheid van vestiging, bescheiden die zijn afgegeven door de
bevoegde instantie van de lidstaat waar de wegvervoerondernemer zijn woonplaats had,
moeten worden erkend als voldoende bewijs van betrouwbaarheid.
Van belang is voorts dat er een hardheidsclausule is ingebouwd: indien het verlies van de
betrouwbaarheidsstatus ‘een onevenredig strenge sanctie’ is, kan worden besloten dat de
betrouwbaarheid niet is aangetast (art. 6 lid 2 sub a alinea 3 Verordening 1071/2009).
Dergelijke beslissingen moeten telkens worden doorgegeven aan de Commissie (zie ook art.
26 Verordening 1071/2009).
108. Het Evaluatierapport 2015 beoordeelt de effectiviteit van de voorwaarde zeer
negatief. Volgens de rapporteurs gaan lidstaten heel verschillend om bij de toepassing ervan.
Sommige lidstaten gaan zelfs nooit over tot intrekking van de vergunning op basis van het
verlies van de betrouwbaarheid. Zo tekent Spanje op dat dit te disproportioneel wordt
geacht.163 Ook wordt in het rapport gewezen op een mogelijke ‘protectionistische’ houding
van nationale uitvoeringsinstanties die weigeren de betrouwbaarheid in te trekken van hun
nationale ondernemingen.164 Duitsland wijst in dit verband op de zwakte van de
hardheidsclausule omdat de bewoordingen teveel flexibiliteit toelaten.165
Ook kunnen de in de lidstaten gebruikte lijsten van inbreuken aanzienlijk verschillen. België
heeft bijvoorbeeld een relatief brede opvatting van de inbreuken waar niet enkel
veroordelingen, maar eveneens elke betaling die een strafrechtelijke procedure voorkomt
onder de inbreuken worden geschaard.166 Daarnaast worden problemen gesignaleerd ten
aanzien van de mogelijkheden van controle bij een in het buitenland afgegeven document dat
de betrouwbaarheid zou moeten bewijzen.167 In het wegtransportpakket worden voorstellen
gedaan om dit te adresseren.
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Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 20. België kende deze eis niet.
In België dienen personen bij de aanvraag van een vergunning een uittreksel van het strafrechtregister te
overleggen, terwijl rechtspersonen zich hiervoor direct bij de FOD justitie moeten melden. Zie
https://mobilit.belgium.be/nl.
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Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 63.
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Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 62. Het rapport wijst hier op het feit dat wanneer wordt besloten
dat de intrekking van de vergunning te disproportioneel is, dit doorgegeven moet worden aan de Commissie,
maar dat desondanks geen kwantitatieve informatie kon worden teruggevonden.
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Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 63.
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Denk aan boetes die terplekke worden uitgeschreven en administratieve boetes. Evaluatierapport transport
acquis 2015, p. 108.
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Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 61-62.
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109. Met name voor deze studie relevant is het voorstel de naleving van Rome I en de
Detacheringsrichtlijn onder het lijstje van ernstige inbreuken te vatten.168 In nummer 7 van de
voorgestelde considerans wordt overwogen:
‘Aangezien ernstige schendingen van de regels van de Unie betreffende de detachering van
werknemers en de wetgeving inzake contractuele verplichtingen, een aanzienlijk effect
kunnen hebben op de eerlijke concurrentie op de wegvervoersmarkt en de sociale
bescherming van werknemers, moeten dergelijke schendingen worden toegevoegd aan de
punten die relevant zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheidsstatus.’

Vervolgens wordt onder het lijstje van inbreuken ex artikel 6 lid 1 Verordening 1071/2009
voorgesteld toe te voegen: xi) de detachering van werknemers; xii) de wetgeving die van
toepassing is op contractuele verplichtingen.
De achtergrond hiervan ligt in het Evaluatierapport 2015, waarin expliciet werd voorgesteld
om inbreuken op Rome I in het rijtje van artikel 6 lid 1 Verordening 1071/2009 op te nemen.
Hoewel de Commissie niet woordelijk verwijst naar Rome I, kan ervan uitgegaan worden dat
daarop wel wordt gedoeld onder punt xii). De Commissie geeft hiermee blijk van het
toegenomen belang van het conflictenrecht in de sector en op deze manier wordt het
conflictenrecht voor een stuk in de transportwetgeving ingeweven. Indien dit voorstel het
haalt, wordt het belang van heldere conflictregels inzake versterkt (gelet op de consequentie
van het eventuele verliezen van de Eurovergunning bij niet correcte toepassing ervan),
hetgeen zich met name zal opdringen ten aanzien van de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn op de sector (zie hoofdstuk 10). Overigens wordt één en ander
gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat Rome I ‘sociale dumping’ zou tegengaan. Dit
wordt in hoofdstuk 6 nog verder besproken.
c. Kredietwaardigheid
110. De voorwaarde van de kredietwaardigheid is uitgewerkt in artikel 7 Verordening
1071/2009. In de kern moeten transportondernemingen aantonen dat zij jaarlijks beschikken
over kapitaal en reserves ter waarde van minstens €9000,- wanneer slechts één voertuig
wordt gebruikt en telkens €5000,- extra per voertuig (lid 1). Ook hier is een link met het
naleven van het sociaal recht te leggen, aangezien bedrijven die niet kredietwaardig genoeg
zijn wellicht meer prikkels ondervinden om het sociaal recht met het daaraan hangende
prijskaartje niet na te leven. In dat verband merkt het Evaluatierapport 2015 op dat
‘companies with lower financial standing would continue to infringe the rules’. 169
111. Het Evaluatierapport 2015 is een stuk positiever over de effectiviteit van deze
voorwaarde. 87% van de respondenten gaf aan dat er geen tot weinig moeilijkheden bestaan
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Voorstel Verordening wijziging Verordening 1071/2009 en 1072/2009 2017.
Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 18.
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bij de uitvoering van deze voorwaarde.170 Het wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017 stelt in
dit verband geen relevante wijzigingen voor.171
d. Vakbekwaamheid
112. De voorwaarde van vakbekwaamheid is geregeld in artikel 8 Verordening 1071/2009.
Ook deze voorwaarde heeft een link met sociale aspecten. Zo moet de transportondernemer
om te kunnen voldoen aan deze voorwaarde een cursus volgen waarin o.a. de kennis van het
sociaal recht dwingend voorgeschreven is. Bijlage I van de Verordening voorziet in een
algemene lijst van verplichte onderwerpen, waarbij het sociaal recht onder C. wordt genoemd.
Van belang is dat hiermee niet enkel de geharmoniseerde sociale bepalingen rond de rij- en
rusttijden en arbeidstijden worden bedoeld (zie sub 4.) maar eveneens ‘de voorschriften
inzake de arbeidsovereenkomsten voor de verschillende categorieën werknemers van
wegvervoersondernemingen (vorm van de overeenkomst, verplichtingen van partijen,
arbeidsvoorwaarden en werktijden, vakanties met behoud van loon, salaris, verbreking van
het contract enz.)’ (sub 3.). Dit is een verandering ten opzichte van de voorganger van
Verordening 1071/2009, hetgeen als zodanig in het voorstel van Verordening 1071/2009 werd
voorgesteld maar waar verder geen verklaring voor werd gegeven. Het enige dat werd
opgemerkt is dat Verordening 1071/2009 zou moeten leiden tot een verbetering van de
vakbekwaamheid door o.a. het aanscherpen van de regels daarrond.172
Het verlangen van de kennis van sociaal recht wordt onderbouwd door te stellen dat het
bijdraagt aan een hoger level van professionaliteit van wegtransportondernemers. Net zoals
de betrouwbaarheid zou dit uiteindelijk moeten leiden tot ‘increased compliance with social
legislation’. Immers, zo stellen de rapporteurs, ‘(…) knowing the rules is a first requirement to
respecting them (…)’.173
113. Ook bij de vakbekwaamheid geldt een soort wederzijds erkenningsmechanisme. In
nummer 19 van de considerans juncto artikel 21 Verordening 1071/2009 moet teneinde de
vrijheid van vestiging te bevorderen, een eenvormig, overeenkomstig de bijlage III van de
verordening afgegeven getuigschrift door de lidstaat van vestiging als voldoende bewijs
worden erkend.
In het verleden werd deze ruimhartige erkenning veelvuldig misbruikt doordat
transportondernemers uit lidstaten met strenge vakbekwaamheidseisen naar lidstaten met
minder strenge vakbekwaamheidseisen gingen om het document daar te behalen en
vervolgens weer in te brengen bij de lidstaat met hoge eisen. Om deze sluiproute te dichten
170

Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 60.
Ten aanzien van de invoeging van lichte bedrijfsvoertuigen wordt voorgesteld de vereisten rond financiële
draagkracht te verlagen. Voorstel Verordening wijziging Verordening 1071/2009 en 1072/2009 2017.
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Voorstel voor een Verordening tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden
waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen, COM(2007), 263, punt
4.2.6.
173
Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 119.
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wordt nu in artikel 8 lid 2 Verordening 1071/2009 bepaald dat het examen enkel afgelegd kan
worden in de lidstaat van de gewone verblijfplaats of in de lidstaat waar wordt gewerkt.
114. Een andere veel gebruikte sluiproute ten aanzien van deze voorwaarde was dat
eenmanszaken een externe persoon aanwezen als de vervoersmanager die voldeed aan de
eisen van vakbekwaamheid zonder dat de werkelijke transportondernemer hieraan voldeed.
Dit kwam omdat er een onduidelijk verband bestond tussen de houder van het certificaat en
de onderneming die het certificaat gebruikte om toegang tot het beroep en de markt te
verkrijgen.174 Verordening 1071/2009 beoogt hieraan een einde te maken door de introductie
van de zogenaamde vervoersmanager in artikel 4 Verordening 1071/2009. Deze persoon moet
vanaf nu een reële band hebben met de onderneming.
115. Hoewel het Evaluatierapport 2015 nog wel problemen signaleert wat betreft de
vervoersmanager en nieuw ontstane sluipwegen om de specifieke bepalingen heen, wordt
opgemerkt dat de voorwaarde van vakbekwaamheid ‘one of the least problematic
requirements’ is.175 Het wegtransportpakket bevat geen voorstellen op dit gebied.
C. VERORDENING 1072/2009 INZAKE DE TOEGANG TOT DE MARKT EN SOCIALE IMPLICATIES
1. Doelstellingen
116. Verordening 1072/2009 voorziet in gemeenschappelijke regels ten aanzien van de
toegang tot de transportmarkt ten aanzien van zowel internationaal transport als cabotage.
In nummer 2 van de considerans wordt expliciet verwezen naar het GVB en dat de
totstandkoming ervan betekent dat gemeenschappelijke voorschriften moeten worden
vastgesteld inzake internationaal transport en cabotage.
117. Zoals hierboven al opgemerkt, heeft deze verordening eveneens een sociale
doelstelling. Nummer 6 van de considerans merkt ten aanzien hiervan nog op dat bij het
vrijmaken van de cabotagemarkt rekening gehouden moet worden met o.a. ‘de ontwikkeling
van de in het beroep geldende arbeidsvoorwaarden, alsmede met de harmonisering van de
voorschriften op het gebied van (…) sociale wetgeving (…).’
118. In artikel 1 Verordening 1072/2009 wordt het toepassingsgebied vastgesteld, waaruit
blijkt dat de verordening, net als Verordening 1071/2009 niet ziet op voertuigen die minder
dan 3,5 ton laadvermogen hebben. Verder is het hier van belang dat de verordening enkel van
toepassing is op het internationaal transport op het grondgebied van de Unie. Uitgesloten is
het traject over het grondgebied van de lidstaat waar de goederen worden geladen of gelost,
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Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 17.
Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 64.
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zolang niet de noodzakelijke overeenkomst tussen de Unie en het betrokken derde land is
gesloten (art. 1 lid 2 juncto nr. 3 considerans).176
2. Eurovergunning177
119. Voor het internationaal transport in de Unie voert de verordening een
vergunningstelsel in. Volgens artikel 3 Verordening 1072/2009 dient het internationaal
transport te worden uitgevoerd onder dekking van een Eurovergunning, en ingeval de
bestuurder een derdelander is, is bijkomend een ‘bestuurdersattest’ vereist.
120. Artikel 4 Verordening 1072/2009 bepaalt vervolgens dat de vergunning door een
lidstaat kan worden afgegeven indien: 1. de vervoerder is gevestigd in die lidstaat
overeenkomstig Unierecht en de in die lidstaat geldende nationale wetgeving en 2. in de
lidstaat van vestiging, voldaan is aan de voorwaarden van de toegang tot het beroep (zie
Verordening 1071/2009 en de aanvullende voorwaarden die worden gesteld in die lidstaat).
De vergunning geldt maximaal tien jaar (art. 4 lid 2 Verordening 1072/2009), terwijl de
vergunning wordt afgegeven op naam van de vervoerder en niet overdraagbaar is (art. 4 lid 6
Verordening 1072/2009). Voor het aantal voertuigen waarmee vervoer wordt verricht moet
een daarmee overeenkomend aantal van eensluidend gewaarmerkte afschriften van de
vergunning worden afgegeven (art. 4 lid 3 Verordening 1072/2009).
121. Merk op dat, buiten de regeling inzake het bestuurdersattest en cabotage, aan de
toegang tot de Europese wegtransportmarkt dus niet meer vereisten worden gesteld dan
feitelijk zijn neergelegd in Verordening 1071/2009. In dit verband is het bijvoorbeeld
interessant te vergelijken met de niche van het vervoer tot eurocontanten. Daarbij gelden
namelijk relatief strengere vereisten, waaronder bijvoorbeeld het vereiste dat het
transportbedrijf die een aparte vergunning voor dit niche aanvraagt tenminste 24 maanden
voorafgaand aan de aanvraag regelmatig transport moet hebben verricht in het land van
herkomst, zonder dat de regels van die lidstaat zijn geschonden.178 Zo ver wilde de wetgever
ten aanzien van de algemene wegtransportsector kennelijk niet gaan.
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In situaties die buiten de Verordening vallen wordt internationaal transport in principe verricht onder een
CEMT-vergunning. Zie https://mobilit.belgium.be.
177
Officieel wordt in de Verordening gesproken van ‘communautaire vergunning’, maar nu deze terminologie in
principe niet meer gebruikt mag worden, wordt in deze studie verwezen naar ‘Eurovergunning’.
178
Artikel 4 lid 2 sub a Verordening 1214/2011.
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3. Bestuurdersattest
122. In artikel 5 Verordening 1072/2009 wordt het zogenaamde ‘bestuurdersattest’
geregeld.179 In artikel 5 lid 1 sub b Verordening 1072/2009 wordt bepaald dat het attest wordt
afgegeven aan de vervoerder die:
‘in deze lidstaat hetzij op wettige wijze een bestuurder in dienst heeft die noch een onderdaan
van een lidstaat, noch een langdurig ingezetene in de zin van Richtlijn 2003/109/EG (…) is,
hetzij op wettige wijze een bestuurder inzet die noch een onderdaan van een lidstaat, noch
een langdurig ingezetene in de zin van die richtlijn is en die ter beschikking van de vervoerder
is gesteld met inachtneming van de arbeidsvoorwaarden en voorwaarden inzake
beroepsopleiding voor bestuurders die in deze lidstaten zijn vastgesteld bij: i) wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen en, voor zover van toepassing: ii) collectieve overeenkomsten,
volgens de voorschriften die van toepassing zijn in deze lidstaat’.

123. Iets korter geformuleerd; het beoogt dat, indien een derdelander wordt ingezet in het
transport, al dan niet via indienstname of terbeschikkingstelling, dit met inachtneming is
gedaan van de arbeidsvoorwaarden en voorwaarden inzake de beroepsopleiding voor
bestuurders die in de vergunningverlenende lidstaat zijn vastgesteld bij wet,
bestuursrechtelijke bepalingen en/of collectieve overeenkomsten. De eventuele
conflictenrechtelijke implicaties hiervan worden hierna nog besproken.
124. Volgens nummer 12 uit de considerans dient het attest om de lidstaten in staat te
stellen effectief te kunnen controleren of derdelanders op wettige wijze in dienst zijn bij, of
ter beschikking staan van, de vervoerder. Voor derdelanders wordt de koppeling tussen
sociale en economische doelstellingen bij de vergunningverlening dus sterker gelegd, en wel
bij de vergunningverlening zelf. In de Belgische en Nederlandse praktijk dient de verleende
tewerkstellingsvergunning door de derdelander overlegd te worden ter verkrijging van het
attest.
125. Het wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017 bevat geen wijzigingen ten aanzien van de
regeling rond het bestuurdersattest.
4. Cabotage
a. Algemeen
126. In artikelen 8, 9 en 10 Verordening 1072/2009 wordt cabotage geregeld.180 Volgens
artikel 2 lid 6 Verordening 1072/2009 is cabotage: ‘nationaal vervoer voor rekening van
179

Dit werd voor het eerst ingevoerd bij Verordening 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 1
maart 2002 tot wijziging, met het oog op de invoering van een bestuurdersattest, van Verordening 881/992 en
3118/93 van de Raad, Pb.L 76, 1 van 19.3.2002. Zie BS 15 juli 2014.
180
Cabotage wordt in België verder uitgewerkt bij Koninklijk besluit van 10 augustus 2009, BS 20 augustus 2009.
Voor cabotage geldt de LIMOSA-plicht. Zie https://mobilit.belgium.be; J. Bolle, Vervoersvergunningen en
cabotage, Kortrijk, Inni Publishers, 2014. In België geldt de hoogste graad van cabotagepenetratie van de gehele
Unie. Zie het landenrapport van Evaluatierapport sociaal acquis 2016.
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derden dat tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van ontvangst, overeenkomstig deze
verordening’. Kort gezegd ziet cabotage op de mogelijkheid voor een transportbedrijf om
binnenlands transport te verrichten in een land waarin het bedrijf niet is gevestigd. Binnen de
Benelux is cabotage vrij.181
127. In artikel 8 Verordening 1072/2009 wordt cabotage beperkt tot drie cabotageritten
aansluitend op een internationale transportrit.182 De laatste lossing in het kader van een
cabotagerit dient plaats te vinden binnen zeven dagen na de laatste lossing die in het kader
van het inkomende internationale transport in de lidstaat van ontvangst heeft
plaatsgevonden. Ook deze regeling uit de zuivere transportwetgeving heeft een directe
invloed op de ruimte waarbinnen arbeidsmodellen kunnen worden ontwikkeld: slechts met
inachtneming van de kwantitatieve voorwaarden kan binnenlands transport worden verricht.
128. Zoals in de inleiding van deze studie al werd opgemerkt, vormen deze beperkingen een
directe discriminatie op grond van nationaliteit. Het verschijnsel cabotage is illustratief voor
de eigenheid van de transportsector. Vroeger was het een ongeschreven regel dat men geen
binnenlands vervoer verrichtte op buitenlands grondgebied: ‘dat deed men niet’. De
beperkingen op cabotage zijn goed te verklaren. Op dit moment vreest men voornamelijk
concurrentievervalsing bij een gebrek aan voldoende harmonisatie en met name ook sociale
harmonisatie.183 In veel rapporten wordt een relatief diepe impact van deze transportvorm op
de sociaal economische belangen van de ontvangstlanden vastgesteld.184
129. Het is dan ook in die context dat artikel 9 lid 1 Verordening 1072/2009 bepaalt dat een
aantal regels van het ontvangstland toepasselijk moet zijn op cabotagevervoer zoals: de
contractuele voorwaarden van het vervoer (sub a); de afmetingen en gewichten van
voertuigen (sub b); de voorschriften inzake het vervoer van sommige categorieën goederen
(sub c); de rij- en rusttijden (sub d); de belasting over de toegevoegde waarde op
vervoersdiensten (sub e).
In nummer 17 van de considerans wordt vervolgens bepaald dat de Detacheringsrichtlijn van
toepassing is op cabotage, hetgeen bij effectieve toepasselijkheid van de richtlijn betekent dat
de harde kern van arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden uit de richtlijn van het
ontvangstland eveneens toepasselijk is. De precieze betekenis van de verwijzing naar de
Detacheringsrichtlijn wordt besproken in hoofdstuk 10 waar de algemene toepasselijkheid
van de richtlijn op het wegtransport wordt geanalyseerd.
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Zie o.a. Richtlijn van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de instelling van een
overlegprocedure inzake de Beneluxcabotage van het wegvervoer 1990, te raadplegen via de databank van
www.benelux.int.
182
Voor de niche van het vervoer van eurocontanten over de weg geldt een uitzondering: er bestaat geen plafond
aan het aantal te verrichten binnenlandse ritten binnen het tijdsbestek van één dag. Zie artikel 3 lid 4 jo nr. 12
considerans Verordening 1214/2011.
183
Vergelijk HvJ 7 november 1991, C-17/90, ECLI:EU:C:1991:416, ‘Wieger’, r.o. 11.
184
Zie bijvoorbeeld AECOM Task A 2014; Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I en II.
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130. Uit de considerans volgt dat het gaat om een tijdelijke cabotageregeling omdat de
totstandkoming van een GVB impliceert dat elke beperking op grond van nationaliteit of
vestiging in een andere lidstaat dan die waarin de dienst moet worden verricht wordt
opgeheven (nr. 4 en 5). Deze visie blijkt ook duidelijk uit het Witboek 2011: ‘Met name de
beperkingen op cabotagevervoer moeten worden opgeheven’.185 Artikel 17 lid 3 Verordening
1072/2009 schrijft dan ook voor dat de Commissie uiterlijk eind 2013 een verslag opstelt over
de eventuele verdere openstelling van de markten voor cabotage. Iets later, in april 2014,
kwam de Commissie met dit verslag, waarin kort gezegd daadwerkelijk wordt gealludeerd op
een verdere openstelling van de cabotagemarkt.186 Hier is evenwel veel kritiek op gekomen
en op het moment van schrijven is allerminst duidelijk of en wanneer het verder vrijmaken
van de cabotagemarkt wordt doorgezet.
In elk geval volgt uit de talloze rapporten waarin de huidige regeling tegen het licht is
gehouden dat de regeling zeer inefficiënt, ineffectief en niet te handhaven is.187 Er zijn dan
ook veel oplossingen voorgesteld, zoals bijvoorbeeld het maken van een onderscheid tussen
gekoppelde en niet-gekoppelde cabotage of tussen systematische en niet-systematische
cabotage enzovoorts. De Commissie stelt in dit verband in het wegtransportpakket van 31 mei
2017 voor om de ‘3-7’-dagenregeling af te schaffen en te vervangen voor een regeling die een
onbeperkt aantal cabotageritten toelaat voor de duur van vijf dagen. De Raad heeft inmiddels
voorgesteld deze vijf dagen uit te breiden naar negen dagen.
b. Gecombineerd vervoer
131. Het is hier belangrijk op te merken dat nummer 16 van de considerans Verordening
1072/2009 verduidelijkt dat de cabotagebeperkingen niet gelden voor een binnenlandse rit
die deel uitmaakt van een gecombineerd vervoer in de zin van Richtlijn 92/106.188 Bij
gecombineerd vervoer wordt gebruik gemaakt van verschillende transportmodi. Denk
bijvoorbeeld aan wegtransport tussen bepaalde punten in land X, waarbij de vrachtwagen in
zijn geheel, al dan niet met bestuurder, op een zeeschip wordt geplaatst, en in land Y wordt
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Witboek 2011, p. 20.
Mededeling van de Commissie over de stand van de communautaire markt voor vervoer over de weg,
COM(2014), 222.
187
Zie het meest recent: Evaluatierapporten uit 2015 en 2016. Denemarken en Finland hebben striktere regels
ingevoerd omdat zij zagen dat de cabotageregels met de voeten werden getreden en dat de regels niet te
handhaven zijn. De Commissie acht de striktere regels echter strijdig met de Verordening en heeft tegen beide
landen een inbreukprocedure opgestart. Zie ook http://www.nordiclabourjournal.org/nyheter/news2016/article.2016-09-16.9949042925.
188
Richtlijn 92/106 van de Raad van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten, Pb.L 368, 38 van
17.12.1992.
186
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afgezet en de vrachtwagen daar vervolgens weer wegtransport verricht tussen twee punten
in land Y.189
132. Zoals duidelijk blijkt uit de considerans van Richtlijn 92/106 beoogt de Uniewetgever
het gecombineerd vervoer te stimuleren door elke kwantitatieve beperking af te schaffen en
administratieve verplichtingen op te heffen. Het gecombineerd vervoer zou namelijk als
belangrijk alternatief dienen voor het wegtransport, hetgeen gunstig is voor de ontlasting van
de wegen en het milieu. De richtlijn is te plaatsen in een vervoersbeleid van de jaren ’90 waarin
sterk werd gefocust op een beïnvloeding van de modal split, waarin wegtransport verminderd
moest worden.190
133. Hier dringt zich echter wel de vraag op in hoeverre de Detacheringsrichtlijn van
toepassing kan zijn op dergelijke binnenlandse vervoersactiviteiten. Impliciet volgt uit
nummer 16 considerans Verordening 1072/2009 immers dat nummer 17 van de considerans,
die voorziet in een regeling omtrent de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op
cabotage, niet van toepassing is.
In het algemeen wordt er ook vanuit gegaan dat gecombineerd vervoer niet wordt gedekt
door de Detacheringsrichtlijn. In dit verband wijst ETF op ‘unfair competition and dumping
practices that (…) are currently expanding in port and sea areas’.191 Indien de specifieke casus
zelfstandig echter sec valt binnen het toepassingsgebied van de Detacheringsrichtlijn, lijkt mij
aan de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn echter niets in de weg te staan. In
hoofdstuk 10 wordt de algemene toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn in de sector
verder besproken.

IV. RICHTLIJN 2006/1 EN SOCIALE IMPLICATIES
134. Volledigheidshalve wordt hier nog gewezen op Richtlijn 2006/1 die ziet op het gebruik
van gehuurde voertuigen zonder bestuurder.192 De wortels van deze Richtlijn liggen in begin
jaren ’80 toen het gebruik van gehuurde voertuigen in verschillende lidstaten aan specifieke
189

Zie voor een gedetailleerde definitie van gecombineerd vervoer: art. 1 Richtlijn 92/106/EEG. Zie voor
animatiefilmpjes
ter
verduidelijking
van
deze
transportvorm:
http://www.lkwwalter.be/nl/klant/gecombineerd-vervoer.
190
Dit blijkt duidelijk uit COM(1997), 243. Illustratief zijn vervolgens de door de Commissie ingevoerde
zogenaamde PACT (tussen 1992 en 2001) en Marco Polo (tussen 2001 en 2013) programma’s. Hierin werden o.a.
subsidies verstrekt voor innoverende acties en studies die het goederenvervoer ‘weg van de weg’ halen. Zie voor
het PACT programma (Pilot Action for Combined Transport): Besluit 93/45/EEG, Pb.L 16, 55; Verordening
2196/98 van de Raad van 1 oktober 1998 betreffende de toekenning van communautaire financiële bijstand voor
maatregelen ten behoeve van het gecombineerd vervoer, Pb.L 277, 1 van 14.10.1998.
191
Europees Parlement, Social and working conditions of road transport hauliers 2013, p. 51.
192
Richtlijn 2006/1 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende het gebruik van
gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg, Pb.L 33, 82 van 4.2.2006.
Zie art. 5 lid 2 sub d Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg, BS 18 februari 2014.
Inmiddels heeft de Commissie ook deze Richtlijn laten evalueren. Hieruit blijkt de nog steeds aanwezige
noodzaak van de Richtlijn en er worden niet veel wijzigingen voorgesteld: Ex-post evaluation of Directive 2006/1,
MOVE/D3/2015-423, 2016. Het wegtransportpakket van 31 mei 2017 sluit hierbij min of meer aan.
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voorwaarden was verbonden of zelfs was verboden,193 Eén en ander mede gelet op
overwegingen van capaciteitsbeheersing en het tegengaan van ‘ruïneuze concurrentie’ in de
sector (zie de inleiding van deze studie). Volgens de considerans van Richtlijn 2006/1 gaat het
gebruik van gehuurde voertuigen in bepaalde gevallen verspilling van productiefactoren
tegen, terwijl het eveneens de organisatie van het transport soepeler kan maken en op die
manier de productiviteit kan verhogen.
135. Wel werd vanaf het begin bezorgdheid geuit ten aanzien van de mogelijkheden van
misbruik die dit met zich mee brengt ten aanzien van het personeel dat op deze gehuurde
voertuigen wordt ingezet. Daarom werd beslist dat de verhuur van voertuigen enkel is
toegestaan zonder de gelijktijdige verhuur van personeel met dat voertuig, terwijl expliciet
wordt bepaald dat het gehuurde voertuig wordt bestuurd door personeel van de onderneming
die het voertuig gebruikt (art. 2 lid 1 sub b en d Richtlijn 2006/1). Ten bewijze van een
regelmatige arbeidsovereenkomst dient de chauffeur documentatie bij te hebben.

V. VERORDENING 1214/2011 INZAKE HET VERVOER VAN EUROCONTANTEN
136. Tot slot wordt de bespreking van het Unierechtelijk transportkader afgesloten met het
aanstippen van Verordening 1214/2011.194 Een niche binnen de wegtransportsector is het
vervoeren van eurocontanten. Gelet op de bijzondere aard van dit vervoer, waarbij o.a. sprake
is van verhoogde veiligheidsrisico’s, is Verordening 1214/2011 uitgevaardigd. Op basis van
deze verordening moeten transportbedrijven die zich willen toeleggen op dergelijk vervoer
een aparte daarvoor bestemde vergunning aanvragen.195
137. De verordening is gebaseerd op artikel 133 VWEU, dat ziet op de te nemen
maatregelen die nodig zijn ‘voor het gebruik van de euro als enige muntstuk’. Het bleek dat
de nationale bepalingen inzake zeer uiteenlopen en dat enige harmonisatie aangewezen zou
zijn. Het doel is helder: het grensoverschrijdende vervoer van de euro moet vergemakkelijkt
worden. De Commissie wijst er in het voorstel o.a. op dat ‘binnen de eurozone (…) banken,
grote detailhandelaren en andere professionele geldverwerkers een contract [zouden]
moeten kunnen sluiten met het geldtransportbedrijf dat de beste prijs en/of service biedt,
zelfs als dit bedrijf over de grens in een andere lidstaat is gevestigd’ en dat zij ‘daardoor (…)
gebruik zouden kunnen maken van de meest efficiënte (en kortste) route voor het ophalen en
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Richtlijn 84/647 van de Raad van 19 december 1984 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder
bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg, Pb.L 335, 72 van 22.12.1984. Zie ook hierover het Advies
van de EESC van 9 februari 1984, Pb.C 35, 19 van 9.2.1984.
194
Verordening 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende
professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone,
Pb.L. 316, 1 van 29.11.2011.
195
Zie art. 5. Deze vergunning komt in de plaats van de vergunning ex 1072/2009. Initieel zag de Verordening
overigens enkel op landen die aangesloten zijn op de euro. Bij Verordening 55/2013 is dit uitgebreid naar landen
die zich voorbereiden zich aan te sluiten op de euro. Denemarken en het VK blijven er derhalve niet onder vallen.
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leveren van contanten en van de cashdiensten van het dichtstbijzijnde filiaal van de centrale
bank of cashcentrum van het geldtransportbedrijf’.196
138.

En wat blijkt daar uit artikel 24 Verordening 1214/2011?
‘Aan bewakingspersoneel van geldtransporten dat grensoverschrijdend transport verricht
overeenkomstig deze verordening, worden de relevante minimumlonen, inclusief
vergoedingen voor overwerk, in de lidstaat van ontvangst gegarandeerd, overeenkomstig
artikel 3, lid 1, onder c), van Richtlijn 96/71/EG. Indien de relevante minimumlonen in de
lidstaat van ontvangst hoger zijn dan het loon dat aan de werknemer in de lidstaat van
herkomst wordt betaald, gelden de relevante minimumlonen van de lidstaat van ontvangst,
inclusief vergoedingen voor overwerk, voor de volledige werkdag. Indien het transport
gedurende dezelfde dag in meer dan één lidstaat van ontvangst wordt verricht en meer dan
één van die lidstaten hogere relevante minimumlonen heeft dan het loon dat van toepassing
is in de lidstaat van herkomst, dan geldt het hoogste van deze minimumlonen, inclusief
vergoedingen voor overwerk, voor de volledige werkdag.
Als echter uit contracten, regelgeving, bestuursrechtelijke bepalingen of praktische regelingen
volgt dat een werknemer van een geldtransportbedrijf in een kalenderjaar gedurende meer
dan 100 werkdagen, of delen daarvan, grensoverschrijdend transport in een andere lidstaat
verricht, zijn de arbeidsvoorwaarden zoals bedoeld in Richtlijn 96/71/EG volledig van
toepassing voor alle werkdagen die in dat kalenderjaar volledig of gedeeltelijk in deze lidstaat
van ontvangst zijn doorgebracht. (…)’

De transportwetgeving bevat dus toch een directe conflictregel die bovendien de scoperules
van de Detacheringsrichtlijn uitschakelt. Eén en ander is voor de onderzoeksvraag echter
minder relevant, gelet op het feit dat het bereik van de verordening logischerwijs enkel strekt
over deze niche, terwijl de sociale concurrentieproblematiek daarin nauwelijks speelt.197 Ook
blijkt uit een evaluatie van de Commissie dat er sinds de inwerkingtreding van de verordening
op 30 november 2012 slechts 24 vergunningen zijn verleend op basis van deze verordening,
terwijl in België geen enkele vergunning is verleend.198
Wel kan de vormgeving van, en de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan,
artikel 24 Verordening 1214/2011 inspiratie bieden voor de ontwikkeling van een eventueel
toekomstig sectorbreed voorstel. Waar relevant kom ik in deze studie terug op deze bepaling.
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COM(2010), 377, p. 2.
Dit heeft te maken met talloze factoren. De uitbesteding van het vervoer van grote geldmassa’s wordt in de
regel niet enkel beslist op basis van de prijs, maar eveneens op basis van betrouwbaarheid en de bekendheid van
het transportbedrijf. Ook heeft het vervoer van eurocontanten hoofdzakelijk een lokaal karakter, waarbij het
voornaamste doel van Verordening 1214/2011 is om transport in grensgebieden te faciliteren. In dit verband zijn
transportbedrijven, o.a. uit veiligheidsoverwegingen, verplicht ervoor te zorgen dat het vertrek en de terugkeer
naar de lidstaat van herkomst op dezelfde dag plaatsvindt (waarbij als ‘dag’ geldt de uren tussen 6 en 22).
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Verslag van de Commissie betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening 1214/2011, COM(2017), 5, p. 7
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VI. SOCIAAL ACQUIS
A. KADER
139. Al sinds de oprichting van de Unie was er specifiek ten aanzien van de transportsector
aandacht voor sociale harmonisatie, gelet op o.a. de in de inleiding van deze studie besproken
eigenheid van het transport. Dit maakte transport een vreemde eend in de bijt in vergelijking
met de algemene ‘filosofie’ van de Unie in die tijd.
140. Tijdens de algemene onderhandelingen van de Europese Economische Gemeenschap
in 1957 werd de nadruk immers gelegd op economische integratie van de verschillende
markten van de toentertijd zes lidstaten.199 Sociale bevoegdheden moesten hierbuiten vallen
en werden bewust niet opgenomen in het EEG-Verdrag 1957. Dit werd gezien als het
exclusieve domein van de lidstaten.200 Het oorspronkelijke bevoegdheidsmodel van de Unie
bracht dus een strikte scheiding aan tussen het economische en sociale domein.201
Bij het gescheiden bevoegdheidsmodel was het een belangrijke gedachte dat weinig behoefte
bestaat aan sociale harmonisatie op Unierechtelijk niveau omdat de efficiënte allocatie van
productiefactoren uiteindelijk zou leiden tot integratie of zelfs ‘levelling-up’ van
arbeidsvoorwaarden.202 Met andere woorden: economische vooruitgang leidt vanzelf tot
sociale vooruitgang. Artikel 117 EEG-Verdrag lijkt uitdrukking te geven aan deze gedachte
waar het spreekt van een opwaartse aanpassing van arbeidsvoorwaarden, hetgeen mede
mogelijk zou worden gemaakt door de ‘werking van de gemeenschappelijke markt waardoor
de harmonisatie der sociale stelsels zal worden bevorderd’. Wel wordt tegelijkertijd gewezen
op ‘het nader tot elkaar brengen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen’ (waarmee
dus o.a. wordt gedoeld op sociale harmonisatie) als noodzakelijke factor voor deze opwaartse
aanpassing.203
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Eén en ander om te komen tot ‘een harmonische ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele
Gemeenschap, een gestadige en evenwichtige expansie, een grotere stabiliteit, een toenemende verbetering
van de levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap verenigde Staten (art. 2 EEGVerdrag 1957).
200
Dit werd ook lang als zodanig geïnterpreteerd. Zie Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations
de travail internationales 1969, p. 5.
201
Zie voor een gedetailleerde historische beschrijving van de ontwikkeling van het sociale domein in de Unie
o.a. Giubboni, Social rights and market freedom in the European constitution 2006; Zie ook Verschueren,
Residence, employment and social rights of mobile persons 2016.
202
Het is genoegzaam bekend dat deze gedachte niet uitkwam. Dit is ook vrij openhartig door de Commissie
erkend ‘A sufficient convergence of social and economic policies and structures in these areas will not happen
automatically as a consequence of the integration of Community markets’. Zie COM(1975), 570, p. 10. Zie voor
dit citaat: S. Simitis and A. Lyon-Caen, ‘Community Labour Law: A Critical Introduction to its History’, in P. Davies
(eds.), European Community labour law: principles and perspectives, Oxford, Oxford University Press, 1996, p. 7.
203
Hiervoor werd echter alleen artikel 119 EEG-Verdrag (nu artikel 157 VWEU) opgenomen dat ziet op het
beginsel ‘gelijke arbeid, gelijk loon’ voor mannen en vrouwen. Enkel op basis van dit artikel kon enige
harmonisatie plaats vinden (waar overigens ook daadwerkelijk uitgebreid gebruik van is gemaakt). Zie K. Lenaerts
en P. Van Nuffel, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011. Zie ook C. Barnard, EU Employment Law, Oxford,
Oxford University Press, 2012, p. 36 e.v. Inmiddels zijn de sociale bevoegdheden voor de Unie bij de verschillende
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Ook uit de Ohlin en Spaak rapporten, die aan de basis lagen van het EEG-Verdrag, blijkt
duidelijk dat over het algemeen uitgegaan werd van een ‘levelling-up’ van
arbeidsvoorwaarden door de instelling van de interne markt.204
Het werd in beginsel dan ook niet noodzakelijk geacht te voorzien in (vergaande) sociale
harmonisatie.205 Integendeel, sociale harmonisatie zou indruisen tegen de voordelen van een
vrije markt en het daaruit vanzelf ontstane evenwicht (middels ‘levelling-up’).206 Onder druk
van de lidstaten bleven de sociale bevoegdheden dan ook toebehoren tot de nationale
autonomie (uitgezonderd dus art. 119 EEG-Verdrag).207
141. Deze strikte bevoegdheidsscheiding geldt als gezegd al vanaf het begin minder scherp
voor het (weg)transport, aangezien voor deze sector een aparte vervoerstitel werd
opgenomen op basis waarvan wel in sociale harmonisatie kon worden voorzien.208 Al in het
Spaak rapport werd aandacht gevraagd voor de specifieke aard van het (weg)transport. Zo

Verdragen van Maastricht, Amsterdam, Nice en Lissabon uitgebreid en kwam geleidelijk aan toch ook zekere
sociaal gecoördineerde wetgeving op gang. De omvang van dit acquis is behoorlijk, waarvan alleen al de vele
handboeken ‘Europees sociaal recht’ getuigen. Nog steeds is echter sprake van beperkte bevoegdheden met
bijzondere wetgevingsprocedures. Ook zijn er nog steeds een aantal gebieden expliciet van toepassing
uitgesloten, zoals o.a. de beloning (art. 153 lid 5 VWEU). Dit behoort tot de exclusieve bevoegdheid van lidstaten.
204
Zie vooral het Ohlin rapport 1956, p. 22, 86: ‘(…) there is no economic reason why the establishment of a
common market should lead to a levelling down of labour standards (…)’; p. 87: ‘(…) we have also noted and find
ourselves in general agreement with one view which has been expressed on the question of upward levelling of
conditions of life and work in the common market of the Community, namely that ‘this upward equalisation must
essentially be the result of the functioning of the common market itself, provided that the rules of competition,
especially those in respect of wages, permit the economic mechanism to bring about this result’, Zie overigens
Bayé die dit in vraag stelt in zijn dissenting opinion in part II, p. 119. Wel wordt er, met name in het Ohlin rapport,
herhaaldelijk een sterke nadruk gelegd op het feit dat het rapport ten aanzien van de zes oorspronkelijke
lidstaten is geschreven en dat deze lidstaten redelijk gelijkaardige sociale modellen hebben, zie p. 3 en p. 62-63.
Dit lijkt als een constitutieve voorwaarde gezien te worden voor de aanname dat arbeidsvoorwaarden opwaarts
zouden convergeren.
205
Ohlin rapport 1956, p. 72-73. Zie Bayé dissenting opinion, p. 129-130.
206
Zie ook nog Ohlin tijdens een debat van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in het najaar
van 1957, waarin hij nog een stap verder gaat dan de meer genuanceerde bewoordingen van het door hem
voorgezeten rapport: ‘It is obvious that a Free Trade Area does not require the equalisation of cash wages per
hour. The whole idea of a harmonisation of social legislation as a prerequisite of fair competition is untenable.
The advantages of a freer market would come from the very fact that conditions of production are different (…).
Once a certain equilibrium has been achieved, the trend of production costs could not differ radically over long
periods if foreign exchange rates were to be maintained on a stable level. It would be better to discard the idea
of a harmonisation of social policy and concentrate on the problem of maintaining a balance-of-payment
equilibrium by means of an appropriate co-ordination of economic policy in its widest sense’. Hier kon hij zich
scherper uitspreken tegen sociale harmonisatie dan in het officiële rapport omdat er daar al hoogoplopende
discussie plaatsvond tussen de verschillende aangestelde experten van het rapport over dit onderwerp. Hiervoor
is de hierboven al kort even aangehaalde dissenting opinion van Fransman Bayé illustratief. Hier betwist hij de
conclusies van het rapport met als belangrijkste kritiekpunt dat wel meer gefocust zou moeten worden op sociale
harmonisatie. Ohlin kreeg in het debat overigens ook nog felle kritiek van Heyman, daarin bijgestaan door de
Parlementaire Vergadering. Zie voor dit alles: Parliamentary Assembly 1958.
207
Dit wordt ook wel gevat onder de slogan: ‘Keynes at home and Smith abroad’. Zie Giubboni, Social rights and
market freedom in the European constitution 2006, p. 18.
208
Zie COM(1962), 88.
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wordt bijvoorbeeld gewezen op de wenselijkheid van een langere overgangsperiode voor
transport zodat o.a. enige vorm van sociale harmonisatie plaats kan vinden:
‘Un problème particulier se pose en ce qui concerne le service des transports où la libération
touchera, sous des formes différentes (…). Ce principe doit être pleinement réalisé au plus tard
à la fin de la période de transition. (…) On doit en outre noter que dans le domaine des
transport, plus peut-être dans tout autre, une période de transition est inévitable. En effet
alors qu’un marché commun des marchandises comporte entre les pays une protection
géographique et des possibilités de spécialisation, où les avantages et les désavantages
s’équilibrent, ce qui caractérise le transport c’est qu’il amène jusque sur le territoire d’un autre
pays les conditions de salaires, de coûts, de taxation, qui prévalent dans un autre.
On est donc amené à la conclusion que c’est l’établissement et le développement du marché
commun pour les produits et l’harmonisation qu’il entraînera progressivement, tant dans les
niveaux de salaires ou de prestations sociales que dans les systèmes fiscaux et le coût des
équipements, qui rendront possible, à terme, la libre circulation des services de transport euxmêmes’.209

142. In dezelfde geest werd in het eerste memorandum van de Europese Commissie uit de
jaren ’60 ten aanzien van het GVB opgemerkt dat sociale harmonisatie van groot belang is
voor de vervoerssector.210 Een aantal jaar later volgde daarop een algemene beschikking van
de Raad die het belang hiervan onderstreept.211 Hoewel de nadruk die de Commissie en de
Raad legden op harmonisatie (logischerwijs) vaak primair in het kader van integratie werd
gezet, en derhalve ook voornamelijk de internationale transportstromen in goede banen
moest leiden, werd in deze documenten eveneens aandacht besteed aan de
arbeidsvoorwaardenvorming an sich, één en ander ‘op de weg van vooruitgang’.
Voor het wegvervoer werd in dat kader in 1965 een ‘Paritair Comité voor de sociale
vraagstukken’ opgericht.212 Niet veel later werd een verordening uitgevaardigd, met als titel:
‘tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer’.213 Hierin
werd een eerste aanzet gegeven tot het harmoniseren van de rij- en rusttijden in de sector.
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Spaak rapport 1956, p. 42. Zie ook Ohlin rapport 1956, p. 144-145.
European Commission, Memorandum on the general lines of the common transport policy, Brussels, DOC.
VII/COM(61), 50; Dit werd later herhaald in: European Commission, Memorandum on social harmonisation in
the common transport policy, DOC. VII/COM(62), 88.25
211
Beschikking van de Raad 65/271/EEG van 13 mei 1965 met betrekking tot de harmonisatie van bepaalde
voorschriften die van invloed zijn op de mededinging in het vervoer per spoor, over de weg en over de
binnenwateren, Pb. 65, 1500 van 24.5.1965.
212
Besluit van de Commissie van 5 juli 1965 met betrekking tot de instelling van een paritair raadgevend comité
voor sociale vraagstukken in het vervoer over de weg, Pb. 130, 2184 van 16.7.1965.
213
Verordening 543/69 van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer, Pb.L 77, 49. Zie ook het Voorstel inzake: 66/581/EEG, Pb. 3195, 66.
210
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143. Eén en ander vormt de achtergrond van het huidige sociaal acquis dat bestaat uit de
Rij- en rusttijdenverordening, de Arbeidstijdenrichtlijn en een Handhavingsrichtlijn inzake de
Rij- en rusttijdenverordening.214 Elk van deze regelingen is gebaseerd op titel VI.
144. Het acquis is op dit moment, net als de hierboven besproken Verordeningen
1071/2009 en 1072/2009, onderhevig aan een uitvoerig evaluatie- en herzieningsproces. Ten
aanzien van het sociaal acquis kwam in 2016 een gedetailleerd rapport uit dat werd verricht
in opdracht van de Commissie (hierna: het Evaluatierapport 2016).215 De Commissie trekt
hieruit de volgende conclusie:
‘the rules in place do not effectively and efficiently address the risks of deterioriation in
working conditions and distortions of competition. This is due to shortcomings in the legal
framework. Certain rules are unclear, unsuitable or difficult to implement or enforce, which
results in differences in implementation between Member States of the common rules and
creates a risk of fragmentation of the internal market’.216

Vervolgens zijn in het wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017 inzake enkele oplossingen
voorgesteld. Waar relevant wordt dit in deze titel besproken.
B. DOELSTELLINGEN
145. De regelingen uit het sociaal acquis beslaan een van oudsher heikel onderwerp in het
wegtransport. De sector wordt immers klassiek gekenmerkt door arbeidsschema’s met lange,
onregelmatige en nachtelijke werkuren. Veelal hebben chauffeurs zelf belang bij het maken
van overuren, zodat het in de sector geldende relatief lage uurloon gecompenseerd kan
worden.
Toen bijvoorbeeld in Nederland de eerste rij- en rusttijdenregeling werd ingevoerd, waren het
met name de chauffeurs zelf die daartegen ageerden.217 Een ander aspect dat aan de
weerstand bijdroeg lag erin dat er in die tijd nog enige romantiek kleefde aan het beroep van
chauffeur. Verheij beschrijft het mooi: ‘De vrije jongens die met de vlam in de pijp door Europa
jakkerden waren niet zo geïnteresseerd in vaste rij- en rusttijden’.218
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Verordening 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen 3821/85 en
2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening 3820/85 van de Raad, Pb.L 102, 1 van 11.4.2006; Richtlijn
2002/15 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de
arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, Pb.L 80, 35 van 23.3.2002.
Richtlijn 2006/22 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake de minimumvoorwaarden
voor de uitvoering van de Verordeningen 3820/85 en 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599 van de Raad, Pb.L 102, 35 van 11.4.2006.
215
Evaluatierapport sociaal acquis 2016.
216
COM(2017), 278, p. 2.
217
Verheij beschrijft een staking (met illustraties) gedaan op 27 november 1974 waarin de grensovergangen naar
België en Duitsland worden geblokkeerd. Verheij, Wetten voor weg & water 2001, p. 288.
218
Verheij, Wetten voor weg & water 2001, p. 289.
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146. Het belang van het kunnen maken van een ongelimiteerd aantal uren wordt vervolgens
nog eens versterkt indien de chauffeur een vergoeding of premie krijgt naar gelang het aantal
gereden kilometers: in de volksmond beter bekend als de ‘kilometervergoeding’. Deze manier
van vergoeden komt in de praktijk voornamelijk nog voor in EU13 lidstaten.219
147. Met de regelingen wordt telkens een drieledig doel nagestreefd: 1) het bieden van
adequate sociale bescherming; 2) het voorzien in gelijke concurrentievoorwaarden om
concurrentievervalsing tegen te gaan; 3) het waarborgen van een hoog niveau van
verkeersveiligheid. De sociale harmonisatiewetgeving in het wegtransport wordt vaak
uitdrukkelijk in de sleutel van economische integratie gezet.220
C. DE RIJ- EN RUSTTIJDENVERORDENING 561/2006
1. Specifieke doelstellingen
148. De Rij- en rusttijdenverordening is een belangrijk, zo niet het belangrijkste, instrument
in het kader van de sociale harmonisatie binnen het wegvervoer.221/222 Al sinds 1969 worden
maximale rijtijden en minimale rusttijden op Unieniveau geregeld.223
149. De huidige verordening trad op 11 april 2007 in werking. De verordening beoogt, in
vergelijking met eerdere wetgeving inzake rij- en rusttijden, een betere controle en
handhaving door de lidstaten te bevorderen en te streven naar betere
arbeidsomstandigheden (art. 1 Verordening 561/2006). Een lidstaat kan een voor de
werknemer gunstiger regeling uitvaardigen, mits het vervoer uitsluitend plaats vindt op het
grondgebied van die lidstaat (art. 11 Verordening 561/2006). Ten aanzien van gunstiger
regelingen wordt in nummer 5 van de considerans overigens nog opgemerkt dat ‘de in deze
verordening vervatte maatregelen inzake werkomstandigheden (…) geen afbreuk [mogen]
doen aan het recht van de sociale partners om, via cao-overleg of anderszins, voor
werknemers gunstiger bepalingen vast te stellen.’
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CNR, Comparative study of employment and pay conditions of international lorry drivers in Europe 2016.
Van Herk, Arbeidsvoorwaardenvorming op Europees niveau 1998, p. 138; Tromm, Juridische aspecten van het
communautair vervoersbeleid 1990, p. 357.
221
Zie ook Beschikking van de Commissie 2009/810 van 22 september 2008 tot vaststelling van het
standaardschema als bedoeld in art. 17 van Verordening 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L
289, 9 van 5.11.2009. Deze beschikking bevat een standaardformulier dat lidstaten moeten invullen bij controles
op de verordening. Zie voor de uitvoering in België: Koninklijk Besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van
de verordening 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van
bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, BS 11 april 2007, zoals gewijzigd bij Koninklijk
Besluit van 8 oktober 2012, BS 31 oktober 2012.
222
In dit verband wordt in Europees Parlement, Employment conditions in the international road haulage sector
2015, p. 24 opgemerkt dat ‘long working hours and irregular working patterns are among the most crucial issues
affecting workers in the international road haulage sector’.
223
Verordening 543/1969 van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer, Pb. L 77, 49 van 29.3.1969. Pogingen voor internationale regeling gaan echter
al terug tot 1939. Zie Tromm die de totstandkoming van het AERT-Verdrag vanaf 1939 tot 1970 beschrijft:
Tromm, Juridische aspecten van het communautair vervoersbeleid 1990, p. 68-69.
220
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150. Het toepassingsgebied strekt zich (vooralsnog) uit over voertuigen waarbij de
toegestane maximummassa meer dan 3,5 ton bedraagt (art. 2 lid 1 sub a Verordening
561/2006). Het maakt hierbij niet uit of een werknemer of een zelfstandige het voertuig
bestuurt.224 De transportstromen dienen uitsluitend binnen de Unie plaats te vinden of tussen
de Unie, Zwitserland en EER-landen (art. 2 lid 2 sub a, b Verordening 561/2006). Artikel 4
Verordening 561/2006 voorziet verder nog in een lijst van definities die in de verordening
worden gebruikt.
Bij een geografische niet-toepasselijkheid van de Verordening, bestaat er op mondiaal niveau
soortgelijke regelgeving, namelijk de AERT overeenkomst van 1 juli 1970.225 Hiervan zijn
landen als Rusland, Georgië, Oekraïne en Turkije lid. De Unierechtelijke regelgeving wordt
grotendeels uitgebreid naar deze AERT landen.226
2. Kernregeling
151. Het hart van de verordening ligt in de rij- en rusttijdenregeling: artikelen 6 t/m 9
Verordening 561/2006. Het zijn met name deze regels waarop transportbedrijven hun
arbeidsmodellen baseren. Om een idee te geven van deze regeling, zonder in te gaan op de
(omvangrijke) uitzonderingen: qua rijtijden geldt in beginsel dat dit dagelijks niet meer dan
negen uur, en wekelijks niet meer dan 56 uur mag zijn (art. 6 Verordening 561/2006), terwijl
qua rusttijden een dagelijks minimum van 11 uur en wekelijks 45 uur geldt (art. 8 Verordening
561/2006). Daarnaast moeten er na elke 4,5 uur pauzes van minimaal 45 minuten worden
genomen (art. 7 Verordening 561/2006).
Deze regels laten hier en daar flexibiliteit toe, hetgeen tegemoet komt aan de noden van de
sector maar tegelijkertijd afdoet aan een optimaal harmonisatieniveau. In de praktijk bestaan
onduidelijkheden wat betreft de interpretatie van de artikels. Uit het Evaluatierapport 2016
blijkt dat er een gebrek aan coherentie bestaat tussen en in de lidstaten ten aanzien van de
implementatie van deze regels.227 In de voorstellen uit het wegtransportpakket wordt hieraan
gedeeltelijk tegemoet gekomen, waarin o.a. op bepaalde punten meer flexibiliteit wordt
toegelaten maar eveneens een soort ‘return-to-base’ regel wordt voorgesteld.228
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Ten aanzien van één van de voorgangers van de huidige verordening had het Hof dit bevestigd in HvJ 25
januari 1977, C-65/76, ECLI:EU:C:1977:7, ‘Derycke’.
225
Wet 10 februari 1975 houdende goedkeuring van de Europese Overeenkomst nopens de Arbeidsvoorwaarden
voor de Bemanning van Motorrijtuigen in het Internationaal Vervoer over de Weg (A.E.R.T.), Bijlage en Protocol
van ondertekening, opgemaakt te Genève 1 juli 1970, BS 12 juli 1978.
226
Verordening 2829/1977 van 12 december 1977 met betrekking tot de inwerkingtreding van de Europese
Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanning van motorrijtuigen in het internationale
vervoer over de weg (AETR), Pb.L 334, 11 van 24.12.1977. Hierin zijn overigens wel uitzonderingen op de rij- en
rusttijden opgenomen, waarbij de rijtijden in sommige gevallen langer zijn vanwege de geografische omvang van
de AERT landen. Het Hof moest deze bevoegdheid eerst nog bevestigen na een institutioneel gevecht tussen de
Raad en de Commissie dat uitmondde in HvJ 31 maart 1971, zaak 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, ‘AERT’.
227
Evaluatierapport sociaal acquis 2016, p. 28.
228
Voorstel Verordening tot wijziging Verordening 261/2006 en 165/2014, p. 10. De ‘return-to-base’ regel legt
op vervoersondernemingen de verplichting om de werkzaamheden van bestuurders zodanig te plannen dat zij
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3. Rusttijden en overnachtingen in de cabine
152. Artikel 8 lid 8 Verordening 561/2006 regelt het controversiële onderwerp van het
doorbrengen van rusttijden in de cabine. Het is formeel aan de chauffeur om hiervoor te
kiezen, maar enkel voor zover iedere chauffeur behoorlijke slaapfaciliteiten heeft en het
voertuig stilstaat. Wel wordt in het artikel alleen gewezen op dagelijkse rusttijden en verkorte
wekelijkse rusttijden en dus niet op normale wekelijkse rusttijden. Dit heeft in de lidstaten tot
verschillende interpretaties geleid, waarbij het nemen van de normale wekelijkse rusttijd in
de cabine in de ene lidstaat zonder meer wordt toegelaten, terwijl dit in de andere lidstaat,
zoals in België en Frankrijk, expliciet wordt verboden met bovendien hoge geldboetes (rond
de €1.800 in België en zelfs tot €30.000 in Frankrijk).229 Nederland stelt zich op het standpunt
dat het is verboden maar handhaaft dit niet totdat uitsluitsel wordt gegeven over de juiste
interpretatie.230
De algemene argumentatie van deze laatste lidstaten is o.a. dat ‘rust’ wordt gedefinieerd als
een periode waarin een bestuurder ‘vrijelijk over zijn tijd kan beschikken’ (art. 4 sub f
Verordening 561/2006), en dit niet het geval is als hij of zij in de vrachtwagen moet slapen
omdat bestuurders vaak wordt gevraagd om de vrachtwagen en lading te beveiligen tijdens
de rustperiode. In die zin zouden bestuurders dan ook niet vrijelijk over hun tijd kunnen
beschikken. Het andere kamp werpt dan tegen dat een verbod op basis van die interpretatie
dan ook zou moeten gelden voor de dagelijkse rusttijden en verkorte wekelijkse rusttijden,
hetgeen dan weer contra legem is met de regeling in de verordening.
153. In het wegtransportpakket stelt de Commissie een cabineverbod voor.231/232 Een paar
maanden later kreeg de Commissie hierin steun van het Hof in de zaak Vaditrans.233 Hiermee
volgt het Hof zijn AG Tanchev en de ingediende opmerkingen van België, Duitsland, Frankrijk
en Oostenrijk.234 Het Hof overweegt meer specifiek dat ‘bestuurders hun normale wekelijkse
rusttijden (…) niet in het voertuig mogen doorbrengen’ (r.o. 48).

ten minste één keer binnen een periode van drie opeenvolgende weken naar huis terug kunnen keren om hun
wekelijkse rust te nemen.
229
Evaluatierapport sociaal acquis 2016, p. 28 en 64-65.
230
Zie ook Rb. Noord-Nederland (ktr. Assen) (kg.) 7 februari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:343 (Brinkman Trans),
r.o. 5.15. Na een analyse van art. 8 lid 8 Verordening 561/2006 stelt de kantonrechter dat omdat er enkel
gesproken wordt van ‘dagelijkse rusttijden en verkorte wekelijkse rusttijden’ de chauffeurs niet in de
vrachtwagen mogen slapen als het gaat om de ‘wekelijkse rusttijd van 45 uur’.
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Voorstel Verordening tot wijziging Verordening 261/2006 en 165/2014.
232
Vergelijk hier de vaststellingen van het Evaluatierapport sociaal acquis 2016, p. 206 waarin het instellen van
een verbod niet persé met instemming werd ontvangen. Eerder wordt een nadruk gelegd op de verbetering van
‘insufficient infrastructure’ door te verduidelijken aan lidstaten wat daaronder minstens verstaan moet worden.
233
HvJ 20 december 2017, C-102/16, ECLI:EU:C:2017:1012, ‘Vaditrans’. Hieraan ten grondslag ligt een
prejudiciële vraag van de Belgische Raad van State, waarin expliciet opheldering inzake wordt verzocht. Het ging
om een Belgische vervoersonderneming die een boete van €1.800 opgelegd had gekregen voor het overtreden
van het Belgische verbod op het nemen van dergelijk rust in de cabine.
234
Conclusie AG Tanchev van 2 februari 2017, C-102/16, ECLI:EU:C:2017:82, ‘Vaditrans’.
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154. Een cabineverbod lijkt de te hanteren arbeidsmodellen in het wegtransport minder
flexibel te maken, waardoor het nomadische karakter van de werkzaamheden wellicht iets
wordt teruggedrongen. Dit kan beperkingen meebrengen op het in hoofdstuk 3 te bespreken
specifieke nomadische arbeidsmodel en kan meer in algemene zin gunstig zijn voor het
bepalen van het conflictenrechtelijke zwaartepunt van de werkzaamheden.
4. Kilometervergoeding
155. In artikel 10 Verordening 561/2006 wordt de zogenaamde ‘kilometervergoeding’
verboden, maar wel enkel voor zover dergelijke betalingen van dien aard zijn dat het de
verkeersveiligheid in gevaar brengt of inbreuken op de verordening aanmoedigt.
156. Over de interpretatie van het artikel is in de praktijk eveneens brede verdeeldheid
ontstaan. De ene visie interpreteert de bepaling strikt, de andere visie stelt dat deze vorm van
vergoeding wel mag, als het de verkeersveiligheid dus maar niet in gevaar brengt. Een CNR
rapport uit 2016 heeft deze situatie geanalyseerd en concludeert dat er sprake is van zeer
uiteenlopende praktijken en dat veel chauffeurs nog altijd (gedeeltelijk) betaald worden per
kilometer of op basis van prestatie, al dan niet verstopt in bepaalde ‘neutrale’
looncomponenten (o.a. getiteld als ‘reiskosten’).235
Uit een ander onderzoek volgt dat deze praktijken vervolgens meer voorkomen bij EU13
chauffeurs (50-77% van deze chauffeurs schijnen hiermee te maken te krijgen). Het variabele
component van deze EU13 chauffeurs ligt gemiddeld op 55%, tegenover een gemiddelde van
21% bij EU15 chauffeurs (waarbij, voor de duidelijkheid, EU13 chauffeurs aan het eind van de
streep altijd nog veel minder betaald krijgen dan EU15 chauffeurs).236
157. Eén van de voorgestelde aanbevelingen in het Evaluatierapport 2016 is het
verwijderen van de ‘voor zover’-regel in artikel 10 lid 1 Verordening 561/2006 om de
kilometervergoeding volledig te verbieden, maar tegelijkertijd wordt gewezen op het feit dat
EU13 chauffeurs vaak afhankelijk zijn van variabele lonen en dat een effectbeoordeling zou
moeten worden uitgevoerd naar de effecten van een dergelijke afschaffing. In het
wegtransportpakket van 31 mei 2017 behoorde het eventuele verbieden van de
kilometervergoeding tot beleidspakket 3, waarvoor in de uiteindelijke voorstellen niet is
gekozen.
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CNR, Comparative study of employment and pay conditions of international lorry drivers in Europe 2016, p.

3.
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Evaluatierapport sociaal acquis 2016, p. 131.
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5. Digitale tachograaf en de toekomstige ‘slimme tachograaf’ met ingebouwde GPS
158. Wat verder nog van belang is voor de daadwerkelijke controle en handhaving van de
verordening, is de zogenaamde tachograaf. Volgens artikel 2 lid 2 sub a
Tachograafverordening 165/2014 is een tachograaf:
‘het in wegvoertuigen in te bouwen apparaat om gegevens betreffende het rijden en de
snelheid van deze voertuigen automatisch of semiautomatisch weer te geven, te registreren,
af te drukken, op te slaan of door te geven overeenkomstig art. 4, lid 3, evenals details over
bepaalde werktijden van de bestuurder’.237

Iets gemakkelijker legt de Van Dale de tachograaf uit als een apparaat in vrachtauto’s dat ‘de
gereden afstand, snelheid, stopplaatsen enz. registreert’.
159. Verordening 561/2006 voorziet in de verplichte invoering van de digitale tachograaf
voor alle nieuwe geregistreerde voertuigen in de EU vanaf 1 mei 2006 (art. 27 Verordening
561/2006).238 Hiermee werd de tot die tijd gangbare analoge tachograaf vervangen.
Tachograafverordening 165/2014 schrijft een nog nieuwere tachograaf voor, maar hiervoor
gelden lange overgangsbepalingen en het is besloten dat de verplichting tot invoering ervan
pas in 2034 ingaat.
160. De digitale tachograaf lijkt een verbetering te zijn ten opzichte van de analoge
tachograaf, waarbij nog sprake was van een gemakkelijk te manipuleren ouderwetse schijf
waarop een soort grafiek werd geschetst, van waaruit vervolgens de gegevens gelezen konden
worden. Toch brengt deze nieuwe tachograaf wel een belangrijk nadeel met zich mee ten
aanzien van lokalisatiedata. Ten opzichte van de oude situatie, dient nu namelijk bij het begin
van een transportrit enkel de landcode van de startplaats ingevuld te worden, terwijl het bij
de analoge tachograaf vereist was meer specifiek het begin- en eindpunt van de rit in te
voeren. In die zin is het voor de inspectiediensten lastiger de exacte verplaatsingen van de
chauffeur te controleren, hetgeen bijvoorbeeld als hulpmiddel voor de handhaving van de
hierboven besproken ‘3-7’ cabotageregels van bijzonder belang is.239 Daarnaast bleek dat in
de praktijk al gauw een manier was gevonden om eveneens de digitale tachograaf te
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Verordening 165/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 betreffende tachografen
in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het
wegvervoer en tot wijziging van Verordening 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot harmonisatie
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, Pb.L 60, 1 van 28.2.2014.
238
Zie voor de regeling omtrent de tachograaf: Verordening 3821/85 van de Raad van 20 december 1985
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, Pb.L 370, 8 van 31.12.1985; Verordening 2135/98 van de
Raad van 24 september 1998 tot wijziging van Verordening 3821/85 betreffende het controleapparaat in het
wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn 88/599 betreffende standaardprocedures voor de controle op de
toepassing van Verordening 3820/85 en Verordening 3821/85, Pb.L 274, 1 van 9.10.1998. In België was de
digitale tachograaf overigens al verplicht per 5 augustus 2005 ten aanzien van in België nieuw ingeschreven
voertuigen: art. 22 Koninklijk Besluit 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening EEG 3821/85 van 20
december 1985, BS 26 juli 2005.
239
Zie ook het rapport van het Rekenhof, ‘Goederenvervoer over de weg – Handhaving van de regelgeving’,
februari 2015, p. 76.
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manipuleren, waardoor er nog een pak richtlijnen en verordeningen is uitgevaardigd ter
voorkoming en bestrijding van deze fraude.240
161. De toekomstige door Tachograafverordening 165/2014 voorgeschreven tachograaf
wordt de ‘slimme tachograaf’ genoemd, waarbij drie nieuwe functies het apparaat ‘slim’
zouden maken: 1. een ITS-interface (Intelligent Transport Systems); 2. een DSRC-interface
(Dedicated Short Range Communication) en 3. een GNSS-integratie (Global Navigation
Satellite System).241
Vooral de laatste functie, beter bekend als GPS-functie, zou voor inspectiediensten bijzonder
behulpzaam moeten zijn bij de handhaving van de verschillende transportreglementeringen,
met name de Rij- en rusttijdenverordening en de cabotageregels. Bovendien zou een
dergelijke tachograaf nuttige informatie kunnen verschaffen ter bepaling van het
conflictenrechtelijke zwaartepunt van de werkzaamheden. Gelet op de huidige interne sociale
concurrentieproblematiek in het wegtransport en het Detacheringsvoorstel van de Commissie
waarin nauwkeurig de dagen van aanwezigheid op een grondgebied geteld moeten worden,
lijkt het feit dat deze tachograaf pas in 2034 verplicht wordt gesteld behoorlijk aan de late
kant. Eén en ander wordt in de huidige onderhandelingen rond het wegtransportpakket ook
opgemerkt, waardoor op dit moment opnieuw wordt onderhandeld over een vervroegde
inwerkingtreding.
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Richtlijn 2009/4 van de Commissie van 23 januari 2009, Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van
manipulatie met tachograafgegevens, tot wijziging van Richtlijn 2006/22, Pb.L 21, 39 van 24.1.2009; Verordening
1266/2009 van de Commissie van 16 december 2009 betreffende de tiende aanpassing aan de vooruitgang van
de techniek van Verordening 3821/85, Pb.L 339, 3 van 22.12.2009. Deze laatste verordening schrijft de zogeheten
‘tweede generatie’ digitale tachografen voor, waarbij manipulatie inderdaad aanzienlijk lastiger werd. Zie voor
een uitvoerige beschrijving van tachograaffraude en hoe dit in de praktijk wordt gepleegd: Vanneste, ‘De
socialezekerheidspositie van Europese vrachtwagenchauffeurs’ 2014, p. 85-88. Zie voor een voorbeeld van
tachograaffraude waarin een chauffeur telkens 30 seconden binnen een minuut rijdt, vervolgens stopt en dit
weer herhaald om in de rusttijd te kunnen blijven vallen: Corr. Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017, S/85/15
BG.69.98.1226.16. Daarnaast werd nog een richtlijn uitgevaardigd: Richtlijn 2009/5 van de Commissie van 30
januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22 van het Europees Parlement en de Raad inzake
minimumvoorwaarden voor de uitvoering van Verordeningen 3820/85 en 3821/85 van de Raad betreffende
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, Pb.L 29, 45 van 31.1.2009. Deze richtlijn zet de meeste
tachograafinbreuken onder de zwaarste categorie van inbreuken (Bijlage III, vooral punt F en G). Zie voor de
uiteenlopende en zeer verschillende (en volgens de Commissie derhalve onwenselijke) omzetting van deze
richtlijn in lidstaten: Verslag van de Commissie ter analyse voor ernstige inbreuken op de sociale voorschriften
voor het wegvervoer, als bepaald in de wetgeving van de lidstaten, COM(2009), 225.
241
Dit houdt onder meer in dat de locatie van de vrachtwagen aan het begin en einde van de werkdag
automatisch wordt opgeslagen, en tussendoor wordt de locatie van de vrachtwagen elke drie uur automatisch
geregistreerd. Zie art. 8 van de verordening.
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6. Handhavingsrichtlijn 2006/22
162. Ter versterking van de toepassing van de Rij- en rusttijdenverordening werd in 2006
een Handhavingsrichtlijn aangenomen.242/243 De richtlijn trad op 1 mei 2006 in werking en
vanaf dat moment moeten lidstaten aan een aantal minimumvereisten voldoen met
betrekking tot de controle op de Rij- en rusttijdenverordening. Het doel is het verminderen en
voorkomen van inbreuken. Dit past binnen het kader van het Witboek uit 2001 waarin een
aanscherping van het handhavings- en controleapparaat werd aangekondigd.244
163. Om dit doel te bereiken wordt uitvoerig beschreven waar, hoeveel en welke controles
plaats moeten vinden. Zo dient zowel wegcontrole als controle bij de onderneming ter plaatse
uitgevoerd te worden. Vanaf 1 januari 2010 moet ten minste 3% van het aantal gewerkte
dagen door chauffeurs gecontroleerd zijn, terwijl van deze controles minimaal 15% op de weg
plaats moet vinden en 30% bij ondernemingen (art. 2 Richtlijn 2006/22). Daarnaast moeten
deze controles telkens gericht zijn op het achterhalen van een aantal specifiek vooraf
beschreven gegevens, welke vervolgens overlegd moeten worden aan de Commissie (art. 3
Richtlijn 2006/22). O.a. aan de hand daarvan evalueert de Commissie het effect van de Rij- en
rusttijdenverordening op de praktijk. Daarnaast introduceert de Richtlijn een
risicoclassificatiesysteem, een lijst van inbreuken en de boetes (art. 9 Richtlijn 2006/22).
164. Ten aanzien van het aantal controles blijkt uit het Evaluatierapport 2016 dat de
Handhavingsrichtlijn een positieve impact heeft en lidstaten het minimum van 3% vaak
overschrijden. Toch blijkt de toepassing van sociale regels nog steeds niet uniform. In de
aanbevelingen van het Evaluatierapport 2016 wordt dan ook nadruk gelegd op het belang
hiervan en worden er concrete maatregelen voorgesteld.245 Ook in het wegtransportpakket
van 31 mei 2017 wordt hierop sterk de nadruk gelegd.
D. DE ARBEIDSTIJDENRICHTLIJN 2002/15
1. Specifieke doelstellingen en bereik
165. Het beroep van een vrachtwagenchauffeur behelst meer dan alleen het rijden van
transport. Zo moet het transport o.a. geladen en gelost worden, de administratie worden
bijgehouden (o.a. ook de tachograafgegevens), het voertuig technisch en hygiënisch worden
onderhouden enz. Naast de hierboven besproken Rij- en rusttijdenverordening, is dan ook de
Richtlijn 2002/15 inzake arbeidstijden in het wegvervoer uitgevaardigd.246 In de considerans
242

Zie voor de uitwerking in België: Koninklijk Besluit van 8 mei 2007 houdende omzetting van Richtlijn
2006/22/EG, BS 10 mei 2007.
243
In de titel van Richtlijn 2006/22 wordt overigens nog verwezen naar Verordening 3820/85. Voor alle
duidelijkheid: per 11 april 2007 is deze Verordening ingetrokken door Verordening 561/2006 en ziet Richtlijn
2006/22 dus op de handhaving van deze laatste verordening.
244
COM(2001), 370. Zie nr. 2 considerans Handhavingsrichtlijn.
245
Evaluatierapport sociaal acquis 2016, p. 204.
246
De omzetting van deze richtlijn had overigens in België nogal wat voeten in de aarde, gelet op het uit de jaren
’80 daterende systeem van arbeids- en overbruggingstijden (neergelegd in cao van 25 januari 1985). Zie C.
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van de Richtlijn worden de hierboven besproken algemene drieledige doelstellingen herhaald.
In het wegtransportpakket heeft de Commissie voorgesteld de hierboven besproken
Handhavingsrichtlijn 2006/22 ook toepasselijk te maken op de Arbeidstijdenrichtlijn
2002/15.247
166. Gelet op de sectoriële focus van Richtlijn 2002/15, heeft deze voorrang op de
algemene Arbeidstijdenrichtlijn 2003/88.248/249 Indien Richtlijn 2002/15 niet van toepassing is,
maar ook ten aanzien van een aantal zaken die daarin niet worden geregeld zoals jaarlijks
verlof, adequate rust en bepaalde voorzieningen voor nachtwerkers, geldt onverkort de
algemene Arbeidstijdenrichtlijn 2003/88.
167. Richtlijn 2002/15 trad op 23 maart 2002 in werking, en is exact zeven jaar later
uitgebreid tot het gebied van zelfstandigen (art. 2 lid 1 tweede alinea Richtlijn 2002/15).250
Qua algemeen toepassingsgebied wordt direct aangesloten bij de Rij- en
rusttijdenverordening (art. 2 lid 1 eerste alinea), zodat de richtlijn zich bijvoorbeeld in principe
richt op voertuigen van meer dan 3,5 ton. In verschillende lidstaten is het toepassingsgebied
bij de implementatie van de richtlijn echter uitgebreid tot voertuigen van minder dan 3,5
ton.251
2. Kernregeling
168. Artikel 4 Richtlijn 2002/15 is de centrale regeling waarin een maximale gemiddelde
wekelijkse arbeidstijd wordt vastgelegd van 48 uur, normaal berekend over een tijdsvak van
vier maanden. In een enkele week kan dit maximaal 60 uur zijn. Daarnaast worden pauzes,
rusttijden en de nachtarbeid voorzien van een gedetailleerde regeling (artt. 5, 6 en 7 Richtlijn
2002/15). Uit het Evaluatierapport 2016 blijkt echter dat de 48-urige limiet weinig wordt
nageleefd (vooral bij lange afstandstransport).252

Rogiest, Arbeidsrechtelijke aspecten van het nationaal en internationaal wegvervoer, Brussel, Larcier, 2007, p.
113. Zie eveneens voor een uitvoeriger bespreking van het begrip ‘arbeidstijd’, de precieze Unierechtelijke en
Belgische invulling ervan en de controverses hierrond: K. Nevens, ‘Arbeidstijd, wachtdiensten en loon’,
Sociaalrecht Blog 11 december 2011; W. Van Eeckhoutte, ‘Arbeidstijd en loon zijn geen Siamese tweelingen’,
SoCompact 17-23 juni 2011.
247
Nr. 5 considerans jo art. 1 Detacheringsvoorstel 2017. In het originele voorstel van de Handhavingsrichtlijn
werd overigens ook al voorgesteld om Richtlijn 2002/15 onder het toepassingsbereik ervan te brengen. De Raad
was echter bezorgd over de mogelijke onduidelijkheden die dit met zich mee zou brengen o.a. ten aanzien van
het begrip ‘arbeidstijd’, hetgeen ten koste zou gaan van het belangrijkste doel, namelijk de naleving van de rijen rusttijden. Zie Gemeenschappelijk standpunt 9 september 2004, nr. 11/2005.
248
Considerans, nr. 2 jo art. 2 lid 2 Richtlijn 2002/15.
249
Richtlijn 2003/88 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, Pb.L 299, 9 van 18.11.2003. In Richtlijn 2002/15 wordt overigens
nog verwezen naar Richtlijn 93/104 van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de
organisatie van de arbeidstijd, Pb.L 307, 18 van 13.12.1993. Deze richtlijn is dus inmiddels vervangen.
250
De procedures die Spanje en Finland hadden aangespannen om dit te voorkomen ten spijt, zie: HvJ 9
september 2004, C-184/02 (en C-223/02), ECLI:EU:C:2004:497, ‘Spanje en Finland/Parlement en Raad’.
251
Evaluatierapport sociaal acquis 2016, p. 146.
252
Evaluatierapport sociaal acquis 2016, p. 127. Zie ook Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 25.
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Artikel 8 Richtlijn 2002/15 biedt de mogelijkheid om van artikelen 4 en 7 Richtlijn 2002/15 af
te wijken bij collectieve overeenkomst of sociale dialoog, terwijl artikel 10 Richtlijn 2002/15,
net als bij de Rij- en rusttijdenverordening, ruimte laat voor gunstiger bepalingen. Uit
verschillende rapporten van TNO en Eurofound blijkt dat lidstaten hiervan ruim gebruik
hebben gemaakt. Maar liefst 23 lidstaten hebben geopteerd voor de afwijkingsmogelijkheid
van artikel 8 Richtlijn 2002/15, terwijl er striktere of minder strikte regelingen gelden rond
nachttijden, maximale werktijden en gemiddelde wekelijkse werkuren, op welk laatste punt
België de meest strikte wetgeving heeft, namelijk 38 uur.253

VII. BELGIË – VERVOERSWETGEVING
A. INLEIDING
169. Vervoer is een gedeelde bevoegdheid waardoor lidstaten deze materie eveneens
gedeeltelijk zelf kunnen regelen. Voor een volledig beeld wordt in deze paragraaf kort
besproken hoe België aan deze bevoegdheid uitvoering heeft gegeven. De huidige Belgische
transportwetgeving beoogt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de zojuist besproken
Unierechtelijke transportregelgeving.254 Enkel waar sprake is van een relevant verschil wordt
dit opgemerkt.
B. DE VERVOERSWET VAN 15 JULI 2013
170. Vanuit geografisch oogpunt heeft België een centrale ligging in de Unie. Eveneens is
sprake van strategisch voordelige verbindingswegen, waardoor België vaak het ‘kruispunt van
Europa’ wordt genoemd. Dit leidt tot veel Belgische en buitenlandse transportondernemingen
en veel Belgische en buitenlandse werknemers op de markt.255 In België geldt eveneens de
hoogste graad van cabotagepenetratie van de gehele Unie.256 De Belgische
transportregelgeving neemt dan ook van oudsher een belangrijke plaats in.
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Zie voor samenvatting hiervan: Evaluatierapport sociaal acquis 2016, p. 32.
Memorie van Toelichting, p. 6-9. Dit geldt ook voor de Nederlandse vervoerswetgeving. Zie Wet van 30
oktober 2008 tot wijziging van de regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met
vrachtauto’s (Wet wegvervoer goederen), Stb. 492, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2016, 376. Zie ook Besluit
van 14 juni 2013, houdende uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en houdende wijziging van het Besluit
personenvervoer 2000 en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Besluit wegvervoer goederen),
Stb.2013, 234; Regeling wegvervoer goederen, Stcrt. 2009, 75, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2017, 15087.
Zie P. Hamilton en R. Scherpenisse, ‘De nieuwe Wet Wegvervoer Goederen: enkele belangrijke materiële
wijzigingen’, Tijdschrift Vervoer & Recht 2007, p. 182 e.v.; K. Sevinga, ‘Herziening economische regulering
goederenvervoer over de weg: het vrachtverkeer in zijn achteruit’, NTER 2010, p. 52 e.v.
255
J. Bolle, Vervoersvergunningen en cabotage, Kortrijk, Inni Publishers, 2014.
256
Zie het landenrapport van Evaluatierapport sociaal acquis 2016.
254
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171. Binnen de huidige Belgische bevoegdheidsverdeling is de federale overheid in principe
bevoegd, maar ook aan de gewesten komt bevoegdheid toe op grond van de Bijzondere Wet
tot Hervorming der Instellingen.257 Dit speelt voor deze studie echter geen rol.258
172. Sinds 1 september 2014 geldt de Wet van 15 juli 2013 betreffende het
goederenvervoer over de weg (hierna: vervoerswet).259 Om te voldoen aan de verplichting uit
artikel 10 Verordening 1071/2009 inzake het aanwijzen van een bevoegde instantie werd bij
koninklijk besluit van 1 februari 2012 de ‘Directie Wegvervoer’ binnen de FOD Mobiliteit en
Vervoer bevoegd verklaard.260 Deze dienst is tevens bevoegd voor de uitvoering van
Verordening 1072/2009. Dit wijzigde de situatie overigens niet: de FOD Mobiliteit en Vervoer
was al bevoegd voor deze onderwerpen.
173. Volgens de Memorie van Toelichting is de vervoerswet ingevoerd om Verordeningen
1071/2009 en 1072/2009 zo goed mogelijk in de Belgische vervoerswetgeving te passen en
tot uitvoering te laten komen.261 Hoewel de structuur van de tot dan geldende Wet van 3 mei
1999 is behouden, betekende dit een grondige herziening.262
De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op: 1. de opname van de
vestigingsvoorwaarde, met de Belgische aanvulling dat de vrachtbrieven te allen tijde
beschikbaar moeten zijn in de Belgische vestiging van de onderneming); 2. de introductie van
de vervoersmanager; 3. aanscherping van de betrouwbaarheidsvoorwaarde; 4. aanpassingen
inzake het bestuurdersattest en de verhouding met Zwitserland; 5. een drastische
vermindering van het aantal te overleggen documenten bij de aanvraag van een vergunning;
6. de samensmelting van de Commissie Goederenvervoer over de Weg met het Overlegcomité
goederenvervoer over de weg; 7. de uitbreiding van strafbepalingen (o.a. bij foutief verstrekte
257

BS 15 augustus 1980.
Op grond van art. 6, par. 1, X, sub 8 van zojuist aangehaalde hervormingswet regelen de gewesten het
bijzonder geregeld vervoer, hetgeen neerkomt op leerlingen- en personeelsvervoer. Zie J. Bolle,
Vervoersvergunningen en cabotage, Kortrijk, Inni Publishers, 2014, p. 33 voetnoot 63.
259
Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de
Verordening 1071/2009 en 1072/2009, BS 18 februari 2014; Koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het
goederenvervoer over de weg, BS 15 juli 2014 (inwerkingtreding 1 september 2014); Ministerieel besluit van 15
juli 2014 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer
over de weg, BS 15 juli 2014 (inwerkingtreding 1 september 2014). Op het niet naleven ervan zijn overigens
strafbepalingen gezet.
260
Koninklijk besluit van 1 februari 2012 tot aanwijzing van de bevoegde instantie belast met de toepassing van
Verordening 1071/2009 (…), BS 14 februari 2012, Addendum, BS 2 maart 2012.
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Memorie van Toelichting, p. 7.
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Wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, BS 30 juni 1999, 24507. Deze wet diende
als uitvoering van de Richtlijn 96/26. Drie belangrijke besluiten zijn aan deze wet gehangen: het koninklijk besluit
van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg; het ministerieel besluit van 8 mei 2002 genomen
ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg; het
koninklijk besluit van 10 augustus 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers
die gevestigd zijn op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of van de Europese
Economische Ruimte worden toegelaten tot het binnenlandse goederenvervoer over de weg in België. Zie voor
een bespreking van deze regelgeving: P. Rubens, Vervoer van zaken over de weg. Bespreking wet 3 mei 1999,
Brussel, Larcier, 2009.
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informatie ter verkrijging van een vergunning);263 8. het invoeren van administratieve
geldboetes (bijvoorbeeld indien het OM niet wil vervolgen); en 9. de verstrekking meer
slagkracht van de inspectiediensten.
Het naast elkaar bestaan van de twee verschillende vergunningen inzake enerzijds het
nationaal vervoer en anderzijds het internationaal vervoer, wordt door de vervoerswet intact
gelaten.264
174. Vanuit sociaal oogpunt is het hier interessant dat er sinds 24 maart 2003 sancties
bestaan op het verrichten van transport tegen ‘een ongeoorloofd lage prijs’, hetgeen in de
vervoerswet een plaats heeft gekregen onder artikel 45 § 4.265 In het artikel wordt een
‘ongeoorloofd lage prijs’ gedefinieerd als een prijs die onvoldoende is om o.a. sociale kosten
te kunnen dekken.266 Zowel de opdrachtgever, de verlader en de tussenpersoon krijgen
hiervoor nu een grotere verantwoordelijkheid. Hoewel het onduidelijk blijft wanneer een prijs
nu precies ‘ongeoorloofd’ is,267 aan welk rechtsstelsel de geoorloofdheid afgemeten moet
worden268 en opgepast moet worden met de invulling ervan vanuit het oogpunt van het
Unierecht,269 zou deze bepaling een hulpmiddel kunnen zijn voor sociale bescherming. Tot op
heden is de bepaling echter nog nooit toegepast.
In het plan voor eerlijke concurrentie in de transportsector van 3 februari 2016 wordt gewezen
op de moeilijke toepasbaarheid van deze bepaling in de praktijk en de noodzaak aan
263

Zie hierover A. Vandendaele, ‘Nouveautés en droit pénal du transport par route: intégration en droit belge
des RE 1071/09, 1072/09 et 1073/09 relatifs à l’accès à la profession de transporteur et à l’accès au marché du
transport’, Droit pénal de l'entreprise 2014, p. 105 e.v.
264
In Nederland is dit bijvoorbeeld afgeschaft en wordt voorzien in één enkele Eurovergunning, die zowel ziet op
nationaal als internationaal vervoer. www.niwo.nl.
265
Wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de
weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de
consument, BS 8 april 2003. Deze wet werd ingevoerd na een staking van wegvervoerders in september 2000,
waarop de minister van Sociale Zaken, de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken en de
sociale partners een akkoord sloten ter verhelping van de knelpunten die de staking aan het licht had gebracht.
De wetswijziging van 24 maart 2003 focust verder voornamelijk op de verbetering van handhaving en controle,
via betere samenwerking tussen de handhavingsinstanties maar ook via algemene bepalingen van
medeverantwoordelijkheid voor de verschillende spelers in het wegtransport. Zie Wetsontwerp van 14 februari
2003 tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, p. 3.
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De sociale kost is één van de elementen dat staat opgenomen in het lijstje; er wordt o.a. gesproken over de
kostprijs van het voertuig, fiscale-, verzekerings- en veiligheidskosten en kosten die voortvloeien uit het bestuur
en de leiding van de onderneming.
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Dit werd ook veelvuldig opgemerkt in het wetgevingsproces. De verantwoordelijke minister antwoordde dat
de transportsector wordt gekenmerkt door een grote doorzichtigheid op het stuk van de prijzen en dat bij
geschillen de beoordelingsbevoegdheid bij de rechter ligt. Zie Wetsontwerp, p. 19-20.
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De verantwoordelijke minister verwijst hiervoor naar de strafwet en het daarin opgenomen
toepassingsbereik, p. 19. Dit komt neer op een Belgische maatstaf.
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Bij de toepassing mag uiteraard geen strijd ontstaan met het Unierecht, meer specifiek Verordening 4058/89
van de Raad van 21 december 1989 betreffende de prijsvorming voor het goederenvervoer over de weg tussen
de lidstaten, Pb.L 390, 1 van 30.12.1989. Hierin wordt bepaald (artt. 1 en 2) dat de prijzen van het vervoer van
goederen over de weg voor rekening van derden tussen de lidstaten vrijelijk overeengekomen worden. Zie ook
HvJ 4 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2147 , ‘API e.a.’.
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verbeteringen.270/271 Hoewel geen voorstellen worden gedaan inzake de verduidelijking van
wanneer nu sprake is van een ongeoorloofde prijs, wordt gewezen op het in te voeren
meldpunt voor eerlijke concurrentie en dat van dit meldpunt gebruik kan worden gemaakt
indien verdacht lage prijzen worden geconstateerd.272

VIII.

DE LINK TUSSEN HET TRANSPORTRECHT EN HET TOEPASSELIJK ARBEIDSRECHT

A. GEEN APARTE CONFLICTREGEL
1. Algemeen
175. Zoals volgt uit de bespreking van de vervoerswetgeving in dit hoofdstuk, moet in de
eerste plaats worden vastgesteld dat de algemene sectorbrede vervoerswetgeving geen
aparte of verborgen conflictregels voor arbeidsovereenkomsten bevat. Voor de niche van het
vervoer van eurocontaten is dit anders en bevat Verordening 1214/2011 een conflictregel die
de scoperules van de Detacheringsrichtlijn uitschakelt. Dit wordt hier verder buiten
beschouwing gelaten.
2. Bestuurdersattest
176. Ten opzichte van specifiek derdelanders lijkt de regeling omtrent het
bestuurdersattest evenmin een conflictregel te bevatten. Hierover bestaat echter verwarring.
De letterlijke bewoordingen van artikel 5 Verordening 1072/2009 lijken op het eerste gezicht
immers directe conflictenrechtelijke implicaties met zich mee te brengen (zie hierboven voor
de tekst van het artikel). Het is hier de vraag wat er met ‘met inachtneming van de
arbeidsvoorwaarden’ wordt bedoeld. Betekent dit dat alle materiële arbeidsvoorwaarden van
de vergunningverlenende lidstaat moeten worden toegepast? Dat zou voor derdelanders een
aparte conflictregel opleveren, die in zou gaan tegen de algemene werking van het
conflictenrecht, in casu artikel 8 Rome I.
177. Het Hof heeft hierover nog geen uitspraak gedaan, terwijl in de rechtspraak van België
en Nederland, voor zover mij bekend, maar één relevante Nederlandse zaak is gewezen ten
aanzien van dit specifieke vraagstuk en waarin inderdaad een bepaalde conflictenrechtelijke
invloed onderschreven lijkt te worden. Zo oordeelt het College van Beroep voor het
bedrijfsleven dat
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Het plan bevat ambitieuze voorstellen voor wat betreft het doorvoeren van eerlijke concurrentie en sociale
bescherming in de sector en werd ondertekend door diverse ministers (te weten de ministers die bevoegd zijn
voor Financiën, mobiliteit, middenstand, en de bestrijding van sociale fraude). Ook het conflictenrecht kreeg
hierin aandacht, en wel in de eerste aanbeveling. Het wordt aangegeven dat er nood bestaat aan een ‘guideluine’
ten aanzien van Rome I, hetgeen op 11 januari 2017 daadwerkelijk is vastgesteld.
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Vergelijk ook het Actieplan van 20 november 2001 betreffende de samenwerking tussen de verschillende
controlediensten met het oog op de coördinatie van de controles van het personen- en goederenvervoer over
de weg.
272
www.meldpuntsocialefraude.belgie.be. Zie punt 9 en 16 uit het plan.
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‘de belangrijkste doelstelling van Verordening 484/2002 [is] dat bestuurders die onderdaan
zijn van een derde land, overeenkomstig de voor vervoer in de lidstaten – in het onderhavige
geval Nederland – geldende arbeidsvoorwaarden worden beloond’273

Om meerdere redenen lijkt het echter niet voor de hand te liggen om aan te nemen dat de
regeling van het bestuurdersattest dwingt tot de toepassing van de lonen van de
vergunningverlenende instantie onder uitschakeling van het overige conflictenrecht. Als
wordt gekeken naar de achtergrond van de bepaling,274 lijkt de zinsnede ‘met inachtneming
van de arbeidsvoorwaarden’ voornamelijk betrekking te hebben op de algemene sociale
voorwaarden inzake de regelmatige of wettige indienstname of terbeschikkingstelling van een
derdelander (vergelijk ook het hierboven aangehaalde nr. 12 uit de considerans).
178. De Commissie focust zich bij het invoeren van het attest immers steeds ‘op de
regelmatigheid van de positie als werknemer’ en stelt dat het attest alleen wordt afgegeven
‘aan een bestuurder die een wettige positie als werknemer heeft of op wettige wijze ter
beschikking is gesteld’.275
Het Europees Parlement wijst in dit verband op wetgeving in Frankrijk waardoor chauffeurs
op Frans grondgebied verplicht zijn om hun arbeidsrelatie met de transportonderneming op
wiens voertuig zij rijden aan te tonen.276 Daarnaast wordt gewezen op Nederlandse wetgeving
waarin wordt vereist dat een chauffeur van een voertuig met een Nederlands kenteken een
werkgeversverklaring kan overleggen, waarmee de correcte arbeidsrelatie tussen werkgever
en werknemer wordt aangetoond. Tot slot wordt gewezen op Duitse wetgeving waarbij
chauffeurs uit derde landen, in dienst bij een EU-onderneming, worden verplicht hun
arbeidsvergunning op zak te hebben. Het bestuurdersattest zou het in die zin gemakkelijker
moeten maken voor deze controleurs om de correctheid van de arbeidsverhouding te kunnen
achterhalen. Vervolgens bevestigt het Parlement dat het attest ‘niet inhoudelijk op de
arbeidsvoorwaarden in [gaat], maar duidelijk [maakt] dat aan de sociale voorwaarden van de
lidstaat van vestiging is voldaan’.277
De Raad bevestigt deze lezing eveneens, waar het overweegt dat het Gemeenschappelijk
standpunt inzake ‘niet betrekking [heeft] op de arbeidsvoorwaarden, maar ten doel [heeft] na
273

CBB 11 mei 2006, ECLI:NL:CBB:2006:AX2499, nr. 5.5. Vergelijk Van Hoek en Houwerzijl, De toepassing van de
Nederlandse transport-cao op chauffeurs in het Europese wegtransport 2008, p. 60.
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De specifieke aanleiding van de invoering van het attest waren de gedragingen van een groot Duits
transportbedrijf, Willy Betz, dat eind jaren ’90 op zeer flagrante wijze (sociale) wetgeving aan de laars lapte en
omzeilde. Zie ook hierover Hilal, ‘Unintended effets of deregluation in the EU: the case of road freight transport’
2008. Zo werden er arbeidsmodellen bedacht waarin derdelanders via (postbus)bedrijven in deze derde landen
werden ingezet en ten aanzien waarvan derhalve de regelmatige indienstname of terbeschikkingstelling moeilijk
tot niet te achterhalen en te controleren was.
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Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig art. 251, lid 2, tweede alinea, van
het EG-Verdrag over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen 881/92 en 3118/93 van
de Raad met het oog op de invoering van een bestuurdersattest, SEC(2001), 1679.
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Verslag over het voorstel voor een verordening COM(2000), 751, A5-0151/2001, p. 12.
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Standpunt van het Europees Parlement van 16 mei 2001, 2000/0297/COD, p. 13.
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te gaan of de tewerkstelling op wettige wijze heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen met
inachtneming van de desbetreffende wetgeving’.278 Gesteld zou kunnen worden dat een
‘wettige tewerkstelling’ o.a. vereist dat ‘een arbeidsrecht’ (ex de relevante conflictregels)
wordt toegepast en dus niet perse het arbeidsrecht van de vergunningverlenende instantie.
179. De oorspronkelijke formulering in het voorstel van de Commissie was minder
verwarrend. Hierin werd het woord ‘arbeidsvoorwaarden’ namelijk in het geheel niet
gebruikt, maar werd enkel gewezen op de wettige tewerkstelling van bestuurders of het
inzetten van wettige terbeschikkinggestelde bestuurders, ‘in overeenstemming met de
relevante wetgeving en bepalingen ervan’.279
Het was de Raad die de huidige formulering voorstond. De Commissie noemt dit amendement
echter een ‘technische wijziging’ die verder ‘geen commentaar’ behoeft.280 Gelet op de
totstandkomingsgeschiedenis en de daaruit te destilleren bedoelingen kan dit goed kloppen,
maar dit blijkt niet als zodanig uit de tekst en is in die zin uiterst verwarrend te noemen.
180. Het algemene conflictenrecht, in casu artikel 8 Rome I, lijkt ten opzichte van inhoudelijk
de arbeidsvoorwaarden aldus niet te worden aangetast door de bepalingen omtrent het
bestuurdersattest. Het gaat eerder om controlemaatregelen inzake het bestaan van een
arbeidsovereenkomst dat de regelmatigheid van indienstname zou moeten kunnen
achterhalen, terwijl ingeval van terbeschikkingstelling moet worden voldaan aan de wettelijke
bepalingen daaromtrent. Dit is in overeenstemming met het hoog mobiele karakter van het
wegtransport in de huidige geliberaliseerde sector waarin een aanknoping aan het recht van
de vergunningverlenende instantie niet meer voor de hand ligt, ook niet bij derdelanders.
181. Deze interpretatie is overigens eveneens in overeenstemming met de praktijk in België
en Nederland. Bij de aanvraag van een bestuurdersattest moet in België enkel de regelmatige
tewerkstelling van een derdelander worden aangetoond door het overleggen van een
arbeidskaart aan de bevoegde vergunningverlenende instantie FOD Mobiliteit, zoals is
voorzien in het algemene Belgische vreemdelingenrecht.281 Eventuele loonstrookjes hoeven
aan het FOD Mobiliteit niet overlegd te worden.282 In Nederland geldt een vergelijkbaar
principe. Indien door het overleggen van de relevante vreemdelingenkaart, verkregen bij het
algemene IND,283 wordt aangetoond dat de derdelander regelmatig verblijft en kan werken in
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Nederland, wordt dit voor de vergunningverlenende instantie van het NIWO 284 voldoende
geacht.285
B. GEEN INTEGRATIE CONFLICTENRECHT
182. Uit bovenstaande volgt dat de transportwetgeving geen aparte conflictregels bevat die
implicaties meebrengen voor de toepasselijke arbeidsvoorwaarden. Ik heb geprobeerd aan te
tonen dat dit ook het geval is voor derdelanders bij de verlening van het bestuurdersattest.
Bij het nagaan van de link tussen het transportrecht en het conflictenrecht, is het dan de
volgende vraag in hoeverre de vervoerswetgeving sowieso rekening houdt met het
conflictenrecht. Zijn de uitgangspunten van beide regelingen eigenlijk wel coherent met elkaar
en zo niet, zou dit dan wellicht indirect implicaties kunnen hebben voor de
conflictenrechtelijke vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht?
183. In dit verband kan gelijk opgemerkt worden dat in de huidige Europese
transportwetgeving, buiten een verwijzing in de considerans van Verordening 1072/2009 naar
de Detacheringsrichtlijn, geen sprake is van enige aandacht voor het conflictenrecht, zoals dat
wel tot op zekere hoogte het geval is ten aanzien van het sociaal recht. Dit kan leiden tot
incoherenties, hetgeen in het bijzonder tot uitdrukking komt bij Verordening 1071/2009
inzake de eisen omtrent de vakbekwaamheid. Hierbij lijkt uitgegaan te worden van de
vooronderstelling dat het arbeidsrecht van de vergunningverlenende instantie toepasselijk is.
184. Eén van de voorwaarden bij het behalen van de vakbekwaamheid vormt immers de
elementaire kennis van het sociaal recht. In de bijlage wordt naast de rij- en rusttijdenregeling
gewezen op algemene sociaalrechtelijke aspecten. Enige conflictenrechtelijke verwijzing of
incorporatie blijft hier echter achterwege, waardoor deze kennis feitelijk neerkomt op het
sociaal recht van het land van de vergunningverlenende instantie. Hierdoor lijkt
voorondersteld te worden dat dit arbeidsrecht ook daadwerkelijk, en volledig, van toepassing
is.
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De nationale en internationale wegvervoer organisatie: www.niwo.nl.
In Nederland wordt gewerkt met de zogenaamde Gecombineerde Vergunning, bestaande uit een
verblijfsvergunning die moet worden aangevraagd bij de IND en een tewerkstellingsvergunning waarvoor de IND
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deze eis, kon een Nederlandse transportonderneming geen bestuurdersattest verkrijgen voor een derdelander
die hij in wilde zetten op een traject buiten Nederland. Dit mondde uit in CBB 24 april 2003,
ECLI:NL:CBB:2003:AF9619. Hierin besloot de voorzieningenrechter tot algemene geldigheid van dit vereiste,
hetgeen dus feitelijk betekent dat het bestuurdersattest enkel zou gelden voor werkzaamheden verricht in (en
wellicht vanuit) Nederland. Deze zienswijze wordt uiteindelijk vernietigd door het CBB 11 mei 2006,
ECLI:NL:CBB:2006:AX2499. Zie in dezelfde zin: Rb. Den Haag 3 juni 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AL4900, waaruit
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Bij het effectieve naslaan van de cursus vakbekwaamheid van daartoe bevoegde
examineringsinstellingen in België en Nederland wordt dit bevestigd: enkel het Belgische c.q.
Nederlandse arbeidsrecht wordt besproken. In principe is dit logisch, het zou immers
onmogelijk en zeer disproportioneel zijn om te verlangen dat het sociaal recht van de andere
27 lidstaten gekend moet worden. Wat hier echter steekt is dat bij de bespreking van het
sociaal recht geen enkele verwijzing plaatsvindt naar zelfs maar de mogelijkheid dat wellicht
een ander arbeidsrecht, al dan niet gedeeltelijk, toepasselijk kan zijn op de door hen later in
de praktijk te plannen uiteenlopende arbeidsmodellen. Merk op dat in de cursussen verder
ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen nationaal transport en internationaal transport:
in beide gevallen wordt exact dezelfde kennis getoetst.
185. De veronderstelling dat het arbeidsrecht van de vergunningverlenende instantie
toepasselijk is, is incoherent met de conflictenrechtelijke uitgangspunten. Zoals ook nog
uitvoerig zal worden besproken in de volgende hoofdstukken, gaat het conflictenrecht uit van
het uitgangspunt van het nauwst verbonden arbeidsrecht, met o.a. als vermoeden de plaats
waar of van waaruit gewoonlijk wordt gewerkt. Hoewel deze aanknopingsfactoren kúnnen
overlappen met de plaats van de vergunningverlenende instantie, hoeft dit niet en lopen de
uitgangspunten tussen enerzijds Verordening 1071/2009 en anderzijds het conflictenrecht op
dit punt uiteen.
186. Het kan worden afgevraagd of Verordening 1071/2009 hiermee nu indirect invloed
uitoefent op de vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht. Deze vraag moet ontkennend
worden beantwoord. De eenzijdige focus op het sociaal recht bij de vakbekwaamheid heeft
eerder te maken met het ontbreken van een update van de verordening aan de nieuwe
internationale werkelijkheid dan dat uitgegaan moet worden van een invloed van deze
vooronderstelling op de vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht. Dit wordt bevestigd als
wordt bezien dat deze eis reeds was opgenomen vóórdat de wegtransportmarkt werkelijk een
transformatie onderging en vergaand werd geïnternationaliseerd. De toepassing van het
sociaal recht van het land van de vestiging van de transportonderneming was in die tijd
vanzelfsprekend. Dit maakt het een hardnekkige vooronderstelling die terug blijft keren in
rechtspraak, rechtsleer en politieke documenten.286 Eén en ander ligt, zoals reeds veelvuldig
is opgemerkt, in de huidige geliberaliseerde transportsector niet meer voor de hand. De
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Treffend in dit verband is de zaak Viking waarin zowel het Hof als de AG dergelijke vooronderstellingen lijken
te hanteren in een transportcontext. Zie uitgebreid hierover Van Hoek en Houwerzijl, ‘Loonconcurrentie als
motor van de interne markt 1’ 2008; Van Hoek en Houwerzijl, ‘Loonconcurrentie als motor van de interne markt
2’ 2008. Zie ook SWD(2017), 194, 1/2, p. 51: ‘It should be noted that (…), where the posting of workers rules for
transport are not effectively enforced, driver wages would continue to follow the cost structure of the Member
State of establishment and hence divergences between labour and social conditions in Member States are
expected to persist.’ Vergelijk verder een advies van het EESC in 2016 waarin wordt opgemerkt dat de aanknoping
aan het thuisland of land van oorsprong van de chauffeur ‘volkomen normaal en acceptabel’ is. EESC, Advies over
sociale dumping in de burgerluchtvaart, Pb.C 13, 110 van 15 januari 2016. De EESC wijst in dezelfde zin wel op
mogelijke strijdigheid met Rome I en de Detacheringsrichtlijn maar één en ander is buitengewoon verwarrend
geformuleerd.
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huidige Europese vervoerswetgeving lijkt aldus nog uit te gaan van de situatie van vóór de
liberalisering.
In die zin is het aannemelijk dat Verordening 1071/2009 vooral een gebrekkige update heeft
gehad, waarbij met name de vereisten rond de vakbekwaamheid onvolledig en verouderd zijn,
en dus verder geen enkele invloed uitoefent op het conflictenrechtelijk kader dat
verantwoordelijk is voor de vaststelling van de toepasselijke arbeidsvoorwaarden in het
Europees wegtransport.
C. ALGEMENE WAARDERING
187. Het algemene conflictenrecht is slecht tot niet geïncorporeerd in de
vervoerswetgeving. De uitgangspunten die worden gehanteerd in beide rechtsgebieden
stemmen op bepaalde punten niet met elkaar overeen. Dit kan leiden tot verwarring en
toepassingsproblemen. Het zou gelet op de ontwikkelingen in de sector in de rede hebben
gelegen indien Verordeningen 1071 en 1072/2009 geüpdatet zouden zijn aan de nieuwe
internationale werkelijkheid door daarin, naast de link met het sociaal recht ook een link te
leggen met het conflictenrecht, door bijvoorbeeld het geldende conflictenrecht helder te
incorporeren.
188. Inmiddels wordt meer aandacht besteed aan de integratie van het conflictenrecht.
Denk aan het voorstel van de Commissie d.d. 31 mei 2017 om inbreuken op het
conflictenrecht toe te voegen aan het lijstje van inbreuken bij de toets van betrouwbaarheid
ex artikel 6 lid 1 Verordening 1071/2009. Daarnaast wordt in het Detacheringsvoorstel
voorzien in een soort drie dagenregel, specifiek voor het wegtransport als bijzonder
toepassingsgebied voor de Detacheringsrichtlijn op deze sector. Strikt gezien is dat een eerste
echte conflictregel die zou worden opgenomen in zuivere transportwetgeving. Dit zou de
alleenheerschappij van het algemene conflictenrecht, Rome I en de Detacheringsrichtlijn, bij
wegtransport veranderen.
189. Ten aanzien van de link tussen de transportwetgeving en het toepasselijk arbeidsrecht
kan worden geconcludeerd dat 1. de vervoerswetgeving (vooralsnog) geen aparte of
verborgen conflictregels voor arbeid in het wegtransport bevat; 2. geen adequate integratie
van het conflictenrecht in de vervoerswetgeving heeft plaatsgevonden; en 3. geen (expliciete
of impliciete) invloed uitgaat van vervoerswetgeving op de vaststelling van het toepasselijk
arbeidsrecht.
Het algemene conflictenrecht beheerst de bepaling van het toepasselijk arbeidsrecht op
werkzaamheden in het wegtransport dus volledig en heeft vanuit het perspectief van de
vervoerswetgeving ongehinderde werking.
190. Voordat dit wordt besproken, is echter nog één tussenstap nodig: het moet worden
bezien in hoeverre het algemene Unierecht toepasselijk is op het wegtransport, hetgeen
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immers is geregeld in een aparte titel in het VWEU. Dit kan namelijk wel het conflictenrecht
beïnvloeden, denk dan met name aan de ruimte waarbinnen voorrangsregels ex artikel 9
Rome I kunnen worden toegepast.

IX. SAMENVATTING
191. De sector vervoer kent al sinds de oprichting van de Unie een aparte plaats in de
Verdragen, namelijk titel VI van het VWEU. Ten tijde van de onderhandelingen van het EEGVerdrag 1957 bestond er in de meeste lidstaten vergaande regulering van deze sector. Het
zomaar loslaten van de vrijheden van verkeer leek geen goed idee. Uit studies volgt dat niet
kan worden gesproken van een algemeen ontwikkeld beleid binnen titel VI en dat de
verschillende vervoerssectoren zich onderling apart zijn gaan ontwikkelen. Inhoudelijk gezien
biedt titel VI dan ook weinig meerwaarde voor de interpretatie van de specifiek voor het
wegtransport uitgevaardigde regelgeving.
192. Verordeningen 1071/2009 en 1072/2009 zijn de kernregelingen voor het
wegtransport. In de Unie geldt een vergunningsstelsel voor de sector.
193. In Verordening 1071/2009 worden allerlei voorwaarden gesteld voor de toegang tot
het beroep. De belangrijkste voorwaarden zijn: 1. Een duurzame vestiging; 2. Financiële
draagkracht; 3. Betrouwbaarheid; 4. Vakbekwaamheid. Omdat vervoer een gedeelde
bevoegdheid is, kunnen lidstaten deze voorwaarden (vooralsnog) aanvullen mits dit in
overeenstemming is met de verordening en het Unierecht.
Eén van de doelstellingen van deze voorwaarden is het waarborgen van de naleving van het
sociaal recht. Een Evaluatierapport uit 2015, verricht in opdracht van de Commissie,
beoordeelt de effectiviteit van de verordening ten aanzien van het waarborgen van de sociale
aspecten van de sector tamelijk negatief.
194. Verordening 1072/2009 regelt de voorwaarden inzake de toegang tot de markt en
voorziet in specifieke regelingen voor o.a. cabotage en het bestuurdersattest. Het
bestuurdersattest is vereist voor derdelands werknemers in dienst van een transportbedrijf
dat is gevestigd in de Unie.
195. Naast Verordeningen 1071/2009 en 1072/2009, heeft in het wegtransport eveneens
sociale harmonisatie plaatsgevonden ten aanzien van de rij- en rusttijden en arbeidstijden in
het algemeen. Hierin worden ook een aantal controversiële onderwerpen geregeld, zoals de
mogelijkheden voor het overnachten in de cabine, de toelaatbaarheid van de
kilometervergoeding en verplichtingen rond de tachograaf.
In het tweede voor de Commissie uitgevoerde Evaluatierapport uit 2016 wordt geoordeeld
dat het sociaal acquis mager is en geen garantie biedt voor een gelijk speelveld. Ondanks deze
vaststelling worden in het wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017 geen nieuwe onderwerpen
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voor sociale harmonisatie voorgesteld, hetgeen betekent dat de rol van het conflictenrecht in
deze context van onverminderd belang blijft.
196. Gelet op de gedeelde bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten, heeft
België een eigen Vervoerswet van 15 juli 2013. Zoals in de Memorie van Toelichting van die
wet is aangegeven is het de bedoeling om Verordeningen 1071/2009 en 1072/2009 zo goed
mogelijk in het Belgische transportwetgevingskader te passen. Daarom verschilt de
Vervoerswet weinig met het Unierecht. Verder is in de Vervoerswet ook geen sociale
bescherming opgenomen die verder gaat dan het Unierecht, behoudens enkele bepalingen
over het verrichten van vervoer tegen een ongeoorloofde prijs. Dit is in de praktijk echter nog
niet toegepast.
197. Ten aanzien van de link tussen de transportwetgeving en het conflictenrecht moet als
eerst worden vastgesteld dat in de transportwetgeving geen aparte of verborgen conflictregel
is opgenomen die in de plaats van de algemene conflictregels van Rome I en de
Detacheringsrichtlijn komt. Dit lijkt ook te gelden voor de regeling inzake het
bestuurdersattest.
Vervolgens moet worden vastgesteld dat ook geen sprake is van enige integratie van het
conflictenrecht in de transportwetgeving, hetgeen gelet op de huidige geïnternationaliseerde
sector voor de hand had gelegen. Hierdoor lijkt het erop dat Verordening 1071/2009, middels
het vereiste van de vakbekwaamheid, een soort vooronderstelling lijkt te hanteren dat het
arbeidsrecht van de vergunningverlenende instantie van toepassing is. Niettemin ligt dit
eerder aan het ontbreken van een update aan de verordening, waardoor niet aangenomen
kan worden dat hiervan enige invloed uit kan gaan ten opzichte van het vast te stellen
arbeidsrecht in het wegtransport. Gelet op specifiek de vervoerswetgeving, heeft het
algemene conflictenrecht aldus volledig vrije werking wanneer het arbeidsrecht in het
wegtransport moet worden vastgesteld.
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HOOFDSTUK 2 DE ALGEMENE VRIJHEDEN VAN VERKEER EN ARBEID IN HET WEGTRANSPORT
I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
198. De wegtransportsector wordt geregeld in een aparte titel, waardoor er vragen kunnen
rijzen naar de interactie van die titel met de overige secties uit de Verdragen.287/288 In dit
hoofdstuk wordt voor de volledigheid dan ook bezien of en in hoeverre de algemene vrijheden
van verkeer toepasselijk zijn op arbeidsmobiliteit in het wegtransport. Deze exercitie is met
name van belang voor het vrij verkeer van werknemers en vestiging. Uit het vorige hoofdstuk
volgt immers al dat het vrij verkeer van diensten is ingevoerd door Verordeningen 1071/2009
en 1072/2009 en dat nog slechts kwantitatieve beperkingen worden gesteld ten aanzien van
cabotage.
199. In de inleiding van deze studie werd opgemerkt dat bij arbeidsmobiliteit die plaatsvindt
onder de vleugels van het vrij verkeer van diensten, in principe een zekere ruimte wordt
gelaten aan interne sociale concurrentie. De toepasselijkheid van deze vrijheid op
arbeidsmobiliteit in het wegtransport heeft dan ook principiële implicaties voor de interne
sociale concurrentieproblematiek in de sector en vormt een belangrijk interpretatief kader
voor het conflictenrecht. Denk dan met name aan de ruimte waarbinnen voorrangsregels ex
artikel 9 Rome I kunnen worden toegepast en het feit dat het vrij verkeer van diensten de
rechtsgrondslag is van de Detacheringsrichtlijn. Gelet op het belang hiervan voor deze studie
wordt dan ook iets dieper ingezoomd op de achtergrond van deze bepaling en de ontwikkeling
ervan in de tijd. Wat is eigenlijk precies de juridische achtergrond en rechtvaardiging van het
feit dat bij arbeidsmobiliteit via het vrij verkeer van diensten ruimte bestaat voor interne
sociale concurrentie? En hoe verhoudt één en ander zich met het vrij verkeer van
werknemers? Kunnen werknemers daar niet óók een beroep op doen?
200. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de link tussen de vrijheden
van het verkeer uit het primaire Unierecht en het conflictenrecht.

II. DE VRIJHEDEN VAN VERKEER, DE TOEPASSELIJKHEID OP HET WEGTRANSPORT EN IMPLICATIES
201. Arbeidsmobiliteit wordt binnen de Unie gezien als belangrijk onderdeel van de
realisatie van de interne markt. De realisatie van de interne markt geldt als één van de
hoofddoelstellingen van de Unie (artikel 3 lid 3 VWEU).289 Het Hof noemt de totstandkoming
van de interne markt het ‘fundamentele doel van het Verdrag’.290 Een belangrijke regeling ter
287

Dit vraagstuk speelde ook ten aanzien van de speciale titel van landbouw. Hierover werd veelal opgemerkt
dat de landbouw titel een ‘verdrag in een verdrag’ zou zijn, waarop de algemene Verdragsbepalingen geenszins
van toepassing zouden kunnen zijn. Zie uitvoerig Tromm, Juridische aspecten van het communautair
vervoersbeleid 1990. Dit is overigens onjuist gebleken.
288
Zie bijvoorbeeld Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 242, voetnoot 14 en p. 314.
289
Zie ook art. 26 lid 2 VEU.
290
Zie bijvoorbeeld HvJ 4 oktober 2011, C-403/08, ECLI:EU:C:2011:631, ‘Football Association Premier League’,
r.o. 115.
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stimulering van de arbeidsmobiliteit en grensoverschrijdende werkzaamheden is het vrij
verkeer van personen. Dit bestaat uit het vrij verkeer van werknemers en het vrij verkeer van
vestiging. Daarnaast is in de tijd gebleken dat het vrij verkeer van diensten hier eveneens een
invloedrijk kader kan zijn.
A. HET VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS
1. Algemeen
202. Het vrij verkeer van werknemers is geregeld in artikel 45 VWEU en is gebaseerd op het
principe dat het verkeer van werknemers binnen de Unie vrij is. Dit houdt o.a. de afschaffing
in van elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen de werknemers van de lidstaten, en
dan met name ten aanzien van werkgelegenheid, beloning en overige arbeidsvoorwaarden.291
Deze vrijheid focust zich dus primair op de werknemer: de werknemer dient zich zo
onbelemmerd mogelijk te kunnen bewegen binnen de Unie.292
203. Het vrij verkeer van werknemers heeft in algemene zin rechtstreekse werking, maar
wordt verder gepreciseerd in Verordening 492/2011 inzake migrerende werknemers.293
Daarnaast is het niet alleen van toepassing op het optreden van de overheid, maar ook ten
aanzien van niet onder het publiekrecht vallende organen of verenigingen indien zij collectieve
regels stellen die het vrij verkeer van werknemers schenden.294
204. Om een beroep te kunnen doen op deze vrijheid, is het van belang dat sprake is van
een ‘werknemer’ in de zin van artikel 45 VWEU. Het begrip moet autonoom worden
geïnterpreteerd en krijgt in de vaste rechtspraak van het Hof een ruime uitleg. Volgens deze
rechtspraak is een werknemer ‘eenieder die reële en daadwerkelijke arbeid verricht, met
uitsluiting van werkzaamheden van zo geringe omvang dat zij louter marginaal en bijkomstig
zijn’. Daarnaast moet sprake zijn van een persoon die gedurende een bepaalde tijd, voor een
ander en onder diens gezag, prestaties verricht tegen beloning.295
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Zie uitgebreid hierover Verschueren, Internationale arbeidsmigratie 1990.
In de praktijk komen interne sociale concurrentie en verdergaande sociale misstanden zoals uitbuiting en
mensenhandel niettemin voor in dit kader. Dit heeft vooral te maken met handhavingstekorten en moeilijkheden inzake. Zie voor een ernstige zaak en een strafrechtelijke veroordeling in de zwaarste categorie:
Corr. Rb. West-Vlaanderen 16 februari 2015, 55.L2.1455.08.
293
Verordening 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrij verkeer
van werknemers binnen de Unie, Pb.L 141, 1 van 27.5.2011. Zie voor een herhaling en verdere precisering van
het hierboven aangehaalde algemeen non-discriminatiebeginsel: art. 7 Verordening 492/2011.
294
Zie bijvoorbeeld HvJ 15 december 1995, C-415/93, ECLI:EU:C:1995:463, ‘Bosman’, r.o. 82-84.
295
Zie bijvoorbeeld HvJ 10 september 2014, C-270/13, ECLI:EU:C:2014:2185, ‘Haralambidis’, r.o. 27-28. In
hoofdstuk 5 wordt nog kort ingegaan op het begrip ‘werknemer’ in het Unierecht en vraagstukken rond
schijnzelfstandigheid.
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2. De toepasselijkheid op het wegtransport
205. Bij de vraag naar de toepasselijkheid van het vrij verkeer van werknemers op
arbeidsmobiliteit in het wegtransport is met name de Franse zeelieden zaak van belang.296
Hieruit lijkt te volgen dat deze vrijheid onverkort van toepassing is op de sector.297 Dit is dan
weliswaar naar analogie geredeneerd omdat in die zaak het zeetransport centraal stond, maar
de algemene overwegingen van het Hof lijken rechtstreeks doorgetrokken te kunnen worden
naar het wegtransport.
206. In casu werd Frankrijk op het matje geroepen door de Commissie, omdat de Code du
travail maritime bepaalde dat ‘de bemanning van een schip, in een bij besluit van de minister
van Koopvaardij vastgestelde verhouding, Frans moet zijn’. Volgens de Commissie is deze
bepaling in strijd met het vrij verkeer van werknemers ex artikel 45 VWEU. Frankrijk betoogde
daarentegen dat het vrij verkeer van werknemers niet van toepassing is op vervoer, althans
niet op het zeevervoer, zolang de Raad dit niet uitdrukkelijk heeft besloten in het kader van
het GVB. Voorts beroept Frankrijk zich op de bijzondere aspecten van het vervoer, en stelt dat
de toepassing van tal van verdragsbepalingen daarop onmogelijk zou zijn.
Het Hof gaat hier echter niet in mee en oordeelt dat enkel van de fundamentele
verdragsregels (lees: de vrijheden van verkeer) kan worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk
in het verdrag is bepaald. Daarnaast overweegt het Hof dat de regels uit titel VI allerminst
beogen die fundamentele regels ter zijde te stellen, omdat deze juist tot doel hebben de
fundamentele regels ten uitvoer te leggen en aan te vullen. En dat bijgevolg, voor zover die
doeleinden door genoemde algemene regels kunnen worden bereikt, deze regels toepassing
behoren te krijgen (r.o. 21-26). Het Hof oordeelt vervolgens dat dit ook dient te gelden voor
zeevervoer, ook al wordt hiernaar apart gerefereerd in artikel 100 VWEU.
207. Gelet op deze algemene overwegingen ten aanzien van titel VI en met name het feit
dat uitdrukkelijk in het verdrag voorzien moet zijn in een afwijking, lijkt het duidelijk dat het
vrij verkeer van werknemers toepasselijk kan zijn op wegtransport. Wegtransport valt immers
onder titel VI, terwijl niet is voorzien in een afwijking ten aanzien van artikel 45 VWEU. Deze
redenering kan daarom ook worden doorgetrokken naar Verordening 492/2011 inzake
migrerende werknemers.298
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HvJ 4 april 1974, C-167/73, ECLI:EU:C:1974:35, ‘Commissie/Frankrijk’.
Zie ook COM(1961), 50, p. 32 waarin expliciet wordt gesteld dat het vrij verkeer van werknemers van
toepassing is op transport. Zie ook Simons, Recht en onrecht in het Europees vervoersbeleid 1986, p. 21-22.
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Houwerzijl wijst in dit verband overigens op een lacune van die verordening ten opzichte van het transport.
Zo vermeldt de verordening niet de situatie waarbij een chauffeur vanuit een bepaalde standplaats vanwege de
aard van het beroep in meerdere lidstaten tegelijk werkt. Houwerzijl, ‘Verschillen in toepasselijk arbeidsrecht bij
tijdelijke en structurele intracommunautaire arbeidsmigratie’ 2009, p. 172.
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B. HET VRIJ VERKEER VAN VESTIGING
1. Algemeen
208. Het vrij verkeer van vestiging vormt de pendant van het vrij verkeer van werknemers,
aangezien het ziet op personen die anders dan in loondienst duurzaam werkzaamheden
verrichten over de grens. Volgens artikel 49 VWEU zijn beperkingen op de vrijheid van
vestiging verboden. Dit verbod snijdt aan twee kanten: zowel ‘emigratie’-lidstaten als
‘immigratie’-lidstaten mogen geen beperkingen stellen aan het vrije vestigingsrecht.299
Het verbod lijkt niet direct relevant voor chauffeurs die in loondienst grensoverschrijdende
arbeid verrichten. Wel ligt deze vrijheid in het algemeen aan de basis van veel
arbeidsmodellen die worden gebruikt ter vermijding van het toepasselijk recht.
209. Net als het vrij verkeer van werknemers komt rechtstreekse werking toe aan dit
verbod, en ziet het op zowel het optreden van de overheid, als onder het publiekrecht
vallende organen of verenigingen indien zij collectieve regels stellen die het vrij verkeer van
vestiging belemmeren.300
2. De toepasselijkheid op het wegtransport
210. In principe is het vrij verkeer van vestiging ex artikel 49 VWEU, net als het vrij verkeer
van werknemers, onverkort toepasselijk op de transportsector. Dit volgt eveneens (naar
analogie) uit de algemene overwegingen van het Hof in de hierboven besproken Franse
zeelieden zaak.301
211. Wel geldt sinds 2011 het in het vorige hoofdstuk besproken speciale vestigingsbegrip
voor transportondernemingen: op grond van artikel 3 lid 1 sub a juncto artikel 5 Verordening
1071/2009 moet de vestiging van een transportbedrijf aan specifiek op transport afgestemde
vereisten voldoen. Dit ‘gekwalificeerde vestigingsbegrip’ beoogt ervoor te zorgen dat
daadwerkelijk een nauwe band bestaat tussen de plaats van de vestiging en de plaats van de
daadwerkelijke uitoefening van de transportactiviteiten.
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HvJ 27 september 1988, C-81/87, ECLI:EU:C:1988:456, ‘Daily Mail’.
Zie bijvoorbeeld HvJ 11 december 2007, C-438/05, ECLI:EU:C:2007:772, ‘Viking’, r.o. 61-62. Zie over deze zaak
en de daaruit ontstane discussie over horizontale werking o.a. C. Barnard, EU Employment Law, Oxford, Oxford
University Press, 2012, p. 30 met verdere verwijzing naar rechtsleer. Zie verder uitvoerig over het vrij verkeer
van vestiging en de verschillende primaire en secundaire vestigingscriteria: K. Lenaerts en P. Van Nuffel, Europees
Recht, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2017, p. 171 e.v; J. Meeusen, ‘Het Polbud-arrest van het Hof van
Justitie: Europese vennootschapsmobiliteit op nieuwe wegen’, RW 2017-18, p. 602.
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Zie ook COM(1961), 50, p. 29 waarin expliciet wordt gesteld dat het vrij verkeer van vestiging van toepassing
is op transport.
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C. HET VRIJ VERKEER VAN DIENSTEN
1. Algemeen
212. De algemene regeling rond het vrije dienstenverkeer is neergelegd in artikels 56 t/m
62 VWEU. Het centrale artikel 56 VWEU verbiedt beperkingen op het vrij verrichten van
diensten binnen de Unie. Dit geldt ten aanzien van Unie onderdanen die in een andere lidstaat
dan de lidstaat van vestiging een dienst willen verrichten. Deze vrijheid richt zich primair tot
de werkgever of zelfstandige: de werkgever of zelfstandige dient zo onbelemmerd mogelijk
diensten te kunnen verrichten in andere lidstaten.
213. Net als het vrij verkeer van personen, heeft deze bepaling rechtstreekse werking en
geldt het eveneens voor niet onder het publiekrecht vallende organen of verenigingen die
krachtens hun rechtsbevoegdheid handelingen stellen die een belemmering op het vrij
verkeer kunnen opleveren.302
214. In artikel 57 VWEU wordt het begrip ‘dienst’ ingekleurd: diensten in de zin van het
verdrag, zijn dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden, voor zover
de bepalingen betreffende het vrij verkeer van goederen, kapitaal en personen op deze
dienstverrichtingen niet van toepassing zijn. Deze laatste zin lijkt deze vrijheid een residuair
karakter te geven: het dient als een soort vangnet wanneer de overige vrijheden niet van
toepassing zijn.303 Zoals hierna wordt besproken, heeft deze vrijheid echter een ruime uitleg
gekregen.
2. De toepasselijkheid op het wegtransport
215. Met name ten aanzien van deze vrijheid zijn in het verleden veel vragen gerezen over
de al dan niet rechtstreekse toepasselijkheid op het vervoer. Artikel 58 VWEU bepaalt namelijk
dat ‘het vrij verkeer van diensten op het gebied van vervoer wordt geregeld door de
bepalingen voorkomende in de titel betreffende het vervoer’.304 Dit vormt aldus een
geschreven uitzonderingsbepaling ten aanzien van het vrij verkeer van diensten.
216. De meeste vragen op het gebied van het wegtransport zijn inmiddels, als gezegd,
ingehaald door het feit dat het vrij verkeer van diensten is ingevoerd door Verordeningen
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Zie bijvoorbeeld HvJ 18 december 2007, C-341/05, ECLI:EU:C:2007:809, ‘Laval’, r.o. 97-98.
Zie ook K. Lenaerts en P. Van Nuffel, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 192.
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Het Hof verwees ook naar deze bepaling in het Franse zeelieden arrest en oordeelde indirect dat deze bepaling
bewerkstelligt dat het vrij verkeer van diensten daar niet rechtstreeks op van toepassing is: HvJ 4 april 1974, C167/73, ECLI:EU:C:1974:35, ‘Commissie/Frankrijk’, r.o. 28. In HvJ 22 mei 1985, C-13/83, ECLI:EU:C:1985:220,
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houden met de bijzondere kenmerken van het vervoer en eventueel kan afwijken van de eenvoudige toepassing
van het vrij verkeer van diensten ex art. 56 VWEU. Zie ook COM(1961), 50, p. 31-32.
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1071/2009 en 1072/2009, behoudens de kwantitatieve bepalingen voor cabotage.305 Zoals
Jannot stelt is het ‘unbestritten’ dat het vrij verkeer van diensten nu dan ook in het geheel
toepasselijk is op het wegtransport.306 Dit betekent dat het vrij verkeer van diensten, inclusief
de uitleg daaraan in de tijd door het Hof, van toepassing is op de sector met in begrip van de
daaromtrent gewezen rechtspraak van het Hof.307
3. Implicaties toepasselijkheid vrij verkeer van diensten
a. Algemeen
217. Ondanks het hierboven aangestipte initieel residuaire karakter van het vrij verkeer van
diensten, is het begrip ‘diensten’ in de rechtspraak van het Hof door de jaren steeds ruimer
geïnterpreteerd. Dit is o.a. te verklaren door de opkomst van de dienstensector, hetgeen
tijdens de oprichting van het EEG-Verdrag in 1957 nog in kinderschoenen stond.308 Voor deze
studie is van belang dat het Hof expliciet heeft uitgemaakt dat het vrij verkeer van diensten
eveneens het recht van een ondernemer omvat om met zijn (gehele) arbeidsbestand over de
grens diensten te verlenen.309
Dat lijkt nu heel gewoon, maar was toentertijd nog geen uitgemaakte zaak. In het algemeen
leek er vanuit gegaan te worden dat niet zozeer het vrij verkeer van diensten, maar wel het
vrij verkeer van werknemers, net zo goed als dat dat voor meer langdurige of daadwerkelijk
emigrerende werknemers het geval was, het exclusieve kader was voor werknemers die voor
hun werkgever tijdelijke werkzaamheden over de grens verrichtten.310 In die visie had de
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Vergelijk HvJ 18 juni 1998, C-266/96, ECLI:EU:C:1998:306, ‘Corsica Ferries II’, r.o. 59 waarin het Hof t.a.v. de
zeevaart expliciet opmerkt dat indien een bepaling, die eventueel het vrij verkeer van diensten belemmert,
voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de vervoerstitel, geen strijd kan opleveren met het vrij verkeer
van diensten.
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Hij stelt vervolgens: ‘Auch hier dürfen folglich Transportunternehmer aus anderen Mitgliedstaaten wegen
ihrer Staatsangehöriggkeit zumindest nicht formal schlechter gestellt werden als die inländischen Unternehmen‘.
Zie D. Jannot, Die Reichweite der Dienstleistungsfreiheit im Güterkrafverkehr der EG: das Ende nationaler
Verkehrsmarktordnungen, Baden-Baden, Nomos Verlag, 1991, p. 54.
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Zie ook Windisch-Graetz, ‘Applicable law for cross-border employment in the transport industry’ 2013, p. 8.
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p. 1 e.v.
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C-113/89, ECLI:EU:C:1990:142, ‘Rush Portuguesa’. Zie ook in deze context HvJ 17 december 1981, C-279/80,
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maart 1996, C-272/94, ECLI:EU:C:1996:147, ‘Guiot’; HvJ 23 november 1999, zaak C-369/96 (en 376/96),
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uitgebreide bespreking hiervan: Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 29-82. Zie verder nog HvJ 18 juli
2007, C-490/04, ECLI:EU:C:2007:430, ‘Commissie/Duitsland’.
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Zie bijvoorbeeld Verschueren, Internationale arbeidsmigratie 1990, p. 337, voetnoot 342.
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dienstverrichter toegang tot de markt via het vrije dienstenverkeer en zijn werknemers
verkregen toegang via het vrije werknemersverkeer.311
Houwerzijl stelt in dit verband dat de Uniewetgever er oorspronkelijk eveneens bewust voor
koos om gedetacheerde werknemers (of scherper: tijdelijk op het grondgebied van een
andere lidstaat werkzame werknemers) uit te sluiten van het vrij dienstenverkeer, en wijst
daarbij op 15, tussen 1964 en 1982, uitgevaardigde richtlijnen waarbij in de considerans
vrijwel telkens expliciet wordt verwezen naar het vrij verkeer van werknemers als het
toepasselijke kader op dergelijke werknemers. Wel werd ook al vanaf de jaren ‘70 erkend dat
een onverbloemde toepassing van een gelijke behandeling via het vrij verkeer van
werknemers op tijdelijke tewerkstellingen de nodige spanningen mee kon brengen en werden
uitzonderingen op deze vrijheid ten opzichte van gedetacheerde werknemers voorgesteld.312
b. Rush Portuguesa – ja, het is een ‘dienst’ ex artikel 56 VWEU
218. In de sleutelzaak Rush Portuguesa buigt het Hof daadwerkelijk het residuaire karakter
van het vrij verkeer van diensten om en oordeelt dat deze vrijheid ook betrekking heeft op het
mee de grens over kunnen nemen van personeel door de dienstverrichter.313 In casu ging het
om de Portugese dienstverrichter Rush Portuguesa die met zijn personeel
bouwwerkzaamheden wilde uitvoeren in Frankrijk. Frankrijk eiste voor deze werknemers
echter werkvergunningen. Een belangrijk detail is dat deze zaak speelde tijdens een
overgangsfase, na toetreding van Portugal in 1986 tot de Unie, waarbij Frankrijk (ter
bescherming van de nationale arbeidsmarkt) een beperking op het vrij verkeer van
werknemers had bedongen ex artikel 216 van het Toetredingsverdrag. De werknemers van
Rush Portuguesa konden daarom niet met een beroep op het vrij verkeer van werknemers
tegen de Franse vergunningsvoorwaarden ageren, waardoor het de vraag was of het vrij
verkeer van diensten hier wellicht geen toegangspas kon verzekeren.
Het Hof oordeelde dat dit het geval was door te overwegen dat het vrij verkeer van diensten
zich tegen de vergunningsvereisten verzet. Vervolgens gaat het Hof nog uitgebreid in op de
vraag waarom de beperking op het vrij verkeer van werknemers door Frankrijk in het
Toetredingsverdrag was opgenomen: het voorkomen van verstoringen op de arbeidsmarkt
door een toevloed aan werknemers. Dit leidt tot één van de kernoverwegingen van de zaak.
Volgens het Hof gaat de argumentatie van de verstoring van de arbeidsmarkt in casu niet op
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Dit blijkt ook duidelijk uit de conclusie van de AG onder de zaak Rush Portuguesa: Conclusie van AG Van Gerven
van 7 maart 1990, ECLI:EU:C:1990:107.
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Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 32.
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HvJ 27 maart 1990, C-113/89, ECLI:EU:C:1990:142, ‘Rush Portuguesa’. Houwerzijl zet deze beslissing in de
politieke achtergrond van de toentertijd heersende hoge werkloosheid en in het verlengde daarvan de groeiende
weerstand tegen een toename van immigranten: Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 81. Zie voor dit
arrest nog: H. Verschueren, ‘Het arrest Rush Portuguesa: een nieuwe wending aan het vrije verkeer van
werknemers in het Europese gemeenschapsrecht’, TVV 1990, p. 3-12.
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omdat de werknemers na voltooiing van hun taak terugkeren naar hun land van herkomst,
zonder dat zij op enig moment toegang krijgen tot de arbeidsmarkt van het ontvangstland.314
219. Het Hof toonde zich echter niet onverschillig tegenover de mogelijke impact op de
sociaal ecomische verhoudingen van ontvangstlanden in dergelijke situaties. Daarom
oordeelde het expliciet dat het Unierecht de lidstaten verder niet belet hun sociale wetgeving
of cao’s toe te passen op tijdelijk op hun grondgebied werkzame werknemers. 315 Met deze
ruime, door Houwerzijl genoemde ‘werkland-arbeidsvoorwaarden-formule’ is het Hof een
stuk minder radicaal dan bijvoorbeeld AG VerLoren van Themaat, daarin bijgestaan door de
Commissie, in zijn veel geciteerde conclusie onder de zaak Seco:
‘Het behoort tot de wezenskenmerken van de onder meer door de vrijheid van dienstverlening
nagestreefde gemeenschappelijke markt, dat iedere werkgever in beginsel van de in zijn land
bestaande kostenvoordelen waaronder lagere loonkosten, in de door het Verdrag eveneens
nagestreefde onvervalste mededinging bij het verrichten diensten in andere lidstaten gebruik
kan maken’.316

220. In de praktijk gingen de lidstaten verschillend om met de door het Hof gegeven
arbeidsvoorwaarden-werkland-formule. In België en Frankrijk bestond bijvoorbeeld
rechtspraak waarbij bijvoorbeeld sprake was van een ruime interpretatie, waar met een
beroep op dat arrest hele delen van het arbeidsrecht dwingend werd toegepast op tijdelijk op
het grondgebied werkzame werknemers.317 Een dergelijke interpretatie van de zaak Rush
Portuguesa mitigeert op die manier de deregulerende gevolgen van de insluiting van tijdelijke
werknemers onder het vrij verkeer van diensten. De verschillende interpretaties in lidstaten
en de rechtsonzekerheid die dit met zich mee bracht, vormt de achtergrond van de
uitvaardiging van de Detacheringsrichtlijn.
c. Finalarte – nee, het is niet ook een ‘werknemer’ ex artikel 45 VWEU
221. Gelet op de specificiteiten van de zaak Rush Portuguesa, kon het echter nog steeds
worden afgevraagd in hoeverre in bepaalde situaties niet toch het vrij verkeer van
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Houwerzijl stelt terecht dat het Hof er een naïef begrip van een arbeidsmarkt op na houdt, o.a. omdat als er
maar genoeg ‘tijdelijke’ werknemers de grens passeren dit wel degelijk invloed heeft op de arbeidsmarkt. Zie
Houwerzijl, ‘Verschillen in toepasselijk arbeidsrecht bij tijdelijke en structurele intracommunautaire
arbeidsmigratie’ 2009, p. 185.
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Conclusie AG VerLoren van Themaat van 16 december 1981, ECLI:EU:C:1981:305. Zie voor dit citaat o.a.
Verschueren, Residence, employment and social rights of mobile persons 2016; Houwerzijl, De
Detacheringsrichtlijn 2005, p. 45; Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 342. Deze
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onderwerp.
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Zie voor een gedetailleerde beschrijving hiervan: Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 88 e.v. Zie voor
België ook: Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht’ 2009, p. 91-158. Conflictenrechtelijk gezien
worden deze regels toegepast via de voorrangsregelleer ex artikel 9 Rome I. In hoofdstuk 8 worden de
onderliggende tradities van de verschillende ruime (zoals in België en Frankrijk) en enge (zoals in Nederland en
Duitsland) benaderingen inzake nog tegenover elkaar gezet.
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werknemers op tijdelijke tewerkstellingen à la Rush Portuguesa mede toepasselijk kon zijn.318
Een definitieve uitspraak van het Hof duurde tot de zaak Finalarte uit 2001: het vrij verkeer
van werknemers is niet van toepassing op werknemers die in dienst van een onderneming
tijdelijk werkzaamheden verrichten over de grens.319 Eén en ander omdat zij geenszins de
bedoeling hebben zich op de arbeidsmarkt van laatstbedoelde lidstaat te begeven, aangezien
zij, na hun taak te hebben volbracht, naar hun land van herkomst terugkeren (r.o. 22).
222. Aldus werd zodoende de reeds lang heersende discussie over de al dan niet
toepasbaarheid van o.a. het beginsel van gelijke behandeling op tijdelijke werknemers en de
moeilijkheden die daarmee gepaard gaan beslecht: een werknemer komt binnen het kader
van het vrij verkeer van diensten in beginsel geen recht toe op een gelijke behandeling ex het
vrij verkeer van werknemers.320
Het Hof herhaalde in de zaak Finalarte ten aanzien van sociale belangen overigens nog wel dat
de bescherming van werknemers één van de dwingende redenen van algemeen belang vormt
(rule of reason) die een beperking op het vrij verkeer van diensten kan rechtvaardigen (r.o.
33). Dit is een jurisprudentieel ontwikkelde uitzondering ten gunste van
werknemersbescherming, waar het Verdrag in beginsel niet persé ruimte voor bood (zie met
name hoofdstuk 8 en 9).
d. Spanning met het arbeidsrechtelijke territorialiteitsbeginsel
223. De insluiting van deze groep van werknemers onder het vrij verkeer van diensten
enerzijds en de uitsluiting van deze groep van het vrij verkeer van werknemers anderzijds
heeft een aantal principiële consequenties.321 Eén van de belangrijkste is dat hierdoor de
primaire focus wordt gelegd op de bescherming van de rechten van de werkgever. Het is de
werkgever die recht heeft op toegang tot de markt van een andere lidstaat, hetgeen zou
kunnen worden belemmerd door de oplegging van sociale bepalingen door het ontvangstland
(die óf al gewaarborgd worden in het herkomstland, óf verschillend en wellicht moeilijk
toegankelijk zijn, óf een hoger niveau van bescherming bevatten). In die zin wordt het vrij
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Zie overigens HvJ 10 februari 2011, C-307/09 (en 308/09 en 309/09), ECLI:EU:C:2011:64, ‘Vicoplus’. Hier
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321
Zie ook uitvoerig hierover Verschueren, ‘Toepasselijk arbeidsrecht in grensoverschrijdende situaties: overzicht
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verkeer van diensten het uitgangspunt waarop sociale bepalingen een belemmering kunnen
vormen en derhalve de rule of reason test moeten kunnen doorstaan.322
224. Dit kan spanningen opleveren met één van de meest principiële uitgangspunten van
het arbeidsrecht, namelijk het territorialiteitsbeginsel: het arbeidsrecht wordt toegepast
binnen de landsgrenzen, ongeacht de hoedanigheid van de werknemer.323 Van Hoek
verwoordt de belangrijkste reden hiervoor bonding:
‘Het wordt in het arbeidsrecht als onwenselijk gezien als werknemers onderling op basis van
loonkosten met elkaar concurreren. De dwingende gelding van arbeidsrechtelijke regelingen
en CAO’s in het interne recht is immers bedoeld om te voorkomen dat werknemers tegen
elkaar worden uitgespeeld’.324

Een afwijking hierop opent mogelijkheden tot het (al dan niet indirect via de werkgever)
concurreren op arbeidsvoorwaarden binnen de grenzen van een lidstaat, met andere
woorden: tot interne sociale concurrentie.
e. Waardering
225. Door de geleidelijke invoering van het vrij verkeer van diensten in de
wegtransportsector wordt de hierbij behorende spanning met het sociaal recht dus ineens
mee overgeheveld naar de arbeidsmobiliteit in de sector. Zoals hierboven al kort opgemerkt
en hierna zal blijken, vormt dit een belangrijk interpretatief kader voor de toepassing van de
relevante conflictenrechtelijke regelingen. Ook voor het wegtransport zal bijvoorbeeld gelden
dat indien het vrij verkeer van diensten toepasselijk is op de concrete wegtransportcasus, deze
vrijheid als uitgangspunt wordt genomen en waarop het opleggen van het arbeidsrecht via de
voorrangsregels ex artikel 9 Rome I, bijvoorbeeld het minimumloon, een belemmering kan
vormen die de rule of reason toets moet kunnen doorstaan. Het vrij verkeer van werknemers
kan vervolgens ook hier niet óók toepasselijk zijn (m.u.v. eventueel uitzendarbeid). In
hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de voorrangsregelleer van artikel 9 Rome I en de rule
of reason toets.
226. Een principieel gevolg van andere aard is het feit dat de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn op het wegtransport, gebaseerd op het vrij verkeer van diensten, in elk
geval op dát punt niet bestreden kan worden. Vervolgens zal het vrij verkeer van diensten de
richtsnoer zijn bij de interpretatie van deze richtlijn, hetgeen gevolgen kan hebben voor de
322

Zie in dit verband C. Barnard, ‘Restricting Restrictions: Lessons for the EU from the US’, Cambridge Law Journal
2009, 2009, p. 576: ‘(…) despite the Court’s talk of balance between economic and social policy, in fact the ECJ’s
‘restrictions’ analysis gives primacy to the economic freedoms and creates a presumption that the national rule
is unlawful. This puts the defendant, usually the state, on the back foot, defending national social policy choices
and showing that the legislation is proportionate’. Zie in dezelfde zin F. Dorssemont, ‘De ontwerp-Verordening
Monti II, oude wijn (azijn) in nieuwe zakken?’, ARA 2012, p. 10.
323
Zie uitvoerig over het territorialiteitsbeginsel: Verschueren, Residence, employment and social rights of mobile
persons 2016.
324
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 8. Zie ook Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn
2005, p. 13.
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toepasselijkheid van de richtlijn op bepaalde (heel tijdelijke) werkzaamheden in het
wegtransport. In hoofdstuk 9 en 10 wordt dit verder besproken.
D. CONCLUSIE
227. In principe kan er vanuit worden gegaan dat het algemene kader inzake de vrijheden
van verkeer toepasselijk is op arbeidsmobiliteit in het wegtransport. Bij het vrij verkeer van
vestiging
bestaat
evenwel
een
gekwalificeerd
vestigingsbegrip
voor
wegtransportondernemingen, hetgeen een nauwere band tussen vestiging en
(transport)activiteiten vereist. Voor het vrij verkeer van diensten bestaat een geschreven
uitzondering ex artikel 58 VWEU, maar is inmiddels doorgevoerd in de sector, behoudens
uitzonderingen ten aanzien van cabotage.
228. Met name de toepasselijkheid van het vrij verkeer van diensten heeft principiële
implicaties voor de interne sociale concurrentieproblematiek in het wegtransport en biedt een
belangrijk interpretatief kader voor de relevante conflictregels in het wegtransport.

III. DE LINK TUSSEN HET UNIERECHT EN HET TOEPASSELIJK ARBEIDSRECHT
A. ALGEMEEN
229. Nu de toepasselijkheid van de vrij verkeersbepalingen in het wegtransport vaststaat,
wordt kort aandacht besteed aan de link en interactie tussen het Unierecht en het
conflictenrecht. Uit de vorige titel volgde al dat het vrij verkeer van diensten invloed kan
hebben, of: beperkingen kan stellen, op de ruimte waarbinnen voorrangsregels via artikel 9
Rome I kunnen worden toegepast. Hieruit blijkt een duidelijke link tussen het Unierecht en
het toepasselijk arbeidsrecht en wordt in hoofdstuk 8 verder besproken.
230. Minder duidelijk is de link ten aanzien van de vraag in hoeverre het (primaire)
Unierecht niet ook verborgen of indirecte conflictregels zou kunnen bevatten, hetgeen in het
rechtsdomein van het arbeidsrecht bijvoorbeeld rechtstreeks relevant kan zijn voor de (niet)toepassing en interpretatie van artikel 8 Rome I. Deze vraag is klassiek, maar nog steeds
actueel en wordt gevoerd op verschillende niveaus en rechtsdomeinen.
231. De achtergrond van dit vraagstuk ligt in het feit dat de Uniewetgever pas in het Verdrag
van Amsterdam in 1997 een stevige bevoegdheidsgrond kreeg voor het conflictenrecht (zie
hoofdstuk 4). Vóór die tijd hebben zowel het conflictenrecht als het Unierecht zich
grotendeels apart van elkaar ontwikkeld, hetgeen nog steeds sporen nalaat als de link tussen
beide rechtsgebieden wordt bekeken.325 Maar eveneens na het Verdrag van Amsterdam en
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C. Kohler, ‘Verständigungsschwierigkeiten zwischen europäischem Gemeinschaftsrecht und internationalem
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‘Europäisches Gemeinschaftsrecht und internationales Privatrecht haben sich lange auf getrennten
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vele daarop volgende conflictenrechtelijke regelingen, blijft sprake van een achterblijvende
coördinatie tussen beide rechtsgebieden.
In die zin werd bijvoorbeeld ook, deels gefinancierd door de Commissie, in 2013 door het Jean
Monnet Lifelong Learning Program een call for papers geïnitieerd om ‘the boundaries of
European Private International Law’ eens goed in kaart te brengen. Bondig werd daarin
vastgesteld:
‘the question of the place of European private international law in a more globalised legal
order, i.e. the difficult but crucial theme of reconciling European private international law to
the legal frameworks that preceded it at national, international and European level, has been
largely neglected to date.’326

Dit is op zich wonderlijk, gelet op het feit dat beide rechtsgebieden veel gemeen hebben,
namelijk het regelen en coördineren van grensoverschrijdende situaties.
B. VAN VERBORGEN CONFLICTREGELS TOT ALGEMENE BEÏNVLOEDING
232. Ten aanzien van de vragen rond eventuele verborgen conflictregels werd/wordt er
bijvoorbeeld op gewezen dat het vrij verkeer van diensten het zogenaamde
‘herkomstlandbeginsel’ zou invoeren, hetgeen tot de toepasselijkheid van het recht van het
herkomstland zou dwingen, ongeacht de in de secundaire Uniewetgeving vastgelegde
conflictregels c.q. nationale conflictregels.
In het domein van het arbeidsrecht leek het Hof in de zaken Viking en Laval in dit verband
ervan uit te gaan dat het arbeidsrecht van het vestigingsland van de werkgever van toepassing
was, terwijl het conflictenrecht zelf werd genegeerd.327 Dit gaf aanleiding tot de vraag in
hoeverre het Hof hiermee in de context van het vrij verkeer een soort herkomstlandbeginsel
had ingevoerd, hetgeen de wetgever met de Bolkensteinrichtlijn ook al eens had
geprobeerd.328 Gelet op de zaak Koelzsch en ook op de ontwikkelingen rond de
Detacheringsrichtlijn, zoals de Handhavingsrichtlijn uit 2014 en het wetgevingsproces rond de
Wijzigingsrichtlijn uit 2018, lijkt het er evenwel op dat geen sprake is van een dergelijk
verborgen conflictregel voor het arbeidsrecht.329
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233. Wel blijft immer het vraagstuk spelen rond de interactie tussen de vrijheden van
verkeer en het ipr. Moesten de interne markt bepalingen geen verborgen conflictregel
bevatten, dan nog staat het Europese, dan wel nationale, conflictenrecht onder directe
invloed van deze beginselen. In het domein van het familierecht drongen dergelijke vragen op
na de zaken Garcia Avello en Grunkin Paul, terwijl in het vennootschapsrecht de zaken
Centros, Überseering en Inspire Art als katalysator fungeerde voor een debat in de rechtsleer
inzake.330
234. Deze invloed kan zowel betrekking hebben op het daadwerkelijk materieel
aangewezen recht, dus eigenlijk op het resultaat van het conflictenrecht, als op de
interpretatie van de conflictregels zelf. Maar hoe dit vervolgens concreet uitwerking krijgt is
dus onduidelijk. Ten opzichte van artikel 8 Rome I lijken de uitgangspunten in grote lijnen
coherent met de regels omtrent het vrij verkeer van werknemers ex artikel 45 VWEU en
diensten ex artikel 56 VWEU.331 Zo is de gewoonlijke werkplek ex artikel 8 lid 2 Rome I de
primaire aanknopingsfactor van het artikel, hetgeen het vrij verkeer van werknemers graag
ziet bij onder dat kader vallende migrerende werknemers: een gelijke behandeling in het
werkland en dus o.a. de toepasselijkheid van het arbeidsrecht van dat werkland.332 Daarnaast
huldigt artikel 8 lid 2 Rome I een soort detacheringsbepaling, hetgeen voorziet in de regel dat
het toepasselijke arbeidsrecht van het gewoonlijke werkland niet verandert bij tijdelijke
werkzaamheden elders. Dit lijkt in overeenstemming met het vrij verkeer van diensten, daar
dit zo min mogelijk belemmeringen oplevert.
Wel kunnen hier spanningen blijven bestaan, bijvoorbeeld bij de specifieke invulling van de
aanknopingsfactoren in artikel 8 Rome I (bv. de directe aanmerking van het ontvangstland in
een detacheringssituatie of een Statutenwechsel na een kort ingevulde ‘tijdelijkheid’ – dit kan
330
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eventueel spanning veroorzaken met art. 56 VWEU) en het feit dat de correctieclausule uit
artikel 8 lid 4 Rome I nog een belangrijke rol speelt (de afwijking van langdurige en
ononderbroken werkzaamheden in een bepaald land – dit kan eventueel spanning
veroorzaken met art. 45 VWEU), waar relevant worden een mogelijk spanningsveld in deze
studie nog aangestipt.

IV. SAMENVATTING
235. De wegtransportsector wordt geregeld in een aparte titel, waardoor er vragen kunnen
rijzen naar de interactie van die titel met de overige secties uit de Verdragen, zoals het vrij
verkeer van personen en diensten.
236. Het vrij verkeer van personen bestaat uit het vrij verkeer van werknemers (art. 45
VWEU) en het vrij verkeer van vestiging (art. 49 VWEU) en voorziet in het verbod personen
die onder deze bepalingen vallen te discrimineren. Deze personen dienen zich dus zo vrij
mogelijk te kunnen bewegen binnen de Unie. Het vereisen van werkvergunningen is in dit
kader bijvoorbeeld uit den boze.
237. Het vrij verkeer van diensten (art. 56 VWEU) voorziet in soortgelijke
verbodsbepalingen ten gunste van dienstverrichters. In de loop der jaren bleek dat onder het
recht van vrije dienstverlening ook het recht valt om werknemers van de dienstverrichters
mee de grens over te nemen om aldaar de diensten te kunnen verrichten. Het opleggen van
het arbeidsrecht van het land waar deze tijdelijke werkzaamheden plaatsvinden zou in die
context een belemmering op het vrij verkeer van diensten kunnen zijn. Dit staat in contrast
met een belangrijk uitgangspunt van het arbeidsrecht, namelijk de territoriale oplegging
ervan. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat de werknemers in deze context
grensoverschrijdende werkzaamheden verrichten niet tegelijk een beroep kunnen doen op
het vrij verkeer van werknemers, met uitzondering voor uitzendkrachten.
238. Dit kader voor arbeidsmobiliteit in de Unie is ook van toepassing op de
wegtransportsector, zij het met een aantal uitzonderingen. Ten aanzien van het vrij verkeer
van vestiging gelden immers bijzondere vestigingsvereisten, hetgeen de band tussen de
vestiging en de economische (transport)activiteiten strakker aantrekt. Voor het vrij verkeer
van diensten geldt een in het VWEU geschreven uitzonderingsgrond in artikel 58 VWEU, maar
dit is inmiddels verwezenlijkt door Verordeningen 1071/2009 en 1072/2009 (m.u.v.
bepalingen inzake cabotage). De bepalingen van het vrij verkeer van diensten zijn daarom
toepasselijk in het wegtransport. Dit heeft prinicipiële implicaties op de interne sociale
concurrentieproblematiek in het wegtransport en biedt een belangrijk interpretatief kader
voor de toepassing van het conflictenrecht in die context.
239. Gelet op de vrij verkeersbepalingen en de invloed daarvan op de arbeidsmobiliteit is
het de vraag wat precies de link is tussen deze bepalingen en het conflictenrecht. Aan deze
vraag wordt al geruime tijd aandacht besteed. Van verborgen conflictregels in het Unierecht
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voor het rechstdomein van het arbeidsrecht lijkt geen sprake te zijn, maar van invloed van het
Unierecht op de toepassing van het conflictenrecht is wel sprake. Dit blijkt met name uit de
ruimte waarbinnen voorrangsregels ex artikel 9 Rome I kunnen worden toegepast. Eén en
ander wordt verderop in de studie nog geanalyseerd.
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HOOFDSTUK 3 ARBEIDSMODELLEN IN HET WEGTRANSPORT
I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
240. In de eerste twee hoofdstukken van dit deel zijn o.a. de spelregels op Unieniveau
besproken waarbinnen verschillende arbeidsmodellen kunnen worden ontwikkeld.
Voortbordurend hierop wordt in dit hoofdstuk een aantal in de praktijk voorkomende
arbeidsmodellen in kaart gebracht dat enerzijds potentieel negatieve implicaties heeft vanuit
het oogpunt van de interne sociale concurrentieproblematiek en anderzijds bijzondere
conflictenrechtelijke vraagstukken kan oproepen. Later in deze studie wordt hierop
teruggegrepen bij de analyse naar de reactie van het conflictenrecht op deze arbeidsmodellen
en, in het verlengde daarvan, de rol van het conflictenrecht in de context van interne sociale
concurrentie in het wegtransport.
241. Op nationaal niveau kan eveneens wetgeving bestaan die (theoretisch) invloed kan
hebben op de ruimte waarbinnen arbeidsmodellen kunnen worden ontwikkeld én op de rol
die het conflictenrecht daarin vervolgens kan spelen. Voor België moet hier als eerst gedacht
worden aan het algemene arbeidsrechtelijke terbeschikkingstellingsverbod. Daarnaast gelden
domein overstijgende leerstukken betreffende fraus omnia corrumpit en de wetsontduiking.
In Nederland is geen sprake van dergelijke regelingen, maar bestaat wel een
transportrechtelijk inleenverbod. Gelet op het praktische belang van deze regelgeving ten
aanzien van de effectieve ruimte waarbinnen arbeidsmodellen kunnen worden ontwikkeld in
deze lidstaten, met name in België, wordt één en ander in dit hoofdstuk kort aangestipt.
242. Inspiratie voor de in kaart te brengen arbeidsmodellen wordt opgedaan uit de in deze
studie onderzochte rechtspraak van zowel het Hof van Justitie als nationale rechtspraak
(België en Nederland). Ook bevatten de studies die ten aanzien van transportstromen en
arbeidsmodellen in het wegtransport zijn verricht waardevol materiaal inzake. Tot slot worden
casus uit interviews (met bijvoorbeeld respondenten van de Belgische en Nederlandse
vakbonden, werkgeversorganisaties en nationale handhavingsinstanties) als inspiratiebron
gebruikt. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de in dit werk geïdentificeerde
arbeidsmodellen zijn gebaseerd op werkelijk in de praktijk voorkomende transportstromen en
arbeidsmodellen.
243. Het wordt niet beoogd elk mogelijk arbeidsmodel en de variaties daarop uitputtend in
kaart te brengen. Het kat- en muisspel in de praktijk zorgt voor continue wisselende casus. Het
is de bedoeling om met de geïdentificeerde arbeidsmodellen op zodanige wijze de algemene
conflictenrechtelijke principes bloot te leggen dat deze zich lenen voor een toepassing op
andere, niet in deze studie besproken, arbeidsmodellen.
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II. VERSCHILLENDE TYPEN ARBEIDSMODELLEN
244. In deze studie wordt een onderscheid gemaakt tussen drie groepen van
arbeidsmodellen: primaire-, secundaire- en specifieke arbeidsmodellen. Het uitgangspunt
hierbij is dat de modellen zich afpelen in EU15-EU13 context.
245. Het primaire arbeidsmodel focust op de drie klassieke transportvormen van bilaterale, crosstrade- en cabotageoperaties en hun impact op EU15 grondgebied. Deze
transportvormen zijn te kwalificeren als detachering met als kenmerk de transnationale
rechtstreekse verrichting van diensten door een onderneming op basis van een
vervoersovereenkomst. Het wordt geanalyseerd hoe het conflictenrecht reageert op de in dit
model voorkomende werkzaamheden op EU15 grondgebied.
Bilateraal transport is transport verricht door een transportbedrijf tussen een lidstaat waar
het is ingezeten en een lidstaat waar het niet is ingezeten. Het transport hoeft niet wederkerig
te zijn. Dus: de verrichting van transport tussen lidstaten A en B door een vervoerder uit
lidstaat A.
Crosstrade is transport verricht door een transportbedrijf tussen twee lidstaten waarin het
bedrijf niet is ingezeten. Dus: de verrichting van transport tussen lidstaten A en B, door een
vervoerder uit lidstaat C.
Cabotage is transport verricht tussen twee punten binnen de grenzen van een lidstaat door
een transportbedrijf die daar niet is ingezeten. Dus: de verrichting van transport binnen
bepaalde punten in lidstaat A door een vervoerder uit lidstaat B.
Bij de uitvoering van deze transportoperaties van A naar B is het soms noodzakelijk een land
te doorkruisen zonder dat daar verder wordt geladen of gelost. Dergelijke doorkruisingen van
een grondgebied door een niet daar ingezeten transportbedrijf worden transitoperaties
genoemd.
246. In talloze rapporten wordt vastgesteld dat bilaterale-, crosstrade- en
cabotageoperaties een aanzienlijke impact kunnen uitoefenen op de sociaal economische
verhoudingen van lidstaten (zie ook de inleiding van deze studie).333 De exponentiële groei
van dergelijke operaties door EU13 transportbedrijven na de uitbreidingen van 2004, 2007 en
2013 en de daarop volgende impact op EU15 lidstaten wordt in dit verband ook gezien als één
van de redenen waarom verschillende EU15 lidstaten unilaterale maatregelen hebben
genomen (en naar verwachting gaan nemen) inzake de toepassing van het minimumloon op
transportactiviteiten vanaf uur één op het grondgebied. Een belangrijk oogmerk van dergelijke
333
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regelgeving is telkens het tegengaan van de negatieve gevolgen van interne sociale
concurrentie die volgen uit deze bilaterale-, crosstrade- en cabotageoperaties.
247. O.a. de concurrentieversterkende invloed die uitgaat van de primaire arbeidsmodellen
heeft mede het ontstaan van de secundaire arbeidsmodellen getriggerd. Deze modellen
worden gekenmerkt door het bestaan van een rechtsverhouding tussen twee transport-,
expeditie-, en/of uitzendbedrijven. Hierbij kan het gaan om in-/uit-/doorlening, postbussen,
uitzending en (onder)aanneming van werk, ofwel: charters.
Een aantal van deze arbeidsmodellen is door transportbedrijven uit EU15 lidstaten opgezet
ter vermijding van het eigen of normaal toepasselijk arbeidsrecht. Dit kan vanzelfsprekend
negatieve implicaties hebben vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie.334 Hoewel
in dit secundaire arbeidsmodel gebruik wordt gemaakt van een (of verschillende)
transportvorm(en) uit het primaire arbeidsmodel, ligt in deze studie bij het secundaire
arbeidsmodel de focus op de impact op de EU15 lidstaat van het inlenende bedrijf waar en
van waaruit wordt gewerkt en vervolgens hoe het conflictenrecht daarop reageert.
248. De specifieke arbeidsmodellen laten zich moeilijk in bovenstaande twee modellen
passen en verdienen een aparte bespreking. Het gaat om: 1. Het onder directe leiding van een
EU13 transportbedrijf verrichten van langdurige of tijdelijke werkzaamheden op en vanaf een
stabiele EU15 standplaats; 2. Nomadische arbeidsmodellen waarin geen standplaats valt aan
te wijzen en waarin de werkzaamheden hoog versnipperd doorheen heel de Unie
plaatsvinden; 3. Top segment arbeidsmodellen waarbij de chauffeurs in dienst zijn van een
EU15 transportbedrijf maar volledig zijn ingebed in een EU13 lidstaat en op heel tijdelijke,
tijdelijke dan wel regelmatige basis een deel van de werkzaamheden verrichten op en vanaf
de EU15 vestiging.
A. DE PRIMAIRE ARBEIDSMODELLEN
249. Typisch voor de primaire arbeidsmodellen van bilaterale-, crosstrade- en
cabotageoperaties is dat de werkzaamheden in uitgangspunt een ‘heel tijdelijk’ karakter
hebben.
Een voorbeeld: Een EU13 transportbedrijf voert op en vanaf de EU13 standplaats doorheen
heel de Unie in verschillende EU15 lidstaten (opvolgend) bilaterale-, crosstrade- dan wel
cabotageoperaties uit. De chauffeurs vertrekken altijd vanuit de EU13 standplaats en keren
daar (uiteindelijk) altijd naar terug. Aldaar genieten zij de normale wekelijkse rusttijden,
ontvangen zij de opdrachten en instructies en organiseren zij de arbeid enzovoorts. Chauffeurs
wonen daar eveneens en zijn onderworpen aan de sociale zekerheid en dragen er belasting
af.
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B. DE SECUNDAIRE ARBEIDSMODELLEN
1. Algemeen
250. In de secundaire arbeidsvoorwaarden wordt van één of andere vorm van detachering
of terbeschikkingstelling tussen twee vervoers-/expeditiebedrijven of een vervoers/expeditiebedrijf en uitzendbedrijf gebruik gemaakt. Dit detacheringselement betekent dat de
werkzaamheden enkel tijdelijk of heel tijdelijk kunnen zijn. Hierna wordt ter illustratie een
aantal voorbeelden gegeven van dergelijke casus. Met name ten opzichte van deze modellen
is het belangrijk op te merken dat er bij elke casus van uit wordt gegaan dat de situatie in
overeenstemming is met het Belgische terbeschikkingstellingsverbod (bv. door ‘ziek of piek’,
uitzendarbeid etc.) en de overige daar geldende leerstukken en het Nederlandse inleenverbod
(zie hierna).
In het bijzonder bij deze modellen kan overigens sprake zijn van variaties die betrekking
kunnen hebben op bijvoorbeeld het aannemen van een werknemer in EU13 met het oog op
directe grensoverschrijdende detachering in EU15 of het roulerend aanbrengen van
chauffeurs in busjes tussen een EU15 standplaats en een EU13 thuisland.335
2. Tijdelijke werkzaamheden via een postbusbedrijf
251. Gelet op de in de voorgaande hoofdstukken besproken reglementering, is het niet
meer mogelijk een zuivere postbusvestiging te openen. Artikel 5 Verordening 1071/2009
vereist in dit verband een ‘reële vestiging’ voor transportbedrijven.
252. De onwenselijkheid van postbussen voor de interne sociale concurrentie problematiek
staat inmiddels genoegzaam vast. Zoals volgt uit hoofdstuk 1, is de Uniewetgever dit in de
loop der jaren ook gaan erkennen. Samen met illegale cabotage en nomadische
arbeidsmodellen, wordt de postbus in de wetgevingsproces rond het Detacheringsvoorstel
2017 expliciet aangemerkt als onwenselijk en een te bestrijden fenomeen.
Niettemin stelt o.a. de Commissie vast dat misbruik inzake nog veel voorkomt.336 Ook laat de
huidige regeling nog steeds ruimte voor een zekere, zij het afgezwakte, vorm van het kunnen
openen van een vestiging elders terwijl de meeste werkzaamheden daar niet plaatsvinden.
Dit leidt ertoe dat transportbedrijven binnen dit kader nog steeds de marges van de wet
kunnen opzoeken, hetgeen een effectieve handhaving bemoeilijkt.
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Uit een interview d.d. 9 juli 2018 met een medewerker van het Nederlandse Belastingdienst
blijkt in het kader van de sociale zekerheid bijvoorbeeld dat sprake is van een exponentiële
groei van een arbeidsmodel waarin gebruik wordt gemaakt van een postbus via de
zogenaamde ‘Cyprus-route’. Feitelijk wordt in een dergelijk model een postbus opgericht in
Cyprus die als formeel-juridische werkgever van daar in dienst genomen chauffeurs geldt,
maar waar feitelijk nauwelijks activiteiten plaatsvinden en waar de chauffeurs al helemaal niet
werken. Chauffeurs worden vervolgens onderworpen aan de sociale zekerheid aldaar. Hoewel
de postbusvestiging in Cyprus evident in strijd lijkt te zijn met het reële voordeel vereiste ex
artikel 5 Verordening 1071/2009, wijst de medewerker erop dat er in de praktijk toch nog
zodanige marge bestaat rond de invulling van het begrip dat bedrijven deze gok wagen. De
effectieve handhaving is vervolgens heel lastig, gelet op belemmeringen tot het leveren van
bewijs ten aanzien van de vestiging in Cyprus en de hoog feitelijke aard van de kwestie.
Jarenlange procedures zijn hiervan het gevolg, hetgeen voor de handhavingsautoriteiten vaak
een te kostbare zaak is.
253. Om deze reden wordt het arbeidsmodel van de postbus meegenomen in deze studie.
Hoewel het aldus hoofdzakelijk neerkomt op een strakke handhaving en controle inzake, zou
het conflictenrecht dit arbeidsmodel in theorie immers niet mogen faciliteren.
254. Een specifiek voorbeeld betreft een EU15 transportbedrijf dat een ‘vestiging’ opent in
een EU13 lidstaat, waar de chauffeurs officieel in dienst treden. Chauffeurs werken vervolgens
voornamelijk in en vanuit de EU15 vestiging, of een ander EU15 inlenend bedrijf of een losse
EU15 standplaats, doorheen heel de Unie. Chauffeurs worden onderworpen aan de sociale
zekerheid van de postbusvestiging. Op de postbusvestiging is al dan niet een administratief
medewerker in dienst.
3. Tijdelijke werkzaamheden via detachering of collegiale inleen
255. Een ander arbeidsmodel in de Europese wegtransportsector heeft betrekking op
tijdelijke detachering van chauffeurs tussen twee, al dan niet aan elkaar gelieerde,
transportbedrijven. De in Nederland toegelaten vorm hiervan staat beter bekend als de
‘collegiale inleen’.
256. Denk concreet aan een EU15 transportbedrijf dat tijdelijk van een EU13
transportbedrijf een aantal chauffeurs inleent voor het verrichten van transport in en vanuit
die EU15 lidstaat doorheen de Unie.337 De chauffeurs rijden op de vrachtwagens en
vergunningen van het EU15 transportbedrijf. Het inlenende EU15 transportbedrijf oefent in
meer of mindere mate gezag uit over de ingeleende chauffeurs. Het EU13 transportbedrijf kan
in de praktijk allerlei vormen hebben: het kan een dochter- of zusteronderneming zijn van het
EU15 transportbedrijf of het kan een geheel zelfstandig transportbedrijf zijn. Het staat vast
337
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dat de chauffeurs gewoonlijk voor het EU13 transportbedrijf werken, eventueel in- en vanuit
die EU13 lidstaat of op een standplaats elders.
4. Tijdelijke werkzaamheden via een uitzendbedrijf338
257. In de Europese transportsector wordt eveneens gebruik gemaakt van een
arbeidsmodel waarin uitzendarbeid wordt verricht. Een in de Nederlandse rechtspraak
teruggevonden arbeidsmodel betreft het tijdelijke detacheren van chauffeurs via
uitzendbedrijven.
258. Uit de Nederlandse zaak De Mooy blijkt dat in dit kader bijvoorbeeld sprake kan zijn
van een EU15 transportbedrijf dat een uitzendbedrijf in EU13 opent, alwaar chauffeurs
worden aangeworven en direct worden gedetacheerd naar het EU15 transportbedrijf.339 Het
begin- en eindpunt van de transportritten ligt in de EU15 lidstaat. Ook worden daar de
vrachtwagens gestald en wordt de wekelijkse rust genomen op faciliteiten aldaar.
5. Heel tijdelijke c.q. tijdelijke werkzaamheden via charters
259. Charters in zuivere vorm betreft de aanneming van werk en worden net als de primaire
arbeidsmodellen veelal getypeerd door de heel tijdelijke werkzaamheden op en/of vanaf een
bepaald grondgebied, maar worden hier geschaard onder de secundaire arbeidsmodellen
omdat er sprake is van een detacheringsconstructie tussen twee bedrijven.
260. Het fenomeen van de charter komt van oudsher zeer veel voor in het wegtransport.
Dit heeft o.a. te maken met de economische karakteristieken van de wegtransportmarkt,
waarin, hoewel afhankelijk van de lidstaat, een tweedeling gemaakt kan worden tussen
enerzijds een groot aantal kleine transportbedrijven en anderzijds een klein aantal grote
transportbedrijven die veelal ook uitgebreidere logistieke diensten leveren.340 Zoals al
aangestipt in de inleiding van de studie, blijkt uit cijfers dat de grote transportbedrijven (+50
werknemers) enerzijds 1% van het totaal aantal bedrijven vormt en anderzijds dat zij wel 40%
van de totale marktwaarde wegzetten.341 Dit doen zij o.a. door werk uit te besteden aan kleine
338
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transportbedrijven. De uitbesteding vindt daarnaast ook veel plaats tussen kleinere bedrijven.
Deze uitbestedingen zijn parallel aan de liberalisering en internationalisering van de sector
exponentieel gestegen.
261. Bij charters kan aldus sprake zijn van heel tijdelijke werkzaamheden in en vanuit het
inlenende EU15 transportbedrijf, zonder dat daarbij gesproken kan worden van een tijdelijke
standplaats aldaar, terwijl de gewoonlijke standplaats in het EU13 herkomstland is te
lokaliseren (denk aan de zogenaamde spot- of incidentele charters). Meer concreet verricht
een EU13 transportbedrijf in aanneming van werk voor een EU15 transportbedrijf transport
tussen die EU15 lidstaat en een andere EU15 lidstaat: in dit geval dus een crosstradeoperatie
met een schakel ertussen.
262. Eveneens kan in het chartermodel sprake zijn van werkzaamheden die tijdelijk zijn, en
dus niet enkel heel tijdelijk, waarbij het opdrachtgevende EU15 transportbedrijf gezien kan
worden als tijdelijke standplaats. Hier kunnen zich lastige afbakeningsproblemen voordoen:
hoewel het er bij charters strikt genomen gaat om de aanneming van werk (leveren van een
dienst), kan het afhankelijk van de concrete omstandigheden feitelijk gaan om een
terbeschikkingstelling (leveren van arbeid).342
263. Zoals volgt uit een behoorlijk aantal zaken in de Nederlandse rechtspraak, kan er van
het charterarbeidsmodel misbruik worden gemaakt door bijvoorbeeld opvolgend en langdurig
charteropdrachten uit te besteden aan EU13 transportbedrijven die steevast op en vanuit de
standplaats in Nederland (EU15) internationaal transport verrichten.343 In sommige gevallen
is het EU13 transportbedrijf volledig afhankelijk van deze in Nederland beginnende en
eindigende charteractiviteiten.
C. DE SPECIFIEKE ARBEIDSMODELLEN
1. Langdurige of tijdelijke werkzaamheden op en vanaf een stabiele EU15 standplaats
264. Het eerste specifieke arbeidsmodel dat in deze studie wordt geïdentificeerd dat in de
Europese wegtransportsector voorkomt is een model waarin sprake is van een EU15
standplaats waar en van waaruit onder directe leiding van het EU13 bedrijf langdurig of
tijdelijk transportoperaties worden verricht, zonder dat daar enige vestiging van het EU13
transportbedrijf aanwezig is en zonder dat gebruik wordt gemaakt van enige
detacheringsconstructie met een EU15 transportbedrijf aldaar. Op een IRU bijeenkomst op 3
februari 2016 verwezen transportbedrijven naar dit arbeidsmodel en het feit dat dit veel
342

Soortgelijke problematiek speelt ten aanzien van de vraag in hoeverre sprake is van een detachering waarbij
het gezag wel of niet is overgedragen (en dus wellicht verboden is op grond van het Belgische
terbeschikkingstellingsverbod – zie kort nog hierna). Zie voor dergelijke afbakeningsproblematiek ook: J.
Zwemmer, ‘Contracting: over afbakeningsproblemen met uitzending, schijnconstructies en juridisch houdbare
varianten’, AR Updates 2014, p. 1017.
343
Vergelijk voor een dergelijk chartermodel overigens ook de Belgische zaak: Arbrb. Antwerpen 14 april 2016,
AR.12.7265.A en tussenvonnissen van 30 april 2015 en 19 maart 2015 (Szarvas).
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voorkomt in de sector. Het werd omschreven als een arbeidsmodel dat werkt als ‘absolute
opposite of letterbox constructions: there is a lot of business going on, but no establishment’.
265. Dit arbeidsmodel lag ten grondslag aan de zaak Koelzsch, waarbij sprake was van
langdurige, dan wel permanente, werkzaamheden op een standplaats anders dan de
vestigingsplaats van de werkgever:344 toegepast in een EU15-EU13 context gaat het dan
bijvoorbeeld om een casus waarin een chauffeur in dienst van een EU13 transportbedrijf
langdurig werkt op en vanaf een EU15 standplaats. De chauffeur woont daar ook, organiseert
daar het werk, ontvangt daar instructies enz…
2. Heel tijdelijke werkzaamheden in nomadische arbeidsmodellen
266. Een ander veel opduikend arbeidsmodel in het Europese wegtransport is het
nomadische arbeidsmodel. In een dergelijk model kan vaak niet gesproken worden van enige
standplaats, maar is slechts sprake van zuivere laad- en/of losplaatsen die langdurig kunnen
cumuleren. Denk aan werkzaamheden voor de duur van weken of zelfs maanden die
opvolgend plaatsvinden van lidstaat A naar B, van B naar C, van C naar D, van D naar E
enzovoorts. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde ‘wisselplaatsen’: een
transport vangt bijvoorbeeld ergens aan en van daaruit werken chauffeurs weken doorheen
de Unie en worden vervolgens vanuit een bepaald punt in de Unie afgelost door een andere
chauffeur en met een busje terug naar huis gebracht (en keren dus niet terug naar het
beginpunt). In verschillende rapporten wordt in dit verband vastgesteld dat terwijl EU15
chauffeurs maximaal één week weg zijn van huis bij een gemiddelde internationale
transportoperatie, EU13 chauffeurs gemiddeld maar liefst drie tot vier weken achtereen van
huis kunnen zijn.345
267. De Commissie identificeert een dergelijk model expliciet als sociaal onwenselijk en
besteedt hieraan relatief veel aandacht in recente beleidsdocumenten. In de
effectbeoordeling bij het Detacheringsvoorstel d.d. 31 mei 2017 wordt een situatie
beschreven van chauffeurs uit EU13 en derdelanden die tewerk worden gesteld door
transportbedrijven in EU13 lidstaten, maar enkel in EU15 lidstaten op hoog nomadische wijze
transportactiviteiten verrichten:
‘They are paid low Eastern European wages while working for several uninterrupted months in
Western Europe. A Romanian driver who transported goods in Denmark, claimed that his monthly
salary averaged to 477 EUR, whereas a Danish driver can expect a salary of EUR 2,200. These
drivers have usually no access to adequate sleeping, toilet or hygiene facilities and are exposed to
long periods away from their homes’.346
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Zie kort al de inleiding van deze studie; zie uitgebreid hoofdstuk 6 en 7.
Zie bijvoorbeeld Europees Parlement, Road Transport Hauliers in the EU: Social and Working Conditions 2017,
p. 63.
346
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017, p. 19.
345
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Op 31 januari 2018 wordt in de mondelinge toelichting op het wegtransportpakket door een
Commissielid gesteld dat voor dergelijke arbeidsmodellen geen plaats meer zou moeten zijn
binnen de Unie.347 Mede in deze context wordt in het wegtransportpakket o.a. een
cabineverbod en ‘return-to-base’ regel voorgesteld (zie hoofdstuk 1).
3. Top segment arbeidsmodellen
268. Met name in het top segment kan een arbeidsmodel voorkomen dat afwijkt van elk
hierboven besproken model omdat chauffeurs rechtstreeks in dienst zijn bij een EU15
transportbedrijf, maar volledig zijn ingebed in een EU13 lidstaat. Er is bijvoorbeeld een EU13
standplaats aanwezig waar en van waaruit het belangrijkste deel van de werkzaamheden
plaatsvindt, waarnaar chauffeurs altijd terugkeren. Chauffeurs wonen daar bijvoorbeeld ook
en zijn aldaar onderworpen aan de sociale zekerheid en belastingplicht. Niettemin voeren
chauffeurs af en toe of op regelmatige basis een klein gedeelte van de werkzaamheden uit op
en vanaf de EU15 vestiging.
269. In de Nederlandse zaak Visbeen stond een dergelijk model centraal, zij het niet in
EU15-EU13 context.348 Het ging om het grote Nederlands transportbedrijf Visbeen dat
rechtstreeks Engelse chauffeurs in dienst heeft en volledig heeft tewerkgesteld in het
Verenigd Koninkrijk. Er is een rechtskeuze uitgebracht voor Engels recht. De chauffeurs
gebruiken hun huis als standplaats en vertrekken van daaruit en keren daar telkens naar terug.
Chauffeurs kunnen doordeweeks aaneenvolgend van huis zijn, maar komen in het weekend
standaard terug en genieten daar hun wekelijkse rustperiodes enz… De ritten liggen
versnipperd over het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland, terwijl zij worden verricht op
een Nederlandse transportvergunning. De kort geding rechter achtte het bewezen dat 70%
van de ritten wordt verricht in het Verenigd Koninkrijk en slechts 15% in Nederland.

III. NATIONALE BEPERKINGEN INZAKE DETACHERING
270. Met name ten aanzien van de secundaire arbeidsmodellen is het van belang te wijzen
op het feit dat zowel in België als Nederland beperkingen bestaan ten aanzien van deze
arbeidsmodellen. De ruimte die de Uniewetgeving inzake biedt, kan op nationaal niveau dus
beperkt worden en kan voor de praktijk in de desbetreffende lidstaat invloed hebben op het
kunnen hanteren van de verschillende arbeidsmodellen en eveneens op de rol die het
conflictenrecht daarin heeft te spelen. Hoewel in deze studie in het algemeen wordt
aangenomen dat de hierboven geïdentificeerde arbeidsmodellen voldoen aan de nationale
wetgeving inzake, wordt één en ander voor het praktische belang onder deze titel kort
aangestipt.
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Zie ook hoofdstuk 10 bij de bespreking van het Detacheringsvoorstel.
Rb. Rotterdam (ktr.) (kg.) 4 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6877 (Visbeen).
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A. BELGIË
1. Terbeschikkingstellingsverbod
271. In België bestaat sinds lange tijd een algemeen terbeschikkingstellingsverbod. 349 In
deze paragraaf wordt met name gefocust op het internationale toepassingsbereik van dit
verbod en in hoeverre het van toepassing is op de hoog mobiele werkzaamheden in het
wegtransport. De materiële inhoud van het verbod wordt, gelet op de conflictenrechtelijke
focus van dit werk, vervolgens zeer beknopt besproken en dan met name vanuit de invalshoek
van de arbeidsmodellen. Voor een gedetailleerde analyse van het verbod wordt verwezen
naar algemene rechtsleer inzake.
a. Kader, doelstelling en sancties
272. Het terbeschikkingstellingsverbod houdt in dat het is verboden om personeel ter
beschikking te stellen aan een derde wanneer dit gepaard gaat met enige gezagsdelegatie.350
Hierop bestaan twee belangrijke uitzonderingen: het ter beschikking stellen via
uitzendbureaus en de tijdelijke terbeschikkingstelling. Dit laatste moet o.a. tot doel hebben
om aantoonbare tijdelijke vermeerdering van werk op te vangen of om arbeidsongeschikte
werknemers te vervangen (‘piek of ziek’ arbeid).
273. De reden van invoering van het verbod was het tegengaan van misbruiken door
koppelbazen in de jaren ’80: het kwam veel voor dat koppelbazen goedkope werknemers
ronselden en uitleende aan ondernemingen waarbij de werknemers te weinig of geen loon
kregen, maar zich vervolgens enkel konden wenden tot de koppelbaas en niet tot de
onderneming waarvoor zij feitelijk werkten. De koppelbazen waren ondertussen dan al vaak
met de noorderzon vertrokken. In deze tijden staat het verbod echter steeds meer in het licht
van het tegen gaan van sociale fraude en meer specifiek arbeidsmodellen waarin gebruik
wordt gemaakt van detachering van buitenlandse goedkopere arbeidskrachten. 351
274. De sancties op het overtreden van het verbod zijn niet mals. Volgens artikel 31 par. 2
Uitzendarbeidswet is de arbeidsovereenkomst nietig vanaf het begin van de uitvoering van de
arbeid bij de gebruiker.352/353 Gelet op het openbare orde karakter,354 gaat het om absolute
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Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987 (hierna: de Uitzendarbeidswet). Zie ook Wet van
28 juni 1976, BS 7 augustus 1976.
350
Sichien, ‘Het verbod op terbeschikkingstelling opnieuw aangeschroeft’ 2015, p. 148.
351
Jorens noemt dit ‘moderne koppelbazerij’: Jorens, Handboek Europese detachering en vrij verkeer van
diensten 2009, p. 5.
352
Dit betreft de burgerrechtelijke sancties. Eveneens kunnen strafrechtelijke sancties worden opgelegd.
353
Overigens treft de nietigheid enkel de overeenkomsten waarbij een werknemer wordt aangeworven om ter
beschikking te worden gesteld en niet de terbeschikkingstelling van een vaste werknemer. Zie Arbh. Brussel 28
juni 2011, Soc.Kron 2012, 514: Arbh. Brussel 9 juni 2009, JTT 2009, 428; Arbh. Brussel 10 juni 2008, TBH 2012,
173; Arbh. Luik 15 mei 2003, RG.30786.02 www.juridat.be.
354
Niet te verwarren met de internationaal privaatrechtelijke openbare orde (zie hoofdstuk 8).
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nietigheid. Daarnaast wordt de gebruiker vanaf dat moment beschouwd als de werkgever en
is hij verbonden aan de ter beschikking gestelde werknemers door een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde tijd (hetgeen vanuit de kant van de werknemers ineens opzegbaar is). De
gebruiker en de uitlener worden beide hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van sociale
bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die voortvloeien uit de overeenkomst waarmee
de gebruiker en de werknemer geacht worden verbonden te zijn.355
275. In geval van internationale detachering, moet alvorens besloten kan worden tot een
integrale toepassing van het Belgische arbeidsrecht eerst via het conflictenrecht worden
getoetst of het Belgische arbeidsrecht van toepassing is. Het spontane ontstaan van een
arbeidsovereenkomst met de gebruiker houdt dus niet tegelijkertijd een soort
conflictenrechtelijke sanctie in ten opzichte van het gehele Belgische arbeidsrecht. Dit wordt
bevestigd door het Arbeidshof Brussel in een zaak van 28 juni 2011.356
b. Territoriaal en extraterritoriaal toepassingsgebied
276. Zoals Jorens opmerkt staat het ‘buiten kijf’ dat buitenlandse werkgevers met deze wet
geconfronteerd kunnen worden.357 Niet alleen wordt deze wet in België beschouwd als
voorrangsregel of als bepaling van openbare orde,358 ook staat het onderwerp opgenomen in
artikel 3 lid 1 sub c Detacheringsrichtlijn, hetgeen ruimte biedt voor de toepasselijkheid van
de wet op tijdelijk op het grondgebied van België gedetacheerde werknemers.
Het Hof van beroep Gent overweegt in lijn hiermee in een wegtransportzaak dat ‘het verbod
van terbeschikkingstelling (…) ook van toepassing [is] op buitenlandse werkgevers die in België
werknemers tewerkstellen in acht genomen het openbare orde karakter ervan’. En ook: ‘Het
verbod van terbeschikkingstelling is als bepaling van bijzonder dwingend recht rechtstreeks
toepasselijk wanneer een buitenlandse werkgever zijn werknemer ter beschikking stelt van
een Belgische onderneming die op een niet toegelaten wijze werkgeversgezag uitoefent over
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Corr. Gent 3 december 2015, 2014.PGG.61 2014.VJ12.53. Sichien, ‘Het verbod op terbeschikkingstelling’ 2015,
p. 156. Overigens is t.a.v. het moeten betalen van de Belgische sociale bijdragen directe strijdigheid aangenomen
met Verordening 883/2004. Indien Verordening 883/2004 inzake de coördinatie van de sociale zekerheid het
socialezekerheidsstelsel van het herkomstland aanwijst, kan deze Belgische sanctie aan de toepasselijkheid
hiervan niet af doen, zie Cass. 2 juni 2003, www.juridat.be. Zie uitgebreid Jorens, Handboek Europese detachering
en vrij verkeer van diensten 2009.
356
Arbh. Brussel 28 juni 2011, Soc.Kron 2012, 514. Hierin ging het om een verboden terbeschikkingstelling van
een vaste medewerker uit de Verenigde Staten naar België. Hierdoor ontstond een arbeidsovereenkomst met
de Belgische gebruiker, maar het Hof verduidelijkt dat het Belgische arbeidsrecht toepasselijk is op basis van
artikel 6 lid 2 EVO en dus niet rechtstreeks op grond van het intreden van de sanctie. Vergelijk Arbh. Brussel 3
maart 2015, RABG 2016, 184.
357
Jorens, Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten 2009, p. 357.
358
Cass. 1 december 2008, JTT 2009, 67; Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 december 2016, S.2013.845.N; Arbrb.
Hasselt 15 juli 1995, AR.934197. Zie voor een bespreking van het leerstuk van voorrangsregels en de openbare
orde hoofdstuk 8.
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deze werknemer’.359 Als scoperule wordt hier dus het verrichten van arbeid in België
gehanteerd.
277. Hetzelfde Hof van beroep rekt deze aanknopingsfactor echter specifiek op ten aanzien
van het wegtransport, waar het overweegt dat de rechtbank terecht opmerkt ‘dat geenszins
wordt betwist dat de chauffeurs (…) arbeidsprestaties verrichtten op Belgisch grondgebied
zodat het verbod van terbeschikkingstelling op hen van toepassing was, zelfs al waren zij
werkzaam in verschillende lidstaten’.
Wel voelt het Hof van beroep de behoefte hier te nuanceren in die zin dat het erop wijst dat
chauffeurs ook daadwerkelijk hoofdzakelijk werkzaam waren op Belgisch grondgebied,
hetgeen volgens het Hof van beroep wordt bewezen uit het gegeven dat de vrachtwagens
steevast vanuit België (Maldegem) vertrokken en dat de chauffeurs met een bedrijfswagen
vanuit Tsjechië naar daar werden gebracht. Het begin- en eindpunt van de professionele
vervoerstrajecten situeerde zich volgens het Hof van beroep aldus telkens in België (nr. 14).
Deze nuance van het Hof van beroep lijkt te impliceren dat voor toepasselijkheid van de
terbeschikkingstellingswet de werkzaamheden hoofdzakelijk in België moeten worden
verricht.360 Dit impliceert overigens tegelijkertijd een zekere semi extraterritoriale werking
van de wet; in deze situatie kan de wet immers toepasselijk zijn op werkzaamheden buiten
België.
278. Bij een terbeschikkingstelling vanuit België naar een buitenlandse werkgever, waarbij
werkzaamheden buiten België worden verricht, geldt het verbod logischerwijs niet: het
verbod heeft in principe geen totale extraterritoriale werking.361 Het Arbeidshof Antwerpen
oordeelt in dat verband duidelijk dat de territoriale werking van de wet tot België is beperkt:
‘Ze is niet toepasselijk op de terbeschikkingstelling van een werknemer aan een buitenlandse
werkgever’.362 Wel kunnen dergelijke detacheringen vanzelfsprekend onderworpen zijn aan
buitenlandse wetgeving inzake.
c. Implicaties voor de arbeidsmodellen
279. Personeel mag dus niet onder het gezag worden gebracht van een derde (de
gebruiker). Wel kunnen werknemers in het kader van (onder)aannemingsovereenkomsten
359

Corr. Gent 3 december 2015, 2014.PGG.61 2014.VJ12.53. Zie in eerste aanleg: Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 19
mei 2014, GE69.98.883.13.
360
Zie in gelijke zin: Arbh. Gent 13 juni 2012, TGR-TWVR 2014, 83. Hierin werd overwogen dat Belgische politieen veiligheidswetten, zoals de Uitzendarbeidswet, enkel van toepassing zijn op werknemers die gewoonlijk in
België werken. Echter, indien de situatie onder de Detacheringsrichtlijn en de Belgische omzettingswet valt,
bestaat er ruimte voor onmiddellijke toepassing op tijdelijk op het Belgisch grondgebied gedetacheerde
werknemers. Dit wordt bevestigd in Arbh. Brussel 28 juni 2011, Soc.Kron 2012, 514; Arbh. Brussel 6 september
2012, Soc.Kron 2013, 24. Dit zal, gelet op het ruime toepassingsgebied van de Belgische omzettingswet, in veel
gevallen zo zijn (zie hoofdstuk 9).
361
Vergelijk ten aanzien van de voorganger van de Wet van 24 juli 1987: Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het
internationaal privaatrecht 1981, p. 266.
362
Arbh. Antwerpen 20 juni 2002, R.H.A. 2003, 215.
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worden ingezet bij derden. Voor het wegtransport betekent dit dat de primaire
arbeidsmodellen, inclusief de verrichting van heel tijdelijke werkzaamheden via charters uit
het secundaire arbeidsmodel en in specifieke arbeidsmodellen, buiten het verbod vallen.
280. Om
te
kunnen
oordelen
of
sprake
is
van
een
toegelaten
(onder)aannemingsovereenkomst of dat wellicht sprake is van een verboden
terbeschikkingstelling vormt ‘gezag’ het sleutelbegrip. Het draait om de vraag in hoeverre
sprake is van gezagsoverdracht tussen de uitlener en gebruiker.363 In het algemeen is het de
opvatting dat het moeilijk is de grens te trekken tussen de toegelaten (onder)aanneming en
de verboden terbeschikkingstelling.364 Ten aanzien van specifieke criteria bestaat in
rechtspraak en rechtsleer geen overeenstemming.365
281. Wel volgt uit het criterium rond gezag dat het verrichten van tijdelijke werkzaamheden
in secundaire arbeidsmodellen niet zonder meer is toegelaten in België, behalve uitdrukkelijk
de uitzendconstructie en tijdelijke terbeschikkingstelling bij aantoonbare ‘piek of ziek’.
Postbussen worden hierdoor direct geraakt. In de speciaal voor het wegtransport ontwikkelde
op 24 april 2017 gepubliceerde guidelines van de handhavingsambtenaren wordt er expliciet
op gewezen dat het terbeschikkingstellingsverbod dergelijke constructies verbiedt omdat ‘de
moeder/voornaamste opdrachtgever in de realiteit het werkgeversgezag op de
desbetreffende chauffeurs zal uitoefenen’.366 In Belgische rechtspraak waarin een
postbusconstructie centraal staat, wordt deze constructie dan ook vaak met succes
363

Cass. 6 september 2005, www.juridat.be; Brussel 30 maart 2001, JTT 2001, 431; Arbh. Brussel 9 juni 2009, JTT
2009, 428; Arbrh. Brugge 20 juni 2007, TGR 2007, 371; Arbrb. Gent 24 november 1994, Soc.Kron 1996, 296. Wel
zijn sommige vormen van gezagsoverdracht naar de gebruiker dan weer wel toegelaten. In 2000 werden de
criteria hiervoor versoepeld, zodat meer ruimte bestond voor het kunnen ter beschikking stellen van personeel.
Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 31 augustus 2000. Zie ook
wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, Parl. St. Kamer 1999-2000, nr. 0756/001, 89.
Na het constateren van toegenomen onwenselijke praktijken van beunhazerij en malafide constructies, werden
deze criteria in 2014 echter weer terug aangescherpt. Programmawet van 27 december 2012, BS 31 december
2012. De huidige regels gaan er vanuit dat gezagsoverdracht enkel mogelijk is indien in een geschreven
overeenkomst wordt gespecificeerd welke soort instructies er mogen worden gegeven, met dien verstande dat
het instructierecht van de gebruiker het werkgeversgezag ‘op geen enkele wijze’ mag uithollen. Dit lijkt
paradoxaal, gelet op het feit dat instructierecht van een gebruiker per definitie het werkgeversgezag uitholt, hoe
marginaal dat instructierecht ook moge zijn. Zie ook Sichien, ‘Het verbod op terbeschikkingstelling opnieuw
aangeschroeft’ 2015, p. 162.
364
Sichien, ‘Het verbod op terbeschikkingstelling opnieuw aangeschroeft’ 2015, p. 152; M. Goldfays, La mise de
travailleurs à la disposition d’utilisateurs, Prêter n’est pas donner, Waterloo, Kluwer, 2013; F. Tilleman, ‘Het
sluipend gevaar van de terbeschikkingstelling’, Or. 1997, 129.
365
Zie voor een voorbeeld van een lijstje van cumulatieve voorwaarden waaraan voldaan zou moeten zijn, wil
geen sprake zijn van verboden gezagsuitoefening : Sichien, ‘Het verbod op terbeschikkingstelling opnieuw
aangeschroeft’ 2015, p. 160. Zie tamelijk uitgebreid: Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 december 2016, S.2013.845.N;
Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 21 december 2016, GE65.L9.2165-12. Sichien merkt nog op dat het er in de kern om
gaat dat een ter beschikking gestelde werknemer niet ‘geïntegreerd’ raakt in de onderneming van de gebruiker.
Dit wordt bevestigd door Arbh. Brussel 3 maart 2015, RABG 2016, 184. Na een uitvoerige toets in hoeverre sprake
zou kunnen zijn van een verboden terbeschikkingstelling, waarop de werknemer zich beriep, kwam het er feitelijk
op neer dat werknemer niet werkelijk geïntegreerd kon worden geacht bij de inlenende onderneming waardoor
het beroep van de werknemer faalde.
366
Guidelines
2017,
p.
9-10.
Deze
guidelines
zijn
vrij
online
raadpleegbaar:
https://www.siod.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/guidelines_transport_24_04_17_nl.pdf.
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aangevochten via het terbeschikkingstellingsverbod. Het conflictenrecht speelt hierin geen
rol.
Vervolgens kan het verbod in het bijzonder het secundaire arbeidsmodel van de tijdelijke
detachering c.q. ‘collegiale inleen’ raken. In dit verband wordt in dezelfde guidelines het
volgende voorbeeld gegeven dat in strijd wordt geacht met het terbeschikkingstellingsverbod:
‘Een transportonderneming die zijn wagens met chauffeur ‘uitleent’ of ‘plaatst’ bij een
logistieke dienstverlener. De logistieke dienstverlener krijgt deze bemande wagens
‘toegewezen’ en kan ze inplannen naar eigen goeddunken. Vanuit strikt arbeidsrechtelijk
standpunt is dit verboden en dit doordat de logistieke dienstverlener in de realiteit het
werkgeversgezag op de desbetreffende chauffeurs zal uitoefenen’.367

Merk op dat het er bij dit verbod dus niet toe doet in hoeverre de in- en uitlenende bedrijven
aan elkaar zijn gelieerd. In die zin raakt het verbod ook de heel gewone intra-concern ter
beschikking stelling tussen nauw aan elkaar gelinkte ondernemingen.368
2. Algemene leerstukken inzake fraus omnia corrumpit en de wetsontduiking
282. Naast het terbeschikkingstellingsverbod, bestaan in België twee algemene leerstukken
die een rol kunnen spelen in het kader van de te ontwikkelen arbeidsmodellen: het leerstuk
van fraus omnia corrumpit
en de wetsontduiking. Anders dan het
terbeschikkingstellingsverbod, zien beiden niet enkel op het domein van het arbeidsrecht,
maar strekken ze zich uit over uiteenlopende domeinen van het Belgische recht. Omdat een
analyse hiervan buiten het bestek van deze studie valt, wordt één en ander hier zeer beknopt
besproken en dan met name in de context van het arbeidsmodel van de postbus waar beide
leerstukken een rol kunnen spelen.369
283. Meer specifiek kan het fraus omnia corrumpit beginsel worden aangewend in
strafrechtelijke context bij de handhaving van het arbeidsrecht en voorziet het erin dat men
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Guidelines 2017, p. 9. Er wordt overigens nog correct gewezen op het feit dat het enkele verhuren van een
chauffeur met vrachtwagen wettelijk niet mogelijk is.
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Volledigheidshalve: het verbod ziet niet op een situatie waarin een onderneming een werknemer detacheert
aan een andere exploitatiezetel dan diegene waar de werknemer normaal werkt. Dit werd in 2005 door het Hof
van Cassatie bevestigd. Cass. 6 september 2005, www.juridat.be.
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Zie voor een uitvoerige bespreking: J. Romain, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé:
des atteintes à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier (Fraus omnia corrumpit), Brussel, Bruylant,
2000; P. Van Ommeslaghe, ‘Un principe général du droit: fraus omnia corrumpit’ in P. Martens (ed.), Liber
amicorum Paul Martens: l’humanisme dans la résolution des conflits. Utopie ou réalité?, Brussel, Larcier, 2007,
p. 591 e.v.; X. Dieux, ‘Développements de la maxime “fraus omnia corrumpit” dans la jurisprudence de la Cour
de cassation de Belgique’ in P. Foriers, L. Simont en X. Dieux (eds.), Actualité du droit des obligations, Brussel,
Bruylant, 2005, 127 e.v. A. Lenaerts, ‘The role of the principle fraus omnia corrumpit in the EU’, Yearbook of
European Law 2013, p. 491. Zie meer algemeen over het begrip rechtsmisbruik en wanneer iets fraude wordt,
toegespitst op de transportsector: R. Ionescu, ‘Abus de droit en droit de l’Union européenne : nouvelles
applications, notamment en matière de transport’, Journal de droit européen 2015.
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zich nooit op zijn bedrog kan beroepen, noch in contractuele noch in buitencontractuele
verhoudingen, om de toepassing van een rechtsregel in zijn voordeel te rechtvaardigen.370
284. In de context van postbussen is hieraan in de rechtspraak expliciet de
conflictenrechtelijke sanctie gekoppeld dat het integrale Belgische arbeidsrecht wordt
toegepast op de relevante arbeidsovereenkomsten. In correctionele zaken bij de rechtbanken
Gent en Dendermonde in 2016 werd de ‘frauduleuze constructie’ van de postbus in zijn
totaliteit verworpen en werden de betrokken buitenlandse ondernemingen integraal
onderworpen aan Belgische arbeidsrecht, en overigens ook aan het socialezekerheidsrecht.371
Meer recent oordeelde de correctionele rechtbank West-Vlaanderen in de context van het
wegtransport dat
‘het zowel arbeidsrechtelijk als mbt het socialezekerheidsrecht zo [is] dat de realiteit op de
werkvloer ten allen tijde dient te primeren op de geattesteerde werkelijkheid, wanneer er
bedrog in het spel is. Immers, fraus omnia corrumpit en er kan naar het oordeel van de
rechtbank niet naar recht verantwoord worden voorgehouden dat het hoger geschetst
wettelijk kader een duidelijk frauduleuze geattesteerde werkelijkheid zou beogen te
beschermen, wel scherp in tegendeel.’372

285. In de hierboven al aangehaalde guidelines wordt voor de mogelijke toepassing van het
fraus omnia corrumpit beginsel nog gewezen op voorbeelden inzake de ‘oprichting van een
filiaal in Slovakije dat aldaar geen daadwerkelijke activiteit, noch infrastructuur heeft’, ‘de
oprichting van een filiaal in Polen hetwelk zijn Poolse chauffeurs van een Pools uitzendkantoor
inleent en aan het Belgische bedrijf doorleent (waarbij de voorwaarden van uitzendarbeid niet
werden voldaan en zonder dat het Pools filiaal een eigen vervoersactiviteit heeft)’; ‘het
oprichten van een Hongaarse fictieve dochtervennootschap of participeren in een dergelijke
bestaande vennootschap, zonder eigen activiteit, vanuit een private woning, of vanuit een
postbusadres/-firma’.373
286. Het leerstuk van de wetsontduiking is conflictenrechtlijk van aard en voorziet erin dat
wanneer de toepasselijkheid van een wettelijk voorschrift wordt ontgaan door gebruik te
maken van een andere wettekst waarvan de uitwerking uitsluitend wordt gewenst omdat
men, dankzij die uitwerking, buiten de letter van het ontdoken voorschrift valt en men meent
met dit laatstgenoemd voorschrift in orde te zijn.374 Het leerstuk heeft een plaats gekregen in
artikel 18 WIPR en werd in België ontwikkeld om te beletten dat men via een manipulatie van
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Artt. 230-236 Sociaal Strafrecht Wetboek.
Corr. Rb. Gent 7 september 2016; Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 16 september 2016, DE69.98.32408.15.
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Corr. Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017, S.85.15 BG.69.98.1226.16. Zie ook nog Corr. Gent 18 mei 2017,
C.674.2017 waarin ex het fraus omnia corrumpit beginsel een A1 attest opzij wordt geschoven.
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Guidelines 2017, p. 10.
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W. van Gerven, Algemeen deel, in R. Dillemans en W. van Gerven (eds.), Beginselen van Belgisch Privaatrecht,
Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1969, p. 205.
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deze of gene aanknopingsfactor het normaal toepasselijk recht (of de bevoegde rechter) zou
ontlopen.375
Hierbij dient voldaan te zijn aan drie cumulatieve voorwaarden: 1. Het ontdoken
wetsvoorschrift moet van openbare orde of dwingend recht zijn en een bepaald resultaat
willen verbieden; 2. De wetsontduiker beoogt de toepassing van het door dat voorschrift
verboden resultaat te ontgaan door gebruik te maken van een ander voorschrift dat het hem
mogelijk maakt het verboden resultaat op slinkse of indirecte manier te bewerkstelligen; 3. Er
moet ontduikingsopzet worden bewezen, of dit moet uit de omstandigheden duidelijk
blijken.376
287. Hoewel het de vraag is in hoeverre een dergelijk algemeen conflictenrechtelijk beginsel
nog gehuldigd kan worden in situaties waarin bijvoorbeeld Rome I van toepassing is, wordt dit
leerstuk nog door een aantal Belgische rechters gehanteerd. In dit verband is de zaak bij het
Arbeidshof Brussel van 7 april 2011, 19 januari 2012 en 6 september 2012 interessant.377 Met
een toets aan de hierboven aangestipte drie cumulatieve factoren, oordeelt het Arbeidshof
ten aanzien van de in hoofdstuk 7 nog te bespreken Cyprus-route:
‘Wanneer Poolse arbeidskrachten via een vennootschap in Cyprus aan een andere
vennootschap in Nederland als bemanningsleden van een schip worden aangeworven maar
eigenlijk enkel om als arbeiders herstellingswerkzaamheden aan dat schip in België uit te
voeren en niet om een maritieme functie uit te oefenen, en dit wordt toegegeven als zijn de
een ‘constructie’, dan is er wetsontduiking evenals een verboden terbeschikkingstelling (…).’

Deze Cyprus-route kon dus zowel op grond van het leerstuk van de wetsontduiking als op
basis van het terbeschikkingstellingsverbod worden aangepakt.
3. Waardering
288. Bij secundaire arbeidsmodellen waar werkzaamheden plaatsvinden in (of
hoofdzakelijk in) België moet rekening gehouden worden het Belgische
terbeschikkingstellingsverbod en meer in het algemeen de verschillende Belgische relevante
leerstukken. Gelet op de cumulatieve aanwezigheid van deze regels kan gezegd worden dat
de Belgische rechtspraktijk in elk geval is voorzien van een breed arsenaal aan middelen ter
bestrijding van bepaalde evident frauduleuze arbeidsmodellen, zoals de postbusconstructie.
In zoverre bepalen deze regelingen in belangrijke mate de ruimte waarbinnen dergelijke
arbeidsmodellen kunnen bestaan in België.
289. Tegelijkertijd kunnen dergelijke regelingen het effect van de rol van het conflictenrecht
in de interne sociale concurrentieproblematiek bij secundaire arbeidsmodellen dus nuanceren
375

In dit verband wijst Dumortier op het voorbeeld van prinses van Bauffremont die door middel van een
nationaliteitswijziging invloed probeerde uit te oefenen op het ipr. Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het
internationaal privaatrecht 1981, p. 3.
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W. van Gerven, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 83.
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Arbh. Brussel 7 april 2011, 19 januari 2012 en 6 september 2012, Soc.Kron 2013, 24.
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en verminderen. Zo kunnen deze regelingen een vanuit interne sociale concurrentie oogpunt
gebrekkige verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I opvangen en daarmee eventuele
opvangmogelijkheden via artikel 9 Rome I en de Detacheringsrichtlijn onnodig maken.
B. NEDERLAND
1. Inleenverbod
290. In artikel 2.11 lid 1 van de Nederlandse vervoerswet staat een inleenverbod c.q.
vereiste van dienstbetrekking opgenomen.378 Het artikel luidt:
‘Het is een vervoerder verboden beroepsvervoer te verrichten met gebruikmaking van
bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.’

Hiertoe dient een verklaring te worden opgesteld waarin o.a. moet worden vermeld dat het
vervoer voor rekening en risico van de vervoerder wordt verricht en tussen de vervoerder en
de bestuurder van een vrachtwagen sprake is van een loons- en gezagsverhouding (art. 2.11
lid 2 vervoerswet). Bij overtreding van het verbod wordt niet langer voldaan aan de eis van
betrouwbaarheid (art. 2.11 lid 6 vervoerswet). Het verbod is van toepassing op in Nederland
gevestigde vergunningsplichtige transportbedrijven. De wegtransportsector is de enige sector
in Nederland waar een dergelijk inleenverbod geldt.
291. In de memorie van toelichting op een vervoerswet uit de jaren ’80 wordt expliciet
gewezen op het doel ‘ongewenste vormen van chartering (verzelfstandiging van chauffeurs,
die zich terug verhuren)’ te voorkomen.379
Het verbod heeft lang gediend om ‘ruïneuze concurrentie’ tussen werknemers in het
wegtransport te voorkomen: meer precies om werknemers te beschermen tegen
zelfstandigen zonder vrachtwagen die, gelet op hun zelfstandige statuut, niet onder de cao
vallen en voor werkgevers dus goedkoper zijn.380 Het maakt hierbij niet per se uit of het gaat
om schijnzelfstandigheid: hierdoor worden eveneens zelfstandigen met vrachtwagens, maar
uiteraard ook transportbedrijven met werknemers, geraakt.381 Deze kunnen zonder meer
actief zijn op de Nederlandse wegvervoersmarkt, maar in uitgangspunt niet in de vorm van
inlening bij een ander Nederlands vergunningsplichtig transportbedrijf.
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Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer
met vrachtauto’s (Wet wegvervoer goederen), Staatsblad 492, zoals laatstelijk gewijzigd bij Staatsblad 2016, 376.
Zie ook Besluit van 14 juni 2013, houdende uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en houdende wijziging
van het Besluit personenvervoer 2000 en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens (Besluit wegvervoer
goederen), Staatsblad 2013, 234.
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Kamerstukken II 1989/90, 21 352, nr. 3, p. 18-19.
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Ter vergelijking: in België wordt een zelfstandige chauffeur enkel als zodanig erkend indien de chauffeur bezit
over een eigen vrachtwagen. Zie Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake de sociale zekerheid,
BS 6 mei 2014.
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292. Gelet op de inmiddels vergaande internationalisatie van de sector heeft het verbod in
internationale context eveneens relevantie en kan het verschillende secundaire
arbeidsmodellen raken. Wel heeft de wetgever in de aparte Regeling wegvervoer goederen
een aantal belangrijke uitzonderingen voorzien (waartoe art. 2.11 lid 4 vervoerswet ruimte
biedt).
Artikel 13 lid 2 van de Regeling wegvervoer goederen bepaalt:
‘Van artikel 2.11, eerste lid, van de wet, wordt ontheffing verleend indien gebruik wordt
gemaakt van: a. een werknemer die voor beperkte tijd bij wijze van hulpbetoon zonder
winstoogmerk aan een vergunninghouder ter beschikking is gesteld door een andere
vergunninghouder bij wie die werknemer in dienstbetrekking is en die ten bewijze daarvan
een verklaring van dienstbetrekking kan tonen; b. een werknemer die door een instelling aan
een vergunninghouder ter beschikking is gesteld en die ten bewijze daarvan een door deze
instelling afgegeven verklaring kan tonen.’382

Met andere woorden: er worden uitzonderingen gemaakt voor de zogeheten ‘collegiale
inlening’ en terbeschikkingstelling via uitzendbureaus.
293. Uit de in hoofdstuk 7 uitgebreid te bespreken Nederlandse wegtransportrechtspraak,
waarin verschillende arbeidsmodellen centraal staan, blijkt dat het inleenverbod in de
arbeidsrechtelijke context van deze zaken geen rol speelt. Dit laatste heeft te maken met de
sterk transportrechtelijke aard van het verbod, hetgeen het verbod ook onderscheidt van het
arbeidsrechtelijke Belgische terbeschikkingstellingsverbod. De sanctie op overtreding is
immers enkel dat niet meer wordt voldaan aan het vereiste van betrouwbaarheid, zonder dat
verder enige arbeidsrechtelijke effect van het doen ontstaan van een (langdurige)
arbeidsovereenkomst in werking treedt. In die zin heeft het inleenverbod in internationale
context bij de regulering van de relevante arbeidsovereenkomsten een beperkt belang en
viseert het enkel op het niveau van het transportrecht de ruimte waarbinnen (secundaire)
arbeidsmodellen kunnen worden ontwikkeld.
2. Waardering
294. Het Nederlandse inleenverbod is een zuiver stukje transportwetgeving die (in theorie)
op dat niveau invloed heeft op de ruimte waarbinnen arbeidsmodellen in Nederland
georganiseerd kunnen worden.
295. Vanuit materieel arbeidsrechtelijk oogpunt is het inleenverbod minder relevant, daar
het verbod niet voorziet in enige arbeidsrechtelijke, en in internationaal verband interessante
conflictenrechtelijke, sancties. Gelet op het ontbreken van enige andere relevante leerstukken
inzake, kan in Nederland, anders dan in België, een eventuele nadelige werking van het
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Regeling wegvervoer goederen, Stcrt. 2009, 75, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2017, 15087.
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conflictenrecht in de interne sociale concurrentieproblematiek niet genuanceerd worden
door regelingen buiten het conflictenrecht.

IV. SAMENVATTING
296. De wegtransportregulering laat verschillende soorten arbeidsmodellen toe. In deze
studie worden drie groepen onderscheiden.
297.

De primaire arbeidsmodellen bestaan uit:
1. Bilateraal transport
2. Crosstrade
3. Cabotage

298. Secundaire arbeidsmodellen zijn opgezet tussen twee of meer vervoersbedrijven of
tussen twee of meer vervoers-, expeditie- en uitzendbedrijven:
1. Tijdelijke werkzaamheden via een postbus
2. Tijdelijke werkzaamheden via detachering/
collegiale inleen
3. Tijdelijke werkzaamheden via een uitzendbedrijf
4. Heel tijdelijke en tijdelijke werkzaamheden via
een charter

299. Specifieke arbeidsmodellen zijn niet goed in bovenstaande kaders te plaatsen en
verdienen een aparte bespreking.
1. Tijdelijke of langdurige werkzaamheden vanaf
een stabiele standplaats
2. Heel tijdelijke nomadische werkzaamheden
3. Top segment model

300. Elk geïdentificeerd arbeidsmodel heeft meer of minder effect op de interne sociale
concurrentie problematiek in het wegtransport. In het volgende deel wordt geanalyseerd hoe
het conflictenrecht hierop reageert.
301. In België en Nederland gelden speciale regels die invloed hebben op de ruimte
waarbinnen secundaire arbeidsmodellen binnen die lidstaten kunnen worden ontwikkeld. In
België kunnen deze regels een eventueel vanuit interne sociale concurrentie nadelig
130

verwijzingsresultaat als gevolg van de toepassing van het conflictenrecht nuanceren. In
Nederland is het conflictenrecht vogelvrij.
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DEEL III

DE

REGULERING VAN ARBEIDSVOORWAARDEN IN HET WEGTRANSPORT: HET

CONFLICTENRECHT

I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
302. In het vorige deel is het algemene kader uiteengezet waarin arbeidsmobiliteit in het
wegtransport zich afspeelt en zijn verschillende arbeidsmodellen geïdentificeerd. Het werd
tegelijkertijd duidelijk dat, buiten het geharmoniseerde materiële arbeidsrecht, de regulering
van de arbeidsvoorwaarden in het wegtransport in beginsel volledig, en zo goed als
ongehinderd, aankomt op het conflictenrecht zoals neergelegd in Rome I en de
Detacheringsrichtlijn: noch het transport- en sociaal acquis van het Unierecht, noch het
algemene Unierecht, bevatten enige relevante (verborgen) conflictregels inzake.383
In dit deel staan deze twee conflictenrechtelijke instrumenten centraal, waarbij wordt
geanalyseerd hoe het toepasselijk arbeidsrecht in het wegtransport wordt vastgesteld. Dit valt
onder de derde deelvraag van deze studie. Tegelijkertijd wordt bezien welk effect het in kaart
gebrachte conflictenrechtelijke regime heeft op de verschillende onder hoofdstuk 3
geïdentificeerde arbeidsmodellen. Dit valt onder de vierde deelvraag van deze studie.
303. In het eerste inleidende hoofdstuk 4 van dit deel worden enkele basisprincipes en
ontwikkelingen van het conflictenrecht als rechtsgebied in kaart gebracht. De bespreking van
Rome I wordt vervolgens verdeeld over hoofdstukken 5, 6, 7 en 8. In hoofdstuk 5 wordt enig
voorwerk verricht, zoals het vastleggen van de interpretatiemethoden en het algemene kader
van de verordening. Vervolgens wordt aandacht besteed aan een aantal algemene
toepassingsmodaliteiten van de bijzondere conflictregel voor arbeid: artikel 8 Rome I. In
hoofdstuk 6 wordt uiteengezet hoe via artikel 8 Rome I het toepasselijk arbeidsrecht
vastgesteld moet worden. In hoofdstuk 7 wordt dit vervolgens toegepast op het wegtransport
en wordt het conflictenrechtelijk regime getoetst aan de in de studie geïdentificeerde
arbeidsmodellen. In hoofdstuk 8 worden tot slot de voorrangsregels uit artikel 9 Rome I
behandeld, waarbij eveneens een toets aan de arbeidsmodellen plaatsvindt.
De analyse van de Detacheringsrichtlijn wordt verdeeld over twee hoofdstukken. In lijn met
bovenstaand beschreven aanpak wordt in hoofdstuk 9 eerst het algemene kader van de
Detacheringsrichtlijn besproken, waarbij o.a. de implementatie van de richtlijn in België en
Nederland aan bod komt. Ook wordt de interactie van de richtlijn met Rome I geanalyseerd.
In hoofdstuk 10 staat de specifieke toepassing van de richtlijn op het wegtransport centraal,
waarbij de regels van de richtlijn worden toegepast op de verschillende arbeidsmodellen.
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Behoudens de niche van vervoer van eurocontanten, zoals is aangestipt in hoofdstuk 1, en de meer indirecte
invloed van het algemene Unierecht, zoals is besproken in hoofdstuk 2. Uit hoofdstuk 3 volgde tot slot dat ten
aanzien van specifiek België een aantal algemene leerstukken het conflictenrechtelijke verwijzingsresultaat nog
kunnen nuanceren.
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HOOFDSTUK 4 EUROPEES CONFLICTENRECHT – DE BASIS
I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
A. EERSTE DEEL: ALGEMEEN KADER
304. Het conflictenrecht bepaalt welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende
rechtsverhoudingen. Als zodanig kan het conflictenrecht zien op een grote variëteit van
onderwerpen: algemene overeenkomsten, onrechtmatige daad, personen- en familierecht,
vennootschapsrecht, erfrecht enz… Het overkoepelende rechtsgebied vormt immers het
internationaal privaatrecht (hierna: ipr).
In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten en karakteristieken
hiervan in kaart gebracht (titel II). Gelet op de zogenaamde ‘Europeanisering’ van het ipr, zal
hieraan ook de nodige aandacht worden besteed. De centrale studieobjecten Rome I en de
Detacheringsrichtlijn vormen hiervan immers het product.
B. TWEEDE DEEL: METHODIEK IN HET CONFLICTENRECHT
305. Vervolgens wordt in het tweede deel van dit hoofdstuk het theoretisch methodische
kader geschetst waarin Rome I en de Detacheringsrichtlijn nestelen (titels III, IV, V, VI). In deze
verschillende conflictenrechtelijke instrumenten wordt gebruik gemaakt van een principieel
verschillende conflictenrechtelijke methodiek. Artikel 8 Rome I gaat bijvoorbeeld uit van de
rechtsverhouding van de individuele arbeidsovereenkomst en geeft daarvoor een
meervoudige aanknopingsladder met een half-open eind door de hantering van een
correctieclausule. Artikel 9 Rome I neemt daarentegen de materiële wet als uitgangspunt,
waarbij bestudeerd moet worden of het publieke belang van de staat van die wet een
internationale toepasselijkheid van die wet rechtvaardigt, en wel dwars door het door artikel
8 Rome I aangewezen toepasselijk arbeidsrecht heen. De Detacheringsrichtlijn coördineert
deze laatste regels ex artikel 9 Rome I vervolgens, zonder echter één specifiek eenzijdig
staatsbelang te behartigen maar knoopt meer neutraal aan bij ‘het tijdelijke werkland’. Deze
uiteenlopende methodiek in Rome I en de Detacheringsrichtlijn vormt tezamen het geheel dat
verantwoordelijk is voor de aanwijzing van de toepasselijke arbeidsregels binnen de Unie.
306. Het wordt in kaart gebracht wat precies de achtergrond is van deze uiteenlopende
methodiek. Een uiteenzetting hiervan is van belang voor de analyse van Rome I en de
Detacheringsrichtlijn in de volgende hoofdstukken. Om te beginnen biedt het een algemeen
overzicht van de grondslagen en kenmerken van het conflictenrecht waartoe deze
instrumenten behoren. Meer specifiek biedt het o.a. een verklaring voor de specifieke
vormgeving van de conflictregels, de achterliggende gedachtes en de
interactie(moeilijkheden) tussen deze regels. Tegelijkertijd biedt het een achtergrond en
verklaringen voor bepaalde eigenaardigheden en knelpunten die zich in dit
conflictenrechtelijk model voordoen. Het wordt bijvoorbeeld duidelijk waarom: 1. artikel 8
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Rome I in uitgangspunt focust op individuele partijen en in het verlengde daarvan interne
sociale concurrentie toe kan laten; 2. het bilaterale verwijzingsresultaat ex artikel 8 Rome I
relatief veelvuldig doorkruist kan worden door de voorrangsregels uit artikel 9 Rome I bij de
toepassing van dit leerstuk in de context van het domein van het arbeidsrecht en; 3. o.a. in
het verlengde daarvan, zuiver conflictenrechtelijk bezien, de Detacheringsrichtlijn nodig was
om enerzijds orde te creëren ten aanzien van artikel 9 Rome I maar anderzijds ook om te
voorzien in een bepaalde minimale dwingende toepassing van voorrangsregels, gelet op de
vormgeving en uitgangspunten van artikel 8 Rome I. Hieruit volgt tegelijkertijd de voor deze
studie belangrijke vangnetfunctie van de voorrangsregels uit artikel 9 Rome I en de
Detacheringsrichtlijn ten opzichte van artikel 8 Rome I.
307. Om één en ander in kaart te brengen, wordt geanalyseerd wat de herkomst is van de
conflictenrechtelijke methodes die ten grondslag liggen aan deze instrumenten. In dit kader
speelt de neutrale verwijzingsmethodiek zoals dit werd ontworpen door Von Savigny een
belangrijke rol. De basisprincipes van het continentaal-Europees conflictenrecht, evenals van
het geharmoniseerde Europese conflictenrecht, zijn immers tot op zekere hoogte terug te
leiden op deze methodiek (verg. art. 8 Rome I). Met name voor het arbeidsrecht is hier
bovenop nog de (neo)statutistische methode van belang, hetgeen wordt gekenmerkt door
minder neutrale uitgangspunten (verg. art. 9 Rome I en de Detacheringsrichtlijn).
De analyse wordt gekenmerkt door een beschrijving van de ontwikkeling van het Savigniaanse
conflictenrecht in de tijd. Meer specifiek wordt aandacht besteed aan de algemene
grondslagen, kenmerken en doelstellingen van het Savigniaanse model. Vervolgens worden
de knelpunten van het model besproken, waarbij geldt dat het model met name door de
noodzaak van het moeten maken van een onderscheid tussen privaat- en publiekrecht vatbaar
is geworden voor scherpe kritiek. Deze kritiek werd in een bepaalde periode zo hevig dat zelfs
gesproken kan worden van een zogenaamde ‘methodenstrijd’, waarin in bepaalde lidstaten
vergaande pleidooien werden gevoerd ter ‘verwerping’ van het Savigniaanse model. In het
kader hiervan zijn veel wijzigingen en oplossingen doorgevoerd in het model, hetgeen als
status quo o.a. heeft geleid tot de cumulatieve aanwezigheid van verschillende technieken en
methodes in het huidige conflictenrecht.

II. ALGEMEEN KADER – CONFLICTENRECHT ALS ONDERDEEL VAN HET INTERNATIONAAL
PRIVAATRECHT

A. DE KLASSIEKE DRIE
308. Het conflictenrecht behoort tot het rechtsgebied ‘internationaal privaatrecht’.384 Ipr in
algemene zin beoogt een antwoord te geven op verschillende vragen die voortkomen uit

384

Zie voor een beschrijving van de herkomst van deze term en de uiteindelijke inburgering ervan in Europa door
de verhandeling van Foelix uit 1843 (Traité de Droit International Privé): TMC Asser, Schets van het internationaal
privaatrecht, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1880, p. 1-3.
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internationale rechtsverhoudingen.385
onderscheiden:

Van

oudsher

worden

hierbij

drie

vragen

1. Welke rechter is internationaal bevoegd?
2. Welk recht is toepasselijk?
3. Komt het buitenlandse vonnis voor erkenning en tenuitvoerlegging in
aanmerking?386
Telkens moet sprake zijn van een grensoverschrijdende activiteit, waarbij de materiële
rechtsstelsels van elkaar verschillen.
Het conflictenrecht valt onder de tweede vraag van het ipr.387 Het is belangrijk erop te wijzen
dat er een strikte scheiding moet worden gemaakt tussen de verschillende vragen, en met
name tussen de vraag welke rechter bevoegd is en welk recht toepasselijk is.388 Dit
onderscheid vormt het uitgangspunt van veel ipr systemen. Voor het antwoord op elk van
bovenstaande drie vragen moet vaak worden gezocht in verschillende rechtsbronnen.
Hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een Belgische rechter internationaal bevoegd
is een zaak te beslechten, terwijl hij daarvoor niet het eigen Belgische recht maar vreemd recht
moet toepassen.
309. Maar waarom bestaat dit strikte onderscheid eigenlijk? Uit praktisch oogpunt zou een
toepassing van het eigen recht binnen de eigen grenzen gemakkelijker zijn. Op grond hiervan

385

Zie voor een toegankelijke inleiding in het algemene ipr: Kruger en Verhellen, Internationaal privaatrecht
2016.
386
Zie art. 2 Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, BS 27 juli 2004 (hierna:
WIPR). Zie ook de toelichting bij het WIPR: Wetsvoorstel van 7 juli 2003 houdende het Wetboek van
internationaal privaatrecht, Parl. St. Senaat 2003, nr. 3-27, 1, p. 25. Hieruit blijkt dat men bij art. 2 WIPR
daadwerkelijk een definitie van het rechtsgebied ‘internationaal privaatrecht’ wilde geven. Recent wordt ook wel
de administratieve en gerechtelijke samenwerking op internationaal niveau tot het ipr gerekend. Zie Kruger en
Verhellen, Internationaal privaatrecht 2016, p. 8-9. Een voorbeeld van de verwantschap van dit vierde deelgebied
met de klassieke drie deelgebieden is Verordening 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de
bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking
op het gebied van onderhoudsverplichtingen, Pb.L 7, 1 van 10.1.2009. Hierin staan de vier deelgebieden tezamen
opgenomen. In oudere ipr-werken, zoals in die van Van Hecke en Lenaerts, Internationaal privaatrecht 1989 werd
standaard nog een hoofdstuk voor het vreemdelingenrecht gereserveerd. In deze studie wordt het begrip ‘ipr’
zoals beschreven in het WIPR aangehouden. Overigens loopt het gebruik van het begrip in verschillende lidstaten
uiteen. Zo slaat het begrip in Duitsland of Portugal enkel op vragen van toepasselijk recht, terwijl het in andere
rechtsstelsels zoals België en Nederland dus meerdere deelonderwerpen bevat. Zie Groenboek Rome I 2002, p.
9 voetnoot 2. Zie ook Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 63, voetnoot 3.
387
Dit wordt ook wel ‘materieel ipr’ genoemd. De eerste en derde vraag tezamen wordt aangeduid als ‘formeel
ipr’, aangezien het primair focust op het procesrecht. Het conflictenrecht heeft overigens ook een belangrijk
procesrechtelijk element, maar focust in principe enkel op de aanwijzing van het materiële toepasselijk recht. Zie
uitgebreid over de procesrechtelijke kant van het ipr: Allemeersch en Kruger, Handboek Europees Burgerlijk
Procesrecht 2015.
388
Dit gaat nog weleens mis. Zie bijvoorbeeld de Nederlandse zaak: Rb. Breda (ktr. Bergen op Zoom) 25 augustus
2004, ECLI:NL:RBBRE:2004:AS4070. Hier toetst de kantonrechter aan de hand van het EVO of bevoegdheid kan
worden aangenomen.
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heeft een aantal auteurs ook betoogd het onderscheid af te schaffen en bijvoorbeeld de
toepassing van het recht van de rechter voorop te stellen (de lex fori-methode).389
De heersende gedachte is echter dat een toepassing van het eigen recht in internationale
gevallen niet altijd passend is. Het spreekt immers niet vanzelf het internationale geval precies
hetzelfde te behandelen als een zuiver intern geval. In die zin bestaan er goede redenen een
passend antwoord te bieden op internationale situaties, waarbij tegelijk een aantal
belangrijke internationale doelstellingen behartigd kan worden, zoals het vlotte verloop van
het internationale rechtsverkeer en het belang van partijen en staten bij de toepassing van
een bepaald recht.390
B. IPR IS TRADITIONEEL ‘NATIONAAL’ RECHT
310. Een ander kenmerk van het ipr ligt erin dat het in beginsel nationaal recht is. In België
is het ipr sinds 2004 gecodificeerd in het Wetboek Internationaal Privaatrecht (hierna: WIPR).
In de afgelopen jaren is het ipr evenwel steeds meer geharmoniseerd op Unierechtelijk
niveau.391 Nationaal ipr, en hier dus het WIPR, wordt daardoor steeds minder relevant. Bij
internationale arbeidsverhoudingen mag zelfs bijna niet eens meer gekeken worden naar het
WIPR, nu zo goed als elk aspect is geregeld door Europese instrumenten.392

389

A. Ehrenzweig, ‘The Lex Fori: Basic Rule in the Conflict of Laws’, Michigan Law Review 1960, p. 637-688; Th.
de Boer, Beyond Lex Loci Delicti, Conflicts Methodology and Multistate Torts in American Case Law, Deventer,
Kluwer, 1987. Ook werd een gelijksoortig standpunt over de lex fori sterk voorgestaan in het Verenigd Koninkrijk.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze Engelse traditie en de voorkeur voor de toepassing van de lex fori:
B. Currie, Selected essays on the conflict of laws, North Carolina, Duke University Press, 1963, p. 6-18. Zie verder
A. Sack, ‘Conflicts of Laws in the History of the English Law’, in A. Reppy (ed.), Law, A Century of Progress 3, 1937,
p. 342; P. North, ‘Development of Rules of Private International Law in the Field of Family Law’, Recueils des Cours
1980, p. 53-77. En kort A. Briggs, The Conflict of Laws, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 7-9.
390
Zie hierover ook Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 63 met verwijzingen naar
relevante rechtsleer.
391
Deze ontwikkelingen namen vooral een aanvang na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam in
1997, waarin een expliciete Europese bevoegdheid werd gecreëerd voor de harmonisatie van IPR. Zie hierover
bijvoorbeeld: A. Dickinson, ‘European Private International Law: embracing new horizons or mounting the past’,
Journal of Private International Law 2005, p. 197-236; J. Meeusen, ‘Instrumentalisation of Private International
Law in the European Union: Towards a European Conflicts Revolution?’, European Journal of Migration and Law
2007, p. 287-305; V. Van Den Eeckhout, ‘Europeanisatie van het ipr: aanleiding tot herleving van discussies over
facultatief ipr, of finale doodsteek voor facultatief ipr?’, Nederlands Internationaal Privaatrecht 2008, p. 258-262.
Ik bespreek dit verder in de volgende paragraaf. Op mondiaal niveau is het ipr op bepaalde rechtsdomeinen
overigens ook geharmoniseerd c.q. gecoördineerd. Verg. bijvoorbeeld de internationale verdragen van de
Haagse Conferentie: www.hcch.net.
392
Het WIPR is voor arbeidszaken enkel nog relevant voor de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen uit
derde landen en in het geval een werkgever in de Unie een werknemer woonachtig buiten de Unie wil
dagvaarden. Zie uitgebreider F. van Overbeeke, ‘Het Nederlandse arbeidsrecht op de schop. Het belang ervan
voor België via het internationaal privaatrecht en de hoofdlijnen van het nieuwe Nederlandse arbeidsrecht
uitgelegd’, TSR 2015, p. 770-817. Overigens kan het WIPR wel nog relevant zijn voor arbeidsovereenkomsten die
buiten het temporele toepassingsgebied van deze verordeningen vallen (zie hoofdstuk 5).
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Zo voorziet het algemene Brussel Ibis ook voor arbeidszaken in een regeling omtrent de
internationale bevoegdheid en erkenning en tenuitvoerlegging,393 terwijl het algemene Rome
I eveneens het toepasselijk arbeidsrecht regelt. De Detacheringsrichtlijn kan Rome I nog
aanvullen ten aanzien van een aantal specifieke arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden.
C. ALGEMENE ONTWIKKELING EUROPEES IPR
1. Van EEG-Verdrag 1957 tot Verdrag van Amsterdam 1997
311. De ontwikkeling van het Europees ipr voltrekt zich al geruime tijd aanzien van het
formele ipr: de eerste en derde vraag van het ipr die zien op de internationale bevoegdheid
en erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. Specifiek inzake de erkenning en
tenuitvoerlegging bestond zelfs al vanaf het allereerste begin van de Unie een verdragsbasis:
artikel 220 vierde streepje EEG-Verdrag.394/395 Dit artikel voorzag in een basis waarop lidstaten
met elkaar in onderhandeling konden treden ten aanzien van o.a. ‘de vereenvoudiging van de
formaliteiten waaraan de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke
beslissingen en scheidsrechtelijke uitspraken onderworpen zijn’. Er werd, met andere
woorden, een intergouvernementeel kader geschapen.
Dit vormde de grondslag voor wat nu Brussel Ibis is, namelijk het EEX-Verdrag uit 1968.396
Hierin werd het hele formele ipr gedekt doordat het zowel het internationale
bevoegdheidsrecht als de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke- en
handelszaken regelt. Voor die tijd ging deze ‘traité double’ dus duidelijk verder dan waarin
strikt genomen was voorzien in artikel 220 EEG-Verdrag. Later zijn er nog tal van
procesrechtelijke instrumenten ontwikkeld, zoals de Brussel IIbis-Verordening,397 de

393

Verordening 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken,
Pb.L 351, 1 van 20.12.2012. Zie uitgebreid over de recente wijzigingen Allemeersch en Kruger, Handboek
Europees Burgerlijk Procesrecht 2015; F. van Overbeeke en L. Samyn, ‘Cahier Europees procesrecht’, CABG 2016,
p. 1-93. Zie meer algemeen over de ontwikkeling van deze verordening: M. Partegás Sender en H. Van Houtte,
Het nieuwe Europese IPR. Van Verdrag naar Verordening, Antwerpen, Intersentia, 2002.
394
Zie McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 10. De auteur gaat erg diep bij de beschrijving van de ontwikkeling
van het Europese ipr. Hij markeert het absolute begin op 11 maart 1957, 14 dagen voordat het Verdrag van Rome
werd getekend. Op die datum werd art. 220 als ‘last-minut addition’ opgenomen in het Verdrag van Rome.
395
Inmiddels is het artikel door het Verdrag van Lissabon ingetrokken (nadat het door het Verdrag van
Amsterdam nog eens hernummerd was naar art. 93).
396
Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij de verdragen inzake de toetreding van nieuwe
lidstaten tot dit verdrag, Pb.L 299, 32 van 31.12.1972, Pb.L 304, 1 van 30.10.1978, Pb.L 388, 1 van 31.12.1982,
Pb.L 285, 1 van 3.10.1989, Pb.C 15, 1 van 15.1.1997. Zie de geconsolideerde versie in Pb.C 27, 1 van 26.1.1998.
Zie uitvoerig over deze ontwikkelingen M. Partegás Sender en H. Van Houtte, Het nieuwe Europese IPR. Van
Verdrag naar Verordening, Antwerpen, Intersentia, 2002. Zie voor de laatste wijzigingen: Allemeersch en Kruger,
Handboek Europees Burgerlijk Procesrecht 2015; F. van Overbeeke en L. Samyn, ‘Cahier Europees procesrecht’,
CABG 2016, p. 1-93.
397
Verordening 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot
intrekking van Verordening 1347/2000, Pb.L 338, 1 van 23.12.2003.
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312. Op het gebied van het conflictenrecht werd tot het Verdrag van Amsterdam in 1997
eigenlijk weinig succes geboekt.403 Het EVO kwam weliswaar in 1980 tot stand, maar dit
gebeurde officieel buiten het Unierechtelijke kader. Daarnaast waren er hier en daar wel
conflictenrechtelijke bepalingen vastgelegd, maar dit vormde (en vormt nog steeds) een
incoherent geheel en waren versnipperd opgenomen in verschillende secundaire
Uniewetgeving.404
Het Verdrag van Amsterdam vormt hierin een kantelpunt, aangezien op dat moment expliciet
een bevoegdheidsgrond werd opgenomen voor het conflictenrecht.405 En dat is geweten;
398

Verordening 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een
Europese betalingsbevelprocedure, Pb.L 399, 1 van 30.12.2006.
399
Verordening 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een
Europese procedure voor geringe vorderingen, Pb.L 199, 1 van 31.7.2007.
400
Verordening 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening
en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in
handelszaken, en tot intrekking van Verordening 1348/2000 van de Raad, Pb.L 324, 79 van 10.12.2007.
401
Verordening 1206/2002 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten en
de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke- en handelszaken, Pb.L 174, 1 van 27.6.2001.
402
Zie over al deze instrumenten de verschillende bijdragen in Allemeersch en Kruger, Handboek Europees
Burgerlijk Procesrecht 2015.
403
Dit leidde in de rechtsleer tot vragen in hoeverre in de Unie eventueel een ‘procedurele benadering’
(procedural approach) wordt voorgestaan ten opzichte van het conflictenrecht. Hiermee wordt bedoeld dat de
Uniewetgever mogelijk veel nadruk legt op het mechanisme van wederzijdse erkenning van elkaars wetten,
waardoor het conflictenrecht steeds minder relevant wordt. Meeusen analyseert deze materie uitvoerig. Zie
bijvoorbeeld M. Fallon and J. Meeusen, ‘Private International Law in the European Union and the Exception of
Mutual Recognition’, Yearbook of Private International Law, 2002, p. 37-66; J. Meeusen, ‘Instrumentalisation of
Private International Law in the European Union: Towards a European Conflicts Revolution?’, European Journal
of Migration and Law 2007, p. 287-305. Door zijn gedachtengoed aangestoken verscheen nog: Meeusen, Van
Overbeeke en Verhaert, ‘The link between access to justice and European conflict of laws’ 2017, p. 858-883. Zie
ook H. Jessurun d’Oliveira, ‘The EU and a metamorphosis of private international law’, in J. Fawcett (ed.), Reform
and development of private international law. Essays in honour of Sir Peter North, Oxford, Oxford University
Press, 2002, p. 130-131. Zie ook uitvoerig over de betekenis van het principe van wederzijdse erkenning en over
de voor- en nadelen van een dergelijk systeem in vergelijking met een klassiek conflictenrechtelijk systeem: P.
Lagarde, ‘Développements futurs du droit international privé dans une Europe en voie d’unification: quelques
conjectures’, RabelsZ 2004, p. 225-243.
404
Zoals voor deze studie het belangrijkst: de Detacheringsrichtlijn. Maar zie bijvoorbeeld ook de talloze
richtlijnen rond verzekeringen: Tweede Richtlijn 88/357 van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van
de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening
van het vrij verrichten van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239, Pb.L 1988, 1 (nog verschillende
keren aangepast) en Tweede Richtlijn 90/619 van de Raad van 8 november 1990 tot coördinatie van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van de
bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende
wijziging van Richtlijn 79/267/EEG, Pb.L 1990, 50 (nog verschillende keren aangepast).
405
Zie uitgebreid J. Basedow, ‘European conflict of laws under the Treaty of Amsterdam’, in P. Borchers and J.
Zekoll, International Conflict of Laws for the Third Millennium. Essays in Honor of Friedrich K. Juenger, New York,
Transnational Publishers Inc. Ardsley, 2001, p. 175-192; J. Meeusen, ‘Instrumentalisation of Private International
Law in the European Union: Towards a European Conflicts Revolution?’, European Journal of Migration and Law
2007, p. 287-305; P. McEleavy, ‘The Evolution of European Private International Law’, ICLQ, 2008, p. 969-986; S.
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binnen ruim 10 jaar na aanneming van het Verdrag, beslaat het huidige conflictenrechtelijke
acquis een groot aantal onderwerpen, zoals overeenkomsten, onrechtmatige daad,
echtscheidingen, onderhoudsverplichtingen etc. Denk aan de Rome I, II en III-Verordeningen
en de Onderhoudsverordening.406 Er klinken inmiddels zelfs geluiden om een algemene
Europese ipr-codificatie te maken.407
2. Het regime van Amsterdam en Lissabon – een ruimte van veiligheid, vrijheid en recht
313. In het Verdrag van Amsterdam kreeg de ipr-bevoegdheidsgrond een plaatsje in artikel
65 sub b: voor zover nodig voor de goede werking van de interne markt, kunnen maatregelen
worden genomen voor ‘de bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten
geldende regels voor collisie- en jurisdictiegeschillen’. Deze maatregelen vallen specifiek
onder ‘justitiële samenwerking in burgerlijke zaken’ (art. 61 sub c Verdrag van Amsterdam).408
De Raad heeft hierover gezegd dat het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke
beslissingen de hoeksteen vormt van deze justitiële samenwerking.409 Op basis van de
vergemakkelijking van de wederzijdse erkenning wordt vervolgens beargumenteerd dat het
conflictenrecht geharmoniseerd moet worden.410
Ook moest het ontwikkelen van ipr-regels in dit regime dus noodzakelijk zijn voor de goede
werking van de interne markt. Even later via het Verdrag van Lissabon werd dit vereiste
soepeler door te bepalen dat ipr-regels kunnen worden gemaakt ‘met name’ wanneer dit

Rammeloo, ‘European private international law: Quo vadis? A methodological journey from Maastricht to
Amsterdam, Lisbon and further – future challenges’, in M. De Visser and A. van der Mei, The Treaty on European
Union: 1993-2007: Reflections from Maastricht, Cambridge, Intersentia, 2013, p. 337-353.
406
Verordening 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van
toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, Pb.L 2007, 40 van 31.7.2007 (Rome II); Verordening 1259/2010
van de Raad van 20 december 2010 tot nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijk recht inzake
echtscheiding en scheiding van tafel en bed, Pb.L 2010, 10 van 29.12.2010 (Rome III); Verordening 4/2009 van
de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen, Pb.L 7, 1
van 10.1.2009.
407
Er wordt in deze discussie wel verwezen naar een zogenaamde ‘Rome 0-Verordening’. Zie ook C. Vanleenhove,
Internationaal privaatrecht: bestaat daar geen wetboek van? Een overzicht van de belangijkste Europese IPRinstrumenten, Gent, Larcier, 2017.
408
Dit werd voor het eerst formeel ingevoerd bij het Verdrag van Maastricht. In dat verdragen waren artikelen
K1 en K3 specifiek voor het ipr van belang. Anders dan art. 220 EEG, was daarin geen expliciete beperking
opgenomen ten aanzien van de deelgebieden van het ipr. De slagkracht was evenwel laag vanwege o.a. de nog
steeds geldende moeizame wetgevingsprocedures.
409
Zie bijvoorbeeld nr. 3 considerans Rome I.
410
Zie bijvoorbeeld nr. 4 considerans Rome I. Specifiek ten aanzien van het conflictenrecht kan de vraag worden
gesteld of de harmonisatie ervan werkelijk de wederzijdse erkenning van beslissingen vergemakkelijkt (naast de
algemene voordelen van harmonisatie die voor elk rechtsgebied opgaan). Onder het huidige vergaande
erkenningsregime moeten rechters de vonnissen toch al erkennen, of het conflictenrecht nu foutief is toegepast
of niet. Natuurlijk zou puur theoretisch gesteld kunnen worden dat een geharmoniseerd conflictenrecht het
wederzijdse vertrouwen op de één of andere psychologische manier zou kunnen verhogen en het daarom ook
de erkenning vergemakkelijkt, maar dit is nooit bewezen. Zie uitgebreid Meeusen, Van Overbeeke en Verhaert,
‘The link between access to justice and European conflict of laws’ 2017, p. 858-883.

139

nodig is voor de goede werking van de interne markt.411/412 Eén en ander is in het huidige
VWEU neergelegd in artikel 81 lid 2 sub c.
314. Als overkoepelend doel geldt de geleidelijke totstandbrenging van een ruimte van
vrijheid, veiligheid en recht (art. 67 lid 1 VWEU). Hiernaar wordt in de eerste overweging uit
de considerans van Rome I expliciet verwezen.413 Sinds het Verdrag van Amsterdam, en na
een aantal specifiekere wijzigingen in het Verdrag van Lissabon, vormt dit één van de
kerndoelstellingen van het Unie. Artikel 3 lid 2 VEU spreekt in dit verband van ‘een ruimte van
vrijheid, veiligheid en recht zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen
gewaarborgd is’. Maar wat betekent dit nu precies?414
Uit een bijeenkomst van de Raad in Tampere in 1999, die als politiek startpunt kan worden
gezien voor de invoering van dit raamwerk, volgt dat de Raad de nieuwe ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht ziet als een concept dat
‘serves to ensure that the commitment to freedom (firmly rooted in the EU), which includes
the right to move freely throughout the Union, can be enjoyed in conditions of security and
justice accessible to all. It is a project, so the European Council continues, in response to the
frequently expressed concerns of citizens and has a direct bearing on their daily lives’.415

In die zin kan gesteld worden dat er een nieuw juridisch en politiek kader is (of moet) ontstaan,
waarin de Unie de enkele economische interne markt structuur overstijgt om een ruimte te
411

In de rechtsleer worden bij het praktisch belang hiervan evenwel vraagtekens gezet, omdat de formulering
onder het Verdrag van Amsterdam al zeer extensief werd geïnterpreteerd door de Uniewetgever. Zie J. Meeusen,
‘System shopping in European private international law in family matters’, in J. Meeusen e.a. (eds.), International
family law for the European Union, Antwerpen, Intersentia 2007, p. 245. Illustratief is de door McParland
geciteerde passage hoe (gemakkelijk) een commissielid ten aanzien van de interne markt-voorwaarde in art. 65
Verdrag van Amsterdam aan keek: McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 48-50.
412
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het Verdrag van Nice uit 2001 nog tussen het Verdrag van
Amsterdam en het Verdrag van Lissabon zat.
413
‘De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid te
handhaven en te ontwikkelen. Met het oog op de geleidelijke invoering van zo’n ruimte moet de Gemeenschap
met name maatregelen nemen op het gebied van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met
grensoverschrijdende gevolgen, voor zover dit nodig is voor de goede werking van de interne markt.’ Vergelijk
ook de eerste overweging in de considerans van Rome II, Rome III, Brussel Ibis en Brussel IIbis. Deze doelstelling
lijkt dan ook het algemene beginsel te vormen voor de ontwikkeling van een Europees ipr.
414
Het beslaat veel onderwerpen en beleidsterreinen zoals immigratie, visa, asiel, FRONTEX maatregelen, regels
van burgerlijk procesrecht, strafrechtelijke zaken, de bescherming van fundamentele rechten en de strijd tegen
racisme en xenofobie, politiële samenwerking en het ontbreken van enige controle ten aanzien van personen,
ongeacht hun nationaliteit, wanneer zij interne grenzen overschrijden, én dus ook ipr-zaken. Om deze reden is
het weleens opgemerkt dat deze ruimte van vrijheid, veiligheid en recht slecht is gedefinieerd en nood heeft aan
een uitgewerkt concept: J. Meeusen, ‘Conflict of Laws and the Area of Freedom, Security and Justice after the
Treaty of Lisbon’, in P. Lindskoug (eds.), Essays in Honour of Michael Bogdan, Lund, Juristförlaget, 2013, p. 311.
415
Tampere 1999, Nrs. 1 en 2. De conclusies van deze bijeenkomst kunnen gezien worden als het (politieke)
startpunt van deze nieuwe ruimte van veiligheid, vrijheid en recht. Het dient als een politiek basisdocument en
is daarom van belang bij de interpretatie van deze ruimte. Een jaar later werd er een officieel programma
aangenomen om deze politieke conclusies te implementeren. Zie Ontwerp-programma van maatregelen voor de
uitvoering van het beginsel van wederzijdse erkenning van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb.C 12,
1 van 15.1.2001. Zie voor een uitgebreide bespreking hiervan Meeusen, Van Overbeeke en Verhaert, ‘The link
between access to justice and European conflict of laws’ 2017, p. 858-883.
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creëren waarin het (niet-economische) vrij verkeer van personen een hoofdrol speelt. In de
woorden van de voormalige Vicepresident van de Europese Commissie Reding zou dit moeten
leiden tot ‘a Europe for the people’.416 Vanzelfsprekend leidt dit tot een toenemend belang
om het ipr te regelen, hetgeen als gezegd ook daadwerkelijk is gebeurd.
315. Rome I beweegt binnen dit kader en moet daarbinnen geïnterpreteerd worden, terwijl
de Detacheringsrichtlijn enkel onder het kader van het vrij verkeer van diensten valt en strikt
genomen daarbinnen geïnterpreteerd dient te worden. Wel is het de vraag tot op welke
hoogte de constitionele inbedding belangrijk is voor de interpretatie van de daaruit
voortvloeiende instrumenten. De meningen lopen bijvoorbeeld uiteen in hoeverre het
Unierechtelijk kader werkelijk iets betekent voor, of iets speciaals toevoegt aan, de aard en
de interpretatie van het Europees conflictenrecht.417 In het volgende hoofdstuk wordt verder
ingegaan op de relevante interpretatiemethoden van Rome I.

III. HET SAVIGNIAANSE VERWIJZINGSMODEL
A. INLEIDING
316. Van de verschillende methoden die ten grondslag kunnen liggen aan een
conflictenrechtelijk model, wordt als gezegd op het continentaal-Europese continent en in de
Unie als uitgangspunt de methode van Von Savigny gevolgd.418 Maar let wel ‘als uitgangspunt’;
in de conflictenrechtelijke systemen hebben in de loop der tijd veelal (cumulatief) andere
methoden een intrede gemaakt, waaronder de voor het arbeidsrecht zo belangrijke
(neo)statutistische. Dit is zelfs zo omstandig gebeurd, dat soms wel wordt gesproken van een
‘methodenpluralisme’ in het huidige conflictenrechtelijke model.
Niettemin ontwierp Von Savigny ruim anderhalve eeuw geleden in zijn ‘System des heutigen
Römischen Rechts’ een blauwdruk die heden ten dage nog steeds geldt als vertrekpunt van
ons conflictenrecht.419 Dit blijkt ook uit Rome I bij de toepassing op arbeidsverhoudingen: in
416

V. Reding in haar voorwoord in S. Wolff, F. Goudappel and J. de Zwaan (eds.), Freedom, security and justice
after Lisbon and Stockholm, The Hague, TMC Asser Press, 2011, p. V.
417
Zie uitgebreid J. Meeusen, ‘Instrumentalisation of Private International Law in the European Union: Towards
a European Conflicts Revolution?’, European Journal of Migration and Law 2007, p. 287-305; H. Jessurun
d’Oliveira, ‘The EU and a metamorphosis of private international law’, in J. Fawcett (ed.), Reform and
development of private international law. Essays in honour of Sir Peter North, Oxford, Oxford University Press,
2002, p. 130-131. Zie ook A. Fillers, ‘Implications of Article 81(1) TFEU’s recognition clause for EU conflict of laws’,
Journal of Private International Law 2018, p. 476-499. Uit het onderzoek van Fillers blijkt overigens dat het
constitutionele kader niet consequent wordt aangehaald bij de noodzaak om Europees conflictenrecht te maken.
De ene keer worden nieuwe conflictregels gerechtvaardigd omdat er een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
is, de andere keer omdat het uiteenlopen van conflictregels in strijd is met de interne markt en dan weer omdat
de eenmaking de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen zou vergemakkelijken.
418
Van Hecke en Lenaerts, Internationaal privaatrecht 1989, p. 118-120. Zie dit werk ook voor een beschrijving
van andere belangrijke invloeden op de ontwikkeling van het ipr, zoals het gedachtengoed van Mancini.
419
Von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts 1849. Asser beoordeelt dit werk als ‘een uitmuntende
verhandeling’ waarin ‘de Duitsche degelijkheid en de Fransche helderheid op zoo gelukkige wijze te zamen gaan’.
T. Asser, Schets van het internationaal privaatrecht, Haarlem, De Erven F. Bohn, 1880, p. 10. Veel andere grote
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uitgangspunt wordt het toepasselijk arbeidsrecht bepaald aan de hand van het Savigniaanse
geïnspireerde bilaterale neutrale conflictregel van artikel 8 Rome I, terwijl dit bij wijze van
uitzondering op (neo)statutistische wijze doorkruist kan worden door unilaterale en allerminst
neutrale voorrangsregels via artikel 9 Rome I.
B. GRONDSLAGEN, KENMERKEN EN DOELSTELLINGEN VAN HET SAVIGNIAANSE MODEL
1. Het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht
317. Een belangrijke grondslag van het Savigniaanse model waaruit veel andere aspecten
en kenmerken van het model voortvloeien, is het onderscheid dat Von Savigny maakt tussen
het publiek- en privaatrecht. Tot dan toe was het gebruikelijk om zowel voor het publiek- als
privaatrecht een strikt territorialiteitsbeginsel te hanteren, en bij uitzondering daarop op basis
van de materiële wet te bezien wat het internationale geldingsbereik daarvan was. Hierbij
werd de nadruk gelegd op de belangen van staten bij de toepassing van hun wetten. 420 Deze
methode wordt wel de hierboven al aangestipte (neo)statutistische of unilaterale methode
genoemd. Ten aanzien van het privaatrecht stelt Von Savigny echter een principieel andere
methode voor.
2. De omdraaiing van de conflictenrechtelijke vraagstelling en de kwalificatie van de
rechtsverhouding
318. Zich aldus baserend op een strikt onderscheid tussen enerzijds het publiekrecht en
anderzijds het privaatrecht, zette Von Savigny de conflictenrechtelijke vraagstelling ten
aanzien van dit laatste rechtsgebied op zijn kop: in plaats van te kijken naar het ruimtelijke
toepassingsgebied van materiële wetten, wordt de rechtsverhouding als uitgangspunt
genomen en worden van daaruit wetten opgespoord die bij die rechtsverhouding horen.421
Hierbij ging Von Savigny ervan uit dat de rechtsverhouding internationaal op drift is geraakt,
die het conflictenrecht ‘thuis’ moet brengen bij het juiste rechtsstelsel.
De omdraaiing van de tot dan toe gebruikelijke conflictenrechtelijke vraagstelling kan
misschien wel het meest innovatieve idee van Von Savigny worden genoemd, hetgeen in de
rechtsleer ook wel eens is aangeduid als ‘Kopernikanische Wende’.422 De rechtsverhouding als
startpunt van de conflictenrechtelijke vraagstelling, vormt heden ten dage nog steeds het
algemene uitgangspunt in het Europese conflictenrecht.

denkers onderschreven, verdedigden en verfijnden zijn werk. Denk aan G. Kegel, ‘The crisis of conflict of laws’,
Recueil des Cours 1964, p. 95-266.
420
Zie voor de specifieke knelpunten die daarbij speelden, o.a. het rangschikken en onderverdelen van de
verschillende wetten en statuten dat leidden tot lastige afbakeningsproblemen: Kruger, ‘The Quest for Legal
Certainty in International Civil Cases’ 2016, p. 318.
421
Zoals Van Hoek erop wijst kan het nog afgevraagd worden of nu juist de rechtsverhouding of de rechtsvraag
centraal staat bij de bepaling van het toepasselijk recht. Zie Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers
2000, p. 64, voetnoot 17.
422
P. Neuhaus, ‘Savigny und die Rechtsfindung aus der Natur der Sache, RabelsZ 1949-50, p. 366.
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319. Om bij de juiste conflictregels te geraken is het in de eerste plaats van belang de
rechtsverhouding te ‘kwalificeren’. Hiervoor bestaat een aantal categorieën, waaronder
bijvoorbeeld de categorie ‘overeenkomsten’ of ‘onrechtmatige daad’. Sinds de tijd van Von
Savigny is het aantal categorieën aanzienlijk gestegen, en zo bestaat heden ten dage ook de
categorie ‘arbeidsovereenkomsten’.423
Nadat de rechtsverhouding onder de juiste categorie is gebracht, kan de daarbij behorende
conflictregel worden gevonden die de rechtsverhouding in het juiste rechtsstelsel ‘thuis’
brengt. In de huidige conflictregels staan gewoonlijk één of meer ‘aanknopingsfactoren’, door
Von Savigny genoemd de ‘Sitz’ van de rechtsverhouding, die de rechtsverhouding aan het
rechtsstelsel koppelen.424 Von Savigny liet overigens maar één aanknopingsfactor toe in het
bepalen van het toepasselijk recht, hetgeen o.a. te maken heeft met zijn hierna te bespreken
opvattingen inzake de rechtszekerheid.
Een voorbeeld van een huidig gebruikte aanknopingsfactor voor arbeidsovereenkomsten is de
plaats waar, of bij gebreke daarvan van waaruit, gewoonlijk wordt gewerkt (art. 8 lid 2 Rome
I). Er wordt dus eigenlijk van tevoren bepaald welke elementen, van alle elementen die zich
voor kunnen doen, in de internationale rechtsverhouding het meest relevant zijn bij het
bepalen van het toepasselijk recht.
320.

Het als toepasselijk aangewezen recht wordt gemeenzaam aangeduid als lex causae.425

3. Een neutrale waardevoorstelling
321. De tweede innoverende gedachte van het model is dat Von Savigny in principe zelfs
niets meer wilde weten van de inhoud van het materiële privaatrecht: elk rechtsstelsel komt
voor gelijkwaardige toepassing in aanmerking.426 Precies dit uitgangspunt maakt het dat dit
model als neutraal wordt gekenmerkt. Von Savigny baseert zich hier overigens wel op de
vooronderstelling dat de verschillende nationale rechtsstelsels ook daadwerkelijk tegen elkaar

423

In Duitse rechtsleer is deze versplintering van categorieën niet altijd positief beoordeeld en wordt gesproken
van een ‘Zersplitterung des Privatrechts durch das internationale Privatrecht’. Zie voor een bespreking hiervan:
Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 147.
424
Van Hoek wijst nog op het verschillend gebruik in terminologie ten aanzien van ‘aanknopingsfactoren’ en
‘aanknopingspunten’. Zo gaat de ene opvatting uit van een aanknopingsfactor die het abstract geformuleerde
criterium is, terwijl het aanknopingspunt de verwezenlijking daarvan is in het concrete geval. Een andere
opvatting ziet aanknopingsfactoren als zijnde de daadwerkelijk in de conflictregel opgenomen omstandigheid die
de rechtsverhouding met het rechtsstelsel koppelt, zoals ‘de gewoonlijke werkplek’ bij arbeid. Een
aanknopingspunt is dan één van de omstandigheden die kunnen spelen bij de invulling van de aanknopingsfactor.
Ik hanteer deze laatste definitie. Zie Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 68, voetnoot
31.
425
Dumortier noemt de lex causae in zijn doctoraat uit 1981 ‘de contractwet’.
426
Von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts 1849, p. 32: ‘dass auch bei der Entscheidung über solche
Rechtsverhältnisse, welche mit verschiedenen unabhängigen Staaten in Berührung kommen, der Richter
dasjenige Recht anzuwenden hat, dem das streitige Rechtsverhältnis angehört, ohne Unterschied, ob dieses
örtliche Recht das einheimische Recht diese Richters, oder das Recht eines fremden Staates sein mag’.
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uitwisselbaar zijn, gelet op de ‘gemeinsamen christliche Gesittung’ van de beschaafde landen
en de worteling van hun rechtsstelsels in het Romeinse recht.427
Dit neutrale aspect vormt in beginsel nog steeds één van de basisprincipes van het
hedendaagse conflictenrecht. In dat kader merkt AG Wahl op dat de conflictregels in het EVO
ten aanzien van algemene overeenkomsten (artt. 3 en 4) ‘moeten worden aangemerkt als
abstracte en neutrale regels, in die zin dat zij niet tot doel hebben de ene contractspartij te
bevoordelen ten koste van de andere’ en dat ‘met de inhoud van de betrokken rechtsstelsels
(…) derhalve geen rekening [wordt] gehouden bij de vaststelling van het toepasselijk recht’.428
322. Let op dat het begrip ‘neutraal’ hier enkel wordt gebruikt om aan te geven dat het
model in beginsel geen rekening houdt met de inhoud van het aangewezen recht. Bepaalde
in het Savigniaanse systeem gemaakte keuzes zijn immers alles behalve neutraal. Door
bijvoorbeeld de belangen van staten in te ruilen voor belangen van private partijen als
uitgangspunt van de conflictenrechtelijke vraagstelling, wordt er uiteraard een normatieve
keuze gemaakt om deze laatst genoemde belangen voorop te stellen.429 Ten aanzien van
zuiver privaatrecht, dat niet bestaat uit enig dwingend voorschrift, is hier veel voor te zeggen.
Wanneer deze principes echter ook worden toegepast op (semi-)publiekrechtelijk getinte
domeinen, zoals het arbeidsrecht, kan dit gaan steken en kan er o.a. nood ontstaan voor
unilaterale correcties (zie hierna).
4. De indirecte werking van het conflictenrecht
323. Nauw met het neutrale aspect samenhangend, is dat het conflictenrecht in dit model
een indirecte rol speelt bij de oplossing van het wetsconflict: daar waar het toepasselijk recht
is aangewezen, is de taak van het conflictenrecht volbracht en treedt het weer terug.
McParland beschrijft het als volgt:
‘Conflict-of-laws operate as mere signposts, devoid of any substantive content.’430

427

Zie ook Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 38. Dit maakt zijn ‘neutraliteit’ ten aanzien
van het toe te passen materiële recht relatief. Bovendien valt het bij een diepere bestudering van zijn werk op
dat Von Savigny erg de nadruk legt op het in zijn ogen ideale ‘Römische Recht’.
428
Conclusie van AG Wahl van 16 april 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:241, ‘Schlecker’, nr. 21.
429
Vergelijk voor een wérkelijk neutrale aanknoping de absurde, maar geestige door Currie voorgestelde
alfabetische aanknoping (hetgeen Currie overigens ook eerder als grap bedoelde). B. Currie, Selected essays on
the conflict of laws, North Carolina, Duke University Press, 1963, p. 609: ‘In all solemnity, I suggest that a nearly
ideal choice-of-law rule for such cases would be that the governing law shall be that of the state first in
alphabetical order. (…) This rule might impose undue hardship on the courts of states low in the alphabet, since
they would be constantly burdened by the task of ascertaining foreign law, while states high on the list would
have the advantage of frequently applying domestic law. This difficulty could be met by applying the rule of
inverse alphabetical order for transactions occurring in odd-numbered years’.
430
McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 107.
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Het voorziet dus expliciet niet in een antwoord op de materiële rechtsvraag of
rechtsverhouding die aan de conflictenrechtelijke exercitie ten grondslag ligt.431
Ook dit vormt een basisprincipe van het huidige conflictenrecht. In 2011 merkt het Hof van
Justitie hierover op dat ‘het kenmerkend voor een conflictregel [is] dat daarin niet een vraag
van materieel recht zelf wordt beantwoord, maar alleen wordt vastgesteld krachtens welk
recht het antwoord moet worden gegeven’.432
5. Het hoogste gerechtigheidsdoel: rechtszekerheid en Entscheidungsharmonie
324. De omdraaiing van de vraagstelling en de daarmee samenhangende neutrale
waardevoorstelling, zorgen voor een verschuiving van het accent op het belang van de staat
bij de toepassing van de eigen wetgeving naar het belang van de rechtsverhouding van private
partijen. Zoals Strikwerda aangeeft, komt gerechtigheidsdoel van het conflictenrecht dan
eveneens noodzakelijkerwijs op de behartiging van die private belangen te liggen.433 Concreet
geldt in dit model dan ook als hoogste doel het waarborgen van een zo groot mogelijke
rechtszekerheid (voor private partijen) in hun internationale rechtsverhoudingen. 434
Dit zou o.a. bereikt moeten worden door het streven naar een optimale
‘Entscheidungsharmonie’, hetgeen erop neerkomt dat elk wetsconflict hetzelfde wordt
beslecht, ongeacht bij welke rechtbank de zaak dient.435 De consequentie van dit geheel is dat
het vooral draait om conflictenrechtelijke (of globale436) rechtvaardigheid, boven
materieelrechtelijke rechtvaardigheid.437 De inhoud en functie van de materiële rechtsregel
doen er niet toe.
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Zie voor een omvattende beschrijving ten aanzien van arbeid ook Schnorr, La détermination du droit
applicable aux relations de travail internationales 1969, p. 2.
432
HvJ 22 november 2011, C-116/11, ECLI:EU:C:2012:739, ‘Bank Handlowy en Adamiak’.
433
Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 117.
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Met als belangrijke pleitbezorger Kegel, werd er zelfs een lange tijd vanuit gegaan dat dit het belangrijkste en
eigenlijk enige beginsel kon zijn van het conflictenrecht. G. Kegel, Internationales Privatrecht, Ein Studienbuch,
München, Beck, 1987, p. 40 e.v. Vergelijk ook De Winter, ‘De sociale functie der rechtsnormen als grondslag voor
de oplossing van internationaal privaatrechtelijke conflicten’ 1947, p. 112: ‘(…), juist de bevordering van de
rechtszekerheid in de internationale sfeer dient als het doel van het internationaal privaatrecht te worden
beschouwd’.
435
Er zijn verschillende vormen van Entscheidungsharmonie ontwikkeld in de rechtsleer. Zie hiervoor Deinert,
Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 8.
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C. Dubbink, ‘Het rechtvaardigheidsgehalte van het internationaal privaatrecht’, in J. Glastra van Loon, R. van
Haersolte & J. Polak (red.), Speculum Langemeijer: 31 rechtsgeleerde opstellen, Zwolle, WEJ Tjeenk Willink, 1973,
p. 68.
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Kegel ontwikkelde dit begrip: G. Kegel, Internationales Privatrecht, Ein Studienbuch, München, Beck, 1987, p.
80-96. Hij onderscheidt conflictenrechtelijke rechtvaardigheid waarbij het gaat om de toepassing van ‘das
räumlich beste Recht’ en materiële rechtvaardigheid waarbij het gaat om ‘das sachlich beste Recht’. Vervolgens
stelt hij: ‘die internationalprivatrechtliche Gerechtigkeit geht vor der materiellprivatrechtlichen’ (p. 42). Zie ook
F. Juenger, Zum Wandel des Internationalen Privatrechts, Karlsruhe, Müller, 1974, p. 8-9; S. Symeonides,
‘Material Justice and Conflicts Justice in Choice of Law’ in P. Borchers and J. Zekoll (eds.), International Conflict
of Laws for the Third Millennium: Essays in Honour of Friedrich K. Juenger, Ardsley NY, Transnational Publishers,
2001. Zie ook Gamillscheg, ‘Ein Gesetz über das internationale Arbeitsrecht’ 1983, p. 309: ‘Eine
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Ook deze gedachte heeft nog steeds veel invloed op de vormgeving van de huidige
conflictregels. Zo wordt in de drie conflictenrechtelijke Rome verordeningen, die tezamen een
groot deel beslaan van het Unierechtelijke conflictenrecht, telkens deze zelfde Savigniaans
gekleurde vorm van rechtszekerheid (rechtszekerheid middels conflictregels die hetzelfde
nationale recht aanwijzen, ongeacht bij welke rechter de zaak aanhangig is) aangemerkt als
‘algemene doelstelling’ van de verordening.438
325. Eén en ander kan leiden tot een vergaand abstract model. Een voorbeeld hiervan is het
feit dat Von Savigny, zoals hierboven al kort is aangestipt, maar één mogelijke Sitz (of
aanknopingsfactor) toe liet in het bepalen van het toepasselijk recht. De meervoudige
aanknopingsladders, met verschillende naast elkaar bestaande cumulatieve, alternatieve of
facultatieve aanknopingsfactoren, zoals die bestaan in het huidige conflictenrecht, bestonden
dus niet.439
Naast het feit dat de ‘Eigentumliche Natur’ volgens Von Savigny enkel maar is terug te leiden
naar één aanknopingsfactor,440 werd de rechtszekerheid in de vorm van o.a.
Entscheidungsharmonie zich immers geacht te verzetten tegen meerdere
aanknopingsfactoren. Indien het verwijzingsresultaat in het concrete geval niet leidt tot het
nauwst verbonden recht, wordt hierin dus geen aanleiding gezien om het resultaat te
corrigeren. Elke correctie kan immers leiden tot de aantasting van het hoogste
gerechtigheidsdoel van het systeem.441
Het gaat dus niet in de eerste plaats om het (geografisch) nauwst verbonden recht, maar om
de Sitz. De Sitz zoekt hierin wel naar het nauwst verbonden recht, maar indien dit in het
concrete geval daar niet toe leidt dan is geen afwijking toegestaan. Zoals Strikwerda opmerkt,
heeft de Sitz dan ook ‘minder met geografische lokalisering te maken (…) dan het Savigniaanse
slagwoord doet vermoeden’.442 Dit maakt zijn systeem dubbel abstract:443 niet alleen speelt

kollisionsrechtliche Ordnung ist nur dann brauchbar, wenn sie dem äuβeren Ziel des IPR, dem internationalen
Entscheidungseinklang, so weit wie möglich nahe kommt’.
438
Nrs. 6 en 16 considerans Rome I; nr. 14 considerans Rome II; nr. 29 considernas Rome III. Zie uitgebreid over
de (uiteenlopende) betekenissen hiervan: Kruger, ‘The Quest for Legal Certainty in International Civil Cases’ 2016,
p. 281 e.v.
439
Hiertegenover staat de enkelvoudige aanknoping, hetgeen niet vaak meer voor komt maar bijvoorbeeld in
het Belgische ipr ten aanzien van de zakelijke rechten op een (on)roerend goed nog wel wordt gehanteerd: de
plaats van de ligging van het (on)roerend goed bepaalt het toepasselijk recht (art. 87 WIPR).
440
Volgens Von Savigny kan de Sitz enkel afgeleid worden uit de ‘Eigentumliche Natur’ van de rechtsverhouding,
waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de verwachtingen van partijen. Zie voor kritiek op
dit uitgangspunt: Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987. Voor overeenkomsten is dat volgens
Von Savigny de plaats waar de overeenkomst moet worden uitgevoerd (lex loci solutionis). Dit kwam in de plaats
van het tot dan toe door de statutisten gehanteerde aanknopingspunt van de plaats waar de overeenkomst is
gesloten (lex loci conclusionis). Zie hierover H. Batiffol, Les conflits des lois en matière de contrats, Paris, Recueil
Sirey, 1938, p. 20 e.v. en p. 75 e.v.
441
Zie uitgebreid Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 129.
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Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 129.
443
Strikwerda onderscheidt overigens vier elementen van abstractie in het systeem, zie Strikwerda,
Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 129.
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de inhoud van het materiële recht geen rol bij het aanwijzen van het toepasselijk recht, ook
wordt geabstraheerd van de feitelijke omstandigheden van de Sitz.
326. Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke strikte aanknoping kan leiden tot abstracte
resultaten die weinig recht doen aan de concrete omstandigheden van het geval.444 In het
huidige conflictenrecht is dan ook, in afwijking op het strikte Savigniaanse systeem, op allerlei
gebieden een zekere dosis flexibiliteit in het systeem geïnjecteerd. Denk hierbij aan de nadruk
die in de Rome verordeningen wordt gelegd op het belang van flexibiliteit, hetgeen o.a. tot
uiting komt in de veelgebruikte meervoudige aanknopingsladders binnen één
verwijzingscategorie en de correctieclausules ten gunste van een nauwere verbondenheid. Dit
heeft ook bij de speciale conflictregel inzake arbeid een plaats verworven.
In de huidige Rome verordeningen wordt dus enerzijds een relatief strikt Savigniaans
georiënteerd rechtszekerheidsbeginsel gehanteerd, terwijl dit anderzijds op bepaalde punten
wordt genuanceerd met een beroep op het belang van flexibiliteit.
C. DE ONDERLIGGENDE FILOSOFIE EN HET ONDERSCHEID TUSSEN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT ALS ZWAKSTE
SCHAKEL VAN HET MODEL

327. De verschillende grondslagen en daaruit volgende aspecten en kenmerken van het
Savigniaanse verwijzingsmodel zijn aan scherpe kritiek onderhevig (geweest). Om deze kritiek,
en de daaruit voortvloeiende vele aangebrachte wijzigingen aan het model die hebben geleid
tot het huidige conflictenrechtelijke systeem in de Unie, beter te kaderen, is het hier belangrijk
iets dieper in te zoomen op de onderliggende filosofie van het Savigniaanse model.
Het blijkt dat er een sterke correlatie bestaat tussen Von Savigny’s conflictenrechtelijke
opvattingen en algemene opvattingen over recht en staat. Strikwerda heeft hieraan in zijn
doctoraat uit 1987 diepgaand aandacht besteed, waarin overtuigende parallellen worden
getrokken tussen enerzijds de omdraaiing van het startpunt in de materiële rechtsregel naar
de rechtsverhouding en anderzijds de in de 19de eeuw ontwikkelde liberale opvatting dat het
niet de staat is die het recht schept, maar de autonome samenleving. Deze liberale
gedachtegang stond toentertijd in schril contrast met het algemene uitgangspunt van het
bestaan van een sterke band tussen de soevereiniteit van een staat en de uitvaardiging van
de wetgeving. Uit deze band zou voortvloeien dat zowel het privaatrecht als publiekrecht in
beginsel onderworpen zou moeten zijn aan het territorialiteitsbeginsel (waarop, zoals
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Illustratief is de Nederlandse Ooievaarszaak: HR 18 maart 1938, Nederlandse Jurisprudentie 1939, 69. In casu
was een KLM vliegtuig, onderweg vanuit Nederlands-Indië naar Europa, neergestort in Siam. Op basis van de lex
loci delicti zou het Siamese recht toepasselijk zijn. Ondanks het feit dat het louter toeval was dat het vliegtuig in
Siam neer was gestort en verder geen enkel aanknopingspunt naar Siam verwees, verklaarde de rechter
inderdaad het Siamese recht toepasselijk en was daarmee de zaak afgedaan. Een dergelijke strikte manier van
aanknopen is in overeenstemming met de Savigniaanse logica. Zo merkt Von Savigny ten aanzien van de
onrechtmatige daad expliciet op dat de Sitz voortvloeit uit de delictspleging zelf, zelfs indien het op een toevallige
of tijdelijke plaats is gebeurd. Von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts 1849, p. 171.
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hierboven aangestipt, vervolgens uitzonderingen werden toegelaten, geredeneerd vanuit de
materiële wet zelf).
Von Savigny betwiste dit: de wetgever zou slechts de taak hebben het privaatrecht op te
tekenen zoals hij dit vond in de samenleving. In die zin wordt privaatrecht gezien als een, met
de taal vergelijkbaar, verschijnsel dat onafhankelijk van de staat bestaat en daaraan vooraf
gaat.445 Dit is overigens een visie die nu nog weleens wordt gehanteerd ten aanzien van
‘zuiver’ privaatrecht.446
Zoals Strikwerda aangeeft, kon het conflictenrechtelijk probleem via deze visie ‘entpolitisiert’
en ‘entstaatlicht’ worden: het privaatrecht is een product van de Volksgeist zoals dat aanwezig
is in de samenleving, onttrokken van elke vorm van machtssfeer van de staat.447 Hiermee
samenhangend wordt dan ook de idee dat recht ‘maakbaar’ is, afgeschreven: elke invloed van
buitenaf op het reeds in de samenleving aanwezige en ontwikkelende recht, wordt als
onwenselijk gezien.448
328. Het belangrijkste gevolg van de ‘entpolitisierung’ van het privaatrecht is dat de band
tussen de staat en het privaatrecht in feite wordt doorgeknipt. Hierdoor hoeft het privaatrecht
niet meer onderworpen te worden aan het soevereine geldingsbereik van staten. Strikwerda
stelt kernachtig:
‘Aan het territorialiteitsbeginsel als uitgangspunt bij het bepalen van het geldingsbereik van
privaatrechtelijke voorschriften ontviel daardoor het belangrijkste argument en
dientengevolge werd de onderscheiding tussen publiekrecht, dat nog wel geacht werd
onderworpen te zijn aan het territorialiteitsbeginsel, en privaatrecht voor het conflictenrecht
van belang.’449

329. Het is met name de noodzaak tot het maken van het onderscheid tussen publiek- en
privaatrecht of, in stelsels waarin dit onderscheid niet wordt gemaakt, het onderscheid tussen
dwingende en niet-dwingende rechtsregels, die tot kritiek heeft geleid op het model. Om dit
onderscheid te kunnen maken is immers een helder onderscheidingscriterium nodig, gelet op
de verstrekkende gevolgen voor de te hanteren methode: de toepassing van het eenzijdige
territorialiteitsbeginsel450 of de onderwerping aan het meerzijdige neutrale
conflictenrechtelijke procedé. Ondanks een voortdurende zoektocht naar een adequate
typering van dit onderscheid is er nimmer een sluitend of helder onderscheidingscriterium
gevonden.
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Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 122.
Vergelijk P. Cliteur en A. Ellian, Encyclopedie van de rechtswetenschap II. Positief recht, Deventer, Kluwer,
2007, p. 9.
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450
Over deze term bestaat overigens veel kritiek vanwege de dubbelzinnigheid ervan. Zie Deinert, Internationales
Arbeitsrecht 2013, p. 270.
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330. Overigens zag Von Savigny gelijk al in dat dit een knelpunt zou kunnen vormen in zijn
systeem. Zo stelde hij dat de omgang met dergelijke dwingende regels ‘veilleicht die
schwierigste Aufgabe in dieser ganzen Lehre sein mag’.451 Inderdaad werd het bestaan van
deze regels door Von Savigny zelf erkend.452 Hij stelde namelijk dat zijn meerzijdige
verwijzingssysteem ‘aber muβ nunmehr beschränkt werden’ door bepalingen die door hun
aard niet ‘so freien Behandlung’ kunnen krijgen. Hij wijst erop dat rechters in zulke situaties
enerzijds meer het eigen recht moeten toepassen dan het principe eigenlijk toelaat, en
anderzijds buitenlands recht niet toe mogen passen, zelfs wanneer het principe de toepassing
ervan zou rechtvaardigen.453
Von Savigny onderscheidt hiertoe twee soorten regels die het conflictenrechtelijke procedé
kunnen verstoren, die overigens bijzonder veel lijken op de huidige in de Unie gebruikte
algemene correctiemechanismen op het meerzijdige verwijzingsresultaat:
1. Gesetze von Streng positiver, zwingender Natur, die eben wegen dieser Natur zu jener freien
Behandlung, unabhängig von den Gränzen verschiedener Staaten, nicht geeignet find (zie daar
zijn definitie van voorrangsregels);
2. Rechtsinstitute eines fremden Staates, deren Dasein in dem unsrigen überhaupt nicht
anerkannt ist, die als odeswegen auf Rechtsschuβ in unserm Staate seinen Anspruch haben
(zie daar zijn erkenning van het principe van de negatieve openbare orde exceptie).454

331. Het onderscheid tussen publiek- en privaatrecht/dwingend en niet-dwingend recht is
dus cruciaal voor de toe te passen verwijzingsmethode, terwijl het tegelijkertijd lastig is
daarvoor een helder onderscheidingscriterium te hanteren. Hierin ligt dan ook de zwakste
schakel van het model.
D. RESUMÉ
332. Op basis van het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht, neemt het Savigniaanse
verwijzingsmodel ten aanzien van het privaatrecht de rechtsverhouding als uitgangspunt. Via
het leerstuk van de kwalificatie moet dit vervolgens naar de juiste conflictregels leiden. De
conflictregel brengt de rechtsverhouding in deze gedachte ‘thuis’ in een bepaald rechtsstelsel.
Het doet er niet toe wat de inhoud is van de aangewezen materiële regels. In de rechtsleer
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Von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts 1849, p. 160.
Overigens, en in lijn met de hierboven beschreven filosofische visie van Von Savigny op staat en recht, was
Von Savigny afkerig van deze soort regels en sprak de verwachting uit dat ze in de loop der tijd zullen
verminderen. Von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts 1849, p. 38: ‘Es ist aber zu erwarten dass diese
Ausnahmefälle, in Folge der natürlichen Rechtsentwicklung der Völker, sich fortwährend vermindern werden’.
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Von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts 1849, p. 161.
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Zie Von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts 1849, p. 161. Als voorbeeld van een voorrangsregel
wijst hij op het verbod voor Joden om eigendom te hebben: indien Duitse wetgeving dat verbiedt, dan gaat deze
wetgeving voor. Daarnaast zou de zogenaamde figuur van ‘civil death’ kunnen kwalificeren als zijnde indruisend
tegen de openbare orde, indien het Duitse recht het niet erkent. Het begrip ‘civil death’ wordt door Chin als volgt
beschreven: ‘Civil death extinguished most civil rights of a person convicted of a crime and largely put that person
outside the law’s protection.’ Zie G. Chin, ‘The new civil death: Rethinking punishment in the era of mass
conviction’, University of Pennsylvania Law Review 2012, p. 1790.
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wordt wel gesproken van een ‘blinde’ verwijzing.455 Het hoogste doel is het waarborgen van
rechtszekerheid en het bereiken van Entscheidungsharmonie. Deze mix van uitgangspunten
en waardenvoorstellingen maakt het systeem neutraal, indirect en abstract.
Eén en ander is vooral werkbaar als wordt uitgegaan van het privaatrecht als neutraal recht,
waarbij de staat verder geen belang heeft bij de toepassing. Een helder
onderscheidingscriterium tussen het privaat- en publiekrecht ontbreekt echter, terwijl de toe
te passen verwijzingsmethode principieel afhangt van dit onderscheid. De noodzaak tot het
maken van het onderscheid ligt o.a. aan de basis van de in de jaren ’60 uitgebroken
‘methodenstrijd’.

IV. DE METHODENSTRIJD EN STATUS QUO
A. INLEIDING: VAN 19DE EEUWSE NACHTWAKERSSTAAT NAAR 21STE EEUWSE VERZORGINGSSTAAT
333. Zoals in vele werken uitgebreid is beschreven, heeft er een gestadige ontwikkeling
plaatsgevonden van de 19de eeuwse nachtwakersstaat naar de verzorgingsstaat anno nu in de
21ste eeuw.456 Hiermee hand in hand gaat een enorme toename van dwingende voorschriften,
ook in het privaatrecht. De staat is het recht namelijk meer en meer gaan aanwenden als
instrument tot sturing en ordening van de samenleving, zowel via het publiekrecht als via het
privaatrecht. De opkomst van dwingende regels in het privaatrecht wordt wel aangeduid als
‘publicisering van het privaatrecht’, hetgeen de grens tussen publiek- en privaatrecht steeds
verder doet vervagen.457 Hieruit is een soort grijze zone ontstaan waarin regels zowel een
publiekrechtelijk als privaatrechtelijk karakter lijken te kunnen hebben. Deze regels worden
door Strikwerda ‘semipubliekrecht’ genoemd.
Vanzelfsprekend leidt deze ontwikkeling tot een hoge druk op een stelsel waarin het
onderscheid tussen deze regels cruciaal is voor de toe te passen methode. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat ongeveer tegelijk met de opkomst van de verzorgingsstaat felle kritiek
455

Zie bijvoorbeeld de titel van de oratie van Deelen: J. Deelen, De blinddoek van Von Savigny, Amsterdam,
Scheltema en Holkema NV, 1966.
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Zie voor een diepgaande analyse hiervan Giubboni, Social rights and market freedom in the European
constitution 2006; N. Fligstein, Euroclash, Oxford, Oxford University Press, 2008; W. Streeck, Buying time: The
delayed crisis of democratic capitalism, London, Verso, 2014. Deze auteurs menen tegelijkertijd een afbrokkeling
van deze verzorgingsstaat waar te nemen. Zie ook erg uitgesproken over dit laatste: M. Rigaux, ‘De verzwakking
van de rechtspositie van de werknemer: een logisch gevolg van de vrijmaking van de arbeidsmarkt? Een vrij
betoog over wezenlijke ontwikkelingen in het arbeidsrecht’, in M. Rigaux en A. Latinne (eds.), Actuele problemen
van het arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2014, p. 1-45. Zie beknopt over de opbouw van de ‘sociale
rechtsstaat’ in de 20e eeuw: S. Peters en W. Roozendaal, ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap op de arbeidsmarkt
van de 21e eeuw’, TRA 2017, 84.
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Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 2. R. van Rooij, De positie van
publiekrechtelijke regels op het terrein van het internationaal privaatrecht, Den Haag, TMC Asser Instituut, 1976,
p. 400 citeert hier P. Francescakis, ‘Y a-t-il du nouveau en matière d’ordre public ?’, Trav. Com. Franç, d.i.p. 196669, p. 149-169, p. 160: ‘Comment, en effet, et par quel miracle, la distinction entre droit public et privé
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perd de plus en plus de sa netteté, si elle en a jamais eu une? (…) Le d.i.p. est en fin de compte le droit de toutes
les relations internationale affectées par la diversité des droits internes’.
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ontstond op het stelsel, hetgeen in bepaalde lidstaten zelfs heeft geleid tot betogen in de
rechtsleer strekkende tot de totale verwerping van het stelsel en de terugkeer naar
‘unilateralistisch-achtige’ methoden, zoals dat in de VS onder leiding van Currie458 al
daadwerkelijk voeten aan de grond had gekregen.459 De tijd van de ‘methodenstrijd’ was
aangebroken.
B. DE KRITIEK EN DE DAARUIT VOLGENDE ‘OPLOSSINGEN’ IN EEN NOTENDOP
334. In de methodenstrijd, het felst rond de jaren ’60-90, werden de pijlen gericht op zo
bijna elk aspect van het Savigniaanse model. Benadrukkend dat het hier beslist niet de
bedoeling is de kritiek uitputtend in kaart te brengen, zou het model kort gezegd berusten op
achterhaalde staatsopvattingen en daarom veel te rigide, eenzijdig en abstract zijn.460
Bovendien zouden de meeste internationale rechtsbetrekkingen niet één Sitz kunnen hebben
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B. Currie, Selected essays on the conflict of laws, North Carolina, Duke University Press, 1963.
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en derhalve daar niet naartoe ‘thuis gebracht’ kunnen worden omdat zij ‘entweder überhaupt
nicht sitzen, oder auf zwei Stühlen’.461 Daarnaast zou het model onvoldoende rekening
houden met de sociale- en andere beleidsdoelstellingen die gestaag in het (privaat)recht
waren geslopen.462 Een belangrijk en klassiek geworden artikel verscheen van de hand van
Zweigert, die in ‘Zur Armut des internationalen Privatrechts an sozialen Werten’ scherp de
(sociale) tekortkomingen van het model blootlegt.463
Deze bijtende kritiek heeft geleid tot een rits aan wijzigingen, in niveau variërend per nationaal
stelsel,464 maar het heeft nooit de totale ondergang van het model betekend.465 Veel

461

A. Von Brinz, Lehrbuch der Pandekten I, Erlangen, Deichert, 1873, p. 102 zoals geciteerd door De Winter, ‘De
sociale functie der rechtsnormen als grondslag voor de oplossing van internationaal privaatrechtelijke conflicten’
1947, p. 118.
462
En nu nog steeds, zie bijvoorbeeld Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016; Grusic, The
European Private International Law of Employment 2015; V. Van Den Eeckhout, ‘Alle wegen leiden naar Rome
(I), alle wegen vertrekken vanuit Rome (I)!? Mogelijkheden tot opheldering van ipr-onduidelijkheden bij
internationale detachering’, ArA 2009, p. 3-21; Van Hoek en Houwerzijl, ‘Where do EU mobile workers belong’
2016; A.van Hoek, ‘Re-embedding the transnational employment relationship – Can the Commission proposal
deliver?, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper No. 2016-16.
463
K. Zweigert, ‘Zur Armut des Internationalen Privatrechts an Sozialen Werten’, RabelsZ 1973, p. 435-452, met
name p. 443.
464
Zo maakt het WIPR eveneens gebruik van veel verschillende methoden en is er in art. 19 WIPR zelfs een
algemene exceptieclausule ingevoerd ten gunste van het nauwst verbonden rechtsstelsel. Volgens de Toelichting
op het WIPR geeft dit uiting aan ‘een algemene doelstelling die inherent is aan het hedendaagse conflictenrecht.
Daarbij geven de conflictregels uitdrukking aan de wil de internationale situatie te vatten in functie van haar
nauwe verwantschap met een nationale rechtsorde. In die geest staat de rechtsleer positief tegenover deze
bepaling, ondanks het risico op een minder voorspelbare uitkomst. Een dergelijk risico eist dan wel een zo precies
mogelijke bewoording.’ Zie Parl. St. Senaat 2003, nr. 3-27, 1, p. 44. Er wordt evenwel geen afstand gedaan van
de principieel Savigniaanse aanknoping die de rechtsverhouding voorop stelt.
465
Hoewel het niveau van de Savigniaanse invloed op ons hedendaags conflictenrecht verschillend wordt
beoordeeld, wordt in elke verhandeling die het ipr tot onderwerp heeft onderstreept dat nog steeds veel is
verschuldigd aan het Savigniaanse gedachtengoed. Zie Kruger en Verhellen, Internationaal privaatrecht 2016, p.
137; J. Meeusen, ‘Rome II: A True Piece of Community Law’, in J. Ahern and W. Binchy (eds.), The Rome II
Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, p.
200.; Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 65; P. Neuhaus, ‘Abschied von Savigny?’,
RabelsZ 1982, p. 4-26. Zie ook Th. de Boer, ‘Prospects for European Conflicts Law in the Twenty-First Century’ in
P. Borchers and J. Zekoll, International Conflicts Laws for the Third Millennium, Essays in honor of Friedrich K.
Juenger, Ardsley, Transnational Publishers, 2001, p. 195: ‘The European choice-of-law method is, by and large,
the same as it was since the 19th century: mechanical and neutral.’ Specifiek ten aanzien van Rome I: McParland,
Rome I-Regulation 2015, p. 3: ‘The Rome I Regulation owes much to the residual legacy of von Savigny’s ideas’.
Specifiek ten aanzien van de grondslagenstrijd merkt De Boer nog op: ‘Wat mij betreft heeft de grondslagenstrijd
dus wel degelijk iets goeds opgeleverd, al zullen de strijders van weleer zich de uitkomst waarschijnlijk anders
hebben voorgesteld. Het paradigma van de conflictregel is zeker niet vervangen door een methode die
uitsluitend op een analyse en/of afweging van materieelrechtelijke belangen is gericht. Evenmin hebben de
voorvechters van een lex fori-benadering hun doel bereikt: de oplossing van wetsconflicten wordt nog altijd
gezocht in selectiecriteria ter bepaling van de proper law, en niet in de aanwijzing van een proper forum. In
zoverre heeft het progressieve kamp de grondslagenstrijd beslist verloren’. Zie Th. de Boer, ‘And the winner is…?
Hoe het afliep met de grondslagenstrijd in het IPR’ in A. van Hoek (ed.), Offerhauskring vijftig jaar:
Jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring ‘Prof. Mr. J. Offerhaus’ (19622012), Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2012, p. 43. Anders M. Weller, ‘Zukunftsperspektiven der
Rechtsvergleichung im IPR und Unternehmensrecht’, in R. Zimmermann (ed.), Zukunftsperspektiven der
Rechtsvergleichung, Tübingen, Mohr Siebeck, 2016, p. 191-222; M. Weller, ‘Anknüpfungsprinzipien im
Europäischen Kollisionsrecht: Abschied von der „klassischen“ IPR-Dogmatik?’, IPRax 2011, p. 429-437.
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wijzigingen waren er op gericht om de scherpste kantjes van de kritiek weg te nemen en de
knellende buitenlijnen van het model in de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid te
verzachten. Treffend worden deze wijzigingen dan ook wel ‘Systembewährende Exzeptionen’
genoemd.466
335. Het Europese conflictenrecht vertoont een bonte verzameling van wijzigingen op het
Savigniaanse model. Van bijna elke denkbare techniek wordt wel gebruik gemaakt: een
welhaast onbeperkte rechtskeuzevrijheid,467 meervoudige aanknopingsladders,468 half-open
en open (correctie)clausules al dan niet ten gunste van het beginsel van de nauwste
verbondenheid,469/470 accessoire aanknoping etc.471 Bovendien hebben twee op een
fundamenteel andere methodiek berustende leerstukken een prominente plaats gekregen:
het leerstuk van de voorrangsregels472 en de negatieve openbare orde exceptie.473 Zoals ook
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Mandery, Party Autonomy in Contractual and Non-Contractual Obligations, Frankfurt am Main, Peter Lang
GmbH, 2014.
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Dit is welhaast de hoofdregel geworden, bijna elke verwijzingscategorie wordt vergezeld met een
aanknopingsladder bestaande uit meerdere aanknopingsfactoren.
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Zie uitvoerig Lagarde, ‘Le Principe de Proximité dans le Droit international privé contemporain’ 1986, p. 29126. Lagarde verklaart de opkomst van het beginsel van de nauwste verbondenheid door te wijzen op
Amerikaanse invloeden waarin het abstracte Savigniaanse denken werd gehekeld. Zie vooral p. 72, maar ook p.
97: ‘Il faut comprendre cette clause générale d’exception comme une sorte de réplique à l’objection souvent
faite aux Etats-Unis ou ailleurs à l’encontre du caractère mécanique et aveugle de la règle de conflit de type
savignien’.
470
Er zijn niet veel werkelijk open conflictregels te vinden in het Europees conflictenrecht. Wel was een open
conflictregel voorgesteld ten aanzien van overeenkomsten in de Eenvormige Benelux wet 1969: art. 13: ‘(…) law
of the jurisdiction with which the contract has the closest connection’. Vergelijk ook hetzelfde concept, maar dan
iets langer geformuleerd, in het eerste ontwerp van de wet in 1951, art. 17. In het Belgische conflictenrecht werd
deze open conflictregel ten aanzien van zowel algemene overeenkomsten als arbeid vóór de invoering van het
EVO gemeenzaam gehanteerd. Volgens Erauw gaat het, bij het ontbreken van een expliciete rechtskeuze, om
het bepalen van de ‘proper law’. J. Erauw, ‘Internationaal privaat arbeidsrecht’, in O. Vanachter, B. Mergits en D.
Votquenne, Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 14. Overigens werd eveneens in
veel andere Europese landen een dergelijk open conflictregel voor overeenkomsten gehanteerd. Van Hecke en
Lenaerts, Internationaal privaatrecht 1989, p. 329 wijzen op Engeland, Frankrijk en Duitsland. In Nederland gold
eveneens een lange tijd een open conflictregel ten gunste van de nauwste verbondenheid voor overeenkomsten,
totdat de leer van de karakteristieke prestatie, in navolging van Zwitserland (en later als vermoeden opgenomen
in het EVO, zie het begin van deze voetnoot), werd aanvaard als conflictregel voor overeenkomsten. Zie
Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht 2012, p. 162. Een half-open clausule is
bijvoorbeeld opgenomen in art. 4 lid 3 Rome I (en in de variatie van ‘terugvaloptie’ in art. 4 lid 4 Rome I), art. 8
lid 4 Rome I en art. 4 lid 3 Rome II.
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Zie bijvoorbeeld art. 4 lid 2 Rome II.
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Zie art. 9 Rome I; art. 16 Rome II.
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Zie art. 21 Rome I; art. 26 Rome II; art. 12 Rome III.
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meer gedetailleerd zal volgen uit de volgende hoofdstukken, komen veel van deze technieken
terug in de huidige conflictenrechtelijke regelingen inzake het arbeidsrecht.
336. In de aanknopingsfactoren zelf wordt er ook in toenemende mate gebruik gemaakt van
het zogenoemde ‘beschermingsbeginsel’ en het ‘begunstigingsbeginsel’. Deze beginselen
tasten de Savigniaanse neutrale waardevoorstelling aan omdat de inhoudelijke materiële wet
hier weer tot op zekere hoogte een rol gaat spelen.
Onder de vleugels van het beschermingsbeginsel kan namelijk worden beoogd een zwakke
partij, zoals een werknemer, te beschermen naar het recht van zijn directe omgeving. In die
zin wordt in de rechtsleer wel gesteld dat de aanknoping aan het werkland in artikel 8 lid 2
Rome I is gebaseerd op het beschermingsbeginsel.474 De aanknopingsfactor houdt hier
rekening met de functie en strekking van het materiële recht, namelijk de bescherming van
een zwakke partij naar het recht van zijn gewone directe omgeving. Bovendien kan gezegd
worden dat hiermee tot op zekere hoogte tegelijkertijd het belang van de staat bij de
toepassing van zijn recht op werkzaamheden op het eigen grondgebied is verdisconteerd. Dat
het Hof deze eigenschappen van de aanknopingsfactor niet perse heeft erkend in de zaak
Schlecker komt hierna nog ter sprake. Let op dat bij dit beginsel de inhoud van het
aangewezen recht er nog steeds niet toe doet: indien de verwijzing leidt tot de aanwijzing van
het recht dat materieel niet het gunstigste is, is dit voor het beschermingsbeginsel zonder
belang.
De inhoud van het aangewezen recht is daarentegen wel van belang bij het
begunstigingsbeginsel en dit beginsel verwijdert zich daarmee een stap verder van het
Savigniaanse model. Aanknopingsfactoren die zijn beïnvloed door dit beginsel hebben vaak
tot doel een bepaald rechtssubject te begunstigen of een bepaald materieel resultaat te
bewerkstelligen. Een voorbeeld hiervan is de conflictregel inzake de totstandkoming van de
overeenkomst in artikel 11 Rome I (favor negotii). Deze conflictregel heeft duidelijk als doel
de daadwerkelijk totstandkoming te bevorderen en geeft kortweg aan dat wanneer het ene
bij de overeenkomst betrokken recht daar niet in voorziet, dat dan het andere betrokken recht
dat daar wel in voorziet, voldoende is voor de totstandkoming van de overeenkomst. Verder
komt het beginsel voor in familierechtelijke rechtsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan artikel 10
Rome III (favor divortii), waarin een conflictenrechtelijke herkansing ten gunste van de lex fori
wordt geboden indien het toepasselijk aangewezen recht niet voorziet in de mogelijkheid van
echtscheiding.475
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Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht 2012, p. 37.
Vergelijk in dit kader ook de unilaterale eenzijdige afbakeningsregels zoals deze kunnen worden
teruggevonden in dwingende bepalingen opgenomen in de verschillende consumenten- en
verzekeringsrichtlijnen. Zie ook meer algemeen de unilaterale doordrukking van Unierecht in geval van
rechtskeuze: art. 4 lid 4 Rome I. Zie HvJ 9 november 2000, C-381/98, ECLI:EU:C:2000:605, ‘Ingmar’ die tot dit
artikel heeft geïnspireerd. Zie voor de spiegelbeeldige casus: HvJ 17 oktober 2013, C-184/12, ECLI:EU:C:2013:663,
‘Unamar; F. van Overbeeke, ‘Noot Unamar C-184/12, Europese rechtspraak in kort bestek’, RW 2014-15, p. 14751478; F. van Overbeeke, ‘Noot Unamar C-184/12’, SEW 2014, p. 410-416. Tot slot wordt op dit moment door het
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C. DE CONFLICTENRECHTELIJKE OMGANG MET VOORRANGSREGELS
337. Het is voor de systematiek van de conflictregels uit Rome I en de Detacheringsrichtlijn
van belang in te zoomen op de oplossingen die zijn bedacht ten aanzien van specifiek de
conflictenrechtelijke omgang met voorrangsregels (of bijzonder dwingende regels of (semi-)
publiekrecht). Het is hier overigens niet de bedoeling elke voorgestelde oplossing te
bespreken. Zoals Strikwerda erop wijst, heeft het probleem veel discussie opgeleverd en
doctoraten voortgebracht, waarbij ‘het aantal opvattingen even groot is als het aantal
schrijvers en rechters’.476 Ik beperk me hier tot Rome I en de daarin gevonden oplossingen,
voor zover relevant voor het domein van het arbeidsrecht.
338. Het lijkt erop dat er bij Rome I van uitgegaan kan worden dat ten aanzien van
voorrangsregels enerzijds de lex causae leer en anderzijds de voorrangsregelleer (of de leer
van de bijzondere aanknoping) ex artikel 9 Rome I kan worden gehanteerd bij
grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten. Ik leg dit uit.
1. De lex causae leer
339. Hoewel het Hof van Justitie hierover als zodanig nog geen uitspraak heeft gedaan,
wordt er in het algemeen vanuit gegaan dat de lex causae leer in beginsel op
grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten moet worden gehanteerd in de toepassing van
Rome I.477

Europees Parlement op het gebied van het maatschappelijk verantwoord ondernemen onderzocht in hoeverre
het begunstigingsbeginsel wellicht een bijdrage kan leveren aan de aansprakelijkheidsstelling van grote
ondernemingen die in strijd met de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen handelen. Meer
specifiek kan het bijvoorbeeld gaan om laakbare activiteiten van een in de Unie gevestigde onderneming in een
derde wereld land met lage of niet gehandhaafde normen in het sociale en milieudomein. Om de relatieve
wettenloosheid van deze ondernemingen op te heffen zou het conflictenrecht kunnen voorzien in een unilaterale
doordrukking van Unierecht of van het recht van de vestiging van de (moeder)onderneming, ten koste van het
lagere of niet gehandhaafde lokale recht inzake sociale- en milieunormen. Hierop werd gewezen door H. Hautala,
vicepresident van het Europees Parlement, tijdens een werkgroep op 14 juli 2018. Er is nog geen officiële bron
beschikbaar.
476
Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 1.
477
Dit valt ook naar analogie af te leiden uit het Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 26. Bij de toelichting onder
art. 7 EVO dat ziet op regels van bijzonder dwingend recht wordt opgemerkt: ‘Het beginsel dat de nationale
rechter onder bepaalde voorwaarden gevolg kan toekennen aan dwingende bepalingen die geen deel uitmaken
van het recht dat, ingevolgde rechtskeuze van partijen dan wel een subsidiair aanknopingscriterium, op de
overeenkomst van toepasselijk is, wordt al enkele jaren zowel door de rechtspraak als door de doctrine in
sommige Lid-Staten en andere landen erkend’ [curs FvO]. Dit betekent met andere woorden dat dwingende
bepalingen dus op zichzelf deel kunnen uitmaken van de lex causae (ongeacht of dit via rechtskeuze of objectieve
verwijzing is). Zie ook expliciet Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 271 en 277; Van Hoek, ‘De
bilateralisering van de voorrangsregelleer’ 2004; Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal
privaatrecht 1981, p. 257. Zie ook ten aanzien van het feit dat de lex causae leer ziet op buitenlandse (semi-)
publiekrechtelijke regels: Morgenstern, International conflicts of labour law 1984, p. 52. Hij wijst erop dat the
Institute of International Law in 1975 had beslist dat ‘the so-called principle of the inapplicability a priori of
foreign public law was based on no cogent theoretical or practical reason, and considered that the fact that a
provision of foreign law designated by the rule of conflict of laws was deemed to fall within the sphere of public
law should not prevent the application of that provision’.
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De lex causae leer houdt in dat voorrangsregels tegelijk met het subjectief of objectief
toepasselijk recht toepasselijk zijn: de in principe privaatrechtelijke lex causae slokt dan als
het ware de (semi-)publiekrechtelijke regels mee op. Concreet betekent dit dat het door
artikel 8 Rome I aangewezen arbeidsrecht eveneens de (semi-)publiekrechtelijke
arbeidsregels omvat.
Op deze manier wordt de noodzaak tot het maken van onderscheid tussen de aard van
verschillende regels voor een deel teruggedrongen. Wel leidt dit tot lastige theoretische en
praktische onzuiverheden. Het meerzijdige systeem is immers gebaseerd op de vrije
onderlinge uitwisselbaarheid van rechtsstelsels omdat het gaat om ‘neutraal’ (privaat)recht,
hetgeen ten aanzien van voorrangsregels in principe niet opgaat en in de praktijk kan leiden,
en daadwerkelijk leidt, tot anomalieën in de verwijzing.478 Denk aan een verwijzingsresultaat
van artikel 8 Rome I waarin er een aantal voorrangsregels toepasselijk is onder de vleugels van
het objectief toepasselijk recht dat eigenlijk, gelet op de concrete situatie, minder staat te
springen om toepassing, terwijl andere voorrangsregels, bijvoorbeeld van het tijdelijke maar
feitelijke werkland, zich sterk voor toepassing aandringen (verg. de tijdelijkheidsfictie in artikel
8 lid 2 Rome I). Zoals hierna nog wordt besproken, verklaart de uit deze lex causae leer
voortvloeiende overheveling van de neutrale en op private partijen gerichte Savigniaanse
uitgangspunten naar de eveneens publiekrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht o.a.
waarom artikel 8 Rome I op zichzelf niet in de eerste plaats rekening houdt met deze
publiekrechtelijke aspecten uit de lex causae én in het verlengde daarvan de nood aan
unilaterale correcties via artikel 9 Rome I en de Detacheringsrichtlijn.
340. Op de lex causae leer bestaat de belangrijke nuance van de zogenaamde self-limiting
voorrangsregels c.q. dwingende bepalingen: indien de bepaling zelf (expliciet) aangeeft niet
toegepast te willen worden op de concrete situatie, dan dient dit gerespecteerd te worden.479
Voor het arbeidsrecht geldt hier het typische voorbeeld van de Engelse statutes die zelf de
werkingssfeer aangeven en zich derhalve niets gelegen laten liggen aan een meerzijdig
verwijzingssysteem.480 Illustratief is verder nog de inmiddels opgeheven Nederlandse
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Stikwerda merkt op dat het conflictenrecht door deze lex causae-leer ‘overwoekerd’ is geraakt door allerlei
bijsturingstechnieken, oneigenlijk gebruik van de openbare orde-exceptie, de goede zeden-regel, de
overmachtsregel etc. Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 57.
479
Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 273.
480
Morse ging er als vanzelfsprekend vanuit dat de Engelse statutes een autonome werking zouden hebben en
niet beïnvloed zouden worden door art. 6 EVO. Gelet op de omstandigheid dat deze statutes in die vorm bestaan,
wees Morse op het zeer beperkte effect dat het EVO maar zou hebben op arbeidsverhoudingen. Morse,
‘Contracts of employment and the EEC contractual obligations convention’ 1982, p. 152. Zie uitgebreid over de
vraag in hoeverre deze Engelse benadering (in het bijzonder van de House of Lords in de zaak Lawrun) in
overeenstemming is met de systematiek van Rome I: Grusic, The European Private International Law of
Employment 2015. Grusic beantwoordt deze vraag ontkennend en betoogt dat art. 8 Rome I zich ook uitstrekt
over de statutes en dat een aparte ‘statute construction’ derhalve onjuist is in het licht van Rome I. Tegelijkertijd
wijst Grusic er overigens op dat het in de praktijk weinig verschil uitmaakt, gelet op de gelijkaardige
werkingssfeerbepalingen in Rome I en de statutes.
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naoorlogse regel van artikel 6 Buitgewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA). 481 Op basis
daarvan moet een werkgever die voornemens was een werknemer te ontslaan, voorafgaand
toestemming aan de overheid vragen (behoudens de aanwezigheid van een dringende reden,
zoals diefstal). De werkingssfeer van het voorschrift strekt zich echter slechts uit tot ‘de
Nederlandse arbeidsmarkt’. Dit betekent concreet dat het voor kon komen dat een
werknemer gewoonlijk en langdurig kon werken in Nederland (en daarom Nederlands recht
objectief toepasselijk was), maar geen recht had op deze ontslagbescherming indien niet te
verwachten was dat hij zou terugvallen op de Nederlandse arbeidsmarkt.482 In die zin werkte
dat voorschrift dan self-limiting.
Een ander voorbeeld, is één van de scoperules uit de Nederlandse wegtransportcao: de cao is
enkel van toepassing op in Nederland gevestigde transportondernemingen. Indien Nederland
het gewoonlijk werkland is ex artikel 8 Rome I, betekent dat dan ook nog niet dat de
Nederlandse wegtransportcao mee toepasselijk is. Dit bleek duidelijk uit de zaak De Mooy.483
Nadat het Hof Den Bosch in die zaak vaststelde dat Nederlands recht ex artikel 8 Rome I
toepasselijk is, overweegt het Hof Den Bosch:
‘De volgende vraag die dan moet worden opgeworpen is of in dit geval daardoor ook alle
bepalingen uit de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer daarmee al
niet vanzelfsprekend van toepassing zijn op de betreffende arbeidsovereenkomst. Die vraag
beantwoordt het hof ontkennend’.

Verder in deze studie wordt nog stil gestaan bij deze eigenaardigheid van de Nederlandse
wegtransportcao.
341. Bij een blik over de grenzen is de toepassing van de lex causae leer overigens niet heel
vanzelfsprekend. Zo werd in de Duitse en Nederlandse ipr-stelsels, en tot op zekere hoogte
nog steeds in bepaalde deelgebieden, uitgegaan van een strikte ‘tweesporigheid’.484 Dit houdt
in dat de privaatrechtelijke conflictregel enkel privaatrechtelijke wetten kan aanduiden, en
dat elk ander (semi-)publiekrechtelijk getint voorschrift niet door deze conflictregel wordt
bestreken en dus op eigen kracht, door een beoordeling van de functie en strekking van de
481

Gamillscheg achtte deze regel uiterst merkwaardig en ging er vanuit dat het snel opgeheven zou worden. Het
heeft echter nog een halve eeuw geduurd voordat het zover kwam. Zie Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht
1959, p. 35.
482
Zie voor een bespreking van dit ‘terugval’-criterium: A. van Hoek, ‘De werkingssfeer van het BBA na het NUON
arrest van de Hoge Raad – deel I: het arrest in context’, TRA 2012, p. 95. In de tijd kreeg dit criterium een ruimere
uitleg. Illustratief is een Nederlandse wegtransportzaak waarin een Duitse chauffeur, woonachtig in Duitsland en
in dienst van een Nederlands transportbedrijf, vooral in Duitsland en Oostenrijk werkt. De kantonrechter
overweegt: ‘De strekking van het BBA om de Nederlandse arbeidsmarkt te beschermen, verdient verregaande
relativering. Gelet op het sterk toegenomen belang van de Europese Unie en het vrije verkeer van werknemers
daarbinnen is het achterhaald om nog te spreken over de belangen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Het doel
van het BBA om aan de werknemer bescherming te bieden tegen ongerechtvaardigd ontslag verdient
tegenwoordig de nadruk. Aan de werknemer in deze zaak komt daarom de bescherming van het BBA toe’. Rb.
Den Haag (ktr. Eindhoven) 28 oktober 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BO5346, RAR 2011, 36, nr. 64.
483
Hof Den Bosch 28 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457, JAR 2013, 159 (De Mooy).
484
Zie voor een uitgebreid rechtsvergelijkend onderzoek van beide landen: Van Hoek, Internationale mobiliteit
van werknemers 2000.
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materiële regel, tot internationale toepassing moet leiden. Zo merkt Strikwerda in 2012 ten
aanzien van het Nederlandse ipr op dat
‘de methode van ons conflictenrecht (…) met de introductie van het leerstuk van
voorrangsregels een tweesporig karakter [heeft] gekregen (…). Het ‘zuivere’ privaatrecht blijft
onderworpen aan de klassieke verwijzingsmethode, het semipubliekrecht wordt bestreken
door de neo-statutistische methode’.485

Hoewel dit in eerste instantie nogal lijkt op een uitholling van de lex causae, wordt in deze
stelsels spaarzaam omgegaan met het aanmerken van regels als zijnde voorrangsregels, zodat
het bereik van de lex causae relatief ruim is.
Ten aanzien van het conflictenrecht inzake arbeid hield deze strikte tweesporigheid overigens
niet telkens stand. Van Hoek merkt op dat de strikte tweesporigheid ten aanzien van
arbeidsverhoudingen niet is vol te houden en dat in de Nederlandse rechtspraak eigenlijk
wordt uitgegaan van de lex causae leer.486
2. De voorrangsregelleer (of de leer van de bijzondere aanknoping)
342. Ondanks de hantering van de lex causae leer, blijft de noodzaak tot het moeten
onderscheiden van bijzonder dwingende regels bestaan. Want hoe staat het met de
voorrangsregels van de staat van de rechter, of van een geheel andere staat, die niet tot de
lex causae behoren, maar die wel hun dwingende toepassing op het concrete geval opeisen?
Voor deze groep regels is een oplossing bedacht in artikel 9 Rome I, waarin de zogenaamde
voorrangsregelleer (of de leer van de bijzondere aanknoping) is neergelegd.487 Waar deze leer
in Nederland en Duitsland kon zien op voorrangsregels die behoren tot hetzelfde rechtsstelsel
485

Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht 2012, p. 65-66. Zie ook Strikwerda,
Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 57: ‘Het scheppen van een bijzondere conflictenrechtelijke status
voor het semipubliekrecht werkt naar twee kanten: behoeft het dwingende voorschrift zich aan de ene kant niets
gelegen te laten liggen aan de normale conflictregel, dan kan het aan de andere kant ook geen rechten aan de
normale conflictregel ontlenen’. Zie ook Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 79: ‘Een
rechtsregel volgt immers in het Nederlandse model òf het ‘spoor’ van de verwijzing òf het geheel gescheiden pad
van de eigen werkingssfeer.’ Vergelijk hier ten aanzien van art. 3 en 4 Rome I het Max Planck instituut dat er op
wijst dat er in Duitsland nog (steeds) de overheersende mening geldt dat: ‘the conflict rules only refer to the
private law of the State whose law has been elected, but not to its internationally mandatory provisions as far as
they form part of its public law.’ Daarom stelt het instituut voor om een aparte regel te ontwikkelen voor art. 9
Rome I ter verduidelijking dat dergelijke bepalingen van de contractwet moeten worden toegepast indien de
casus onder de werkingssfeerbepalingen vallen (en zij dus niet ‘self-limiting’ zijn): Max Planck Institute,
‘Comments on the Commission’s Rome I Proposal’ 2007, p. 317.
486
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 84. Wel wijst Van Hoek er nog op dat ondanks
dat veel bepalingen die voorrangsregels zijn tevens kunnen behoren tot de lex causae, de toepassing van
arbeidstijden- en arbeidsomstandighedenwetgeving geheel onafhankelijk lijkt te zijn van het toepasselijk recht
op de arbeidsovereenkomst. A. van Hoek, ‘Het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten – een reactie op
het groenboek EVO’ 2003, p. 9.
487
De terminologie inzake de bijzondere aanknopingsleer dient niet verward te worden met de in Duitsland
gehanteerde Sonderanknüpfung. Dit is een bredere term dan de betekenis die de bijzondere aanknopingsleer in
Nederlandstalige rechtsleer krijgt. Zo ziet Sonderanknüpfung ook op functionele aanwijzing via een meerzijdige
conflictregel, terwijl het bij de bijzondere aanknopingsleer enkel om voorrangsregels/bijzonder dwingend recht
gaat, hetgeen in Duitsland ‘Eingriffsnormen’ wordt genoemd. Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 3.
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als de lex causae (waarbij dus niet wordt aangenomen dat deze mee toepasselijk zijn onder
de vleugels van de lex causae, maar telkens zelfstandig op toepasselijkheid moeten worden
beoordeeld), wordt deze leer in de zin van Rome I dus gebruikt ten aanzien van
voorrangsregels die behoren tot een ander rechtsstelsel dan de lex causae.
De voorrangsregel wordt volgens deze methode op basis van de functie en strekking van de
regel zelf beoordeeld op internationale toepasselijkheid. De oplettende lezer herkent hierin
onmiddellijk de unilaterale/statutistische methode: vanuit het uitgangspunt van de materiële
rechtsregel wordt getoetst op internationale toepasselijkheid. Op deze wijze wordt ruimte
geboden aan staten om hun sociaal economische verhoudingen te kunnen waarborgen die
worden geraakt door internationale arbeidsmobiliteit.
343. In de voorrangsregel zelf opgenomen scoperules kunnen bij deze toets helpen. Een
aardig voorbeeld voor scoperules specifiek ten aanzien van het wegtransport is het
Nederlandse artikel 7:616c lid 2 BW. Hierin staat een hoofdelijke aansprakelijkheidsregeling
voor de betaling van het loon ten aanzien van werkgevers en opdrachtgevers opgenomen. In
de memorie van toelichting op deze regeling wordt het volgende opgemerkt:
‘De ketenaansprakelijkheid geldt ook als buitenlands recht op de arbeidsovereenkomst van
toepassing is. In dat geval geldt de ketenaansprakelijkheid alleen voor arbeid die in Nederland
is verricht (…). Daarmee wordt de regeling van de ketenaansprakelijkheid bijzonder dwingend
recht in de zin van artikel 9 Rome I. (…) Indien sprake is van transitovervoer over de weg (de
laad- en los plaats is buiten Nederland gelegen) geldt de ketenaansprakelijkheid niet’.488

Hierin worden dus duidelijk scoperules vastgelegd die bepalen wanneer de Nederlandse
voorrangsregel toepasselijk is.489 De rechter dient zich in principe te houden aan het gebod
van zijn wetgever, behoudens de beperkingen die het Unierecht stelt (zie hoofdstuk 8).
344. In 1981 concludeert Dumortier uit zijn onderzoek dat in België op het gebied van het
arbeidsrecht relatief ruimhartig gebruik wordt gemaakt van de voorrangsregelleer, vooral ten
aanzien van de eigen wetten van politie en veiligheid wanneer de lex causae een vreemde wet
is.490 De Belgische benadering vertoont hiermee verwantschap met de Franse benadering, en
staat hierin tegenover de Duitse en Nederlandse methode.491 Eén en ander heeft te maken
met o.a. het feit dat het arbeidsrecht in België (en o.a. ook in Frankrijk) sterk behoort tot (ook)
het publiekrechtelijke domein en het daar geldende strikte territorialiteitsbeginsel ook werd
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Memorie van Toelichting, p. 11. Verg. voor deze ketenaansprakelijkheid en een ten aanzien daarvan gecreëerd
‘keurmerk’ voor transportbedrijven eveneens www.paychecked.nl.
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Indien een rechtskeuze is gemaakt voor het arbeidsrecht van het transitland Nederland verduidelijkt het
wetsvoorstel nog dat dan in principe de ketenaansprakelijkheidsregel wel mee toepasselijk is met het
Nederlandse recht: ‘Als er sprake is van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht is het niet relevant dat
de arbeid door het grensoverschrijdende vervoer feitelijk buiten Nederland plaatsvindt’ en ‘Indien er in de
arbeidsovereenkomst een rechtskeuze is gedaan voor Nederlands recht, geldt de kentenaansprakelijkheid (…).’
Memorie van Toelichting, p. 11.
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Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981.
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Zie uitvoerig Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 125 e.v. en p. 169 e.v.
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toegepast op zo bijna het gehele arbeidsrecht. Vergelijk hier het handboek van Rigaux en
Humblet:
‘In beginsel is het Belgische arbeidsrecht binnen de grenzen van het nationale territorium van
toepassing op allen die er tewerkgesteld zijn, ongeacht hun nationaliteit. De meeste normen
hebben immers een imperatief of zelfs openbare orde karakter. De onaanvaardbare
buitenlandse rechtsregel wordt opzij gezet ten voordele van het Belgische recht.’492

Eén en ander verhoudt zich slecht met de toepassing van een door een meerzijdige neutrale
conflictregel aangewezen buitenlands arbeidsrecht bij activiteiten op Belgisch grondgebied.
345. Deze uiteenlopende conflictenrechtelijke omgang met voorrangsregels wordt in de
studie nog uitgebreid besproken, met name in hoofdstuk 8 waar de voorrangsregelleer uit
artikel 9 Rome I wordt behandeld. Hier wordt alvast opgemerkt dat Rome I en het primaire
Unierecht in algemene zin beperkingen stellen op een ruimhartige toepassing van
voorrangsregels, terwijl de Detacheringsrichtlijn in een coördinatie heeft voorzien van de
voorrangsregels uit artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn.
3. Resumé – een gemixte aanpak in Rome I
346. Gelet op bovenstaande, kunnen voorrangsregels in Rome I steunen op een dubbele
toepassingsmethode. Enerzijds kunnen zij behoren tot de lex causae, mits zij zelf toegepast
willen worden op de concrete casus. Anderzijds kunnen zij, als zij niet behoren tot de lex
causae, toegepast worden via de voorrangsregelleer. In die zin voorziet het huidige
conflictenrecht dus in een mix van verschillende methoden ten aanzien van de
conflictenrechtelijke omgang met voorrangsregels, hetgeen met name bij het rechtsgebied
van het arbeidsrecht een belangrijke rol speelt. Het uitgangspunt van de vaststelling van het
toepasselijk arbeidsrecht blijft hierbij liggen op de bilaterale conflictregel ex artikel 8 Rome I.
347. Eén en ander is overigens van belang voor stelsels waarin in het domein van het
arbeidsrecht traditioneel een voorrangsregel-achtige methode voorop werd gesteld,
bijvoorbeeld in België. Uit de systematiek van Rome I (en overigens ook het EVO) volgt dat het
startpunt van de conflictenrechtelijke vraag niet ligt bij de eventuele toepassing van Belgische
voorrangsregels, maar dat eerst aan de hand van de bilaterale conflictregel ex artikel 8 Rome
I het toepasselijk arbeidsrecht moet worden vastgesteld. Vervolgens kan onder bepaalde
omstandigheden gekeken worden naar de toepassing van de eigen voorrangsregels ex artikel
9 Rome I.
D. EINDSTAND – METHODENPLURALISME EN DE ONUITWISBARE SPOREN VAN VON SAVIGNY
348. Gelet op de grote variëteit van gebruikte methoden en technieken in het
overgeleverde model, wordt wel opgemerkt dat het huidige conflictenrecht wordt geplaagd
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Humblet en Rigaux, Synopsis van het Belgische arbeidsrecht 2014, p. 4. Wel verwijzen zij ook nog (zij het heel
kort) naar mogelijke ‘IPR-regels’.
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door een methodenpluralisme. Waar de methodenstrijd in de VS heeft geleid tot een
principiële afstand van de Savigniaanse verwijzing493 en de statutistische methode (in talloze
variaties494) hoogtij viert,495 wordt in ons continentaal stelsel beider methoden naast elkaar
gehanteerd. Specifiek voor het domein van het arbeidsrecht vormt dit de achtergrond van het
naast elkaar bestaan van enerzijds artikel 8 Rome I en anderzijds artikel 9 Rome I en de
Detacheringsrichtlijn.
349. De eindstand is dan ook het bestaan een potpourri van conflictenrechtelijke
methoden, waarbij binnen de methode zelf ook niet altijd zuiver wordt vastgehouden aan de
voor die methode geldende uitgangspunten. Dit kan op zichzelf een voedingsbodem zijn voor
interpretatievragen. Denk aan de injectie van allerlei niet-neutrale beleidsdoelstellingen in de
in uitgangspunt Savigniaanse conflictregels, hetgeen kan leiden tot moeilijkheden bij de
interpretatie van deze regels, bijvoorbeeld ten aanzien van de interactie tussen de
verschillende in een aanknopingsladder gebruikte aanknopingsfactoren (al dan niet in
combinatie met een algemene exceptie). Daarnaast blijft het rechtszekerheidsbeginsel over
het geheel genomen traditioneel nog altijd een hoog goed, maar niet steeds in de exclusieve
zin van globale rechtvaardigheid.496 Flexibiliteit is in het hedendaagse conflictenrecht een
belangrijk beginsel gaan vormen. O.a. gelet op deze ogenschijnlijk conflicterende waarden is
het moeilijk een algemene doelstelling van het huidige ipr vast te stellen. 497 Zoals uit de
volgende hoofdstukken duidelijk wordt, spelen al deze moeilijkheden effectief bij de
interpretatie van artikel 8 en 9 Rome I en de Detacheringsrichtlijn.
350. Het methodenpluralisme en de doorgevoerde wijzigingen brengt de ene auteur ertoe
te stellen dat het stelsel onoverzichtelijk is geworden en eigenlijk kapot is gesleuteld.498 De
493

Dit is redelijk kort door de bocht gesteld. Zoals Kruger opmerkt is het Savigniaanse model nooit echt heel
populair geweest in de VS, wel werd daar een soortgelijke methode gehanteerd. Zie hierover uitgebreider Kruger,
‘The Quest for Legal Certainty in International Civil Cases’ 2016, p. 281 e.v.
494
Kegel noemt het daarom ‘das amerikanische chaos’. Zie zijn nawoord bij F. Juenger, Zum Wandel des
Internationalen Privatrechts, Karlsruhe, Müller, 1974, p. 39-44.
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Overigens wordt ook ten aanzien van dit model een ‘crisis’ waargenomen. Th. de Boer, ‘And the winner is…?
Hoe het afliep met de grondslagenstrijd in het IPR’ in A.van Hoek (e.a.) (red.), Offerhauskring vijftig jaar:
Jubileumbundel ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Studiekring ‘Prof. Mr. J. Offerhaus’ (19622012), Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2012, p. 42 citeert in dit verband J. Korzyris and S. Symeonides,
‘Choice of Law in the American Courts in 1988’, American Journal of Comparative Law 1990, p. 601: ‘If one would
have to define the dominant choice-of-law methodology in the United States today, it would have be called
eclecticism’. Er wordt nu nagedacht over een ‘Third Restatement’. Zie hierover Kruger, ‘The Quest for Legal
Certainty in International Civil Cases’ 2016, p. 281 e.v.
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Zie voor het onderscheid tussen objectieve en subjectieve rechtszekerheid: Kruger, ‘The Quest for Legal
Certainty in International Civil Cases’ 2016, p. 290.
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Zie bijvoorbeeld Roodt, ‘Reflections on theory, doctrine and method in choice of law’ 2007: ‘Ever since the
birth of conflict of laws as a discipline, many claims have been made concerning the ‘true theoretical foundations’
on which conflict of laws rests and scholars have always argued about the goals it was supposed to support.
Embarrassingly enough, the objectives of choice of law remain unresolved.’
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Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 131: ‘Het Savigniaanse conflictenrechtelijke
model, dat niet ten onrechte in de vorige eeuw ontvangen werd als een hoogtepunt van juridisch vernuft, heeft
in onze tijd, gebouwd als het is op een overleefd rechtsbegrip en een reeds lang afgezworen politieke ideologie,
geen functie meer te vervullen. De waarde- en doelvoorstellingen zijn niet meer van onze tijd en transplantaties
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ander wijst op het feit dat het de rechters gemakkelijke handvaten zou geven om op
heimelijke wijze tot een bepaald recht te kunnen redeneren, welk recht dat ook moge zijn.499
Dit fenomeen is ook wel bekend onder de ‘verdeckten teleologie’500 van het conflictenrecht.501
Illustrerend is een passage van De Winter waar hij het volgende stelt:
‘De critische beschouwer van literatuur en jurisprudentie met betrekking tot het internationaal
privaatrecht wordt veelal getroffen door het gemis aan overtuigingskracht van de
motiveringen waarmede schrijvers en rechterlijke colleges de oplossingen van conflicten
staven. Men ontkomt dikwijls niet aan den indruk dat in het bewustzijn van den schrijver of
rechter de oplossing aan de motivering vooraf ging en dat achteraf de argumenten werden
gezocht en de overwegingen werden geformuleerd die de oplossing van een wetenschappelijk
voetstuk hebben geplaatst.’502

De algemene communis opinio lijkt hier te zijn dat het ipr is verworden tot een complex
rechtsgebied. In dit verband wordt de fameuze passage van Prossner veelvuldig geciteerd:
‘The realm of the conflict of laws is a dismal swamp, filled with quaking quagmires, and
inhabited by learned but eccentric professors who theorize about mysterious matters in a
strange and incomprehensible jargon. The ordinary court, or lawyer, is quite lost when
engulfed in it.’503

351. Ondanks deze stand van zaken, doet het Savigniaanse model het goed in het overleven
van de tand des tijds. Er is ook heel wat voor te zeggen. De focus op private partij belangen,
in plaats van op de belangen van de staat, maakt het model praktisch aantrekkelijk te
hanteren. Welke rechter wil zich immers gewagen aan een afweging van belangen tussen

en ingrepen die men onder de vlag van ‘Systembewahrende Exzeptionen’ heeft toegepast hebben in
werkelijkheid desintegrerend gewerkt.’ Jessurun d’Oliveira is eveneens erg kritisch en zag in deze wijzigingen een
tikkende tijdbom die uiteindelijk zou leiden tot de ondergang van het Savigniaanse model. H. Jessurun d’Oliveira,
De ruïne van een paradigma: de konfliktregel, Deventer, Kluwer, 1976.
499
In zoverre zou in de praktijk slechts ‘Lippenbekenntnisse’ aan de internationaal privaatrechtelijke
gerechtigheid worden bewezen. Zie F. Juenger, Zum Wandel des Internationalen Privatrechts, Karlsruhe, Müller,
1974, p. 17. De Boer geeft aan met name moeite te hebben met de verdoken wijze waarop dit gebeurt, niet dat
het gebeurt. Zie Th. de Boer, ‘Prospects for European Conflicts Law in the Twenty-First Century’ in P. Borchers
and J. Zekoll, International Conflicts Laws for the Third Millennium, Essays in honor of Friedrich K. Juenger,
Ardsley, Transnational Publishers, 2001, p. 195.
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Zie H. Kronke, ‘Europäische Vereinheitlichung des Arbeitskollisionsrechts als Wirtschafts- und Sozialpolitik‘,
RabelsZ 1981, p. 302; F. Juenger, Zum Wandel des Internationalen Privatrechts, Karlsruhe, Müller, 1974, p. 17.
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Op basis waarvan ook het, voor de neutrale waardevoorstelling van het klassieke ipr dodelijke,
‘Heimwartstreben’ gegrond kan worden. Dit geeft aan dat de rechter vooral een voorkeur heeft voor de
toepassing van zijn eigen recht. Op basis van dit gegeven wordt ook wel de lex fori-theorie verdedigd. Zie met
name A. Ehrenzweig, ‘The Lex Fori: Basic Rule in the Conflict of Laws’, Michigan Law Review 1960, p. 637-688;
Th. de Boer, Beyond Lex Loci Delicti, Conflicts Methodology and Multistate Torts in American Case Law, Deventer,
Kluwer, 1987.
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De Winter, ‘De sociale functie der rechtsnormen als grondslag voor de oplossing van internationaal
privaatrechtelijke conflicten’ 1947, p. 101.
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W. Prossner, ‘Interstate Publication’, Mich. L. Rev., 1953, p. 442. Veelzeggend is hier nog de titel van de
afscheidsreden van Polak: IPR-abracadabra: Internationaal privaatrecht voor tovenaars, hogepriesters en
mandarijenen, Leiden, Universiteit Leiden, 2013.
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twee verschillende staten, terwijl het dossier dat voor zijn neus ligt bovendien vooral gaat om
een concreet geschil tussen private partijen?
352. Een op private partijen gerichte Savigniaanse benadering lijkt overigens ook goed aan
te sluiten op het Uniekader met een interne markt zonder binnengrenzen, waarbij individuele
staatsbelangen wellicht eerder op een tweede plan komen te staan. Strikwerda merkt in 1987
al treffend op:
‘Een onbelemmerd internationaal handelsverkeer in het teken van het vrije marktmechanisme
zou leiden tot vrede tussen de volkeren en tot een gestadige groei van de welvaart, zoals ook
in het interne het ‘vrije spel der maatschappelijke krachten’ tot een stabiele en welvarende
samenleving zou leiden. Een vrij internationaal handelsverkeer is vooral gediend van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en wenst gevrijwaard te zijn van ‘concurrentievervalsende’
diversiteit in rechtsbedeling en voor belemmerende ingrepen van staten die erop uit zijn engnationale belangen veilig te stellen. Von Savigny creëerde een conflictenrecht dat aan deze
behoefte tegemoet kon komen (…)’.504

De Savigniaanse kop op de meeste Unierechtelijke conflictregelingen is in dat verband dan
ook niet verwonderlijk.

V. KANTTEKENINGEN VANUIT ARBEIDSRECHTELIJK PERSPECTIEF
353. Het is echter niet zonder meer logisch om het Savigniaanse model toe te passen in het
domein van het arbeidsrecht. In het arbeidsrecht wemelt het immers van de dwingende
beleidsvoorschriften, waarbij gezegd kan worden dat een groot deel van het arbeidsrecht zich
precies bevindt in het grijze gebied tussen het publiek- en privaatrecht.505 Dit brengt Humblet
en Rigaux er bijvoorbeeld toe het arbeidsrecht noch onder het publiekrecht noch onder het
privaatrecht te kwalificeren en het ‘professioneel recht’ te noemen.506 Het januskopachtige
arbeidsrecht is moeilijk te passen in het Savigniaanse strikte keurslijf ten aanzien van het
onderscheid tussen privaat- en publiekrecht.
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Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 128.
Het is overigens moeilijk om in internationale context gemeenschappelijke uitgangspunten en kenmerken te
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de verschillende nationale arbeidsrechtsstelsels. Niettemin is er sowieso een aantal gemeenschappelijke
uitgangspunten aan te wijzen die het dwingende (of publiekrechtelijke) karakter van het arbeidsrecht
onderstreept. Zo wijst Grusic er bijvoorbeeld op dat de verschillende nationale arbeidsrechtelijke stelsels een
gemeenschappelijk sociaal doel delen en stelt dat het credo van de IAO ‘Labour is not a commodity’ de essentie
van het arbeidsrecht het best reflecteert: ‘The fight against ‘commodification’ of labour and the resulting dangers
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International Law of Employment 2015, p. 22. Houwerzijl wijst er op haar beurt op dat alle lidstaten van de Unie
(ten tijde van het schrijven was dit nog slechts EU15), onder meer via de cao, aan concurrentie op
arbeidsvoorwaarden in meer of mindere mate een limiet is gesteld. Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p.
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Humblet en Rigaux, Synopsis van het Belgische arbeidsrecht 2014, p, 5. Vergelijk Van Hoek, Internationale
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aspecten van de regulering van de afhankelijke beroepsarbeid en overstijgt daarmee de grenzen tussen privaaten publiekrecht’.
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354. Eén en ander is terug te leiden naar het spanningsveld tussen de uitgangspunten van
enerzijds het Savigniaans geïnspireerde conflictenrecht en anderzijds het arbeidsrecht. Van
Hoek omschrijft het mooi:
‘Het arbeidsrecht beweegt zich in het spanningsveld tussen contractuele vrijheid, bescherming
van de werknemers en sociaal-economische ordening. Het ipr daarentegen streeft naar een
rechtvaardige en doelmatige regulering van het internationale rechtsverkeer. Ook in het ipr
moet daarbij een afweging worden gemaakt tussen de handelingsvrijheid van particulieren,
bescherming van zwakkeren en bovenindividuele belangen. Daarmee vertonen de te
onderscheiden belangen in het arbeidsrecht en het ipr grote verwantschap. Het accent ligt in
deze disciplines echter duidelijk verschillend. Dit maakt de plaats van het internationale
arbeidsrecht, zacht gezegd, problematisch: is het in de eerste plaats arbeidsrecht of juist
voornamelijk ipr? (…)’.507

Von Savigny noemde de omgang met (semi-)publiekrecht in het conflictenrecht in zijn werk al
de ‘schwierigste Aufgabe’ van zijn leer, en nu nog steeds vormt dit een belangrijk probleem
van het conflictenrecht inzake arbeid.508
355. Gelet op de ogenschijnlijke misfit tussen de uitgangspunten van het arbeidsrecht en
Savigniaanse conflictenrecht is in het verleden meermaals de vraag gesteld of en in hoeverre
het Savigniaanse conflictenrecht sowieso eigenlijk geschikt is om aspecten voortvloeiend uit
internationale arbeidsverhoudingen te regelen.
In dit verband heeft in de rechtsleer een tamelijk fundamenteel debat gewoed omtrent de
plaats van arbeid in het ipr. Erg uitgesproken in een negatieve beantwoording van de vraag in
hoeverre het conflictenrecht zou moeten zien op het arbeidsrecht is de Hongaar Szaszy, die
op zijn beurt fel werd tegengesproken door de Duitse Gamillscheg.509 In 1971 kreeg
Gamillscheg bijval van het Institute of International law. Dit instituut behandelde specifiek de
vraag in hoeverre het concept van ‘privaat’ in internationaal privaatrecht kan zien op vragen
van toepasselijk recht als het gaat om arbeidsverhoudingen.510 Met inachtneming van het feit
dat veel arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende landen worden beschouwd als (semi)publiekrecht, of waar dit onderscheid niet wordt gemaakt als (bijzonder) dwingend recht of
recht van openbare orde, besloot het instituut dat ipr wel degelijk dergelijke vragen ten
aanzien van het arbeidsrecht kan omvatten. Uiteindelijk heeft één en ander in het Europese
507

Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 220.
Zie ook Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 181 die de omgang met publiek recht (öffentlichem
Recht) het ‘Hauptprobleme’ van het conflictenrecht inzake arbeid noemt.
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standaardwerken: Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht 1959; Szazy, Conflict of laws 1974. In rechtsleer
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Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 14. Zie voor een uitgebreide
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conflictenrecht geleid tot een integratie van het arbeidsrecht in het in uitgangspunt
Savigniaanse instrument van Rome I.
356. Dit had ook anders kunnen lopen waarbij de Savigniaanse invloed iets meer terug
gedrongen zou zijn geweest. In 1972 heeft de Commissie immers een wetgevingsvoorstel
gedaan inzake een conflictenrechtelijke regeling voor arbeid, waarin relatief veel aandacht
werd besteed aan het (semi-)publiekrechtelijke c.q. dwingendrechtelijke karakter van het
arbeidsrecht.
Zo werd de rechtskeuze vergaand aan banden gelegd en werd er een rijtje
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden opgesomd dat op grond van het
begunstigingsbeginsel territoriaal toegepast moest worden, ongeacht de duur van de
werkzaamheden op een bepaald grondgebied (vergelijk inderdaad de huidige harde kern van
artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn). Wegens kritiek op dit voorstel en de hieraan parallel
lopende onderhandelingen inzake het EVO heeft de Commissie dit voorstel, na een tweede
poging in 1975, uiteindelijk ingetrokken.511
In vergelijking met het Commissievoorstel is in het EVO in sterkere mate het Savigniaanse dna
verweven. Zo ontbreekt daarin een regeling inzake een vooraf bepaald rijtje
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden volledig, terwijl de publiekrechtelijke belangen in
arbeidsverhoudingen enkel via het ten aanzien van elke door het EVO gedekte overeenkomst
geldende artikel 7 EVO behartigd kunnen worden. Hepple merkt in dit verband treffend op
dat de voorstellen van de Commissie
‘obviously [have] been composed by a different body of experts’ dan die uit de expertgroep.
In die zin merkt hij op: ‘It would be tempting to say that the draft regulation [van de Commissie,
toev. FvO] reflects the approach of the labour lawyer, while the draft Convention [van de
expertgroep, toev. FvO] reflects the approach of the conflicts lawyer’.512

Arbeidsverhoudingen in de Unie hebben in uitgangspunt dan ook uiteindelijk met Rome I, dat
wortelt in het EVO, een relatief dik Savigniaans jasje gekregen.
357. Eén van de consequenties van het willen vangen van het arbeidsrecht in een bilaterale
Savigniaanse conflictregel ex artikel 8 Rome I, is dat de op private partijen georiënteerde
Savigniaanse uitgangspunten worden toegepast op een rechtsgebied dat tegelijk belangrijke
publiekrechtelijke aspecten in zich draagt. Met deze laatste aspecten wordt dan
511

Voorstel voor een Verordening van de Raad met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen binnen de
Gemeenschap toe te passen conflictenrecht (door de Commissie bij de Raad ingediend op 23 maart 1972), Pb.C
18 mei 1972, afl. 49, 26; Amended proposal for a Regulation of the Council on the provisions on conflict of laws
on employment relationships within the Community (Submitted to the Council by the Commission pursuant to
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Commissie.
512
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Private International Law by the EEC, University of London, Institute of Advances Legal Studies, 1978, p. 39.
Vergelijk ook Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 186.
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vanzelfsprekend niet in de eerste plaats rekening gehouden. Typerend hiervoor is o.a. de
onbepaalde ‘tijdelijkheidsfictie’ uit artikel 8 lid 2 Rome I. Dit wordt ingegeven door
privaatrechtelijk georiënteerde argumenten, zoals het belang van continuïteit van het
toepasselijk arbeidsrecht op de individuele arbeidsovereenkomst, terwijl het er niet toe doet
dat hierdoor gewerkt kan worden in een land zonder waarborg van de toepassing van de
arbeidsregels van dat land. Dit kan steken o.a. vanuit het meer publiekrechtelijke aspect van
het kunnen waarborgen van de sociaal economische verhoudingen bij internationale
arbeidsmobiliteit.
In dat verband merkt de Commissie bij het voorstel van de Detacheringsrichtlijn in 1991 ten
aanzien van de inhoudelijke vormgeving van artikel 6 EVO (nu: zo goed als onveranderd artikel
8 Rome I) op dat ‘de criteria die zijn aangehouden bij de opstelling van de collissieregels
kunnen leiden tot situaties waarin gedetacheerde werknemers lagere lonen ontvangen en
andere arbeidsvoorwaarden hebben dan die welke gebruikelijk zijn in de plaats waar het werk
tijdelijk wordt uitgevoerd’. Volgens de Commissie zal dit vervolgens ‘ongetwijfeld de eerlijke
mededinging tussen ondernemingen en de gelijke behandeling van buitenlandse en nationale
ondernemingen aantasten’.513
358. Zolang de tijdelijkheid niet te lang duurt en één en ander leidt tot een nauwe band met
het concrete geval, kan dit evenwel te rechtvaardigen zijn. Artikel 8 Rome I beslaat immers
eveneens, en eigenlijk als uitgangspunt, het privaatrechtelijke stuk van het arbeidsrecht,
terwijl in de context van de interne sociale concurrentieproblematiek in het wegtransport
slechts een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen werkelijk concurrentiebeïnvloedend is, zoals
bijvoorbeeld de minimumlonen. Daarnaast kan een bilaterale regel naar aard in een interne
sociale concurrentiecontext maar zoveel doen.514 In dat verband is het gunstig dat de
unilaterale methode naast de Savigniaanse methode wordt erkend, en zelfs door de wetgever
is aangewend om bepaalde voorrangsregels dwingend vast te leggen (Detacheringsrichtlijn).
Ten aanzien van de concurrentiebeïnvloedende bepalingen kan deze unilaterale methode dan
worden aangewend. Wel hangt de rechtvaardiging van het verwijzingsresultaat ex artikel 8
Rome I af van de werking van deze unilaterale methoden: indien dit immers niet adequaat kan
worden toegepast op de interne sociale concurrentieproblematiek, kan het, in dat geval
‘ongecorrigeerde’, verwijzingsresultaat ex artikel 8 Rome I gaan knellen. Hiernaar wordt in
deze studie in de context van het wegtransport onderzoek gedaan.
359. Kortom: in artikel 8 Rome I wordt niet in de eerste plaats rekening gehouden met de
publiekrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht en meer specifiek de belangen van staten bij
de toepassing van hun regels ter waarborgen van de sociale orde. Een beroep op
voorrangsregels ex artikel 9 Rome I ligt dan voor de hand, hetgeen in het domein van het
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Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 2 en 8.
Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6. Hier wordt alvast opgemerkt dat één en ander niet betekent dat
in artikel 8 Rome I helemaal geen rekening gehouden zou moeten worden met de interne sociale
concurrentieproblematiek. Deze problematiek zou hierin zoveel mogelijk verdisconteerd moeten worden.
514
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arbeidsrecht ook relatief veelvuldig nodig kan zijn: voorrangsregels kunnen immers bij uitstek
de sociaal economische belangen van staten behartigen. De Detacheringsrichtlijn heeft de
voorrangsregels vervolgens beoogd te coördineren en nuanceert daarmee tegelijkertijd het
Savigniaanse effect van artikel 8 Rome I. In die zin kunnen zowel artikel 9 Rome I als de
Detacheringsrichtlijn gezien worden als een vangnet ten opzichte van een vanuit het oogpunt
van interne sociale concurrentie gebrekkige verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I. Het zijn
met name deze regelingen die een belangrijke rol kunnen spelen in de interne sociale
concurrentieproblematiek. Tegen deze achtergrond kan het naast elkaar bestaan van artikel
8 en 9 Rome I en de Detacheringsrichtlijn en hun onderlinge verhouding en systematiek
begrepen en geïnterpreteerd worden.

VI. SAMENVATTING
360. Het conflictenrecht behoort tot het rechtsgebied van het ipr en regelt de vraag welk
recht toepasselijk is in grensoverschrijdende situaties. Hoewel het conflictenrecht traditioneel
nationaal recht is, vindt een zogenaamde ‘Europeanisering’ van dit rechtsgebied plaats. De
voor deze studie relevante conflictenrechtelijke instrumenten zijn ook enkel Unierechtelijk
van aard. Het Verdrag van Amsterdam in 1997 geldt als algemeen startpunt van de
harmonisatie van het conflictenrecht, hetgeen in het huidige Unierechtelijk kader in de ruimte
van vrijheid, veiligheid en recht moet worden gezet. Rome I bevindt zich binnen dit raam,
terwijl de Detacheringsrichtlijn binnen het kader van het vrij verkeer van diensten is
ontwikkeld.
361. In continentaal-Europese rechtsstelsels worden conflictenrechtelijke modellen in
uitgangspunt gebaseerd op de methode van Von Savigny. Baserend op het onderscheid tussen
publiek- en privaatrecht, kenmerkt deze methode zich ten opzichte van dit laatste
rechtsgebied door de omdraaiing van de conflictenrechtelijke vraagstelling. Dit stelt de
rechtsverhouding centraal, in plaats van de materiële wet zelf. De belangen van private
partijen worden hier principieel boven de belangen van staten gezet.
De rechtsverhoudingen moeten vervolgens gekwalificeerd worden voordat de juiste
conflictregels kunnen worden gevonden. De methode laat zich verder kenmerken door zijn
neutraliteit (elk rechtsstelsel komt voor gelijkwaardige toepassing in aanmerking),
indirectheid (zodra het toepasselijk recht wordt aangewezen, trekt het conflictenrecht zich
terug) en abstractheid (de inhoud van het materiële recht speelt geen rol en er wordt
geabstraheerd van de feitelijke omstandigheden van de aanknopingsfactor). De methode kan
worden gelinkt aan een liberale staatsopvatting waarin de staat het recht niet maakt, maar
het slechts behoort op te tekenen zoals dat wordt gevonden in de maatschappij. Het hieruit
logischerwijs volgende onderscheid tussen publiek- en privaatrecht blijkt echter niet helder
gemaakt te kunnen worden, hetgeen het model, o.a. gelet op de vergaande gevolgen voor de
toe te passen verwijzingsmethode, kwetsbaar maakt.
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In de jaren ’60 brak de zogeheten methodenstrijd uit, waarin de pijlen werden gericht op bijna
elk aspect van het Savigniaanse model. Hierdoor zijn veel wijzigingen op het model
aangebracht. Belangrijk in dit verband was de injectie van flexibiliteit, denk aan de
correctieclausules ten gunste van het nauwst verbonden recht, meerzijdige
aanknopingsladders en voorrangsregels. Ten aanzien van de conflictenrechtelijke omgang met
voorrangsregels kan ten aanzien van Rome I en het arbeidsrecht worden aangenomen dat
wordt uitgegaan van de lex causae leer: voorrangsregels kunnen behoren tot de lex causae
van artikel 8 Rome I. Voorrangsregels uit een ander rechtsstelsel dan de lex causae, kunnen
onder omstandigheden bovendien additioneel worden toegepast via artikel 9 Rome I. De
Detacheringsrichtlijn maakt de toepassing van een aantal voorrangsregels vervolgens
dwingend.
362. Ondanks, of wellicht dankzij, deze wijzigingen ten aanzien van het Savigniaanse dna,
heeft het model tot op de dag van vandaag standgehouden. De parallelliteit tussen de
uitgangspunten van het model enerzijds en de Unie anderzijds zou hieraan kunnen hebben
bijgedragen.
363. Deze uitgangspunten komen echter minder goed overeen met die van het
arbeidsrecht. Het hybride karakter van het arbeidsrecht, waardoor het zich bevindt in een
grijze zone tussen publiekrecht en privaatrecht, staat een soepele toepassing van het
Savigniaanse conflictenrecht op grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten in de weg. Ter
behartiging van de publiekrechtelijke belangen van het arbeidsrecht is de voorrangsregelleer
belangrijk, hetgeen is gebaseerd op de (neo)statutische methode. In zoverre kan deze
methode een vangnet vormen op het vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie
gebrekkige verwijzingsresultaat dat is vastgesteld volgens de Savigniaanse methode. Beide
methoden spelen in het conflictenrecht inzake arbeid een belangrijke rol en het is dit
theoretisch conflictenrechtelijke kader waarin artikel 8 en 9 Rome I en de Detacheringsrichtlijn
zich bewegen.
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HOOFDSTUK 5 ROME I – INTERPRETATIE, SYSTEMATIEK, DOELSTELLINGEN EN DE ALGEMENE
TOEPASSINGSMODALITEITEN VOOR DE ALGEMENE CONFLICTREGEL VOOR ARBEID

I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
364. Rome I biedt de centrale regeling voor het vaststellen van het toepasselijk arbeidsrecht
in het wegtransport. In artikelen 8 en 9 Rome I zijn conflictregels opgenomen die, zoals
duidelijk werd uit het vorige deel, zo goed als ongehinderd bepalen welk recht toepasselijk is
op de arbeidsovereenkomst van een chauffeur. De Detacheringsrichtlijn coördineert de
voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I en indien de richtlijn toepasselijk is, biedt het een
aanvullend kader dat bij voorrang op het Rome I-regime kan ingrijpen. Van sectorspecifieke
conflictregels voor wegtransport is (vooralsnog515) geen sprake.
365. In dit hoofdstuk wordt enig voorwerk verricht voor de analyse van de artikelen 8 en 9
Rome I. Als eerst worden hiertoe de algemene interpretatiemethoden van Rome I in kaart
gebracht. Daarna komen het toepassingsgebied, de algemene systematiek en doelstellingen
van Rome I ter sprake. Er wordt afgesloten met een bespreking van de algemene
toepassingsmodaliteiten van artikel 8 Rome I, waarin aandacht wordt besteed aan het begrip
‘arbeidsovereenkomst’, de vraag wie de werkgever is in triangulaire arbeidsverhoudingen, de
‘one size fits all’-benadering en de omvang van de lex causae.
Dat één en ander hier relatief uitgebreid ter sprake komt, ligt in het feit dat de toepasselijkheid
van de Detacheringsrichtlijn op de wegtransportsector allerminst duidelijk is en gelet op de
scoperules in de richtlijn in verschillende wegtransportsituaties in het geheel toepassing kan
missen. In dat geval moet teruggevallen worden op Rome I en vormt dit instrument het enige
relevante conflictenrechtelijke kader inzake.

II. ROME I EN INTERPRETATIEMETHODEN
A. INLEIDING
366. De constitutionele inbedding van Rome I kan een rol spelen voor de interpretatie van
de bepalingen daaruit. Uit het eerste deel van het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat Rome I
is voortgekomen uit de ‘justitiële samenwerking in burgerlijke zaken’ in ‘een ruimte van
veiligheid, vrijheid en recht’ (art. 3 lid 2 VEU jo art. 67 en 81 VWEU).516 Het is binnen dit kader
dat de verordening geïnterpreteerd dient te worden.517
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Zie Detacheringsvoorstel 2017 (hoofdstuk 10).
Zie nr. 1 considerans Rome I.
517
Zie voor eenzelfde soort benadering ten aanzien van de uitleg van Rome I: McParland, Rome I-Regulation
2015; Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013.
516
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Uit dit kader zijn specifieke Unierechtelijke interpretatiemethoden te destilleren, terwijl ook
uit het algemene Uniekader en Rome I een aantal methoden voortvloeit. In deze titel worden
deze methoden specifiek ten aanzien van Rome I beknopt in kaart gebracht.
B. INTERPRETATIEMETHODEN
1. Een uniforme uitleg
367. Geplaatst in een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ex artikel 3 lid 2 VEU, waarin
justitiële samenwerking in burgerlijke zaken een belangrijk middel vormt om dit te
verwezenlijken en waarvan de wederzijdse erkenning van justitiële beslissingen vervolgens de
hoeksteen is, lijkt de eerste belangrijke maatstaf te liggen in het beginsel van uniforme
toepassing. Dit vormt overigens sowieso een algemeen beginsel van Unierecht, hetgeen
verzekert dat het Unierecht gelijke en eenvormige rechten en verplichtingen vastlegt voor
lidstaten en de betrokken personen.518
In nummer 6 uit de considerans van Rome I wordt in dit verband gesproken van ‘de
voorspelbaarheid van de uitslag van rechtsgedingen, de rechtszekerheid en de wederzijdse
erkenning’, hetgeen bevorderd dient te worden door conflictregels die ‘hetzelfde nationale
recht aanwijzen, ongeacht bij welke rechter het geding aanhangig is gemaakt’.519 Met het oog
op o.a. de voorspelbaarheid en rechtszekerheid dienen de begrippen in de verordening
derhalve op uniforme wijze te worden uitgelegd.520 Het Hof zal dan ook weinig ruimte laten
voor eigenzinnig nationalistische interpretaties.521
368. In dit verband kan eveneens gewezen worden op het volgens McParland steeds
belangrijker wordende beginsel van loyale samenwerking, zoals vastgelegd in artikel 4 lid 3
VEU. Volgens dit principe dienen de lidstaten elkaar te respecteren en te steunen bij de
vervulling van de taken die uit de Verdragen voortvloeien. Gelet hierop, weerhouden lidstaten
zich in principe van elke maatregel die dit principe in gevaar kan brengen. Dit lijkt het belang
van een uniforme uitleg te versterken.522
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Zie letterlijk HvJ 14 juli 1977, C-9/77, ECLI:EU:C:1977:132, ‘Eurocontrol’, r.o. 4. Zie McParland, Rome IRegulation 2015, p. 111. Zie Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 17.
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Vergelijk Von Savigny’s idee van de internationale Entscheidungsharmonie en rechtszekerheid (hoofdstuk 4).
Eén en ander past naadloos in dit algemene Unierechtelijke beginsel.
520
De voorganger van Rome I schrijft in art. 18 EVO eenzelfde uitleg voor. Zoals hierna zal blijken is dit artikel
echter, om verschillende redenen, niet goed uit de verf gekomen. Denk aan het gebrek van justitiële controle dat
een lange tijd heeft geduurd, en de verschillende eigenzinnige omzettingstechnieken van lidstaten ten aanzien
van dit verdrag.
521
Zie voor één van de weinige uitzonderingen hierop nr. 8 uit de considerans Rome I. Hierin wordt de
interpretatie van art. 2 lid 1 van relatievormen die met het huwelijk en andere familierechtelijke betrekkingen
vergelijkbare gevolgen hebben, overgelaten aan de lidstaten zelf. Gelet op de erg uiteenlopende visies van
lidstaten op dit punt, lijkt deze uitzondering logisch. Vergelijk ten aanzien van de term ‘plaats van levering’ bij
overeenkomsten: HvJ 6 oktober 1976, C-12/76, ECLI:EU:C:1976:133, ‘Tessili’.
522
Vergelijk overigens HvJ 18 oktober 2016, C-153/15, ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’. Hierin wordt in een heel
andere context een beroep gedaan op art. 4 lid 3 VEU, teneinde de toepassing van een bepaalde regel in Rome I
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2. In overeenstemming met de bepalingen van de interne markt
369. Naast de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, vormt de interne markt ex artikel 3
lid 3 VEU een belangrijke maatstaf. Uit nummer 40 van de considerans van Rome I volgt dat
de verordening de toepassing onverlet laat van
‘andere besluiten waarin voorschriften ten behoeve van de goede werking van de
interne markt zijn vervat, voor zover deze voorschriften niet in combinatie met het
door de regels van deze verordening aangewezen recht kunnen worden toegepast.’
In het Groenboek merkt de Commissie hierover op dat het ‘buiten kijf’ staat dat de bepalingen
van Rome I de beginselen van de interne markt onverlet laten. Tegelijkertijd wordt echter
opgemerkt dat het Groenboek verder niet het doel heeft om na te gaan wat de relatie
vervolgens zou moeten zijn tussen Rome I en de interne markt.523
Deze opmerking staat niet voor niets op de eerste pagina van het inhoudelijke gedeelte in het
Groenboek, nu het vraagstuk van de wisselwerking tussen het ipr en de interne markt tegen
die tijd al vele pennen in beweging had gezet. Nog steeds vormt het één van de meest actuele
discussies rond het Europese ipr. Er bestaat veel kritiek op de eigenlijk geïsoleerde
ontwikkeling van beide rechtsgebieden, waardoor het lastig is de onderlinge verhouding te
achterhalen. De interactie tussen deze rechtsgebieden werd al even kort besproken in het
vorige deel en wordt, waar relevant, nog aangestipt bij de behandeling van de specifieke
conflictregels.
3. Een systematische uitleg – de ipr-familie van Rome I
370. Een ander beginsel bij de interpretatie van Rome I is dat dit zoveel mogelijk in
overeenstemming moet zijn met de bepalingen van de ‘ipr-familie’ waartoe het behoort. Uit
nummer 7 van de considerans van Rome I volgt waaruit deze familie bestaat: Brussel Ibis en

te voorkomen. In casu ging het om een in Griekenland uitgevaardigde publiekrechtelijke regel die de salarissen
van ambtenaren bevriest, ten aanzien waarvan werd bepleit dat deze regel op een bepaalde situatie ook in
Duitsland uitwerking zou moeten kunnen krijgen. De lex causae was echter Duits recht en art. 9 Rome I laat in
principe alleen voorrangsregels toe van het forumland of landen waar de overeenkomst wordt uitgevoerd, en
dat was in casu niet Griekenland. Op grond van art. 4 lid 3 VEU werd betoogd dat lidstaten echter verplicht
zouden zijn elkaars publiekrechtelijke regels te accepteren, maar het Hof ging daar niet in mee en oordeelde dat
het beginsel van loyale samenwerking ex art. 4 lid 3 VEU het aan een lidstaat niet toelaat om verplichtingen te
ontwijken die hem bij het Unierecht (i.c. Rome I) zijn opgelegd en ‘daardoor kan het de verwijzende rechter niet
toestaan om het feit buiten beschouwing te laten dat de opsomming in art. 9 van de Rome I‑verordening van de
bepalingen van bijzonder dwingend recht waaraan hij werking kan verlenen, limitatief van aard is teneinde aan
de in geding zijnde Griekse bepalingen van bijzonder dwingend recht als rechtsregels werking te verlenen’.
523
Groenboek EVO naar Rome I 2002, p. 5.
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Rome II.524/525 Hierin wordt letterlijk bepaald dat het materiële toepassingsgebied van Rome I
dient te stroken met deze verordeningen. In dat kader noemt de Commissie deze
verordeningen ‘drie complementaire instrumenten’.526
Gefinancierd door de Commissie, is naar de synergie en convergentie tussen met name Brussel
I en het EVO, onder leiding van de Universiteit Antwerpen, reeds in 2004 uitvoerig onderzoek
gedaan.527 Hierin werd o.a. opgemerkt dat het wenselijk is dat deze instrumenten tot op
zekere hoogte op gelijkaardige en coherente wijze worden uitgelegd.528 Nummer 7 van de
considerans van Rome I geeft hieraan aldus duidelijk gehoor.529
371. Voor deze studie kan met name de Gleichlauf tussen Rome I en Brussel Ibis van belang
zijn. In uitgangspunt geldt een grote mate van coherentie tussen Rome I en Brussel Ibis. Het
Hof heeft dit expliciet bevestigd in de zaak Koelzsch, hoewel strikt genomen nog wel ten
aanzien van de voorgangers van beide verordeningen: het EVO en Brussel I.530 Het Hof wijst
ondubbelzinnig op haar eerdere rechtspraak inzake de uitleg van het gewoonlijke
werklandbeginsel in Brussel I (toen art. 19 lid 2 sub a Brussel I; nu art. 21 lid 1 sub a Brussel
Ibis), waarna het deze uitleg direct doortrekt naar de uitleg van het gewoonlijke
werklandbeginsel in het EVO (toen art. 6 EVO; nu art. 8 Rome I).531
In de rechtsleer wordt een dergelijke Gleichlauf tussen de uitleg van begrippen in het
bevoegdheids- en conflictenrecht eveneens traditioneel voorop gezet als een belangrijk
beginsel van het ipr. Hier spelen argumenten variërend van samenhang tot proceseconomie
een rol. AG Trstenjak vat het onder de zaak Koelzsch mooi samen:
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Strikt gezien wordt nog verwezen naar Brussel I, maar zoals ook is bepaald in Brussel Ibis dienen alle
verwijzingen in Uniewetgeving naar de oude verordening te worden opgevat als verwijzingen naar de nieuwe
verordening (Brussel Ibis), zie art. 80 Brussel Ibis. Gemakshalve spreek ik in het hiernavolgende telkens van
Brussel Ibis.
525
Op Rome II wordt in deze studie verder niet ingegaan. Hier wordt enkel opgemerkt dat Rome I en II beogen
te voorzien in een alomvattende conflictregeling voor verbintenissen in burgerlijke- en handelszaken en dat het
in het verlengde hiervan belangrijk is dat de toepassing van deze verordeningen onderling stroken. Zie ook HvJ
28 juli 2016, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612, ‘Verein für Konsumenteninformation’, r.o. 36; McParland, Rome IRegulation 2015, p. 107. Specifiek voor arbeidsverhoudingen kunnen bijvoorbeeld vragen rijzen omtrent
werkgeversaansprakelijkheid en in hoeverre deze aansprakelijkheid ontstaat uit overeenkomst (Rome I) of uit
onrechtmatige daad (Rome II).
526
Groenboek EVO naar Rome I 2002, p. 10.
527
De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in: Meeusen, Pertegás Sender and Straetmans, Enforcement
of International Contracts in the European Union 2004.
528
Meeusen, Pertegás Sender and Straetmans, Enforcement of International Contracts in the European Union
2004, p. 8.
529
Vergelijk ook nr. 7 in de considerans van Rome II.
530
HvJ 15 maart 2011, C-29/10, ECLI:EU:C:2011:151, ‘Koelzsch’, r.o. 33. Vergelijk ten aanzien van Rome I en
Brussel I specifiek ten aanzien van een regresvordering tussen hoofdelijke medeschuldenaren: HvJ 15 juni 2017,
C-249/16, ECLI:EU:C:2017:472, ‘Kareda’, r.o. 32; HvJ 21 januari 2016, C-359/14 (en C-475/14), ECLI:EU:C:2016:40,
‘ERGO Insurance en Gjensidige Baltic’, r.o. 43.
531
Dit was in overeenstemming met de door AG Trstenjak onder deze zaak bepleite systematische uitleg tussen
beide instrumenten: Conclusie van AG Trstenjak van 16 december 2010, C-29/10, ECLI:EU:C:2010:789, ‘Koelzsch’,
nr. 61.
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‘In ideale omstandigheden zouden de bevoegdheidsregels de rechter bevoegd moeten
verklaren van het land waarvan op grond van de regels van het internationaal
privaatrecht het recht van toepassing is. De rechter past dan het recht toe dat hij het
best kent, zodat het risico op een onjuiste toepassing van het (buitenlandse) recht
wordt geminimaliseerd en tevens het bewijs van het vreemde recht wordt vermeden,
dat veel tijd en geld vereist’.532
372. Toch is het zaak voorzichtig te blijven bij het al te rigide nastreven van dit beginsel.533
Het is immers niet voor niets dat er een strikt onderscheid geldt tussen de vraag naar de
bevoegdheid en die naar het toepasselijk recht (zie het eerste deel van hoofdstuk 4). Naast
het feit dat de internationale situatie kan rechtvaardigen dat de rechter het eigen recht
vervangt voor buitenlands recht, verschillen de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de
bepaling van de internationale bevoegdheid immers van de doelstellingen die specifiek gelden
voor het conflictenrecht. Zo geldt in het bevoegdheidsrecht bijvoorbeeld de belangrijke
doelstelling van de toegang tot de rechter, waardoor soms meerdere rechters tegelijk
bevoegd kunnen zijn.534 In het conflictenrecht daarentegen, geldt als belangrijk principe dat
in beginsel slechts één rechtsstelsel wordt aangewezen. Dit verschil wordt nog versterkt
doordat het Hof in de bevoegdheidsrechtspraak in de loop der jaren, al dan niet ter
waarborging van het beginsel van de toegang tot de rechter, relatief veel extra
bevoegdheidsgronden heeft ontwikkeld.535
373. In principe is het dus de bedoeling om Rome I tegen de achtergrond van Brussel Ibis
uit te leggen, maar dit gaat niet zo ver dat een volledige Gleichlauf moet worden nagestreefd.
De bepalingen uit Rome I dienen altijd in de eerste plaats tegen de eigen systematiek en
doelstellingen afgezet te worden.536 Waar de parallel bijvoorbeeld op kan houden is het geval
waarin een ruime uitleg van een begrip in Brussel Ibis met het oog op het waarborgen van
532

Conclusie van AG Trstenjak van 16 december 2010, C-29/10, ECLI:EU:C:2010:789, ‘Koelzsch’, nr. 80.
AG Trstenjak wijst hier overigens eveneens op, nr. 82-83. Zie ook AG Jacobs onder HvJ 13 juli 1993, C-125/92,
ECLI:EU:C:1993:217, nr. 28: ‘(…) het [zou] fout (…) zijn om het belang van de band tussen de rechterlijke
bevoegdheid en de lex causae in arbeidsgeschillen te overdrijven’.
534
Vergelijk ook Rb. Oost-Brabant (ktr. Eindhoven) 4 december 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6802. De rechter
oordeelde dat de bevoegdheidsregeling moet waarborgen dat de werknemer ‘snel naar een rechter moet
kunnen’ en dat bij het aannemen van bevoegdheid ‘daarmee nog niets gezegd is over het toe te passen recht’.
Vervolgens omzeilt de rechter ook creatief het moeten vaststellen van het toepasselijk recht. Het betrof een door
Ryanair gemaakte rechtskeuze voor Iers recht en een beroep van een werknemer op dwingende bepalingen van
Nederlands arbeidsrecht. De rechter oordeelde dat het bestreden wijzigingsbeding hoe dan ook naar Nederlands
recht geldig zou zijn en dat het beroep bij voorbaat niet op gaat.
535
Eén van de eerste zaken die deze trend inzet is de Kalimijnen zaak: HvJ 30 november 1976, C-21/76,
ECLI:EU:C:1976:166, ‘Handelskwekerij Bier/Mines de Potasse d’Alsace’. Hierin werd in Frankrijk gif geloosd in een
rivier, waarvan boeren in Nederland schade ondervonden. Het Hof oordeelde dat zowel in Frankrijk (als
Handlungsort) als in Nederland (als Erfolgsort) geprocedeerd kon worden (met de beperking dat de rechter van
het Erfolgsort enkel kennis mag nemen van de schade die in het Erfolgsort is geleden, terwijl de rechter in het
Handlungsort de totale schadeclaim kan behandelen).
536
Overigens lijkt hierbij tot op zekere hoogte wel sprake van eenrichtingsverkeer. In de zaak Kainz overwoog
het Hof overwoog dat uit nummer 7 van de considerans van Rome II (vergelijkbaar met nummer 7 van de
considerans van Rome I) weliswaar blijkt dat de wetgever samenhang heeft willen verzekeren met Brussel Ibis,
maar dat dit niet inhoudt dat, vice versa, de bepalingen van Brussel Ibis tegen de achtergrond van Rome II moeten
worden uitgelegd. HvJ 16 januari 2014, C-45/13, ECLI:EU:C:2014:7, ‘Kainz’.
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toegang tot de rechter zou leiden tot een onvoorspelbare conflictregel in de Rome
verordeningen.
4. Het algemene rechtszekerheidsbeginsel en flexibiliteit
374. Het volgende beginsel bij de interpretatie van Rome I is af te leiden uit nummer 16 van
de considerans. Hierin wordt nog eens benadrukt dat de algemene doelstelling van de
verordening bestaat uit het verzekeren van rechtszekerheid waarvoor de conflictregels in
hoge mate voorspelbaar moeten zijn. Wel wordt daaraan onmiddellijk toegevoegd dat de
rechter hierbij moet beschikken over een beoordelingsmarge om vast te stellen welk recht het
nauwst is verbonden met het betrokken geval.
375. Twee korte opmerkingen. Als eerst wordt hier de rechtszekerheid herhaald als zijnde
een leidend beginsel voor de conflictenrechtelijke regeling. Zoals volgt uit het vorige
hoofdstuk, is dit typerend voor continentaal Europese verwijzingsmodellen en heeft het
beginsel altijd een grote rol gespeeld in de Savigniaanse logica.537
Tegelijkertijd krijgt het rechtszekerheidsbeginsel in Rome I een gewichtige tegenhanger;
namelijk het beginsel van flexibiliteit.538 Zoals eveneens volgt uit het vorige hoofdstuk, is dit
in overeenstemming met de ontwikkelingen die ook al in de continentaal Europese
verwijzingsmodellen plaatsvonden, waarbij er reeds een flinke dosis flexibiliteit werd
geïnjecteerd vanwege de onwenselijk abstracte resultaten van het in eerste instantie ver
doorgevoerde Savigniaanse verwijzingsmodel.539 De hierna nog te bespreken zaken
Intercontainer, Haeger en Schlecker bevestigen dit.540
5. Overige Uniedoelstellingen
376. Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat Rome I, als secundair Unie-instrument,
nog kan worden beïnvloed door elke algemeen in de Unie geldende doelstelling. McParland
noemt er zeven:
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Zie uitgebreid over rechtszekerheid en conflictenrecht: Kruger, ‘The Quest for Legal Certainty in International
Civil Cases’ 2016, p. 281-426. Hierin toont Kruger overtuigend aan dat het begrip eigenlijk een heel relatief en
veelzijdig ingevuld begrip is, waar pleitbezorgers van verschillende conflictenrechtelijke modellen een beroep op
doen en menen dat juist ‘hun’ model de rechtszekerheid het best tot zijn recht laat komen.
538
Overigens wijst Kruger erop dat flexibiliteit niet persé tegen de rechtszekerheid in hoeft te werken maar juist
de belichaming ervan kan zijn doordat bijvoorbeeld een ontsnappingsclausule kan werken in situaties waarin de
vooraf bepaalde conflictregel leidt tot een recht dat partijen werkelijk niet voorzien konden hebben. Zie Kruger,
‘The Quest for Legal Certainty in International Civil Cases’ 2016, p. 291-434.
539
Zie ook bijvoorbeeld de Toelichting bij het WIPR, waarin de nadruk wordt gelegd op flexibiliteit als ‘moderne’
invloed, Parl. St. Senaat 2003, nr. 3-27/1, p. 5-6. Op basis hiervan is er zelfs een algemene ontsnappingsclausule
opgenomen. Zie nog McParland, Rome I-Regulation 2015 voor een beschrijving van de dominante rol die het VK,
met hun op flexibiliteit georiënteerde common law, hierin heeft gespeeld.
540
HvJ 6 oktober 2009, C-133/08, ECLI:EU:C:2009:617, ’Intercontainer’; HvJ 23 oktober 2014, C-305/13,
ECLI:EU:C:2014:2320, ‘Haeger & Schmidt’; HvJ 12 september 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:551, ‘Schlecker’.
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‘Among the general principles of EU law that may affect the interpretation of the Regulation
are the principles of (i) equal treatment and non-discrimination; (ii) proportionality; (iii) the
uniform application of EU law; (iv) useful effect (effet utile); (v) legal certainty; (vi) sincere
cooperation; and (vii) respect for fundamental rights recognized in EU law’.

Ten aanzien van de invloed van de grondrechten kort het volgende. Callsen heeft in 2016 een
grondrechtenconforme uitleg van Rome I bepleit, met als belangrijke conclusie dat er meer
ruimte dient te zijn voor voorrangsregels ter behartiging (of: begunstiging?) van
werknemersbelangen en belangen van staten.541/542 Hoewel het Hof zich inderdaad op
sommige gebieden relatief meer laat leiden door grondrechten,543 bestaan er vooralsnog
specifiek ten aanzien van Rome I geen concrete aanwijzingen dat het die kant op gaat. Het is
te bezien in hoeverre het Hof zich daar in deze context door zal laten leiden. Dit vormt verder
geen onderwerp van de studie.

III. ROME I EN HET ALGEMENE TOEPASSINGSGEBIED
A. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
377. In deze titel staat het toepassingsgebied van Rome I centraal. De algemene
toepassingsvoorwaarden vallen uiteen in drie elementen: 1. temporeel; 2. territoriaal; 3.
materieel.544
B. TEMPOREEL
378. Op 17 december 2009 is Rome I in werking getreden (art. 29 Rome I).545 De verordening
is toepasselijk op arbeidsovereenkomsten afgesloten op of na deze datum.546 In de zaak
Nikiforidis heeft het Hof van Justitie (terecht) een ‘strikte’ uitleg gegeven aan deze temporele

541

Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016.
In algemene context ziet Kruger overigens ook veel in een grondrechtenbenadering; zo stelt Kruger voor de
openbare orde exceptie af te schaffen ten gunste van een grondrechtenbenadering of een benadering via het
EVRM. Zie Kruger, ‘The Quest for Legal Certainty in International Civil Cases’ 2016, p. 432.
543
Hetgeen mede is te verklaren door het feit dat bij het Verdrag van Lissabon het VN-Handvest is
geïncorporeerd. Zie in algemene zin hierover: C. Barnard and S. Deakin, ‘Social Policy and Labour Market
Regulation’ in E. Jones, A. Menon and S. Weatherill, The Oxford Handbook of the European Union, Oxford, Oxford
University Press, 2013, p. 542-555.
544
In Kruger en Verhellen, Internationaal privaatrecht 2016 wordt nog een vierde element onderscheiden: het
geografische element. Dit houdt in dat Europese regelgeving moet worden toegepast door Europese rechters.
545
Zie gedetailleerd hierover: S. Francq, ‘Le règlement ‘Rome I’ sur la loi applicable aux obligations
contractuelles’, J.D.I. 2009, p. 41; McParland, Rome I-Regulation 2015.
546
In art. 28 Rome I zoals het is gepubliceerd in het publicatieblad van 4 juli 2008, Pb.L 177, 6 staat dat de
verordening van toepassing is op overeenkomsten die na 17 december 2009 zijn gesloten. Omdat vervolgens in
art. 29 tweede zin stond dat de verordening van toepassing is ‘met ingang van 17 december 2009’ ontstond er
verwarring over de toepasselijkheid van de verordening op overeenkomsten die zijn afgesloten op 17 december
2009. Daarom werd een tekstuele wijziging doorgevoerd die bepaalt dat de verordening toepasselijk is ‘op
overeenkomsten die op of na 17 december 2009 zijn gesloten’. Zie Rectificatie van Verordening 593/2008 van
het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst, Pb.L 309, 87 van 24.11.2009.
542
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werking.547 Het was de vraag of een latere wijziging op of na 17 december 2009 aan een
arbeidsovereenkomst afgesloten vóór 17 december 2009 eventueel tot toepasselijkheid kon
leiden van Rome I. Het Hof antwoordde dat dit enkel kan indien de wijziging ‘zo ingrijpend is
dat moet worden aangenomen dat vanaf die datum een nieuwe arbeidsovereenkomst is
gesloten’ (r.o. 39).
379. Rome I vervangt het EVO (art. 24 Rome I).548 Wel blijft het EVO van toepassing op
arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór 17 december 2009 (tenzij dus een in de zaak
Nikiforidis beschreven ‘ingrijpende wijziging’ plaatsvindt op of na deze datum). De precieze
temporele werking van het EVO zelf, hangt vervolgens af van de manier waarop lidstaten
hebben bepaald hoe dit verdrag doorwerking heeft in hun stelsels.
380. In België is het EVO ‘omgezet’ door de Wet van 14 juli 1987.549 Deze wet bepaalt dat
artikelen 1 en 3 t/m 16 EVO van toepassing is op arbeidsovereenkomsten gesloten na 1 januari
1988. Na 1 april 1991 is het volledige EVO toepasselijk. Het verschil tussen deze twee
temporele versies is nihil.550 Ten aanzien van arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten vóór
1 januari 1988 geldt nog het oude in België commune in de rechtspraak ontstane ipr.
C. TERRITORIAAL
381. Rome I is toepasselijk in elke lidstaat, behalve Denemarken (nr. 46 considerans Rome
I).551 Denemarken neemt namelijk niet deel aan de maatregelen die voortvloeien in het kader
van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, aangezien het niet gebonden is door titel V van
het Derde Deel van het VWEU.552 Voor Denemarken blijft daarom het EVO gelden.
382. Ten aanzien van het VK is het nog onduidelijk in hoeverre Rome I na de Brexit
toepasselijk zal blijven. Of het overigens veel uitmaakt is een andere vraag. Puur ten aanzien
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HvJ 18 oktober 2016, C-153/15, ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’.
Zie dat artikel voor uitzonderingen ten aanzien van een aantal technische territorialiteitskwesties. Zie voor
een bespreking hiervan McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 95-97.
549
Wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst, van het Protocol en van twee Gemeenschappelijke Verklaringen, opgemaakt
te Rome op 19 juni 1980, BS 9 oktober 1987.
550
Zie J. Meeusen, noot RW 1997-98. Zie ook J. Meeusen, Nationalisme en Internationalisme in het Internationaal
Privaatrecht, Antwerpen-Groningen, Intersentia, 1997.
551
Overigens wordt Denemarken logischerwijs wel onder ‘lidstaat’ geteld bij de toepassing van art. 3 lid 4 en 7
Rome I, zie art. 1 lid 4 Rome I.
552
Artt. 1 en 2 Protocol (nr. 22) bij het VEU en VWEU, betreffende de positie van Denemarken, Pb.C 9 mei 2008,
afl. 83, 299. Ten tijde van Rome I ging het overigens nog om justitiële samenwerking in burgerlijke zaken. Zie
hiervoor en nog uitgebreider ten aanzien van de bijzondere positie van Denemarken: K. Lenaerts en P. Van Nuffel,
Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 237 e.v. De halsstarrige houding van Denemarken had vooral
betrekking op zorgen omtrent asielzaken. Het ipr viel evenwel ook onder deze ruime titel. Dit leidt tot de treurige
situatie dat er bij de toepassing van Unierechtelijke ipr-wetgeving telkens een alarmbel moet afgaan als het gaat
om Denemarken.
548
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van de vormgeving van de conflictregels wordt wel gesteld dat er inhoudelijk weinig verschil
bestaat tussen de common law benadering en Rome I.553
D. MATERIEEL
383. Wat de materiële toepassing betreft, ziet de verordening op verbintenissen uit
overeenkomst in burgerlijke- en handelszaken, en wel in gevallen waarin ‘uit het recht van
verschillende landen moet worden gekozen’ (art. 1 Rome I).554 Twee aspecten verdienen hier
kort de aandacht.
1. Internationaliteitsvereiste
384. Met betrekking tot het zogenaamde ‘internationaliteitsvereiste’, eigen aan een ipr
verordening, gaat het om de vraag wanneer nu precies sprake is van een situatie waarin ‘uit
het recht van verschillende landen moet worden gekozen’. Welke elementen kunnen een
bepaalde rechtsverhouding nu zo ‘triggeren’ dat sprake is van een internationale
rechtsverhouding? Zoals Van Hoek opmerkt, is het onmogelijk hiervoor een alomvattend
criterium te geven en dient per geval een afweging te worden gemaakt.555
Wel lijkt uit de bevoegdheidsrechtspraak te kunnen worden afgeleid dat het Hof een ruime
opvatting voorstaat, leidend tot een relatief snelle aanname dat aan het
internationaliteitsvereiste is voldaan. Hier is de zaak Lindner het vermelden waard. In deze
zaak leken bijna alle elementen gelokaliseerd te kunnen worden in Tsjechië, op twee
elementen na: de Duitse nationaliteit van de verweerder Lindner en zijn onbekende
woonplaats. De Tsjechische rechter vroeg zich af of hij hier rekening moest houden met
Brussel I. Het Hof beantwoordt bevestigend, omdat het feit van de niet-Tsjechische
nationaliteit van Lindner ‘vragen oproept naar de rechtsmacht’ van de Tsjechische rechter,
terwijl Lindner bovendien geen bekende woonplaats heeft.556
2. Afbakening met sociale zekerheid
385. Ten aanzien van het materiële toepassingsbereik, geldt voor arbeidsovereenkomsten
de belangrijke afbakening met het socialezekerheidsrecht. Voor het socialezekerheidsrecht
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Grusic, The European Private International Law of Employment 2015, p. 120.
Zie dat artikel voor de uitgesloten gebieden.
555
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 61, voetnoot 2. Zie ook p. 367.
556
HvJ 17 november 2011, C-327/10, ECLI:EU:C:2011:745, ‘Lindner’. Overigens speelde de zaak Lindner zich af in
een consumentencontext. Daarnaast spelen in het internationale bevoegdheidsrecht specifieke belangen en
doelstellingen, zoals het zo veel mogelijk beperken van parallel lopende procedures teneinde te voorkomen dat
in twee lidstaten onverenigbare beslissingen worden genomen. Zie kort hierboven. Zie ook HvJ 14 november
2013, C-478/12, ECLI:EU:C:2013:735, ‘Maletic’, r.o. 30. Dit zou een al te ruime visie op het
internationaliteitsvereiste in de weg staan. Zie voor een bespreking van deze zaken en meer algemeen over het
internationaliteitsvereiste en Brussel I: Van Overbeeke, ‘Brussel I(bis)-Verordening inzake niet uitsluitende
bevoegdheidsgronden en zwakke partijen’ 2015, p. 29-30.
554
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geldt de speciale Verordening 883/2004.557 Indien bepaalde aspecten van de
arbeidsovereenkomst vallen onder de sociale risico’s die staan opgelijst in artikel 3
Verordening 883/2004, dan is de verordening daarop exclusief toepasselijk. Het gaat hierbij
om prestaties bij ziekte (sub a); moederschaps-/vaderschapsuitkeringen (sub b); en
uitkeringen bij achtereenvolgens: invaliditeit (sub c), ouderdom (sub d), nabestaanden (sub
e), overlijden (sub g), werkloosheid (sub h), vervroegde uittreding (sub i); prestaties bij
arbeidsongevallen en beroepsziekten (sub f); en gezinsbijslagen (sub j).
Indien het dus bijvoorbeeld gaat om de vraag of een werkgever gewaarborgd loon, zoals dat
is geregeld in het Belgische socialezekerheidsstelsel, moet betalen aan een zieke werknemer
die in Frankrijk werkt, geldt enkel en uitsluitend Verordening 883/2004 (art. 3 lid 1 sub a).558
Voor de vraag in hoeverre een werknemer recht heeft op vakantiegeld daarentegen, geldt
Rome I. Deze prestatie is immers niet geregeld in Verordening 883/2004. 559
E. UNIVERSEEL
386. Tot slot: het maakt voor de toepasselijkheid van Rome I niet uit of het recht van een
lidstaat wordt aangewezen. De verordening heeft een universele werkingssfeer (art. 2 Rome
I).

IV. SYSTEMATIEK EN DOELSTELLINGEN ROME I
A. INLEIDING – VAN EVO NAAR ROME I EN DE REDENEN VOOR OMZETTING
387. Eén van de belangrijkste redenen voor de omzetting van het EVO naar Rome I is dat
het EVO in de lidstaten niet bepaald eenvormig werd uitgelegd, hetgeen nochtans een
belangrijke doelstelling was van het verdrag.560
388. Een oorzaak ligt in het feit dat het EVO (officieel) buiten het Unierechtelijk kader tot
stand is gekomen en het Hof van Justitie derhalve niet automatisch als overkoepelend judiciële
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Verordening 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels, Pb.L 166, 1 van 30.4.2004. Zie ook Verordening 987/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening
883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb.L 284, 1 van 30.10.2009.
558
Zie voor een voorbeeld hiervan de Nederlandse (wegtransport)zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden 22 juli 2014,
ECLI:NL:GHARL:2014:5831. Partijen gaan er bij een aanspraak van loondoorbetaling bij ziekte vanuit dat het
Nederlandse recht c.q. cao van toepassing is. Het Hof verduidelijkt dat die vordering wordt beheerst door
Verordening 883/2004.
559
Zie L. Monserez en T. Claeys, ‘Internationaal privaat arbeidsrecht en Rome I’, Or. 2009, p. 258-259. Zie
uitgebreid over dit onderwerp: A. Van Regenmortel, H. Verschueren en V. Vervliet (ed.), Sociale zekerheid in het
Europa van de markt en de burgers: enkele actuele thema’s, Brugge, die Keure, 2007.
560
Zie art. 18 EVO en Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 8; HvJ 6 oktober 2009, C-133/08, ECLI:EU:C:2009:617,
’Intercontainer’, r.o. 23.

178

instantie bevoegd was voor de interpretatie van het EVO en in het verlengde daarvan niet in
staat is geweest een eenvormige uitleg te waarborgen.561
Initieel werd er door de verdragspartijen bij het EVO zelfs niet in voorzien dat het Hof van
Justitie bevoegd zou kunnen worden, maar dit werd gerepareerd op last van de Commissie.
Ondanks dat het EVO buiten het Unierechtelijke kader werd gehouden, werden de
ontwikkelingen rond het EVO door de Commissie namelijk nauwlettend gevolgd (en
gefaciliteerd). In een advies van de Commissie van 17 maart 1980 werd het EVO onder
voorbehoud goedgekeurd, waarbij o.a. werd geëist dat er alsnog een protocol aan het EVO
zou worden geplakt dat voorziet in de bevoegdheid van het Hof van Justitie. 562 Uiteindelijk
werden er protocollen onderhandeld (hetgeen overigens wel acht jaar duurde) op basis
waarvan het Hof van Justitie bevoegd zou worden te kunnen oordelen op prejudiciële vragen
van de lidstaten.563 In de praktijk zou het echter tot 1 augustus 2004 duren totdat aan alle
bekrachtigingsvoorwaarden van deze protocollen werd voldaan.564 Een eenvormige uitleg van
de in 1980 vastgelegde eenvormige regels werd dus lange tijd niet gewaarborgd.
389. Een andere omstandigheid die bijdroeg aan een uiteenlopende uitleg van het EVO lag
in het feit dat het EVO in sommige verdragsstaten op nogal eigenaardige wijze werd ‘omgezet’
in nationale wetgeving.565 België behoort tot één van die verdragsstaten.
Het Belgische wetsontwerp houdende goedkeuring van het verdrag had namelijk niet enkel
tot doel het EVO te ratificeren, maar eveneens om alvast (vóór de volledige inwerkingtreding
van het EVO in België) een aantal bepalingen uit het verdrag in het Belgische ipr op te nemen:
namelijk, artikelen 1 en 3 t/m 16 EVO.566 Artikel 18 EVO inzake de eenvormige uitleg werd
bewust niet mee overgenomen, hetgeen overigens gelet op het nog niet algemeen
toepasselijke EVO logisch is. Het idee achter deze ‘anticiperende’ toepassing van het EVO was
dat de regels geacht werden nauwkeuriger te zijn dan het tot dan toe geldende, op
561

Er bestond ten tijde van de totstandkoming van het EVO immers geen expliciete verdragsbasis voor de
harmonisatie van conflictregels. Hoewel deze omstandigheid ook niet tegenhield dat het bevoegdheidsrecht in
het EEX-Verdrag 1968 werd opgenomen ex art. 220 EEG-Verdrag, werden de onderhandelingen rond het EVO
toch buiten het Unierechtelijk kader gehouden.
562
De Commissie noemde het ontbreken van de bevoegdheid van het Hof van Justitie ‘een onaanvaardbare
leemte’ en hield zich het recht voor om, indien hier niets aan werd gedaan, alsnog aan de Raad voor te stellen
een Unierechtelijk instrument ter eenmaking van het ipr te ontwikkelen.
563
Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van
het
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening
opengesteld te Rome op 19 juni 1980, Pb.C 27, 52 van 26.1.1998.; Tweede Protocol waarbij aan het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van
het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening
opengesteld te Rome op 19 juni 1980, Pb.C 27, 52 van 26.1.1998.
564
Zie voor een beschrijving van dit langdurige proces: McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 36-37. McParland
vergelijkt de snelheid van het ratificatieproces met ‘the pace of a very tired snail with a tendency to dawdle’ (p.
36).
565
Een lidstaat waarin het EVO op transparantere wijze doorwerking kreeg in de nationale rechtsorde is
bijvoorbeeld Nederland, waarin het verdrag integraal werd ingevoerd.
566
Parl. St., Senaat, 1985-1986, nr. 362, 1.
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rechtspraak gebaseerde, ipr en derhalve konden bijdragen aan de rechtszekerheid op dit
gebied.567 Zoals de Raad van State toentertijd eveneens opmerkte, is een gevaar van deze
methode dat, wanneer het EVO wel in zijn geheel, inclusief artikel 18 EVO, inwerking treedt
(de Belgische omzettingswet stelde dit vast op 1 april 1991), de Belgische rechtspraak al aan
de haal is gegaan met de identieke omgezette bepalingen uit dat Verdrag en het moeilijk lijkt
ten aanzien van deze zelfde bepalingen opeens een verdragsautonome benadering toe te
passen. Uiteraard kan de Belgische rechter rekening houden met een eenvormige uitleg, maar
hij werd daar niet expliciet toe verplicht. Bovendien lijkt cassatietoetsing ten aanzien van de
miskenning van artikel 18 EVO niet mogelijk.568
Een soortgelijke situatie vond plaats in Duitsland, maar dan nog een tikkeltje erger. 569 Daar
werd het EVO bij wet van 25 juli 1986 ook alvast ‘omgezet’ in een nationale wet (het
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche),570 maar hierbij werden zelfs de
bewoordingen van de bepalingen aangepast. Het is duidelijk dat dit een eenvormige uitleg
ernstig kan belemmeren.
390. O.a. gelet op de uiteenlopende uitleg van het EVO werd dus de noodzaak gevoeld om
in oplossingen te voorzien. Ondertussen was in 1999 in Tampere door de Raad een aanzet
gegeven een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen, waardoor het
conflictenrecht hoger op de politieke agenda werd gezet. In het actieplan werd duidelijk
gealludeerd op een vergrote actie op dit gebied.571 Deze politieke druk in combinatie met de
uiteenlopende uitleg, samen met nog een aantal andere argumenten van technische aard,
zoals de soepele toepassing van een Unierechtelijk instrument zonder dat nieuwe lidstaten
over hoeven te gaan tot aparte bekrachtigingshandelingen, bracht de wetgever ertoe het EVO
alsnog om te zetten in een Unierechtelijk instrument: Rome I.
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Zie Parl. St., Senaat, 1985-1986, nr. 362, 1. Zie overigens voor een anticiperende toepassing in de rechtspraak:
Arbh. Brussel 11 juni 1974, RW 1974-75, 2030; Arbh. Brussel 10 november 1981, RW 1983-84, 2616.
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F. De Ly, ‘Rechtskeuze in internationale overeenkomsten’, TPR 1989, p. 1003. Deneve merkt op dat dit in de
regel niet mogelijk lijkt, tenzij het Hof van Cassatie het principe van art. 18 EVO als een algemeen rechtsbeginsel
zou beschouwen. Zie C. Deneve, ‘Aanduiding van de toepasselijke arbeidswetgeving. Arbeiden zonder grenzen
of ondernemen zonder banden?’, TSR 2004, p. 554, voetnoot 18.
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Ten aanzien van een anticiperende toepassing van lidstaten van het EVO via de wet, wijst het Groenboek nog
op Denemarken en Luxemburg. Los van deze wettelijke anticiperende toepassing, werd in de rechtspraak van
bijvoorbeeld Nederland ook al anticiperend rekening gehouden met het EVO. Zie uitgebreid hierover Van Hoek,
Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 359 e.v. Een ander voorbeeld van een anticiperende
toepassing van het EVO in de rechtspraak is de Franse zaak die vooraf ging aan HvJ 13 juli 1993, C-125/92,
ECLI:EU:C:1993:306, ‘Mulox’. Hierin werd het EVO toegepast op een arbeidsovereenkomst die vóór 1 april 1990
werd gesloten. Zie ook Conclusie van AG Jacobs van 26 mei 1993, C-125/92, ECLI:EU:C:1993:217, ‘Mulox’, nr. 14
voetnoot 1.
570
Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 194; Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013,
p. 7; Gamillscheg, ‘Ein Gesetz über das internationale Arbeitsrecht’ 1983. Vanaf het begin bestond al twijfel of
dit wel EVO conform is en dit niet een eenvormige uitleg ex art. 18 door EVO in de weg staat. In het VK ging het
ook mis, zie McParland, Rome I-Regulation 2015.
571
Zie voor een beschrijving hiervan J. Meeusen, ‘Conflict of Laws and the Area of Freedom, Security and Justice
after the Treaty of Lisbon’, in P. Lindskoug (eds.), Essays in Honour of Michael Bogdan, Lund, Juristförlaget, 2013,
p. 21.
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B. ALGEMENE SYSTEMATIEK
1. Doel en uitgangspunt
391. Net als het EVO, is het doel van Rome I het opstellen van eenvormige regels voor het
recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.572 Nummer 6 uit de
considerans van Rome I geeft aan dat de goede werking van de interne markt vereist dat de
voorspelbaarheid van de uitslag van rechtsgedingen, de rechtszekerheid en de wederzijdse
erkenning van beslissingen worden bevorderd. Dit veronderstelt conflictregels die hetzelfde
nationale recht aanwijzen, ongeacht bij welke rechter het geding aanhangig is gemaakt.573
Nummer 16 uit de considerans benadrukt nog eens dat de rechtszekerheid de algemene
doelstelling is, met dien verstande dat de rechter eveneens een beoordelingsmarge moet
hebben om vast te stellen welk recht het nauwst is verbonden met het betrokken geval.
392. In uitgangspunt is Rome I gebaseerd op het Savigniaanse verwijzingsmodel (zie
uitvoerig het vorige hoofdstuk). De eerste stap is het kwalificeren van de rechtsverhouding en
dit vervolgens onder te brengen bij de daarvoor ontwikkelde conflictregels. Algemene met dit
model samenhangende vragen met betrekking tot de kwalificatie, voorvragen en
wetsontduiking worden niet geregeld in de verordening. Wel wordt een algemene regeling
gegeven voor het leerstuk van renvoi,574 de voorrangsregels575 en de openbare ordeexceptie.576
Zoals al volgde uit het vorige hoofdstuk, wijkt het Rome I-regime, in overeenstemming met de
trend die tijdens de methodenstrijd reeds was ingezet in de verschillende lidstaten, ook af van
de klassieke ideeën van Von Savigny. Een eerste belangrijke uitzondering is de vrijwel
onbeperkte rechtskeuzebevoegdheid.577
2. De rechtskeuze als hoeksteen van de verordening
a. Het ruime bereik van de rechtskeuze
393. Artikel 3 Rome I bepaalt dat de overeenkomst wordt beheerst door het recht dat
partijen hebben gekozen.578 Dit vormt de ‘hoeksteen’ van de verordening (nr. 11 considerans
572

Ten aanzien van het EVO voegde het Hof in de zaak Intercontainer er nog aan toe dat het verdrag ertoe dient
de rechtszekerheid te vergroten ‘door het vertrouwen in de bestendigheid van rechtsbetrekkingen en de
bescherming van verkregen rechten op het gehele terrein van het privaatrecht te versterken’. HvJ 6 oktober
2009, C-133/08, ECLI:EU:C:2009:617, ’Intercontainer’, r.o. 23.
573
In de tijd van het EVO werden exact dezelfde argumenten gebruikt. Zie Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 1.
574
Art. 20 Rome I (art. 15 EVO) sluit renvoi in beginsel uit. Dit betekent dat indien de verordening een toepasselijk
recht aanwijst, dit met uitsluiting van het conflictenrecht is. Terugverwijzing is dus niet mogelijk.
575
Art. 9 Rome I (art. 7 EVO).
576
Art. 21 Rome I (art. 16 EVO).
577
Op sommige punten is dit concept overigens wel goed in overeenstemming te brengen met Von Savigny’s op
de belangen van private partijen gefocuste model.
578
Zie uitgebreid over de rechtsfiguur van de rechtskeuze: M. Mandery, Party Autonomy in Contractual and NonContractual Obligations, Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2014.
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Rome I). Deze vrijwel onbeperkte rechtskeuzebevoegdheid is rechtstreeks overgenomen uit
het EVO.579 Volgens het Toelichtend Rapport EVO 1980 vormt dit niet meer dan een
bevestiging van een algemeen aanvaarde regel in de lidstaten.580 Waarschijnlijk werd deze
vaststelling voornamelijk gebaseerd op de in 1969 gehouden questionnaires van Van Sasse
van Ysselt, Giuliano en Lagarde. In deze questionnaires werd, in opdracht van de
expertengroep van het EVO, door de drie heren onderzoek gedaan naar de in de toenmalige
lidstaten geldende ipr-tradities op het gebied van het overeenkomsten- en onrechtmatige
daadsrecht. Giuliano kreeg het voor deze studie relevante stuk van de overeenkomsten voor
zijn rekening en bracht in 1969 in het 160 pagina’s tellende rapport verslag uit over de situatie
in de lidstaten.581 Hieruit blijkt inderdaad duidelijk een ruime acceptatie van de rechtskeuze
in de toenmalige lidstaten. Voor België wordt erin verwezen naar het arrest van het Hof van
Cassatie in België uit 1938, waarin dit beginsel inderdaad algemeen wordt geaccepteerd.582
Tijdens de omzetting van het EVO naar Rome I kreeg de erkenning van de rechtskeuze an sich
geen bijzondere aandacht meer.
394. De rechtskeuzebevoegdheid met alle uitgangspunten en vereisten die onder deze
paragraaf worden besproken geldt in principe ook voor arbeidsovereenkomsten, zij het onder
omstandigheden in beperktere mate.583 Hier wordt bij de bespreking van artikel 8 lid 1 Rome
I in hoofdstuk 6 nog verder op in gegaan.
395. De reikwijdte van de rechtskeuze gaat ver: het schakelt eveneens dwingende
bepalingen uit (en ten aanzien van het gekozen recht ‘in’584).585 In die zin wordt gesproken van
een conflictenrechtelijke rechtskeuze.
Deze keuze staat tegenover de ‘materieelrechtelijke rechtskeuze’.586 Een materieelrechtelijke
rechtskeuze onderstreept het ordeningsrechtelijke karakter van het recht van een staat en
579

Zie hierover uitgebreid P. von Wilmonwsky, ‘EG-Vertrag und kollisionsrechtliche Rechtswahlfreiheit‘, RabelsZ
1998, p. 1-37.
580
Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 15. Zie uitgebreid de questionnaire van Giuliano, p. 1-8.
581
Het ging in zijn rapport overigens ook om vragen rond de onrechtmatige daad. Van Sasse van Ysselt focuste
op ‘les questions générales’ en Lagarde op vormvoorschriften en bewijskwesties.
582
Cass. 24 februari 1938, Pas. 1938, I, 66; RCDIP 1938, 661, noot A. Wigny. Dit principe is daarna vaak bevestigd:
Cass. 3 februari 1971, Pas. 1971, I, 513; Cass. 27 november 1974, Pas. 1975, I, 343; Cass. 21 februari 1975, Pas.
1975, I, 642; Cass. 4 september 1975, Pas. 1976, I, 16. Zie hiervoor en voor een uitgebreide bespreking van het
principiële arrest van 24 februari 1938: Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981,
p. 22-26.
583
Zie voor een voorbeeld waarin wordt verwezen naar art. 3 Rome I bij de bepaling of sprake is van een
rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst de Nederlandse zaak: Rb. Zwolle-Lelystad (ktr. Zwolle) 20 september
2010, ECLI:NL:RBZLY:2010:BO9945.
584
Vergelijk Arbh. Brussel 19 juni 2007, JTT 2007, 405: ‘Door de keuze van het toepasselijk recht, lokaliseren
partijen hun rechtsverhouding in een welbepaalde rechtsorde, in haar geheel genomen, met haar suppletieve
en imperatieve bepalingen en deze die van openbare orde zijn’.
585
Behoudens hierna te bepreken uitzonderingen van art. 3 lid 3 en 4 Rome I en de algemene uitzondering van
de voorrangsregel van art. 7 Rome I.
586
Hierop zijn verschillende variaties mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het door Ehrenzweig verdedigde
‘validation-principle’ dat kort gezegd inhoudt dat wanneer partijen een recht hebben gekozen dat de
overeenkomst vervolgens materieel ongeldig verklaart, partijen dit in de regel kennelijk niet zo bedoeld hebben,

182

beperkt het effect van de rechtskeuze in zoverre dat de dwingende bepalingen niet
uitgeschakeld (of ingeschakeld) kunnen worden.587 Zoals hierna duidelijk wordt, vormt de
rechtskeuze in een arbeidsovereenkomst een mix van beide typen.
396. Artikel 3 lid 1 Rome I laatste zin maakt duidelijk dat de rechtskeuze betrekking kan
hebben op zowel het geheel van een rechtsstelsel of een gedeelte daarvan. Dépeçage is met
andere woorden toegelaten. Gelet op de algemene toepasselijkheid van het regime van artikel
3 Rome I op arbeidsovereenkomsten, lijkt dit ook het geval te zijn voor
arbeidsovereenkomsten maar hierover zijn de meningen verdeeld. Het Arbeidshof Brussel
oordeelt alvast dat dépeçage niet mag.588 De Nederlandse kantonrechter te Venlo erkende
niet eens de mogelijkheid van dépeçage. Waar de rechter zich geconfronteerd zag met een
individuele arbeidsovereenkomst waarin naar zowel Nederlandse als Duitse cao bepalingen
wordt verwezen, oordeelt de rechter dat niet gesproken kan worden van ‘een eenduidige
rechtskeuze’ en dat het toepasselijk recht derhalve op een andere wijze moet worden
vastgesteld.589
397. Wel is zeker dat bij de rechtskeuze om voor om het even welk recht mag worden
gekozen.590 Er wordt bijvoorbeeld niet vereist dat er een reële band bestaat tussen de
overeenkomst en het gekozen rechtsstelsel. Dit was niet overal het geval op het Europees
continent.591 In de rechtspraktijk in België en Frankrijk bestond lang twijfel in hoeverre
werkelijk geen enkele band hoefde te bestaan.592 Verder is artikel 25 § 1 uit de inmiddels
ingetrokken Poolse ipr-wet van 12 november 1965 hier illustratief. Hierin wordt namelijk een

én verwacht zullen hebben, en dat zij derhalve niet aan de rechtskeuze gehouden dienen te worden. Zie A.
Ehrenzweig, ‘The Lex Fori: Basic Rule in the Conflict of Laws’, Michigan Law Review 1960, p. 637-688. Juenger uit
kritiek op het feit dat art. 3 EVO niet gecombineerd wordt met dit validation-principle: F. Juenger,
‘Parteiautonomie und objective Anknüpfung im EG-Übereinkommen zum Internationalen Vertragsrecht. Eine
Kritik aus amerikanischer Sicht’, RabelsZ 1982, p. 83.
587
Het hierboven aangehaalde principe arrest van 24 februari 1938 lijkt nog uit te gaan van een soort
materieelrechtelijke rechtskeuze. Even later werd echter al snel uitgegaan van een conflictenrechtelijke
rechtskeuze. Zie Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 22-24.
588
Arbh. Brussel 19 juni 2007, JTT 2007, 405: ‘Eens partijen een keuze hebben gemaakt mogen zij het aangewezen
toepasselijk recht niet beperken of uitschakelen met betrekking tot bepaalde punten (…). Zulks zou ertoe leiden
dat partijen door geen enkele wet meer zijn gebonden’. Het Arbeidshof Antwerpen lijkt de mogelijkheid van
dépeçage bij arbeidsovereenkomsten echter wel te erkennen, hoewel dit i.c. niet werd aangenomen: Arbh.
Antwerpen 19 november 2001, RW 2003-04, 821.
589
Rb. Roermond (ktr. Venlo) 17 december 2003, zaaknummer 107216\CV EXPL 03-1159.
590
Zie de questionnaire van Giuliano, p. 32-36.
591
En overigens ook niet in bijvoorbeeld de VS. Zie F. De Ly, ‘Rechtskeuze in internationale overeenkomsten –
Implicaties van de invoering van het Europees Overeenkomstenverdrag’, TPR 1989, p. 1024.
592
Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 23 ging er zelfs van uit dat dit niet
mogelijk was en noemde de vraag bovendien ‘weinig zin ‘ hebben. In voetnoot 74 merkt hij op: ‘De partijen
hebben dus slechts een rechtskeuze die beperkt is tot de bij hun overeenkomst betrokken rechtsordeningen’.
Zie inmiddels Arbh. Luik 8 november 1996, JTT 1997, 150. De questionnaire van Giuliano, p. 34 merkt ten aanzien
van Frankrijk op dat het Franse recht wel een band met de overeenkomst vereist, maar dat dit vereiste ‘est
entendue très libéralement’.
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vrije rechtskeuze voor verbintenissen uit overeenkomst opgenomen, maar er wordt expliciet
vereist dat het gekozen recht een connectie heeft met de verbintenis.593
b. Enkele beperkingen
398. De rechtskeuzebevoegdheid is echter niet helemaal vrij.594 Zo kan het dwingende recht
van een bepaald land niet worden omzeild door een rechtskeuze te maken voor een ander
land, indien alle overige op het tijdstip van de keuze bestaande aanknopingspunten zich
bevinden in dit eerste land (art. 3 lid 3 jo nr. 15 considerans Rome I). Deze regel wordt
bovendien uitgebreid ten gunste van het Unierecht, door te bepalen dat indien alle
aanknopingspunten zich bevinden in één of meer lidstaten, een rechtskeuze voor een nietlidstaat niet kan af doen aan het Unierecht waarbij niet bij overeenkomst kan worden
afgeweken (art. 3 lid 4 Rome I).
Deze laatste regel is nieuw ten opzichte van het EVO en is geïnspireerd op de zaak Ingmar.595
Hierin ging het om een handelsagentuurovereenkomst waarin een handelsagent voor een
bedrijf in de Verenigde Staten de zaken zou waarnemen in het Verenigd Koninkrijk. Er werd
een rechtskeuze gemaakt voor het Californische recht, maar dit betekende feitelijk dat een
aantal in de Unie voor handelsagenten dwingende bepalingen niet zou gelden.596 Het Hof liet
deze rechtskeuze niet toe. Gelet op de dwingende aard van deze bepalingen en de
bescherming van een onvervalste mededinging binnen de interne markt, is het volgens het
Hof voor de ‘communautaire rechtsorde (…) van wezenlijk belang dat een in een derde land
gevestigde principaal, wiens handelsagent zijn activiteiten binnen de Gemeenschap verricht,
die bepalingen niet kan ontwijken door eenvoudig een rechtskeuzeclausule in de
overeenkomst op te nemen’ (r.o. 21-25).
Het bereik van artikel 3 lid 4 Rome I is echter enger.597 In het geval van de zaak Ingmar was
immers sprake van een in het buitenland gevestigde derde partij, voor welk land ook een
rechtskeuze was gemaakt. In een dergelijke situatie kan niet gezegd worden dat alle overige
elementen (zoals vereist in art. 3 lid 4 Rome I), behalve de rechtskeuze, elders liggen.

593

De inhoud en Engelse vertaling is vrij raadpleegbaar op: http://www.pil.mateuszpilich.edh.pl/ . In de nieuwe
wet van 4 februari 2011 wordt in art. 28 verwezen naar het regime van Rome I . Zie hiervoor eveneens zojuist
genoemde site voor de inhoud en Engelse vertaling.
594
Morse, ‘Contracts of employment and the EEC contractual obligations convention’ 1982, p. 150: ‘Just as the
principle of free choice is recognized, so also is the view that it is not, in general, without limitation’. Zie hierover
de questionnaire van Giuliano, p. 42-46.
595
HvJ 9 november 2000, C-381/98, ECLI:EU:C:2000:605, ‘Ingmar’.
596
Zie Richtlijn 86/653 van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van de
lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten, Pb.L 382, 17 van 31.12.1986. Zie voor een min of meer
spiegelbeeldige situatie HvJ 17 oktober 2013, C-184/12, ECLI:EU:C:2013:663, ‘Unamar’.
597
Zie ook Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 122.
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399. Tot slot kunnen voorrangsregels in de zin van artikel 9 Rome I het gekozen recht nog
beperken. De systematiek en inhoud van dit artikel wordt, in de context van het arbeidsrecht,
uitgebreid besproken in hoofdstuk 8.
c. Uitdrukkelijk of (duidelijk) stilzwijgend
400. De rechtskeuze kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend worden gedaan. De
stilzwijgende rechtskeuze moet duidelijk blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de
omstandigheden van het geval. De Commissie stelt in het Groenboek dat de wetgever heeft
bedoeld ‘een onomstotelijke keuze’ toe te staan, zodat niet snel van een stilzwijgende
rechtskeuze uitgegaan mag worden. Dit is eveneens in overeenstemming met het Toelichtend
Rapport EVO 1980, waarnaar de Commissie ook uitgebreid verwijst en de daarin genoemde
voorbeelden herhaalt. Zo zou een stilzwijgende rechtskeuze kunnen blijken uit de bepalingen
van de overeenkomst indien een standaardovereenkomst die wordt beheerst door een
bepaald rechtsstelsel wordt aanvaard. Ook zou het verwijzen naar artikelen van een bepaalde
wet van een rechtsstelsel kunnen leiden tot de aanvaarding van een stilzwijgende
rechtskeuze. Voor wat betreft de omstandigheden van het geval, verwijst de Commissie naar
de omstandigheid dat een overeenkomst nauw verbonden kan zijn met een andere
overeenkomst waarin wel een uitdrukkelijke rechtskeuze is gedaan.598
401. Het is hier van belang te onderstrepen dat een stilzwijgende rechtskeuze niet zo
uitgelegd mag worden dat bedoeld wordt om de ‘vermoedelijke partijwil’ af te leiden, zoals in
België aan de hand van verschillende indiciën lang een veel gebruikte methode is geweest: de
zogenaamde ‘subjectieve methode’.599 Dit leidde in België tot een soort vloeiende overgang
tussen de vraag of een rechtskeuze was gemaakt en de vraag, wanneer geen expliciete (of
impliciete) rechtskeuze was gemaakt, naar het overigens toepasselijke recht via het leerstuk
van de vermoedelijke partijwil.600 In Rome I wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen deze
vragen.
In de eerste plaats gaat het om de vraag of een duidelijke rechtskeuze is gemaakt, al dan niet
stilzwijgend maar dit moet voldoende duidelijk vaststaan.601 In de tweede plaats, indien een
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Groenboek EVO naar Rome I 2002, p. 27
Zie o.a. Cass. 27 november 1974, RW 1974-75, 1949.
600
Zie voor een schoolvoorbeeld: Arbh. Brussel 5 mei 1982, JTT 1984, 274. Hoewel in 75,5% van de door Fallon
onderzochte Belgische rechtspraak de indiciënmethode (in het kader van het nauwst verbonden recht)
hanteerde, komt op de tweede plaats de methode van de vermoedelijke partijwil: 62%. Zie Fallon, Analyse
jurimetrique de la loi applicable au contrat de travail 1989, p. 36. Een soortgelijke vloeiende overgang wordt
overigens waargenomen in de Duitse en Engelse rechtspraak en dan met name ten aanzien van de hypothetische
partijwil (Hypothetischer Parteiwille) en de stilzwijgende rechtskeuze. Zie Groenboek EVO naar Rome I 2002, p.
27. Vergelijk ook A. Junker, ‘Internationales Arbeitsrecht in der geplanten Rom-0.-Verordnung’, RIW, 2006, p.
403. Zie ook ten aanzien van Duitsland en Frankrijk: Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000,
p. 125 e.v. en p. 173.
601
Vergelijk voor een toepassing van het leerstuk van de stilzwijgende rechtskeuze bijvoorbeeld Arbrb. Nijvel 9
maart 2006, JTT 2007, 65. Vergelijk ook de Nederlandse zaak Rb. Limburg (ktr. Maastricht) (kg.) 8 april 2015,
ECLI:NL:RBLIM:2015:2891.
599
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dergelijke rechtskeuze niet kan worden vastgesteld, moet op basis van specifieke vooraf
bepaalde criteria in artikel 4 Rome I (en voor bijzondere overeenkomsten de daarvoor
bijzonder geldende conflictregels) het toepasselijk recht vastgelegd worden. Deze criteria
focussen eerder op het achterhalen van het nauwst verbonden recht (al dan niet aan de hand
van feitelijk-geografische criteria). Dit wordt wel de ‘objectieve methode’ genoemd. Helemaal
afwijkend van de Belgische traditie is dit, in elk geval ten aanzien van arbeidsovereenkomsten,
echter niet. Zo werd deze modernere objectieve methode in de jaren ’80 in toenemende mate
gebruikt door een deel van de Belgische rechters.602/603
402. In het Groenboek werd overigens nog de vraag gesteld of er een nauwkeuriger
aanwijzing moest worden opgenomen in Rome I met betrekking tot de definitie van een
stilzwijgende rechtskeuze.604 Dit is er niet gekomen; wel noemt nummer 12 uit de considerans
de aanwezigheid van een forumkeuze als één van de factoren waarmee rekening gehouden
kan worden of sprake is van een duidelijke rechtskeuze.605
d. De geldigheidsvereisten
403. De geldigheid van de rechtskeuze wordt volgens artikel 3 lid 5 Rome I beheerst door
artikelen 10, 11 en 13 Rome I. Artikel 10 Rome I regelt de materiële geldigheid en verwijst naar
het recht dat toepasselijk is indien de overeenkomst geldig zou zijn. Artikel 11 Rome I ziet op
de formele geldigheid en huldigt het zogenaamde favor negotii principe. Dit houdt in dat aan
de vormvereisten is voldaan indien één van de bij de overeenkomst betrokken rechtsstelsels
dit zo bepaalt. Hoewel hier voor consumentenovereenkomsten expliciet een uitzondering op
wordt gemaakt (art. 11 lid 4 Rome I), gelden deze principes onverkort voor
arbeidsovereenkomsten.606
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De Ceuster, ‘Het arbeidsrechtelijk statuut van Belgen tewerkgesteld in het buitenland’ 1987, p. 349 e.v.
Overigens oordeelde het Hof van Cassatie dat beide methodes geen verschil uitmaken. Cass. 27 november
1974, Pas. 1974, I, 343. Zie voor een bespreking van dit arrest Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het
internationaal privaatrecht 1981, p. 37 e.v. De Ceuster wijst erop dat dit in principe correct lijkt, maar dat bij de
subjectieve methode toch in beginsel meer de nadruk lijkt te liggen op subjectieve indiciën (partijwil) dan bij een
objectieve methode die vooral focust op feitelijk-geografische nauwste verbondenheid. Zie De Ceuster, ‘Het
arbeidsrechtelijk statuut van Belgen tewerkgesteld in het buitenland’ 1987, p. 349-350.
604
Vraag 9, p. 7.
605
Dit was lang in discussie en werd in sommige landen expliciet niet meegewogen in de beoordeling bij een
rechtskeuze. In het voorstel van Rome I werd dit overigens nog in art. 3 lid 1 Rome I zelf opgenomen. Uiteindelijk
is het dus geplaatst in de considerans. Vergelijk Arbh. Brussel 4 juli 1973, Rev.Prat.Soc. 1973, 5790, noot
Verwilghen, JT 1973, 553.
606
Volgens Van Hoek kan dit overigens weinig verschil uitmaken: Van Hoek, Internationale mobiliteit van
werknemers 2000, p. 373-374.
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3. Het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze van toepassing is
a. Acht bijzondere overeenkomsten, de kenmerkende prestant en het nauwst of nauwer
verbonden recht
404. Artikel 4 Rome I is het algemene artikel dat bij gebreke van een rechtskeuze het
toepasselijk recht bepaalt. Gelet op de gelijkaardige structuur van dit artikel ten opzichte van
artikel 8 Rome I, wordt deze regeling hier kort besproken. Dit is met name van belang voor de
in het volgende hoofdstuk te bespreken vraag wat de onderlinge verhouding is tussen
enerzijds specifieke aanknopingsfactoren van artikel 8 lid 2 en 3 Rome I en anderzijds de
algemene exceptie ten gunste van het nauwer verbonden recht van artikel 8 lid 4 Rome I.
405. Voor acht typen van overeenkomst worden specifieke aanknopingsfactoren gegeven
(art. 4 lid 1 sub a t/m g Rome I),607 terwijl voor de overige overeenkomsten algemeen wordt
aangeknoopt bij de woonplaats van de kenmerkende prestant (art. 4 lid 2 jo nr. 19 considerans
Rome I).608 Hiervan kan worden afgeweken ten gunste van een kennelijk nauwer verbonden
recht (art. 4 lid 3 Rome I). Indien het toepasselijk recht niet via lid 1 of 2 kan worden
vastgesteld, geldt het nauwst verbonden recht (art. 4 lid 4 Rome I). Nummer 20 van de
considerans biedt nog hulp bij de vaststelling van een nauwer verbonden recht ex artikel 4 lid
3, door op te merken dat o.a. acht moet worden geslagen op de vraag of de desbetreffende
overeenkomst zeer nauw verbonden is met een andere overeenkomst of overeenkomsten.609
De algemene correctieclausule van artikel 4 lid 3 Rome I maakt de conflictregel ‘half-open’ en
kwalificeert als een ‘moderne’ techniek die onder het abstracte stelsel van Von Savigny
ondenkbaar zou zijn geweest.
406. Met name dit artikel verschilt aanzienlijk van het EVO. Hoewel artikel 4 EVO ook een
algemene correctieclausule kent (art. 4 lid 5 EVO), ontbreekt namelijk een onderscheid naar
acht typen overeenkomsten en wordt in plaats daarvan het beginsel van de nauwste
607

Het gaat om: koop (sub a), dienstverlening (sub b), onroerend goed (sub c), huur (sub d), franchise (sub e), de
distributieovereenkomst (sub f), de veiling (sub g) en de overeenkomst inzake financiële instrumenten (sub h).
608
Aan Schnitzer kan de leer van de karakteristieke prestatie worden toegeschreven: A. Schnitzer, Handbuch des
internationalen Privatrechts, Basel, Verlag fur Recht und Gesellschaft, 1958. Schnitzer heeft over de toepassing
ten aanzien van arbeidsovereenkomsten opgemerkt dat, omdat bij onzelfstandige arbeid ‘Arbeit Bestandteil
einer Gesamtplanung [wird, toev. FvO]’, dit niet zelfstandig als karakteristiek kan worden aangemerkt en dat het
zwaartepunt hier dan moet liggen op de plaats van de onderneming waar deze arbeid wordt gepland en
georganiseerd (p. 712). Dit had een heftige reactie van Jussurun d’Oliveira tot gevolg: ‘Het zou eerlijker zijn
geweest als de doktrine ronduit had erkend dat de hoogwaardige verrichtingen van de industriële werkgever
veel karakteristieker zijn dan die van de arbeider aan de lopende band, die net zo verwisselbaar is als het ene
dubbeltje voor het andere; dat de investeringen in het bedrijf veel wezenlijker is dan de eenvoudige en
geestdodende bediening van de machines, dat het ondernemerschap veel kreatiever en in zekere opzichten
riskanter is dan het werk in de fabriekshallen; dat de moderne horige geen karakteristieke prestatie kan leveren.
Om evenwel de kapitalistische aanknoping te laten doorgaan voor een uitvloeisel van de leer van de
karakterstieke prestatie is m.i. onverteerbare ‘Etikettenschwindel’. Zie W. Haak en H. Jussurun d’Oliveira,
Internationaal overeenkomstenrecht; beschouwingen rondom en over het Voorontwerp E.E.G.-Verdrag nopens
de wetten die van toepassing zijn op verbintenissen uit overeenkomsten en niet-contractuele-verbintenissen;
preadviezen, Kluwer, Deventer, 1975, p. 108.
609
Dit geldt eveneens voor artikel 4 lid 4 Rome I: nr. 21 considerans Rome I.
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verbondenheid als hoofdprincipe naar voren geschoven (art. 4 lid 1 EVO). 610 Wel wordt dit
genuanceerd door het invoeren van een ‘vermoeden’ van dit nauwst verbonden recht,
namelijk de woonplaats van de kenmerkende prestant (art. 4 lid 2 EVO). In de leden 3 en 4
worden nog speciale voorzieningen getroffen voor overeenkomsten die te maken hebben met
onroerend goed en vervoer. Maar in de slotbepaling van artikel 4 lid 5 EVO wordt vervolgens
een correctieclausule opgenomen ten gunste van het nauwst verbonden recht en wordt
derhalve weer teruggekeerd naar het beginsel van het nauwer verbonden recht,611 dat alsnog
toepasselijk kan zijn in afwijking van het hele regime van artikel 4 lid 2, 3 en 4 EVO.
Het Toelichtend rapport EVO 1980 merkt hierover op dat het de gedachte is dat, omdat het
EVO een algemene conflictregel invoert die op bijna alle categorieën overeenkomsten van
toepassing is, de ‘onvermijdelijke pendant’ moet zijn dat aan de rechter een
beoordelingsmarge moet worden gelaten in die gevallen waarin uit het geheel van de
omstandigheden blijkt dat zich aanknopingspunten aandienen die naar een ander recht wijzen
dan het recht waarnaar het vooraf bepaalde aanknopingspunt wijst (ten aanzien waarvan het
initiële vermoeden geldt dat dat aanknopingspunt het de nauwste verbondenheid tot
uitdrukking brengt).612 In artikel 4 lid 3 Rome I is het woord ‘kennelijk’ nog ingevoegd, hetgeen
in vergelijking met artikel 4 lid 5 EVO lijkt te duiden op een verzwaring bij de hantering van de
clausule.
b. De verhouding tussen de vermoedens en het beginsel van de nauwste verbondenheid
in het EVO en Rome I
407. Bij een gebrek aan duidelijke richtlijnen van de wetgever en het ontbreken van
rechtspraak van het Hof ten aanzien van Rome I is het in de analyse naar de verhouding tussen
het vermoeden en het beginsel van de nauwste verbondenheid in Rome I van belang de
achtergrond van de relevante bepalingen in het EVO en de wijze waarop deze werden omgezet
in Rome I te bekijken.
408. De verhouding tussen de vermoedens en de nauwste band in het EVO bleef eigenlijk
vanaf het begin onduidelijk en werd ten aanzien van artikel 4 EVO op de verschillende
georganiseerde Colloquia rond het verdrag uitvoerig bediscussieerd.613 Ook kon het Hof van
Justitie hierover een lange tijd geen duidelijkheid geven, gelet op de late inwerkingtreding van
610

Juenger noemt deze open formulering een ‘non-rule’ omdat deze vage omschrijving moet worden
geïnterpreteerd door verschillende lidstaten met verschillende juridische achtergronden: F. Juenger,
‘Parteiautonomie und objective Anknüpfung im EG-Übereinkommen zum Internationalen Vertragsrecht. Eine
Kritik aus amerikanischer Sicht’, RabelsZ 1982, p. 83.
611
En overigens niet ‘kennelijk’ nauwer verbonden zoals in art. 4 lid 3 Rome I (zie hoofdstuk 6).
612
Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 23.
613
Zie bijvoorbeeld de verschillende bijdragen in Von Hoffman, Lando & Siehr, European Private International
Law of Obligations 1975; K. Lipstein, Harmonisation of Private International Law by the EEC, University of London,
Institute of Advances Legal Studies, 1978; P. North, Contract conflicts: The EEC Convention on the law applicable
to contractual obligations: a comparative study, Amsterdam-New York-Oxford, North-Holland Publishing Co,
1982. Zie ook F. Juenger, ‘Parteiautonomie und objective Anknüpfung im EG-Übereinkommen zum
Internationalen Vertragsrecht. Eine Kritik aus amerikanischer Sicht’, RabelsZ 1982, p. 57-83.
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de protocollen die het Hof bevoegd maakten ten aanzien van het EVO. Het gaat om het
duivelse dilemma tussen enerzijds strikte regels die in specifieke situaties tot onwenselijke
resultaten kunnen leiden en anderzijds soepele regels die afdoen aan de eenvormigheid en
voorspelbaarheid van de regels.614 Deze afweging pakte in verschillende lidstaten anders uit
en zorgde voor een uiteenlopende invulling.
Hoewel de Belgische rechtspraak op dit punt niet heel eenduidig is, kan in een aantal zaken
wel een soepele benadering worden teruggevonden.615 Hierin wordt direct gezocht naar het
nauwst verbonden recht, zonder persé eerst acht te slaan op de vermoedens. Dit is in
overeenstemming met de vóór het EVO geldende traditie, waarin er vooral op werd gefocust
het nauwst verbonden recht vast te stellen aan de hand van veel verschillende indiciën.616
Hiertegenover staat bijvoorbeeld het in Nederland gehanteerde strikte criterium zoals dat
door het hoogste rechtscollege de Hoge Raad is beslist.617 De Hoge Raad onderschrijft namelijk
het zogenoemde ‘Balenpers-criterium’, hetgeen betekent dat de uitzondering van artikel 4 lid
5 EVO slechts dan op kan gaan indien de vermoedens van artikel 4 lid 2 EVO niet leiden tot
een reële aanknoping. Hier worden de vermoedens dus voorop gesteld, waarvan bovendien
slechts bij hoge uitzondering mag worden afgeweken.
409. Bij de omzetting naar Rome I had de Commissie deze verschillende benaderingen ook
opgemerkt en werd in het Groenboek de vraag gesteld of de redactie van artikel 4 EVO moest
worden aangepast (in lijn met de Nederlandse benadering) ‘om de rechter met zoveel
woorden te verplichten eerst van het vermoeden in lid 2 uit te gaan en het aldus verkregen
recht pas terzijde te stellen als dit duidelijk niet geschikt is om het geval in kwestie te
regelen’.618
Het blijkt duidelijk dat de Commissie hieraan de voorkeur gaf. Na te overwegen dat de
oplossing sterk afhankelijk is van het doel dat de conflictregel wil bereiken, namelijk enerzijds
een nauwste aanknoping waarvoor een flexibele bepaling als artikel 4 lid 5 EVO nodig is of
anderzijds de grootste rechtszekerheid die het best wordt gewaarborgd door een strenge
614

Lagarde verwoordt het mooi en stelt dat indien geen rekening gehouden wordt met de nauwste
verbondenheid de regel ‘se sclérose’ en zal verstenen. Indien daarentegen teveel rekening wordt gehouden met
de nauwste verbondenheid in de zin dat het een volledig open regel wordt, is het volgens Lagarde geen regel
meer. Zie Lagarde, ‘Le Principe de Proximité dans le Droit international privé contemporain’ 1986, p. 45.
615
Zie bijvoorbeeld Erauw, ‘Internationaal privaat arbeidsrecht’ 1986, p. 240. In het Groenboek EVO naar Rome
I 2002, p. 29 wordt deze soepele trend in andere lidstaten ook waargenomen. Uit onderzoek van rechtspraak
zou namelijk blijken dat de rechter de uitzonderingsbepaling in verschillende beslissingen ab initio heeft
toegepast door meteen voor het recht te kiezen dat het best aansluit bij het aanknopingsbeginsel, zonder eerst
het vermoeden van lid 2 toe te passen.
616
Zie bijvoorbeeld Erauw, ‘Internationaal privaat arbeidsrecht’ 1986, p. 241. Van Hoek, Internationale mobiliteit
van werknemers 2000, p. 176 wijst op eenzelfde soort benadering in Duitsland.
617
HR 25 september 1992, NJ 1992, 750 (Balenpers). Deze zaak was ook in internationale rechtsleer berucht
geworden en er werd veel naar verwezen. Zie bijvoorbeeld R. Plender and M. Wilderspin, The European contracts
convention: the Rome Convention on the choice of law for contracts, London, Sweet & Maxwell, 2001, p. 44. Zij
wijzen erop dat ook Schotland deze strenge benadering lijkt te volgen.
618
Groenboek EVO naar Rome I 2002, p. 7.
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toepassing van artikel 4 lid 2 EVO, overweegt het dat het, gelet op de letter en de geest van
het verdrag, redelijkerwijs aannemelijk is dat de rechter in eerste instantie het vermoeden van
artikel 4 lid 2 EVO dient te hanteren. Hierbij verwijst de Commissie expliciet naar de zojuist
besproken Nederlandse zaak van de Hoge Raad met het strikte ‘Balenpers-criterium’. Dit staat
als gezegd in contrast met de in andere lidstaten waargenomen soepele benaderingen, zoals
bijvoorbeeld in een aantal zaken in België, waarin weinig belang werd gehecht aan de
vermoedens en direct werd overgegaan tot het achterhalen van het nauwst verbonden recht.
In het uiteindelijke voorstel van Rome I is de Commissie zelfs nog radicaler door voor te stellen
om de correctieclausule helemaal af te schaffen.619 Uiteindelijk werd de flexibiliteit in het
wetgevingsproces stap voor stap terug gevlochten in de verordening en blijft sprake van een
algemene correctieclausule in artikel 4 lid 3 Rome I. Maar ook hier blijft onduidelijk hoe deze
clausule zich verhoudt met de algemene vermoedens uit artikel 4 lid 2 Rome I. Het Hof heeft
hierover nog geen zaak gewezen, maar op de valreep nog wel ten aanzien van artikel 4 lid 5
EVO. Ongeacht de tekstverschillen kan dit implicaties hebben voor de uitleg van artikel 4 lid 3
Rome I.
i.

De zaak Intercontainer

410. In de discussie tussen de soepele en strenge benadering, wilde de Nederlandse Hoge
Raad ondertussen nu ook weleens weten of het strenge Balenpers-criterium eigenlijk wel in
overeenstemming was met het EVO. Hoewel de Commissie dus duidelijk een voorstander was
van dit strenge criterium, bleef er de nodige kritiek op bestaan. Daarom stelde de Hoge Raad
in de zaak Intercontainer hierover een prejudiciële vraag aan het Hof. In deze zaak kwam ook
de Commissie weer tussen en bepleitte, in lijn met zijn visie in het Groenboek, een strenge
benadering, evenals overigens de Nederlandse regering. Tsjechië stelde een wat soepeler
toepassing voor.
411. Het Hof maakte korte metten met het strenge Balenpers-criterium.620 Met uitgebreide
verwijzingen naar het Toelichtend rapport EVO 1980 overwoog het Hof dat het hoofddoel van
artikel 4 EVO erin bestaat het nauwst verbonden recht aan te wijzen. Daarom kan de nationale
rechter bij artikel 4 lid 5 EVO

619

Ten aanzien van art. 4 EVO werd opgemerkt: ‘De hoofdregel van het verdrag, namelijk de toepassing van het
recht van de gewone verblijfplaats van de partij die de kenmerkende prestatie verricht, wordt behouden maar
de voorgestelde wijzigingen hebben ten doel de rechtszekerheid te verbeteren door de omzetting van loutere
vermoedens in vaste regels en door de schrapping van de uitzonderingsbepaling’ (p. 6).
620
HvJ 6 oktober 2009, C-133/08, ECLI:EU:C:2009:617, ’Intercontainer’.
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‘(…) in alle situaties het criterium toe (…) passen waarmee het bestaan van dergelijke banden
kan worden aangetoond, onder afwijking van de ‘vermoedens’ indien deze niet het land
aanwijzen waarmee de overeenkomst het nauwst is verbonden. Derhalve moet worden
vastgesteld of deze vermoedens enkel niet gelden wanneer zij geen reële aanknopingswaarde
hebben dan wel ook reeds wanneer de rechter vaststelt dat de overeenkomst nauwer is
verbonden met een ander land.’ (r.o. 60-61).621

Het Hof streek hiermee overigens niet alleen de Commissie en Nederland tegen de haren in,
ook wijkt het expliciet af van de conclusie van AG Bot bij deze zaak, die eveneens in de geest
van de Commissie en Nederland een strikte benadering voor stond.622 Wel nuanceert het Hof
dit waar het concluderend overweegt dat de nauwere verbondenheid ‘duidelijk’ moet blijken
(r.o. 63-64).623
ii. De zaak Haeger & Schmidt
412. Deze, in vergelijking met het Balenpers-criterium, soepelere interpretatie werd
bevestigd en bovendien verder ingekleurd in de zaak Haeger & Schmidt.624 Onder verwijzing
naar de zaak Intercontainer, voegt het Hof nog toe dat bij de toets van een nauwer verbonden
recht ex artikel 4 lid 5 EVO de banden moeten worden vergeleken die de overeenkomst heeft
met enerzijds de woonplaats van de kenmerkende prestant en anderzijds een ander land
waarmee deze overeenkomst nauw verbonden is (r.o. 47-48). Het Hof verwijst hierbij naar de
(in hoofstukken 6 en 7 nog uitvoerig te bespreken) zaak Schlecker en overweegt dat het moet
gaan om ‘een algehele beoordeling van alle objectieve elementen die kenmerkend zijn voor
de contractuele verhouding’, waarbij de rechter moet uitmaken welke elementen (of element)
het grootste belang hebben (r.o. 49). Een belangrijk aanknopingspunt is volgens het Hof o.a.
het bestaan van een nauwe band tussen de betrokken overeenkomst en één of meerdere
andere overeenkomsten, alsmede de plaats van aflevering van de goederen (r.o. 50). Het Hof
overweegt tot slot dat een dergelijke redenering overeenstemt met nummer 20 van de
considerans van Rome I (r.o. 51).
iii. Resumé en betekenis voor de uitleg van artikel 4 Rome I

621

Overigens blijft het strikte criterium in het Nederlandse ipr gewoon voortbestaan. Zie art. 8 lid 1 Boek 10 BW.
Zie voor deze wet: Wet van 19 mei 2011 tot vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht)
van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek), Stb. 2011, 272, 1. Deze
wet is in Nederland inwerking getreden op 1 januari 2012. Zie Besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van het
tijdstip van inwerkingtreding van de Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek, Stb. 2011, 340.
622
Conclusie van AG Bot van 19 mei 2009, C-133/08, ECLI:EU:C:2009:319, ‘Intercontainer’, vooral nrs. 74-77.
623
Juist deze toevoeging brengt sommigen ertoe de stellen dat het Hof een striktere interpretatie voorschrijft
dan ‘normaal’. Zie Conclusie van AG Wahl van 16 april 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:241, ‘Schlecker’, nr. 57-58.
Het hangt echter van het vertrekpunt af. Wordt, zoals ik doe, uitgegaan van het strenge criterium van de
Nederlandse Hoge Raad dan is de interpretatie soepeler te noemen. Wordt uitgegaan van de situatie dat rechters
direct het nauwst verbonden recht gaan vaststellen, zoals AG Wahl lijkt te doen, dan kan inderdaad worden
gesteld dat het Hof een strenger criterium voorschrijft en wel zeker een strenger criterium dan in de hierna te
bespreken zaak Schlecker.
624
HvJ 23 oktober 2014, C-305/13, ECLI:EU:C:2014:2320, ‘Haeger & Schmidt’.
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413. Kort samengevat; het gaat bij artikel 4 EVO dus om twee te onderscheiden stappen.
Stap één is te bezien of het mogelijk is het toepasselijk recht vast te stellen op grond van de
specifieke vermoedens uit artikel 4 lid 2 EVO. Stap twee is dan vervolgens het nagaan of nog,
gelet op alle omstandigheden van het geval, niet een nauwer recht is aan te wijzen. Waar
volgens de strenge Balenpers benadering enkel ruimte werd gelaten voor de tweede stap
indien de eerste stap niet tot een reële aanknoping leidde, schrijft het Hof een in vergelijking
daarmee soepeler maatstaf voor en moeten deze twee stappen structureel worden genomen.
Deze uitspraak lijkt recht te doen aan de systematiek van het EVO, waarin het de
overkoepelende bedoeling is om het nauwst verbonden recht aan te duiden. De vermoedens
uit artikel 4 lid 2 EVO blijven tegelijkertijd veel waarde behouden in veelvoorkomende
situaties waarin de relevante aanknopingspunten evenwaardig liggen verspreid over twee of
meer landen. De correctieclausule uit artikel 4 lid 5 EVO is immers vooral verraderlijk indien
de relevante aanknopingspunten een duidelijk overwicht met zich mee brengen. Met deze
uitspraak wordt daarentegen minder rekening gehouden met de aan het EVO ten grondslag
liggende algemene doelstelling van de rechtszekerheid.
414. Gelet op de tamelijk andere vormgeving van artikel 4 in Rome I is het de vraag in
hoeverre deze, ten opzichte van het Balenpers-criterium, soepelere uitleg één op één geldt
voor de verordening. In artikel 4 lid 3 Rome I is immers wel het woord ‘kennelijk’ toegevoegd,
hetgeen zou kunnen duiden op een strengere hantering van de clausule. Dit was misschien
wel het enige succesje van de Commissie in vergelijking met het voorstel tot totale afschaffing
van de clausule. Het is te bezien hoe het Hof de nieuwe tekst van het artikel zal interpreteren,
maar het ligt voor de hand dat het Hof aansluiting zal zoeken bij de zaken Intercontainer en
Haeger & Schmidt. Door te overwegen dat het moet gaan om omstandigheden waaruit
‘duidelijk’ blijkt dat de overeenkomst nauwer is verbonden met een ander land, hield het Hof
immers het midden tussen enerzijds een soepele benadering in lidstaten die direct aan de
hand van het nauwst verbonden recht op zoek gingen naar het toepasselijke recht en
anderzijds tussen een strenge benadering die zwaar hechtte aan de vermoedens. Het gaat dus
om een soepeler benadering. Het woordje ‘kennelijk’ in artikel 4 lid 3 Rome I kan gezien
worden als verdiscontering van deze middenweg.
4. Tussenconclusie
415. Gelet op het zojuist beschreven algemene regime valt een aantal aspecten op. Als eerst
wordt de (ruime) rechtskeuzevrijheid voorop gesteld, één en ander ter behartiging van de
algemene doelstelling van de rechtszekerheid. Wanneer geen rechtskeuze is gemaakt, lijkt het
beginsel van de nauwste verbondenheid het belangrijkst te zijn. Dit wordt geacht te zijn
verdisconteerd in de algemene vermoedens, maar een afwijking blijft mogelijk indien duidelijk
blijkt dat een ander stelsel nauwer verbonden is. In vergelijking met het strenge Balenpers-
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criterium, getuigt dit van een zekere flexibiliteit waarvoor de rechtszekerheid ietwat moet
inleveren.625

V. ALGEMENE TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN ARTIKEL 8 ROME I
A. ALGEMEEN
416. Artikel 8 Rome I is een lex specialis voor arbeidsovereenkomsten en gaat in
arbeidszaken derhalve voor op de lex generalis van artikel 4 Rome I.626 Werknemers worden
door de verordening namelijk, naast consumenten en verzekerden, erkend als zwakke partij
en volgens nummer 23 uit de considerans moeten zwakke partijen worden beschermd door
conflictregels ‘die gunstiger zijn voor hun belangen dan de algemene regels’.627 Dit idee is
rechtstreeks overgenomen uit het EVO, waarin immers eveneens een speciale conflictregel
voor werknemers is opgenomen (art. 6 EVO). Het Toelichtend rapport EVO 1980 wijst op de
noodzaak de contractueel zwakkere partij ‘beter te beschermen’.628 Het Hof spreekt in dit
verband over een ‘passende bescherming’.629 In de beschermingsgedachte wordt geen
onderscheid gemaakt tussen hoger of lager geschoold personeel.
Aan de noodzaak tot bescherming is tijdens de omzetting naar Rome I geen afzonderlijke
aandacht meer besteed. Wel stond in nummer 11 van de considerans van het voorstel van
Rome I nog een algemene doelstelling opgenomen voor artikel 8 Rome I, namelijk dat ‘de
collisieregel het mogelijk [moet] maken om achter de uiterlijke schijn vast te stellen waar het
zwaartepunt van de arbeidsrelatie ligt.’630 Dit is echter in de uiteindelijke verordening komen
te vervallen.
417. Artikel 8 Rome I heeft volgens de titel betrekking op ‘individuele
arbeidsovereenkomsten’ en zegt derhalve niets over het recht dat toepasselijk is op
collectieve arbeidsovereenkomsten.631 Vragen inzake de geldigheid van rechtskeuzes in cao’s,
de competente vertegenwoordiging voor het afsluiten van een cao en de algemene geldigheid
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Zie Kruger, ‘The Quest for Legal Certainty in International Civil Cases’ 2016, waarin zij uitlegt dat beide
begrippen met elkaar verzoend kunnen worden.
626
Soms wordt dit nog weleens over het hoofd gezien, zie bijvoorbeeld: Rb. Breda (kg.) 12 augustus 2010, zaaknr.
222132/ KG ZA 10-430. Hierin werd art. 4 EVO toegepast om te toetsen welk recht toepasselijk is op de
voorliggende arbeidsovereenkomst. In appel noemt het Hof dit een misslag: Hof Den Bosch 17 april 2012,
ECLI:NL:GHSHE:2012:BW3229.
627
Zie over de werknemer als zwakke partij en de meest kenmerkende elementen inzake (economische
afhankelijkheid en ondergeschiktheid): S. Peters en W. Roozendaal, ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap op de
arbeidsmarkt van de 21e eeuw’, TRA 2017, 84.
628
Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 25. Reeds in het Ontwerp van 1972 werd de specifieke positie van de
werknemer erkend.
629
HvJ 15 maart 2011, C-29/10, ECLI:EU:C:2011:151, ‘Koelzsch’. Noch in het EVO en het Toelichtend Rapport,
noch in Rome I wordt deze term gebruikt.
630
Voorstel Rome I 2005, p. 13.
631
Zie expliciet Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 25.
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van cao’s vallen dus buiten het toepassingsgebied van artikel 8 Rome I.632 Collectieve
arbeidsovereenkomsten kunnen uiteraard wel behoren tot de lex causae van artikel 8 Rome
I.633
418. In de eerste plaats voorziet artikel 8 Rome I in een beperkte rechtskeuzebevoegdheid
(lid 1). Indien geen rechtskeuze is gemaakt, wordt het objectief toepasselijk recht bepaald aan
de hand van een aanknopingsladder, bestaande uit: het gewoonlijke werkland (lid 2), de
vestiging van indienstname (lid 3) en een algemene uitzondering voor een ander nauwer
verbonden recht (lid 4).
419. De bewoordingen van het artikel zijn zeer gelijkaardig aan artikel 6 EVO. Bij de
behandeling van de onderscheiden leden in hoofdstuk 6 wijs ik telkens op eventuele
verschillen.
B. HET BEGRIP ‘ARBEIDSOVEREENKOMST’
1. Inleiding – een verordeningsautonome uitleg
420. Artikel 8 Rome I is van toepassing op ‘individuele arbeidsovereenkomsten’. Rome I
definieert het begrip niet. Uit vaste rechtspraak van het Hof volgt dat begrippen in een
verordening autonoom moeten worden uitgelegd, tenzij expliciet is aangegeven dat dit niet
moet (bv. door een directe verwijzing naar het recht van een lidstaat).634 Over het begrip
‘arbeidsovereenkomst’ in artikel 8 Rome I is niets specifieks vermeld, dus als uitgangspunt
geldt hier dat het verordeningsautonoom dient te worden uitgelegd.635 Dit is overigens ook in
overeenstemming met de in het begin van dit hoofdstuk besproken uniforme uitleg en
nummers 6 en 16 uit de considerans van Rome I. Het Hof bevestigt deze aanpak in de zaak
Holterman ten aanzien van het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ in Brussel I.636
In het omzettingsproces van Rome I is dit onderwerp niet ter sprake gekomen. Wel merkt het
Toelichtend rapport EVO 1980 nog op:
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Het wordt aangenomen dat de algemene regels uit artikel 4 Rome I hierop van toepassing zijn. Zie uitgebreid
hierover Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 399 e.v.
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Het Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 25 merkt hierover ten aanzien van art. 6 lid 1 op: ‘Uit deze tekst blijkt
in het bijzonder dat, indien ingevolge het recht van het door art. 6, tweede lid, aangewezen land in dat land
collectieve arbeidsovereenkomsten dwingend van toepassing zijn op de werkgever, de werknemer de
bescherming niet kan verliezen die hij uit hoofde van deze collectieve overeenkomsten geniet doordat in de
individuele arbeidsovereenkomst het recht van een andere Staat is gekozen’.
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Zie bijvoorbeeld HvJ 18 oktober 2016, C-135/15, ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’, r.o. 28. Een voorbeeld van
een uitdrukkelijke verwijzing naar het recht van lidstaten voor het begrip ‘werknemer’ is de Detacheringsrichtlijn
(art. 2 lid 2 Detacheringsrichtlijn). Dit voorkomt t.a.v. het ipr problemen inzake de classificatie van begrippen. Zie
in dezelfde zin: Grusic, The European Private International Law of Employment 2015, p. 58.
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Zie ook McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 638.
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HvJ 10 september 2015, C-47/14, ECLI:EU:C:2015:574, ‘Holterman’, r.o. 35-38.
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‘In de huidige tekst van artikel 6 staat ‘arbeidsovereenkomst’ in plaats van, zoals in het
oorspronkelijke voorontwerp, ‘arbeidsverhouding’. Wij wijzen er evenwel op dat de regel van
artikel 6 mede op nietige overeenkomsten van toepassing is, alsook op zuiver feitelijke
arbeidsverhoudingen, met name die waarbij wettelijke regels van contractenrecht die ertoe
strekken de werknemer te beschermen, niet zijn nageleefd’.637

Zowel (nietige) arbeidsovereenkomsten en feitelijke arbeidsverhoudingen lijken dus een
beroep op artikel 8 Rome I te rechtvaardigen.
421. Maar dit helpt niet veel verder bij de vraag wanneer nu sprake is van een
arbeidsverhouding en niet bijvoorbeeld van de verrichting van werken door een zelfstandige.
Het Hof heeft hier tot op heden voor Rome I geen uitspraak over gedaan. Hoewel deze (eerder
materieelrechtelijke) problematiek als zodanig niet het onderwerp vormt van deze studie, is
het gelet op het feit dat schijnzelfstandigheid in het wegtransport vanuit sociaal oogpunt een
probleem kan vormen,638 interessant hier toch enige aandacht aan te besteden. Humblet en
Rigaux verstaan overigens onder een ‘schijnzelfstandige’: ‘personen die slechts in theorie het
statuut van zelfstandige hebben gekozen of gekregen, terwijl de werkelijkheid van hun
arbeidssituatie aantoont dat zij op dezelfde wijze als werknemers arbeid verrichten voor een
werkgever’.639
2. Een ruime verordeningsautonome uitleg
422. In het overgrote deel van de recentere rechtsleer wordt voorgesteld een ruime
benadering te hanteren voor het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ in Rome I.640 Deinert stelt, met
het beroep op het doel van werknemersbescherming, een ruime ‘funktionellen
Qualifikationsmethode’ voor.641 Grusic komt eveneens tot een ruime kwalificatie en bepleit
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Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 25.
Met name voor arbeid in het wegtransport is het moeilijk dit onderscheid te maken gelet op het relatief
zelfstandige karakter van de arbeid (hoewel dit in de loop der jaren door de toegenomen technologische
controlemogelijkheden van de werkgever op hun chauffeurs is afgenomen). Het kan overigens per lidstaat
verschillen in hoeverre de problematiek van schijnzelfstandigheid zich voordoet. Zie CNR, Comparative study of
employment and pay conditions of international lorry drivers in Europe 2016; Europees Parlement, Employment
conditions in the international road haulage sector 2015, p. 23. Zie voor een uitvoerige bespreking van
schijnzelfstandigheid in België en de praktische kant ervan: F. van Overmeiren, Buitenlandse arbeidskrachten op
de Belgische arbeidsmarkt, Gent, Larcier, 2009.
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Vergelijk Humblet en Rigaux, Synopsis van het Belgische arbeidsrecht 2014, p. 37. In België gelden speciale
kwalificatiecriteria t.a.v. schijnzelfstandigheid in het wegtransport: Wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van
de arbeidsrelatiewet, BS 11 september 2012. Koninklijk Besluit 29 oktober 2013 tot uitvoering van art. 337/2, §3,
van de Programmawet (I) van 27 december 2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het
kader van de uitoefening van werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het PSC, BS 26
november 2013.
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Zie Morse, ‘Contracts of employment and the EEC contractual obligations convention’ 1982, p. 146-149 voor
een uitgebreide bespreking van de voor- en nadelen van verschillende mogelijke interpretaties (zoals de lex fori,
lex causae en autonome interpretatietechnieken).
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Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 48. Ten aanzien van schijnzelfstandigheid merkt hij nog op dat
deze materieelrechtelijk naar Duits recht als arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd en dat dat ‘auch
kollisionsrechtlich (…) angesichts der funktionellen Qualifikation nichts anderes [kann] gelten’ (p. 55).
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een aansluiting bij de uitleg van het ruime begrip ‘werknemer’ in het Unierecht.642 Ook hier
wordt het doel van werknemersbescherming onderstreept.
423. Ten aanzien van Brussel I lijkt het Hof deze benadering inmiddels te hebben gekozen.
In de zaak Holterman stond het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ van artikel 18 Brussel I (nu art.
21 Brussel Ibis) centraal.643 Het Hof verwijst o.a. naar het Toelichtend Rapport Jenard/Möller,
hetgeen in interpretatieve waarde vergelijkbaar is met het Rapport Giuliano/Lagarde inzake
het EVO, waarin als kleine vingerwijzing staat opgenomen dat een arbeidsovereenkomst ‘een
ondergeschiktheid van de werknemer tegenover de werkgever impliceert’.644 Vervolgens wijst
het Hof naar rechtspraak inzake het begrip ‘werknemer’ ex artikel 45 VWEU en diverse andere
secundaire Uniewetgeving (r.o 41), en overweegt ‘dat het hoofdkenmerk van de
arbeidsverhouding is gelegen in de omstandigheid dat een persoon gedurende bepaalde tijd
voor een ander onder diens gezag prestaties verricht tegen beloning’.645 Hierbij wordt expliciet
verwezen naar het arrest Lawrie-Blum en Danosa.646
Hieruit volgen duidelijk de klassieke drie elementen bij de kwalificatie van een
arbeidsovereenkomst, namelijk: arbeid, gezag en loon. Het Hof lijkt in dit verband eerder een
focus te leggen op de inhoud van de relatie (is iemand ondergeschikt?) dan op de vorm waarin
de relatie is gegoten.647 Deze ruime uitleg van het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ sluit
overigens tot op zekere hoogte aan bij de in België gangbare kwalificatie, waarin o.a. een
soepele benadering geldt ten aanzien van de vraag of sprake is van een gezagsrelatie en in die
zin sneller gesproken kan worden van een arbeidsovereenkomst.648 Gelet op de door nummer
7 uit de considerans voorgeschreven Gleichlauf tussen Brussel I en Rome I (zie hierboven), is
het te verwachten dat de begrippen in Rome I tot op zekere hoogte analoog aan Brussel I
zullen worden geïnterpreteerd.
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Grusic, The European Private International Law of Employment 2015, p. 82-83.
HvJ 10 september 2015, C-47/14, ECLI:EU:C:2015:574, ‘Holterman’.
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Rapport over het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen
in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988, Pb.C 28 juli 1990, 189, 73.
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overweegt varieert de invulling van het begrip ‘naar gelang van het beschouwde gebied’: HvJ 12 mei 1998, C85/96, ECLI:EU:C:1998:217, ‘Martinez Sala’, r.o. 31.
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HvJ 3 juli 1986, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, ‘Lawrie-Blum’; HvJ 11 november 2010, C-232/09, EU:C:2010:674,
‘Danosa’. Zie ook HvJ 4 december 2014, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, ‘FNV Kiem’, r.o. 36. Zie ook Grusic, The
European Private International Law of Employment 2015, p. 78-83.
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Zie overigens voor de vaststelling dat het element ondergeschiktheid in de 21 ste eeuw aan belang heeft
ingeboet: S. Peters en W. Roozendaal, ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap op de arbeidsmarkt van de 21 e eeuw’,
TRA 2017, 84.
648
Dit geldt overigens ook voor het Nederlandse materiële arbeidsrecht. In uitgangspunt worden in deze stelsels,
net als het Hof doet in bijvoorbeeld de zaak Holterman, de drie klassieke elementen als eis gesteld voor de
aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding. Humblet en Rigaux, Synopsis van het Belgische
arbeidsrecht 2014, p. 33 e.v.; Asser/G. Heerma van Voss, Bijzondere overeenkomsten – Arbeidsovereenkomst,
collectieve arbeidsovereenkomst en ondernemingsovereenkomst, Deventer, Kluwer, 2018, p. 15-19. Zie
uitgebreid hierover W. Rauws, ‘De kwalificatie van de (arbeids)overeenkomst’, JTT 2006, p. 93-101.
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424. Ten aanzien van schijnzelfstandigheid heeft het Hof enige duidelijkheid gegeven in de
zaak Allonby. Hierin bepaalde het Hof dat de omstandigheid dat een persoon volgens
nationaal recht als zelfstandige wordt gekwalificeerd niettemin een werknemer in de zin van
het toenmalige artikel 141 EG-Verdrag (nu: art. 157 VWEU) kan zijn ‘indien zijn zelfstandigheid
slechts fictief is en dus een arbeidsverhouding in de zin van deze bepaling verhult’. 649 Het Hof
herhaalt dit in de zaak FNV Kunsten nog eens en vult aan dat aan de status van ‘werknemer’
niet wordt afgedaan
‘door het feit dat een persoon naar nationaal recht op fiscale, administratieve of
bureaucratische gronden als zelfstandige is aangeworven, voor zover die persoon onder
leiding van zijn werkgever handelt wat betreft onder meer de vrijheid om zijn tijdschema en
de plaats en de inhoud van zijn werk te kiezen (zie arrest Allonby, EU:C:2004:18, punt 72), hij
niet deelt in de commerciële risico’s van die werkgever (arrest Agegate, C‑3/87,
EU:C:1989:650, punt 36) en hij tijdens de duur van de arbeidsverhouding is opgenomen in de
onderneming van die werkgever, waarmee hij een economische eenheid vormt (zie arrest
Becu e.a., C‑22/98, EU:C:1999:419, punt 26)’.650

C. WIE IS DE WERKGEVER? – TRIANGULAIRE ARBEIDSVERHOUDINGEN
1. Artikel 8 Rome I ook ten aanzien van ‘inleners/opdrachtgevers’?
425. Vervolgens is het de vraag of een werknemer in triangulaire verhoudingen een beroep
kan doen op artikel 8 Rome I ten aanzien van bijvoorbeeld de ‘inlener/opdrachtgever’.651/652
Gelet op het feit dat eveneens feitelijke arbeidsverhoudingen niet in de weg lijken te staan
aan een beroep op artikel 8 Rome I en de mogelijk ruime uitleg van het begrip
‘arbeidsovereenkomst’, lijkt het erop dat ook ten aanzien van inleners of opdrachtgevers een
beroep op artikel 8 Rome I open kan staan.653 De vraag of en tussen wie een
arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen, wordt bij een dergelijke uitleg immers minder
relevant. In zoverre lijkt het erop dat niet gefocust hoeft te worden op de aanwezigheid van
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HvJ 13 januari 2004, C-256/01, ECLI:EU:C:2004:18, ‘Allonby’, r.o. 71
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vermeden: Rb. Noord-Holland (ktr. Alkmaar) 18 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3103, punt 5.4. Ten opzichte
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een eventuele arbeidsovereenkomst, maar moet worden nagegaan of er een feitelijke
arbeidsverhouding tussen de werknemer en de potentiële werkgever bestaat.654
2. De zaak Voogsgeerd – ‘wezen-gaat-voor-schijn’ vs. contractueel
426. In lijn hiermee is het oordeel van het Hof in de zaak Voogsgeerd. In deze zaak stond de
interpretatie van artikel 6 lid 2 sub b EVO (nu artikel 8 lid 3 Rome I) centraal. 655 Het ging hier
om de Nederlander Voogsgeerd die formeel in dienst treedt bij de in Luxemburg gevestigde
Navimer. De arbeidsovereenkomst wordt echter ondertekend in Antwerpen op een kantoor
van een aan Navimer gelieerde onderneming Naviglobe. Vervolgens blijkt dat Naviglobe
Antwerpen feitelijk de instructies geeft en dat de directeur van beide vennootschappen
dezelfde is. Eén van de vragen was of een andere vennootschap dan die formeel is gekend als
de werkgever (en waarmee die andere vennootschap een band heeft) eventueel kan
kwalificeren als de vestiging die de werknemer (feitelijk) in dienst heeft genomen in de zin van
artikel 6 lid 2 sub b EVO, zelfs indien het werkgeversgezag niet officieel is overgedragen aan
die andere vennootschap.
Het Hof overweegt dat de omstandigheid van het geven van instructies meegenomen moet
worden onder de toets van artikel 6 lid 2 sub a EVO (en dus niet sub b), maar dat het ten
aanzien van het feit dat de persoon van de directeur dezelfde is voor beide vennootschappen
het aan de verwijzende rechter is de daadwerkelijke betrekking tussen de twee
vennootschappen te beoordelen en om uit te maken of Naviglobe Antwerpen daadwerkelijk
de hoedanigheid van werkgever van de door Navimer Luxemburg in dienst genomen
personeelsleden heeft. Hierbij moet met name rekening worden gehouden met alle
objectieve elementen die erop kunnen wijzen dat de werkelijke situatie verschilt van die welke
blijkt uit de bewoordingen van de overeenkomst (r.o. 62). Het ontbreken van
gezagsoverdracht is op zichzelf niet doorslaggevend om te oordelen dat de werknemer in feite
door een andere vennootschap in dienst is genomen dan die welke als werkgever wordt
genoemd (r.o. 63). Slechts ingeval zou blijken dat één van de twee vennootschappen voor
rekening van de ander heeft gehandeld, zou de vestiging van de eerste kunnen worden geacht
aan de tweede toe te behoren voor de toepassing van sub b (r.o. 64).
Het Hof lijkt dus, in lijn met de in de vorige paragraaf besproken rechtspraak inzake de
verordeningsautonome uitleg, de werkelijke situatie voorop te zetten bij de vraag welke
vennootschap een werknemer in dienst heeft genomen in de zin van artikel 6 lid 2 sub b EVO.
Dit hoeft niet de formele werkgever te zijn, zoals in casu Navimer Luxemburg. Constructies
kunnen op die manier doorgeprikt worden. Het ligt voor de hand dat deze ‘wezen-gaat-voorschijn’-uitleg ook opgaat voor de overige aspecten van artikel 8 Rome I. Denk aan de vraag of
een vanuit Polen naar België gedetacheerde werknemer een beroep kan doen op artikel 8
654

Zie ook Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 519; Arbh. Brussel 3 maart 2015, RABG
2016, 184.
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HvJ 15 december 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:842, ‘Voogsgeerd’.
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Rome I ten aanzien van de Belgische inlenende partij. In dat geval zou de werkelijke situatie
onderzocht moeten worden, waarbij de formele vormgeving van de rechtsverhouding minder
van belang is.
3. De onderliggende materieelrechtelijke aanspraken
427. Overigens schiet een werknemer hier enkel iets mee op indien de lex causae
vervolgens ook in materieelrechtelijke aanspraken voorziet ten aanzien van bijvoorbeeld de
inlener of opdrachtgever.656 Algemene arbeidsrechtelijke leerstukken zoals de doorbraak van
het werkgeverschap of gedeeld werkgeverschap kunnen hierin voorzien. Deze leerstukken
worden echter uiteenlopend toegepast in de lidstaten. Zo geldt in België bijvoorbeeld een
Romaanse traditie waarin verschillende leerstukken bestaan op basis waarvan doorbraak
bewerkstelligd kan worden (denk aan het in hoofdstuk 3 besproken
terbeschikkingstellingsverbod en fraus omnia corrumpit beginsel).657
In Nederland geldt eerder een contractuele benadering waarbij de formele contractspartijen
belangrijk zijn en een ‘doorbraak’ minder snel wordt aangenomen.658 Typerend voor deze
tegenstellingen is de zaak Voogsgeerd.659 Bij de uitleg van het vestigingsbegrip in artikel 8 lid
3 Rome I oordeelt het Belgische Hof van Cassatie dat de werkgever van effectieve
tewerkstelling daaronder moet kwalificeren en niet de oorspronkelijke werkgever waar de
werknemer officieel contractueel in dienst is getreden. Nederland onderstreepte vervolgens
in tussenkomst, overeenkomstig de daar geldende benadering, een contractuele benadering
inzake.
428. Wel wordt ook in stelsels die de contractuele benadering hanteren steeds meer
afgeweken van het principe dat een overeenkomst enkel plichten voor partijen kan scheppen
en derhalve derden niet bindt (res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest).660
Denk aan regelgeving die erin voorziet dat derden die aan de kant van de werkgever betrokken
waren bij de uitvoering van de werkzaamheden eveneens materieelrechtelijke
werkgeversaansprakelijkheid toebedeeld krijgen ten aanzien van bepaalde, vaak
dwingendrechtelijke, gebieden van het arbeidsrecht. Meer specifiek kan het gaan om
hoofdelijke aansprakelijkheid ten aanzien van loonschulden. De Handhavingsrichtlijn en
656

Rb. Noord-Holland (ktr. Alkmaar) 18 april 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:3103, punt 5.9 e.v.
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Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 425. Zie ook A. Junker, ‘Internationales Arbeitsrecht in
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Wijzigingsrichtlijn inzake de Detacheringsrichtlijn stellen één en ander zelfs verplicht ten
aanzien van een aantal specifieke situaties.
Hieruit komt het bijzondere karakter van arbeid ten aanzien van het overeenkomstenrecht en,
in het verlengde ervan ten aanzien van het conflictenrecht, scherp tot uitdrukking. De
hierboven beschreven ruime uitleg van het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ ten aanzien van het
conflictenrecht is in lijn met dit bijzondere karakter.
4. Brussel Ibis en samenhang bij meerdere werkgevers
429. Tot slot is het ten aanzien van de aanwezigheid van meerdere werkgevers nog
belangrijk erop te wijzen dat Brussel Ibis ten aanzien van deze situatie een vernieuwing bevat
ten opzichte van Brussel I. Nu kunnen meerdere werkgevers namelijk in samenhang voor het
gerecht gedaagd worden op grond van artikel 8 lid 1 Brussel Ibis (art. 6 lid 1 Brussel I). Dit
betekent concreet dat indien de rechter bevoegd is ten aanzien van een bepaalde werkgever,
hij ook bevoegdheid kan aannemen ten aanzien van een andere werkgever indien sprake is
van ‘samenhang’ ex artikel 8 lid 1 Brussel Ibis. Hiermee overruled de wetgever expliciet het
oordeel van het Hof in de zaak Glaxosmithkline, waarin het had geoordeeld dat werknemers
geen beroep konden doen op de bepalingen van samenhang in Brussel I.661
D. ‘ONE SIZE FITS ALL’- BENADERING
1. Algemeen
430. Voor zover sprake is van een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding in de zin van
Rome I, heeft artikel 8 Rome I een ruime werking en ziet het op elk type van
grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen, ongeacht hoger of lager geschoolde arbeid.662
Daarom wordt ook voorzien in een ruim opgezette conflictregel bestaande uit een
meervoudige aanknopingsladder met verschillende aanknopingsfactoren die het toepasselijk
recht kunnen vaststellen. Op deze manier wordt ruimte en flexibiliteit geboden om rekening
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HvJ 14 november 2013, C-210/13, ECLI:EU:C:2013:762, ‘Glaxosmithline’. Zie M. Polak, ‘Rechtszekerheid,
rechtsbedeling, rechtsbescherming: het gesloten stelsel van bevoegdheidsregels voor arbeidsgeschillen van het
EEX’, Ars Aequi 2008, p. 641-646.
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tot het op arbeidsverhoudingen binnen de Gemeenschap toe te passen conflictenrecht (door de Commissie bij
de Raad ingediend op 23 maart 1972), Pb.C 18 mei 1972, afl. 49, 26; Amended proposal for a Regulation of the
Council on the provisions on conflict of laws on employment relationships within the Community (Submitted to
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653. Vergelijk nog Kahn-Freund die eveneens een soortgelijk onderscheid maakte: O. Kahn-Freund, ‘Notes on
the conflict of laws in relation to employment in English and Scottish law’, in O. Kahn-Freund, Selected Writings,
London, Stevens, 1978, p. 259. Zie ook de door Szaszy voorgestelde, maar niet als zodanig aangenomen,
aanknopingsladder in het kader van een resolutie van het Instituut voor Internationaal Recht: Annuaire IDI 1971,
I, p. 229 e.v.
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te kunnen houden met de concrete omstandigheden die uit de vele soorten
arbeidsverhoudingen voortvloeien.663 Dit is één op één overgenomen uit artikel 6 EVO.
In het Groenboek EVO naar Rome I 2002 inzake de omzetting naar Rome I wordt hierover nog
opgemerkt dat het bij artikel 6 EVO vaak gaat om zeer uiteenlopende specifieke
omstandigheden van het geval, die vaak complex en aan interpretatie onderhevig zijn.664
Hoewel deze bilaterale manier van het vaststellen van het toepasselijk recht in
overeenstemming is met de Savigniaanse logica, vormt de ruime opzet en het bestaan van
meerdere aanknopingsfactoren (‘Sitzen’) hierop een uitzondering.665
2. Geen sectorspecifieke conflictregels – wel artikel 6 lid 2 sub b EVO
431. In beide instrumenten worden sectorspecifieke conflictregels dus achterwege gelaten.
Met name gelet op de transportsector had dit ook anders kunnen zijn.666 Zo rekent deze sector
van oudsher, gelet op de atypische kenmerken ervan, altijd wel op bijzondere belangstelling
in het conflictenrecht. Vergelijk bijvoorbeeld de Commissievoorstellen uit 1972 en 1975. De
voorstellen bevatten twee sectorspecifieke uitzonderingen, waarvan beiden te maken hadden
met de transportsector (zee-, lucht-, en wegtransport). In afwijking op het gewoonlijke
werklandbeginsel werd voor zeevaart aangeknoopt aan de vlag en voor zowel wegtransport
als luchtvaart aan de plaats van vestiging van de onderneming die hen tewerkstelt.
432. De bijzondere aandacht voor de transportsector geldt in het bijzonder voor de zee- en
luchtvaart. In deze sectoren is, gelet op het mondiale bereik, sinds jaar en dag inherent sprake
van grensoverschrijding, hetgeen ook duidelijk terug is te zien in de toepassing van speciale
conflictregels in lidstaten en de aandacht voor deze sectoren in oudere conflictenrechtelijke
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Morse, ‘Contracts of employment and the EEC contractual obligations convention’ 1982, p. 158 merkt op: ‘(…)
it is not possible to formulate hard and fast rules for ascertaining the proper law of employment contracts, largely
because the nature of, and circumstances surrounding, such contracts are of such great variety’. Op p. 161: ‘The
proviso thus becomes a ‘catch-all’ provision which enables a court to reach a result which is regarded by the
court as desirable for its own sake’.
664
Groenboek EVO naar Rome I 2002, p. 41.
665
Er wordt in het artikel dan ook gebruik gemaakt van verschillende aanknopingstechnieken. Fallon, Analyse
jurimetrique de la loi applicable au contrat de travail 1989, p. 36 onderscheidt overigens zeven verschillende
aanknopingstechnieken in het domein van het arbeidsrecht (vrij vertaald): 1. De indiciënmethode (zoektocht
naar de nauwste band); 2. De vermoedelijke partijwil; 3. De uitvoering van de overeenkomst, aan te knopen aan
de werknemer dan wel de werkgever; 4. De plaats van afsluiting van de overeenkomst; 5. Gemeenschappelijke
nationaliteit of verblijf partijen; 6. De leer van de karakteristieke prestatie; 7. Aanknoping aan de vlag. Eigenlijk
heeft elke techniek, behalve wellicht de aanknoping aan de vlag, wel een plaats gekregen onder Rome I, al dan
niet als werkelijke aanknopingsfactor of slechts als relevant aanknopingspunt. De vlag kan overigens nog een
indrecte rol spelen in artikel 8 lid 4 Rome I. In de zaak Schlecker heeft het Hof het socialezekerheidsrecht immers
aangemerkt als ‘belangrijke factor’ ter bewerkstelliging van de nauwste band met de arbeidsovereenkomst ex
artikel 8 lid 4 Rome I, terwijl in de sociale zekerheid in de zeevaart wordt aangeknoopt aan de vlag, tenzij de
vestigingsplaats van de werkgever in een andere staat ligt en de werknemer daar woont (art. 11 lid 4 Verordening
883/2004).
666
De vervoersovereenkomst zelf krijgt overigens wel een speciale regeling in artikel 5 Rome I (net als art. 4 lid 3
EVO).
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rechtsleer.667/668 Voor de zeevaart is vaak een aanknoping aan ‘de vlag’ gebruikt. Dit wordt
ingegeven door het feit dat transport in die sector kan worden verricht in gebieden die niet
toebehoren aan de één of andere staat, zodat het schip eerder gezien kan worden als
verlengstuk van het territoir waar het is geregistreerd.669 Bij de luchtvaart werd nu en dan
gebruik gemaakt van ‘de plaats van registratie van het vliegtuig’.670 Maar gelet op de
verschillen tussen lucht- en zeevaart, zoals het feit dat luchtvaartpersoneel ook veel werk zou
kunnen verrichten op land (zoals veiligheidschecks aan het vliegtuig, het boarden van
passagiers, de samenwerking met cateringservices, administratief werk) werden ook hier al
andere aanknopingsfactoren gebruikt en bepleit, zoals de indienstnemende vestiging en even
later de standplaats (‘base’).
433. In het wegtransport zijn aanknopingen aan het voertuig eerder ongebruikelijk en wordt
veelal een aanknoping aan de vestiging van tewerkstelling bepleit. Een specifiek op het
wegtransport toegesneden conflictregel is te vinden in het AETR-Verdrag dat op mondiaal
niveau voorziet in regels inzake bemanning en rij- en rusttijden.671 Illustratief hier is vervolgens
de Albanese ipr-wet waarin eveneens specifieke conflictregels voor arbeid in het wegtransport
zijn opgenomen.672 Daarnaast bestaan overigens ook talloze speciale sociale
zekerheidsverdragen met als specifiek onderwerp het wegtransport.
434. Het lijkt erop dat men er ten tijde van het EVO vanuit ging dat op de transportsector
de secundaire aanknopingsfactor van artikel 6 lid 2 sub b EVO van toepassing zou zijn,
waardoor een sectorspecifieke conflictregel verder niet nodig was. In een apart artikel, en dus
667

Zie voor deze vaststelling in algemene zin: Groenboek EVO naar Rome I 2002. Zie uitgebreid de questionnaire
van Giuliano, p. 2 en p. 43; Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 19. Overigens bestond onder het EVO in principe
ruimte voor de verdragsstaten om speciale conflictregels te hanteren: art. 23 lid 1 EVO. De Commissie liet in het
Groenboek echter weten dat zij het bestaan hiervan als een afbreuk aan de eenvormigheid van de oplossingen
acht, waardoor uiteindelijk in Rome I in beginsel geen ruimte meer wordt gelaten voor dergelijke sectorspecifieke
regels op lidstaatniveau.
668
Vergelijk de bijzondere verwijzingscategorieën van Szaszy, waarin een uitzondering werd gemaakt voor het
transport, terwijl Delhuvenne voor de transportsector primair een vrije rechtskeuze en secundair een aanknoping
aan de vervoersonderneming toeliet ‘omdat de plaats van uitvoering moeilijk te bepalen is als het gaat over
werknemers die zich op voortdurende wijze over de grenzen bewegen’. Delhuvenne liet dit toe tegen de
achtergrond van een totale afwijzing van de rechtskeuzebevoegdheid en een strikte toepassing van de plaats van
tewerkstelling. Zie Delhuvenne, ‘Regeling van de geschillen van de sociale wetgeving in de internationale
betrekkingen’ 1968, p. 62.
669
Zie ook Van Hoek, ‘Het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten’ 2003, reactie op Groenboek waarin
gedetailleerd de (volkenrechtelijke) achtergrond van de aanknoping aan de vlag wordt beschreven.
670
Max Planck Institute, ‘Comments on the Commission’s Rome I Proposal’ 2007, p. 286-287, en de verwijzingen
naar rechtsleer aldaar.
671
Art. 4 AETR.
672
Hierin werden liefst vijf verschillende transporttypen onderscheiden. Het gaat om de Albanese ipr-wet nr.
3920 van november 1964. Art. 20 lid 2 luidt:
‘Het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten in de transportsector is:
- wegtransport en railtransport: het recht van de staat waar het bedrijf gevestigd is
- luchttransport en riviertransport: het recht van de staat waar het voertuig geregistreerd is
- zeetransport: het recht van de staat onder wiens vlag de schepen varen.’
Deze vertaling is te danken aan mijn Albanese collega E. Mehmeti. Op 2 juni 2011 is deze wet opgeheven en
vervangen door een nieuwe conflictregel die zo goed als is gekopieerd van art. 8 Rome I.
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niet in het officiële Toelichtend rapport EVO 1980, wijst Lagarde er ten aanzien van de
luchtvaart bijvoorbeeld op dat art. 6 lid 2 sub b EVO (de vestiging van indienstname) typisch
toepasselijk is op piloten.673 Daarnaast stelt Lagarde ten aanzien van de zeevaart dat met het
EVO niet is geprobeerd een speciale regel te zoeken en dat in die gevallen hetzij het recht van
de vestiging van indienstname, hetzij van de reder (met andere woorden: het recht van de
vlag), toepasselijk is (l‘établissement d’embauche, soit celle de l’armateur’).674
Volgens het Groenboek EVO naar Rome I 2002 is deze oplossing ten opzichte van de
transportsector ook daadwerkelijk in nationale rechtspraak toegepast. Het wordt opgemerkt
dat het toepasselijk recht ‘gewoonlijk’ wordt vastgesteld via een aanknoping bij de
indienstnemende vestiging, ‘in plaats van min of meer kunstmatig de plaats waar de arbeid
wordt verricht’.675
In de rechtsleer was dit ook de algemene aanname. Vergelijk in 1995 Jacobs en Van Herk,
waarbij zonder voorbehoud wordt gesteld:
‘Doordat in het internationale goederenvervoer veelal geen land valt aan te wijzen waar de
arbeid gewoonlijk wordt verricht, zal hier normaliter de tweede conflictregel toepassing
vinden. Dat betekent, dat in het internationale beroepsgoederenvervoer over de weg,
wanneer geen expliciete rechtskeuze voor een bepaald land is gemaakt, de
arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn van het land waar zich de vestiging bevindt die de
werknemer in dienst heeft genomen (curs. FvO)’.676

Zoals werd beschreven in de inleiding van deze studie levert een dergelijke aanknoping in het
pré-liberalisatie tijdperk geen bijzondere problemen of sociale spanningen op en was dit
logisch.
E. DE OMVANG VAN DE LEX CAUSAE
1. (Semi-)publiekrecht
435. Gelet op de privaatrechtelijke aard van het internationaal privaatrecht is het de vraag
wat nu het door dit rechtsgebied aangewezen toepasselijk arbeidsrecht is. Zoals in hoofdstuk
4 reeds is besproken, wordt hier in principe uitgegaan van de lex causae leer, hetgeen
betekent dat het toepasselijk recht een ruim bereik krijgt en eveneens voorrangsregels omvat.
De andere kant van de medaille is dan wel dat voorrangsregels niet tegen hun eigen wil
toegepast kunnen worden en dat toepasselijkheid altijd nog afhangt van de specifieke
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Lagarde, ‘Convention de Rome’ 1992, p. 10. Vanzelfsprekend kan aan dit artikel van Lagarde niet dezelfde
interpretatieve waarde worden gehecht als aan zijn Toelichtend Rapport. Dit laatste rapport is immers officieel
aanvaard door de verdragsluitende lidstaten en bovendien gepubliceerd in het publicatieblad van de Unie.
Daarnaast is het door het Hof al verscheidende keren gebruikt bij de uitleg van de bepalingen van het EVO.
674
Lagarde, ‘Convention de Rome’ 1992, p. 10. Vergelijk Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 26.
675
Zie ook Lagarde, ‘Convention de Rome’ 1992, p. 10.
676
A. Jacobs en L. Van Herk, ‘Sociale aspecten van de Europese liberalisering van het beroepsgoederenvervoer
over de weg’, SEW 1995, p. 164.
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scoperule in de voorrangsregel. Indien een voorrangsregel zichzelf in de toepassing beperkt
worden dit self-limiting rules genoemd (zie hoofdstukken 4 en 8).
2. Cao’s
436. Zoals hierboven werd opgemerkt, ziet artikel 8 Rome I op individuele
arbeidsovereenkomsten en niet op het recht dat toepasselijk is op cao’s. Wel kunnen cao’s,
onder de vleugels van artikel 8 Rome I, behoren tot de lex causae.
In België geeft artikel 5 Cao-wet een definitie van het begrip ‘cao’: een cao is een akkoord dat
wordt gesloten tussen één of meer werknemersorganisaties en één of meer
werkgeversorganisaties of één of meer werkgevers en waarbij individuele en collectieve
betrekkingen tussen werkgevers en werknemers in ondernemingen of in een bedrijfstak
worden vastgesteld en de rechten en verplichtingen van de contracterende partijen worden
geregeld.677
437. Rome I blijft echter stil over de vraag welke cao’s precies toepasselijk kunnen zijn via
artikel 8 Rome I. Noch uit het artikel, noch uit de wetsgeschiedenis valt iets op te maken over
dit onderwerp.678 Van Hoek heeft in 2000 een uitgebreid onderzoek gedaan naar deze vraag
en komt tot de conclusie dat in elk geval algemeen verbindend verklaarde cao’s recht zijn in
de zin van het ipr.679 Dit wordt onderschreven in België en Nederland waar dergelijke cao’s
kunnen behoren tot de lex causae van de meerzijdige conflictregels uit artikel 8 Rome I.
In Nederland oordeelde het Hof Den Bosch bijvoorbeeld dat de ‘toepassing van de cao op de
arbeidsverhoudingen (…) in de (…) individuele arbeidsovereenkomsten besloten [kan] liggen,
hetzij doordat in het contract de cao van toepassing wordt verklaard, hetzij omdat krachtens
het EVO Nederlands recht van toepassing is.’680 De voor de wegtransportsector relevante
cao’s in België en Nederland zijn algemeen verbindend verklaard.681 Voor een meer algemene
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Wet van 5 december 1968 betreffende de cao’s en de paritaire comités, BS 15 januari 1969 (hierna: cao-wet).
Vergelijk art. 1 van de Nederlandse cao-wet: ‘Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de
overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid van werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van
werknemers, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij
arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.’
678
Het ontbreken van een regeling met betrekking tot cao’s was overigens ten tijde van de onderhandelingen
van de Detacheringsrichtlijn één van de door de Commissie aangegeven pijnpunten van het EVO, hetgeen een
extra reden gaf voor de uitvaardiging van de Detacheringsrichtlijn. Zie voorstel Detacheringsrichtlijn 1991.
679
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 537. Zie ook Humblet en Rigaux, Synopsis van
het Belgische arbeidsrecht 2014, p. 370.
680
Hof Den Bosch 20 september 2005 ECLI:NL:GHSHE:2005:AU4725.
681
Zie ten aanzien van België nog Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p.
304 e.v. Dumortier wijst o.a. op de ‘dubbele natuur’ van de cao doordat het enerzijds een overeenkomst is die
verbintenissen tussen partijen in het leven roept en anderzijds gezien kan worden als techniek tot reglementering
van de arbeidsverhoudingen.
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verhandeling over de positie van cao’s in het conflictenrecht verwijs ik naar de hierboven
aangehaalde studie van Van Hoek.
438. Een andere zienswijze ten aanzien van algemeen verbindend verklaarde cao’s en de
lex causae zou overigens met name in België kunnen leiden tot ernstige incoherenties in het
toe te passen arbeidsrecht. Cao’s regelen in België immers eveneens onderwerpen die niet in
arbeidswetgeving zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld de minimumlonen. Op die manier
vullen zij deze wetgeving in belangrijke mate aan en vormen zij tezamen met o.a. de wetgeving
het geheel van het arbeidsrecht.682 Dit maakt een gelijke conflictenrechtelijke benadering ten
aanzien van arbeidswetgeving en cao’s welhaast vanzelfsprekend; het is immers niet de
bedoeling dat artikel 8 Rome I een half en eigenlijk niet bestaand recht aanwijst. In Nederland
is het arbeidsrecht daarentegen tamelijk uitputtend geregeld in wetgeving, ten aanzien
waarvan bij cao vervolgens kan worden afgeweken. Wel vormt de cao ook in Nederland de
belangrijkste bron van werknemersbescherming en kan het een groot verschil uitmaken of de
cao toepasselijk is.683
439. Een algemeen verbindend verklaring betekent overigens niet dat de cao onder de
vleugels van artikel 8 Rome I toepasselijk is op eender welke casus: net als bepaalde
voorrangsregels kan een cao namelijk zelf ook specifieke scoperules bevatten en derhalve selflimiting werken. De Nederlandse wegtransportcao bevat in dit verband een belangrijke selflimiting scoperule. In hoofdstuk 8 wordt dit in het kader van de voorrangsregelleer van artikel
9 Rome I nog uitgebreider besproken.
3. Extraterritoriale werking
440. Er is veel geschreven over het onderwerp van extraterritoriale werking van (semi-)
publiekrechtelijke voorschriften en algemeen verbindend verklaarde cao’s.684 Voor het
onderwerp van deze studie wordt hier volstaan met de vaststelling dat, indien deze
voorschriften onder de lex causae vallen en deze voorschriften zichzelf niet beperken (volgend
uit de aard dan wel specifieke scoperules) tot louter binnenlandse toepassing, hetgeen
bijvoorbeeld bij voorschriften rond de arbeidsomstandigheden inzake hygiëne en veiligheid
het geval kan zijn, deze voorschriften ook op de rug van de lex causae mee toepasselijk zijn
over de grens. Zij hebben dus met andere woorden extraterritoriale werking.685
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Vergelijk Van Hoek in algemene zin: ‘In sommige landen wordt de vorming van arbeidsrecht zelfs in belangrijke
mate overgelaten aan de sociale partners. Het ligt dan ook voor de hand om de cao-bepalingen in het ipr te
beschouwen als een integraal deel van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht. Voor zover de caobepalingen betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden zouden ze dan van toepassing zijn als onderdeel van
de lex causae.’ Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 583.
683
Vergelijk Kamerstukken II 2015/16, 34408, nr. 3, p. 8-9.
684
Zie in het algemeen Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, met uitvoerige verwijzing naar
rechtsleer.
685
Zie expliciet ten aanzien van Belgische algemeen verbindend verklaarde cao’s: Dumortier,
Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 335. ‘Individueel normatieve bepalingen van de
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VI. SAMENVATTING
441. Rome I ligt in de institutionele schoot van de Unierechtelijke ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht en kan in dat licht worden geïnterpreteerd. Hieruit voortvloeiende en
andere algemene interpretatiemethoden zijn o.a. een uniforme uitleg, een vrij
verkeerconforme uitleg, een Rome II en Brussel Ibis-conforme uitleg, het algemene
rechtszekerheidsbeginsel en de flexibiliteit.
442. Rome I geldt in situaties waarin gekozen moet worden tussen het recht van
verschillende landen, waarbij sprake moet zijn van burgerlijke- en handelszaken. Temporeel
is Rome I van toepassing op overeenkomsten afgesloten op of na 17 december 2009 en
vervangt het ten aanzien van die overeenkomsten het EVO. Beide instrumenten zijn ten
aanzien van het domein van het arbeidsrecht nagenoeg identiek. De reden van omzetting lag
voornamelijk in de uiteenlopende toepassing die het EVO kreeg in de verdragsstaten. Het doel
van Rome I is het opstellen van eenvormige conflictregels, hetgeen voor de goede werking
van de interne markt vereist zou zijn. Artikel 8 Rome I is gebaseerd op het Savigniaanse
verwijzingsmodel, waarbij de rechtsverhouding dus het centrale uitgangspunt vormt.
443. De hoeksteen van Rome I is de rechtskeuzebevoegdheid, neergelegd in artikel 3 Rome
I. Indien geen rechtskeuze is gemaakt geldt de lex generalis van artikel 4 Rome I, waarvoor ten
aanzien van acht typen overeenkomsten verschillende conflictregels zijn ingevoerd. Het
overkoepelende doel lijkt het aanwijzen van het recht dat het nauwst is verbonden met de
concrete situatie.
444. Voor arbeidsovereenkomsten is een lex specialis gemaakt in artikel 8 Rome I, en heeft
derhalve voorrang op artikel 4 Rome I. Het doel is de bescherming van de werknemer als
zwakke partij. Artikel 8 Rome I bestaat uit een beperkte rechtskeuzebevoegdheid, een
aanknopingsladder met twee aanknopingsfactoren en een algemene correctieclausule ten
gunste van het nauwst verbonden recht. Artikel 8 Rome I ziet op individuele
arbeidsovereenkomsten en bepaalt dus niet welk recht van toepassing is op bijvoorbeeld
cao’s. Het begrip ‘arbeidsovereenkomst’ moet vervolgens verordeningsautonoom worden
geïnterpreteerd, waarbij het erop lijkt dat het Hof een ruime interpretatie voorstaat. De
‘wezen-gaat-voor-schijn’-benadering lijkt hier belangrijk bij de bepaling of sprake is van een
arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding. In triangulaire arbeidsverhoudingen geldt dit
evenzeer bij de vraag wie als werkgever kan worden aangemerkt en derhalve op grond van
artikel 8 Rome I kan worden aangesproken.
445. Artikel 8 Rome I volgt een ‘one size fits all’-benadering, hetgeen betekent dat artikel 8
Rome I ziet op alle soorten arbeidsovereenkomsten, sectorbreed, en afgesloten met
werknemers van hoog naar laag. In dat opzicht ligt de ruime vormgeving van de conflictregel
kollectieve arbeidsovereenkomst vinden in het buitenland echter wel toepassing als onderdeel van de Belgische
kontraktwet’.
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voor de hand, zodat rekening gehouden kan worden met de concrete omstandigheden van
elke specifieke situatie.
446. De omvang van de lex causae vervolgens, strekt zich uit tot voorrangsregels, gelet op
de in het vorige hoofdstuk besproken lex causae leer. De voorrangsregels kunnen wel selflimiting zijn. Algemeen verbindend verklaarde cao’s kunnen in dit verband gezien worden als
recht in de zin van het ipr en ook onder de lex causae vallen. Net als bij voorrangsregels geldt
hier de uitzondering van self-limiting regels, hetgeen per cao dient te worden bekeken.
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HOOFDSTUK 6 DE SPECIALE CONFLICTREGEL VOOR ARBEID:

ARTIKEL 8 ROME I

I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
447. De analyse van artikel 8 Rome I wordt in dit hoofdstuk verricht vanuit twee
invalshoeken.
448. Enerzijds wordt de conflictregel van artikel 8 Rome I genalyseerd in het kader van de
beantwoording van deelvraag drie: hoe wordt het toepasselijk arbeidsrecht vastgesteld in het
Europees wegtransport? Hiertoe worden algemene interpretatievragen en knelpunten
besproken, die vanwege de algemene aard evengoed in het wegtransport kunnen spelen,
zoals de vraag wat de precieze doelstellingen zijn van artikel 8 Rome I, wat de reikwijdte is van
de beperkte rechtskeuze, hoe de gewoonlijke werkplek samengesteld moet worden, wat
‘tijdelijkheid’ betekent, wat een vestiging is, wanneer een rechtsstelsel nauwer is verbonden
en wat de verhouding is tussen de onderlinge aanknopingsfactoren van artikel 8 Rome I.
449. Anderzijds wordt deze analyse telkens verricht vanuit het oogpunt van interne sociale
concurrentie: hoe verhoudt artikel 8 Rome I zich met de interne sociale
concurrentieproblematiek? Artikel 8 Rome I biedt ruimte voor interne sociale concurrentie
(zie de inleiding van deze studie en hoofdstuk 4). Dit is mede te begrijpen vanuit het
methodische kader van artikel 8 Rome I, waarin primair wordt beoogd private belangen te
behartigen. In lijn hiermee spitst artikel 8 Rome I zich bijvoorbeeld toe op de individuele
arbeidsovereenkomst, terwijl de individuele focus vervolgens blijkt uit verschillende aspecten
van de aanknopingsladder. In deze context is de meest in het oog springende bepaling de
‘tijdelijkheidsfictie’, op basis waarvan het gewoonlijk werkland niet wijzigt bij tijdelijke
werkzaamheden elders. Daardoor kan in het kader van artikel 8 Rome I dus in een land worden
gewerkt tegen andere arbeidsvoorwaarden dan gelden in dat land. Het feit dat artikel 8 Rome
I kan leiden tot een verwijzingsresultaat dat in se interne sociale concurrentie toelaat,
betekent echter niet dat dat verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I niet gerechtvaardigd
kan zijn.
450. Bij de analyse naar de verhouding van artikel 8 Rome I met de interne sociale
concurrentieproblematiek moet in dat verband een aantal aspecten voorop worden gezet. Als
eerst is het belangrijk te onderstrepen dat een bilaterale regel naar aard nauwelijks een
oplossing kan bieden voor de in deze studie centraal staande interne sociale
concurrentieproblematiek in het wegtransport. Verschillende bij de internationale
werkzaamheden betrokken rechtsstelsels kunnen immers allemaal tegelijk hinder
ondervinden van interne sociale concurrentie en, al dan niet gerechtvaardigd, belang hebben
bij de toepassing van hun arbeidsrecht, terwijl een bilaterale conflictregel naar aard in principe
echter juist een keuze maakt voor één rechtsstelsel in een situatie waarin er meerdere voor
toepassing aandringen. In die zin merkte Van Hoek al eens op dat het in het arbeidsrecht
eerder gaat om een coördinatie van de toepasselijke arbeidsregels dan om het vinden van één
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perfecte bilaterale conflictregel. Een bilaterale conflictregel kan dus maar zoveel doen en er
zal in bepaalde situaties altijd een vorm van interne sociale concurrentie plaats kunnen blijven
vinden.
451. Als vervolgens binnen dat kader wordt geredeneerd dat een bilaterale conflictregel
dan minstens het arbeidsrecht moet aanwijzen van het rechtsstelsel dat het meest hinder
ondervindt van de interne sociale concurrentieproblematiek, dan kan echter wederom een
kenmerk van de specifieke conflictregel van artikel 8 Rome I hier voor beperkingen zorgen en
zich hiertegen verzetten, los nog van het feit dat een dergelijke toets zeer moeilijk uitvoerbaar
zal zijn. Het door artikel 8 Rome I aangewezen arbeidsrecht beslaat immers in uitgangspunt
het gehele arbeidsrecht: inclusief de talloze tot dat domein behorende privaatrechtelijke
regelingen die niet of nauwelijks invloed hebben op de interne sociale
concurrentieproblematiek (zie ook kort hoofdstuk 4). Het is dan de vraag of het toepasselijk
maken van de gehele brok van het arbeidsrecht van het land dat de meeste hinder ondervindt
van de interne sociale concurrentie wel proportioneel is.
Denk concreet aan kortdurende werkzaamheden in een primair arbeidsmodel van bilateraal,
crosstrade of cabotage transport waarin sprake is van een duidelijke standplaats in de EU13
lidstaat (vast vertrek-/eindpunt, nemen van rusttijden, organisatie werkzaamheden,
ontvangen opdrachten). Chauffeurs wonen daar ook en voorzien daar in het algemeen in hun
levensonderhoud. Eén of meerdere EU15 lidstaten worden telkens zeer afwisselend en/of
kortdurend aangedaan voor laden- en/of lossen. Het ligt weinig voor de hand de gehele brok
van het arbeidsrecht, inclusief bijvoorbeeld het ontslagrecht, van een bepaalde EU15 lidstaat
toepasselijk te maken via de schakel van artikel 8 Rome I omdat die EU15 lidstaat de meeste
hinder ondervindt van interne sociale concurrentie. In die zin kan en moet de bilaterale
conflictregel van artikel 8 Rome I maar beperkt rekening houden met de interne sociale
concurrentieproblematiek.
452. Gelet daarop lijkt het dan ook aangewezen dat de conflictregel ten aanzien van het
gehele arbeidsrecht het nauwst verbonden rechtsstelsel aanwijst waar de werknemer geacht
kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed. Dit kán in bepaalde situaties samenlopen
met het tegengaan van interne sociale concurrentie. Indien op basis van dat beginsel in een
EU15-EU13 verhouding immers een EU15 lidstaat wordt aangewezen (denk aan langdurige of
langdurige werkzaamheden op en vanaf een EU15 standplaats in een primair arbeidsmodel),
dan dekt de conflictregel in elk geval de EU15 lidstaat die de meeste hinder ondervindt van
interne sociale concurrentie. Indien daarentegen een EU13 lidstaat wordt aangewezen (denk
aan kortdurende werkzaamheden in een primair/secundair arbeidsmodel), dan ligt het voor
de hand ten aanzien van specifieke voor de interne sociale concurrentie relevante bepalingen
een unilaterale correctie door te voeren, indien noodzakelijk in voorkomend geval.
Het wordt dan ook als uitgangspunt genomen dat de bilaterale conflictregel van artikel 8 Rome
I moet leiden tot de aanwijzing van het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer
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sociaal en economisch is ingebed. Eventuele nadelige effecten op de interne sociale
concurrentie in bepaalde andere landen worden door dit verwijzingsresultaat
gerechtvaardigd, terwijl voor de nuancering van deze effecten gezocht kan worden in
unilaterale oplossingen, waarvoor de wetgever overigens met de Detacheringsrichtlijn ook
heeft gekozen.
Binnen dit kader, en dus zonder afbreuk te doen aan dit uitgangspunt, zou de bilaterale
conflictregel vervolgens zoveel mogelijk, maar hetgeen dus noodzakelijk wel slechts beperkt
kan, rekening moeten houden met de interne sociale concurrentieproblematiek. Als de
bilaterale conflictregel er dan wordt bij gepakt is het in dit kader bijvoorbeeld van belang dat:
geen vrije rechtskeuze bestaat zoals het geval is voor algemene overeenkomsten, het
werklandbeginsel ruim kan worden toegepast (ook op gelijktijdige werkzaamheden), de
tijdelijkheidsfictie niet te lang duurt, het vestigingsbeginsel een marginale rol speelt en de
correctieclausule een invulling krijgt die telkens de nauwste band voorstaat van het
rechtsstelsel waarin de werknemer sociaal en economsich is ingebed. In dit en het volgende
hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre dit het geval is.

II. DE BEPERKTE RECHTSKEUZE EX ARTIKEL 8 LID 1 ROME I
A. TEKST EN INLEIDENDE UITLEG
453. In artikel 8 lid 1 Rome I wordt, net als in artikel 3 Rome I, de rechtskeuzevrijheid voorop
gezet. Wel geldt dit voor arbeidsovereenkomsten in beperkte vorm:
‘Een individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen
overeenkomstig artikel 3 hebben gekozen. Deze keuze mag er evenwel niet toe leiden dat de
werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij
overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat overeenkomstig de leden 2,
3 en 4 van dit artikel toepasselijk zou zijn geweest bij gebreke van een rechtskeuze.’686

De in het vorige hoofdstuk besproken reikwijdte en vereisten van de algemene rechtskeuze
ex artikel 3 Rome I gelden dus ook voor arbeidsovereenkomsten,687 met dien verstande dat
de werknemer niet de bescherming mag verliezen van de regels waarvan niet bij
overeenkomst mag worden afgeweken van het objectief toepasselijk recht (te bepalen via art.
8 lid 2, 3 en 4 Rome I).688 Nummer 35 uit de considerans verduidelijkt nog dat het niet alleen
gaat om bepalingen waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken, maar ook om
bepalingen waarvan slechts in het voordeel van de werknemer mag worden afgeweken.
Hierbij kan het dus ook gaan om algemeen verbindend verklaarde cao’s. Zo volgt in België uit
de hiërarchie van rechtsbronnen, zoals bepaald in artikel 51 Cao wet, dat een individuele
686

Zie voor een gedetailleerde beschrijving hiervan: Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 96. Zie ook
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 101.
687
Zie ook AG Wahl van 16 april 2013 onder C-64/12, ECLI:EU:C:2013:241, ‘Schlecker’, nr. 76.
688
Zie ook Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 101.
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arbeidsovereenkomst niet kan afwijken van de cao. Daarmee kwalificeert een cao zich als
dwingend recht, waarvan bij rechtskeuze geen afbreuk mag worden gedaan ex artikel 8 lid 1
Rome I. Dit is in Nederland niet anders.689
454. Hoewel de toelating van een rechtskeuze in arbeidsovereenkomsten op zichzelf veel is
bekritiseerd,690 leek dit ten tijde van het EVO algemeen aanvaard te zijn in de verschillende
toenmalige lidstaten. Dit lijkt recht te doen aan het brede bereik van artikel 8 Rome I. Hoewel
hieronder eveneens werknemers vallen die in de verhouding tot de werkgever werkelijk een
zwakke partij zijn, zijn er immers net zo goed werknemers die minder bescherming nodig
hebben en zelf moeten kunnen bepalen welk regime op hen van toepassing is (zeker bij
uitzending vanuit, kort gezegd, ‘hoge lonen landen’ naar ‘lage lonen landen’).
Tegelijkertijd werd het ten tijde van het EVO evenwel aanvaard, of zelfs als vanzelfsprekend
geacht, dat deze rechtskeuze, meer of minder vergaand, beperkt kon worden ter bescherming
van werknemers.691 Dit is van oudsher dan ook de primaire reden die ten grondslag ligt aan
de beperking.692/693 De invoering van een beperkte rechtskeuze vormt in zoverre de concrete
belichaming van de in nummer 23 van de considerans van Rome I gestelde gedachte dat
zwakke partijen beschermd moeten worden door conflictregels die gunstiger zijn. Dit
onderwerp is als zodanig bij de omzetting naar Rome I niet meer ter sprake gekomen.

689

Zie Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 537.
Zoals in hoofdstuk 4 al werd opgemerkt, werd bijvoorbeeld in de Commissievoorstellen van 1972 en 1975 een
rechtskeuze voor arbeidsovereenkomsten in principe niet toegelaten, behoudens enkele uitzonderingen. Voor
wat betreft de kritiek was het in oudere rechtsleer met name Szaszy die vergaande gevolgen verbond aan het
bijzondere karakter van het arbeidsrecht. Volgens hem is het arbeidsrecht in internationale toepassing ‘an
independent branch of law by the side of private international law’. Volgens Szaszy volgt uit deze kwalificatie van
het arbeidsrecht als bijzonder rechtsgebied: ‘A labour contract is not a civil law contract, so that within the scope
of a labour contract, the right of a choice of law by the parties cannot be recognized in any circumstances.’ Szaszy
voelt zich in deze stellingen gesteund door Niboyet, Caleb en Baldoni. Szaszy, Conflict of laws 1974, p. 126-127.
Zie voor een beschrijving van deze geleerden: Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht 1959, p. 16; Callsen,
Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016. Zie verder nog Van Hoek, Internationale mobiliteit van
werknemers 2000, p. 118, waarin zij wijst op Koopmans, Daubler en Simitis die het arbeidsrecht ook eerder als
publiek recht of collectief recht zien dan als individueel overeenkomstenrecht. Voor wat betreft de Belgische
rechtsleer komt Delhuvenne dicht bij deze standpunten: Delhuvenne, ‘Regeling van de geschillen van de sociale
wetgeving in de internationale betrekkingen’ 1968, p. 62; M. Delhuvenne, M. De Gols en M. Malderie, ‘Algemene
problematiek van de individuele arbeidsovereenkomst’, in R. Blanplain (ed.), Arbeidsrecht, 1989 (CAD losbl.), nr.
240.
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In vergelijking met het Nederlandse conflictenrecht was dit toentertijd overigens vernieuwend. De Boer merkt
in dit verband op dat het EVO het denken over het ipr inzake arbeid in Nederland ‘aanzienlijk’ heeft veranderd.
Zie HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE0632, NJ 2003, 344 noot De Boer. Eén en ander heeft te maken met de
toentertijd tamelijk andere context waarin arbeidsmobiliteit plaatsvond. Vergelijk A. van Hoek, ‘De werkingssfeer
van het BBA na het NUON arrest van de Hoge Raad – deel I: het arrest in context’, TRA 2012, p. 95.
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Grusic onderscheidt, naast werknemersbescherming, nog een aantal andere redenen. Grusic, The European
Private International Law of Employment 2015, p. 19.
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In de Ontwerptekst van het EVO 1972 stond deze beperkte rechtskeuze in geval van een arbeidsovereenkomst
in het algemene artikel van de rechtskeuze zelf opgenomen. De beperking zag toen echter enkel op de
beschermende bepalingen van het gewoonlijke werkland, dit is in de uiteindelijke tekst van het EVO breder
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art. 6 EVO.
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455. In theorie kan gezegd worden dat, ondanks de ingevoerde beperking, de enkele
aanwezigheid van de mogelijkheid tot het maken van een rechtskeuze een opening vormt voor
interne sociale concurrentie. Door een ander arbeidsrecht te kiezen dan het recht van het
feitelijke werkland, geldt immers niet hetzelfde arbeidsrecht op de plaats waar wordt gewerkt.
Zodoende vormt de conflictenrechtelijke regeling van artikel 8 Rome I een eerste barst in het
arbeidsrechtelijke territorialiteitsbeginsel. Vanuit de interne sociale concurrentie
problematiek bezien wordt dit echter genuanceerd door de aangebrachte beperking op de
rechtskeuze, hetgeen in elk geval de vanuit concurrentieel oogpunt belangrijke dwingende
arbeidswetten omvat. Gelet daarop maakt het voor de interne sociale
concurrentieproblematiek niet veel uit of een rechtskeuze is gemaakt of niet.694
456. De bewoordingen van artikel 8 lid 1 Rome I verschillen iets met die van artikel 6 lid 1
EVO. Zo wordt met de eerste zin in de verordening duidelijker gemaakt dat het gekozen recht
de lex causae is en dat bovendien de voorwaarden van artikel 3 Rome I gelden voor
arbeidsovereenkomsten. In het EVO werd namelijk enkel gesproken van ‘ongeacht artikel 3
kan de rechtskeuze er niet toe leiden dat (…)’.
Daarnaast wordt nu in Rome I gespecificeerd dat het gaat om de bescherming van ‘bepalingen
waarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken’. In het EVO werd enkel gerefereerd
aan ‘dwingende bepalingen’. Dit leverde nogal wat verwarring op ten aanzien van de
verhouding met de voorrangsregels uit artikel 7 EVO. Daarom werd in het Groenboek EVO
naar Rome I 2002 de vraag gesteld of het wenselijk is om de betekenissen van ‘dwingende
regels’ zoals die voorkomen in verschillende artikels in het EVO nader te omschrijven. Dit is nu
dus o.a. doorgevoerd in artikel 8 lid 1 Rome I.695
Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat ‘bepalingen waarbij niet bij overeenkomst
vanaf mag worden geweken’ een grotere groep regels bevat dan de voorrangsregels als
bedoeld in artikel 9 Rome I. Nummer 37 van de considerans van Rome I merkt hierover op dat
‘het begrip ‘bepalingen van bijzonder dwingend recht’ moet worden onderscheiden van de
uitdrukking ‘bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken’, en dient het
met meer terughouding te worden gebezigd’. In die zin lijkt met de beperking in artikel 8 lid 1
Rome I een ruimere bescherming te worden geboden dan alleen op basis van artikel 9 Rome
I beschikbaar zou zijn geweest. In lidstaten waarin voorrangsregels met terughoudendheid
worden gehanteerd, levert dit in geval van een rechtskeuze in theorie daadwerkelijk een
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Behoudens in het theoretische geval in een EU15-EU13 verhouding door een EU13 werkgever gekozen wordt
voor EU15 recht, terwijl de objectieve conflictregels van art. 8 Rome I leiden tot EU13 recht: in dat geval geldt
het EU15 recht op basis van het hierna nog te bespreken begunstigingsbeginsel (aangenomen uiteraard dat het
EU15 recht gunstiger is).
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Art. 9 Rome I (de vervanger van art. 7 EVO) kreeg vervolgens het label ‘bijzonder dwingende bepalingen’, in
plaats van ‘dwingende bepalingen’ zoals nog in art. 7 EVO stond opgetekend. De precieze verhouding tussen
artikel 8 lid 1 Rome I en artikel 9 Rome I wordt in hoofdstuk 8 besproken.
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grotere groep regels op die zich kunnen doordrukken ten opzichte van de lex causae (zie
hoofdstuk 8).
B. PARALLELLEN MET DE BELGISCHE BENADERING
457. Het door het EVO ingevoerde uitgangspunt dat het gekozen recht de lex causae is, is in
overeenstemming met de Belgische traditie.696 Reeds ten tijde van de invoering van het EVO
werd in de meeste Belgische rechtspraak het principe van een rechtskeuze voorop gesteld.697
Eveneens in overeenstemming met de systematiek van het EVO en Rome I, is het feit dat deze
rechtskeuze in België tegelijkertijd beperkt kon worden door een ruime groep van regels. In
Rome I gaat het om regels waarbij niet bij overeenkomst mag worden afgeweken. In België
gaat het om de wetten van politie en veiligheid, ofwel: voorrangsregels (toen ex art. 3 BW).698
In het beruchte Vendo arrest heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat hieronder vallen de
wettelijke bepalingen die de bescherming van werknemers organiseren en van dwingende
aard zijn. Dit zijn ongeveer alle arbeidswetten in België.699
In eerste instantie werden deze voorrangsregels toegepast bij elke feitelijke werkzaamheid op
het Belgische grondgebied.700 Vergelijk bijvoorbeeld het vonnis van de burgerlijke rechtbank
te Brussel van 7 december 1972. De rechter overweegt dat de rechtskeuze
‘begrensd wordt door de toepassing van wetten en reglementen die, op het grondgebied van
de Staat waar de overeenkomst wordt uitgevoerd, op dwingende wijze het statuut van de
werknemers vastleggen (…)’.701

Later wordt er overwegend strikter bezien in hoeverre deze voorrangsregels toepasselijk
kunnen zijn. Zo werd in bepaalde rechtspraak het criterium gehanteerd dat ‘gewoonlijk’ of
‘langdurig’ moet worden gewerkt op het Belgische grondgebied. Een belangrijk voorbeeld
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Dit is ook het geval in Duitsland en Nederland. Zie uitgebreid Van Hoek, Internationale mobiliteit van
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Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 113 e.v. Zie ook heel uitvoerig Van Hoek,
Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 154.
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p. 333.
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gebreke van een keuze) mocht doorkruisen. Zie uitgebreid Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers
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Cass. 25 juni 1975, Pas. 1975, I, 1038; TSR 1975, 442.Vergelijk art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet.
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Zie voor kritiek hierop: Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 94 e.v.
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Burg. Rb. Brussel 7 december 1972, JT 1973, 221. Ook Arbrb. Brussel 20 december 1978, JTT 1980, 2. Zoals
ook aangehaald (en bekritiseerd) door Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981,
p. 94.
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hiervan is Hof van Cassatie 27 maart 2006.702 Hierin wordt geoordeeld dat de dwingende
bepalingen inzake arbeidsovereenkomsten betreffende de bescherming van de werknemers
voorrangsregels zijn en dat zij werkgever ten aanzien van werknemer verbinden die ze
gewoonlijk tewerkstellen in België. In andere rechtspraak wordt meer algemeen gerefereerd
aan de noodzakelijkheid van het bestaan van een (nauwe) band.703
458. Niettemin gaat het bij de als voorrangsregels gekwalificeerde wetten om een ruime
groep van regels die een territoriale toepassing kregen op arbeid die (gewoonlijk) wordt
verricht op Belgisch grondgebied, ongeacht een eventueel gemaakte rechtskeuze. In die zin
werd het dus geaccepteerd dat deze ruime groep in kon druisen tegen een gemaakte
rechtskeuze. Het EVO en Rome I accepteren dit eveneens. In zoverre bestaat er
overeenstemming tussen beide benaderingen.
Waar Rome I o.a. in verschilt is dat het in geval van een rechtskeuze orde aanbrengt ten
aanzien van de eventueel dwars daar doorheen toe te passen regels door te bepalen dat het
gaat om de regels, waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, van respectievelijk:
het gewoonlijke werkland (lid 2), de plaats van de vestiging van indienstname (lid 3) of het
nauwer verbonden land (lid 4). In vergelijking met de Belgische traditie wordt hiermee dus
een bilateraliserend effect gegeven aan deze regels. Ingeval van een rechtskeuze wordt de
focus immers verlegd van de vraag of de Belgische voorrangsregels toepasselijk zijn
(unilateraal), naar de meer neutrale vraag waar de overeenkomst objectief gelokaliseerd kan
worden (bilateraal). Het zijn vervolgens de dwingende bepalingen van die plaats die dan
toepasselijk zijn. Op deze manier wordt de gelijkwaardigheid van elkaars wetten erkend en
wordt een wederkerige toepassing geaccepteerd.
Wel wordt de Belgische voorrangsregel nog als vertrekpunt genomen onder artikel 9 Rome I,
hetgeen als gezegd een nauwere groep beslaat dan artikel 8 lid 1 Rome I. Deze voorrangsregels
kunnen op internationale toepasselijkheid worden getoetst in situaties waar noch het
subjectief noch het objectief toepasselijk recht verwijzen naar België.
C. EEN BEPERKTE RECHTSKEUZE – BESCHERMENDE OF BEGUNSTIGENDE WERKING?
459. In Rome I wordt de beperking op de rechtskeuze, zoals hierboven al aangestipt, in
principe primair ingegeven vanuit het oogpunt van werknemersbescherming. In vergelijking
met de overige regels van de verwijzingsladder van artikel 8 Rome I, wordt er door sommige
rechtsgeleerden van uitgegaan dat de beperkte rechtskeuze het belangrijkste aspect is van
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Cass. 27 maart 2006, JTT 2006, 294; Cass. 4 december 1989, JTT 1990, 77; Arbh. Antwerpen 19 november
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Zie bijvoorbeeld Arbh. Brussel 30 november 1976, TSR 1977, 127; Arbh Brussel 28 juni 2011, Soc.Kron 2012,
514; Arbrb. Luik 19 september 1997, Soc.Kron 1999, 563.
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artikel 8 Rome I dat tegemoet komt aan de beschermingsgedachte.704 Dit lijkt ook te volgen
uit het Toelichtend rapport EVO 1980 waarin de beperkte rechtskeuze met een expliciet
beroep op de beschermingsgedachte wordt gerechtvaardigd, terwijl een dergelijke link niet
wordt gelegd met de overige regels van de speciale conflictregel voor arbeid.705 De vraag
dringt zich dan wat voor een bescherming de beperkte rechtskeuze concreet oplevert.
460. Ten aanzien van deze vraag wordt in de overgrote meerderheid van de rechtsleer als
uitgangspunt genomen dat de beperkte rechtskeuze is gebaseerd op het
begunstigingsbeginsel.706 Dit betekent dat de regels waarvan niet bij overeenkomst mag
worden afgeweken van het gekozen recht dan wel het objectief toepasselijk recht, toepassing
hebben indien het gunstiger is voor de werknemer. Hiertoe moet het gekozen recht dus
inhoudelijk met het objectief toepasselijk recht worden vergeleken. Van enige Savigniaanse
neutraliteit is geen sprake meer. AG Trstenjak merkt in dit verband onder de zaak Voogsgeerd
op dat het gaat om een ‘collisierechtelijk gunstigheidsbeginsel’ waarbij beoordeeld moet
worden welk recht de werknemer de meeste bescherming biedt.707 AG Wahl sluit zich hier in
de zaak Schlecker onomwonden bij aan.708
Het Toelichtend rapport EVO 1980 lijkt hier eveneens op te doelen, hierin wordt namelijk het
volgende opgemerkt:
‘Wanneer het recht dat op grond van het tweede lid toepasselijk is de werknemer een grotere
bescherming biedt dan het door partijen gekozen recht, betekent dat niet dat de rechtskeuze
geen enkel gevolg heeft. Integendeel, in dat geval blijft het gekozen recht in beginsel van
toepassing. De bepalingen die ingevolge het tweede lid toepasselijk zijn prevaleren boven die
van het gekozen recht en worden in plaats daarvan toegepast, voor zover deze bepalingen de
werknemer beter beschermen dan het gekozen recht, bijvoorbeeld door een langere
opzegtermijn toe te staan’.709
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461. De bepalingen van het objectief toepasselijk recht drukken dus door indien zij
gunstiger zijn dan het gekozen recht. Hieruit lijkt aldus omgekeerd te volgen dat indien het
gekozen recht gunstiger is, dat dan zonder meer het gekozen recht toepasselijk is.710
Deze begunstigende werking is overigens in lijn met het Belgische materiële arbeidsrecht.711
Artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt immers dat de in het interne recht geboden
bescherming een minimumbescherming is. In het verlengde daarvan zou niets eraan in de weg
staan als partijen een gunstiger bescherming afspreken.712 Doorgetrokken naar artikel 8 lid 1
Rome I, kan ofwel het gekozen gunstiger recht toepassing hebben ofwel het gunstiger
objectief toepasselijk recht.713 In de Belgische rechtspraak wordt dit dan ook als zodanig
toegepast.
462. Het is vervolgens de vraag om welke van de in het vorige hoofdstuk besproken
rechtskeuzes het dan gaat. Gaat het om een conflictenrechtelijke- of een materieelrechtelijke
rechtskeuze? Het lijkt erop dat er in uitgangspunt een conflictenrechtelijke rechtskeuze wordt
gemaakt, omdat dit gekozen recht immers, indien het gunstiger is, volledige toepassing krijgt.
Het wordt enkel naar effect beperkt indien het objectief toepasselijk recht gunstiger blijkt te
zijn.714
463. Het is wel belangrijk op te merken dat het Hof op dit punt nog geen uitspraak heeft
gedaan en de juistheid van bovenstaande interpretatie daarom niet helemaal zeker is. Zo stelt
Strikwerda zich op het standpunt dat de beperking op de rechtskeuze op het
710

Kritisch is Grusic omdat de belangen van werknemers hier automatisch boven die van de werkgever worden
gesteld, hetgeen volgens hem individualistisch is en geen rekening houdt met de door hem bepleitte ‘regulatory
function’ van het conflictenrecht in de Unie. Zie Grusic, The European Private International Law of Employment
2015, p14. Hier diametraal tegenover staat Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 34.
Callsen veroordeelt de beperkte rechtskeuze omdat het in de praktijk te weinig werkelijke (materiële)
bescherming inhoudt. Zo wijst hij erop dat de bescherming enkel ingrijpt indien 1. Een rechtskeuze is gemaakt;
2. Het subjectieve en objectieve recht niet gelijk zijn. Dit zou volgens hem weinig voorkomen. Hij onderscheidt
vervolgens een aantal oorzaken: 1. Een rechter stelt zowel een stilzwijgende rechtskeuze als ook een nauwere
band bij één en hetzelfde recht vast. 2. Een stilzwijgende rechtskeuze wordt ontkend onder gelijktijdige
objectieve aanknoping bij het werkland. 3. De rechter komt tot het oordeel dat objectieve en subjectieve
aanknoping samenvallen, zelfs wanneer een uitdrukkelijke rechtskeuze is gemaakt en het gewoonlijke werkland
in een andere staat gelokaliseerd is. 4. Gelet op het belang van de werkplaatsaanknoping wordt in talloze gevallen
een gunstigheidsvergelijk door een schriftelijke rechtskeuze met het recht van het werkland vermeden. Callsen
lijkt hier voornamelijk een begunstigende werknemersbescherming voor te staan, op basis waarvan zijn oordeel
over art. 8 Rome I logischerwijs negatief uitpakt.
711 Zie voor een onderzoek naar de doorwerking van het arbeidsrecht op het conflictenrecht, meer specifiek de
correlatie tussen de karakteristieken van het arbeidsrecht enerzijds en de inrichting van het conflictenrecht
anderzijds t.a.v. Duitsland, Frankrijk en Nederland: Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000. Uit
dit onderzoek volgt daadwerkelijk een correlatie (met name in Duitsland en Frankrijk), hetgeen tot uiting kan
komen op het gebied van de ruimte voor een rechtskeuze, de conflictregel en het gebruik van voorrangsregels.
712 De Ceuster, ‘Het arbeidsrechtelijk statuut van Belgen tewerkgesteld in het buitenland’ 1987, p. 368.
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Zie voor een toepassing van een gunstigheidsvergelijk tussen het Belgische en Franse recht: Arbrb. Nijvel 9
maart 2006, JTT 2007, 65; Arbh. Brussel 8 januari 2014, JTT 2014, 113. Voor Belgisch en Iers recht: Arbrb.
Charleroi 21 maart 2005, JTT 2005, 263. Voor Belgisch en Nederlands recht: Arbh. Brussel 21 november 2007,
JTT 2008, 93.
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In gelijke zin Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 225.
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beschermingsbeginsel is gebaseerd en dus niet op het begunstigingsbeginsel, o.a. vanuit het
oogpunt van de rechtszekerheid en hanteerbaarheid. Daarom zou ‘(…) de voorkeur moeten
worden gegeven aan de uitleg volgens welke de dwingende werknemersbeschermende
bepalingen van het objectief toepasselijk recht steeds toepasselijk zijn, ongeacht of zij meer
of minder bescherming aan de werknemer verlenen dan het gekozen recht’.715
Zoals volgt uit bovenstaande bespreking, lijkt een dergelijke uitleg echter niet aannemelijk. In
de meeste rechtsleer wordt er zelfs niet eens gewezen op deze mogelijkheid en wordt er direct
vanuit gegaan dat het begunstigingsbeginsel aan artikel 8 lid 1 Rome I ten grondslag ligt. Ook
AG’s Trstenjak en Wahl hadden hiervoor geen pleidooi nodig en gingen zonder verdere
uitweidingen uit van dit punt. Niettemin wordt deze mogelijkheid hier aangestipt en is het
enkel het Hof dat hierover volledige uitsluitsel kan geven.
464. Een moeilijkheid bij een rechtskeuze die is gebaseerd op het begunstigingsbeginsel is
de vraag hoe de verschillende rechtsstelsels met elkaar vergeleken moeten worden.716 Ook
hierover heeft het Hof nog geen uitspraak gedaan. In de rechtsleer wordt er overwegend
vanuit gegaan dat er een vergelijking plaats moet vinden tussen verschillende groepen van
regels die systematisch samenhangen, en dus niet ‘regel-voor-regel’. In dat laatste geval zou
de werknemer zich via cherry picking teveel kunnen begunstigen. Maar er is geen
overeenstemming over de vraag hoe een dergelijk systematisch vergelijk er precies uit moet
zien.717 Zowel AG Trstenjak als AG Wahl stellen voor bij het onderzoek welk arbeidsrecht
gunstiger is enkel die aspecten te bekijken die rechtstreeks betrekking hebben op het
voorwerp van het geding.718 De Arbeidsrechtbank in Nijvel past eenzelfde oplossing toe. In
casu ging het om een ontslagprocedure en daarmee samenhangende termijnen en
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Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht 2012, p. 173. Strikwerda wijst vervolgens
op het feit dat de Nederlandse rechtspraak verdeeld lijkt te zijn, waarin in een aantal zaken in overeenstemming
met het door Strikwerda gestelde is geoordeeld, terwijl in andere zaken wel degelijk uitgegaan wordt van het
begunstigingsbeginsel en dat het gekozen recht dus toepassing heeft indien het gunstiger is. Zie voor een aan de
visie van Strikwerda gelijkaardige visie eveneens J. van Rijn van Alkemade, ‘Een belangrijk stuk communautair
internationaal privaatrecht. Het verdrag van Rome van 19 juni 198 inzake het toepasselijke recht op
verbintenissen uit overeenkomst’, AA 1991, p. 399-408, p. 405; P. Vlas, ‘Veranderingen in het i.p.r.overeenkomstenrecht: geen revolutie maar ‘EVOlutie’, TVVS 1991, p. 230; M. ten Wolde, ‘Het Europees
Overeenkomstenverdrag 1980 treedt binnenkort in werking!’, Tijdschrift voor Antilliaans Recht Justitia 1992, p.
152-153. Zie voor deze visie met de nuance dat de dwingende bepalingen altijd het gekozen recht uitsluiten tenzij
de dwingende bepalingen van dat recht afwijkingen ten gunste van de werknemer toestaan: L. Cornil en G. van
Limberghen, ‘Dissonanten in grensoverschrijdend arbeids- en socialezekerheidsrecht’, in: M. Rigaux & W. van
Eeckhoutte (red.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, Gent, Mys & Breesch, 1997, p. 62.
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Deinert merkt op dat dit moeilijke systeem de prijs is die betaald moet worden voor het belang van
werknemersbescherming. Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 103.
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Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 103 noemt het derhalve een ‘komplizierten Regelung’ waarbij
‘die Maβstäbe für die Günstigkeitsbeurteilung nicht zweifelsfrei sind’. Zie p. 125 e.v. van dit werk voor een
uitgebreide behandeling van het Günstigkeitsvergleich.
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Conclusie van AG Trstenjak van 8 september 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:564, ‘Voogsgeerd’, nr. 49.
Conclusie van AG Wahl van 16 april 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:241, ‘Schlecker’, nr. 34.

217

vergoedingen. De rechtbank vergeleek enkel de relevante Belgische en Franse
ontslagbepalingen.719
465. Ten aanzien van specifiek het vergelijken van lonen dringt vervolgens de vraag op of
dit via een netto- of brutovergelijking plaats moet vinden. Een soortgelijk vraagstuk speelt ook
bij de Detacheringsrichtlijn, ten aanzien waarvan de Wijzigingsrichtlijn 2018 nu in meer
duidelijkheid beoogt te voorzien. In nummer 17 van de considerans van de Wijzigingsrichtlijn
wordt expliciet bepaald dat sprake moet zijn van een bruto-vergelijking. Afhankelijk van de
vraag in hoeverre de interpretatie uit begrippen uit zowel de Detacheringsrichtlijn en Rome I
elkaar kunnen beïnvloeden, zou dit inspiratie kunnen bieden voor de uitleg van het begrip
lonen onder Rome I. In hoofdstuk 9 wordt hier dieper op ingegaan.

III. HET TOEPASSELIJK RECHT BIJ GEBREKE VAN EEN RECHTSKEUZE
A. INLEIDING
466. Indien geen rechtskeuze is gemaakt in de zin van artikel 3 jo artikel 8 lid 1 Rome I, wordt
het toepasselijk recht objectief vastgesteld aan de hand van de aanknopingsladder van artikel
8 leden 2, 3 en 4 Rome I: respectievelijk het gewoonlijke werkland, de vestiging van
indienstname en een correctieclausule ten gunste van het nauwst verbonden recht. Zoals
volgt uit de vorige titel, blijft het ook indien wel een rechtskeuze is gemaakt belangrijk dit
objectief toepasselijk recht te achterhalen om te onderzoeken of het eventueel gunstiger
bepalingen bevat dan het gekozen recht. Deze systematiek en aanknopingsfactoren van artikel
8 Rome I zijn hetzelfde als artikel 6 EVO.720
B. HET BEGINSEL VAN DE NAUWE VERBONDENHEID
467. Net als bij de algemene conflictregel voor overeenkomsten van artikel 4 Rome I, vormt
de aanknoping aan het nauwst verbonden rechtsstelsel het leidende beginsel bij de objectieve
verwijzingsladder van artikel 8 Rome I. De aanwezigheid van de verschillende
aanknopingsfactoren roept echter vragen op ten aanzien van het belang van, en de interactie
tussen, deze aanknopingsfactoren. Wat is bijvoorbeeld de waarde van een aanknoping aan
het gewoonlijke werkland van artikel 8 lid 2 Rome I, waarbij in het concrete geval niet alleen
de individuele werknemer wordt beschermd aan de hand van de directe werkomgeving, maar
eveneens de belangen van dat werkland worden gewaarborgd in de toepassing van het
arbeidsrecht, terwijl er wellicht nog een aantal aanknopingspunten bestaan die naar een
bepaald ander rechtsstelsel wijzen en dit bijvoorbeeld een nauwere band zou kunnen
betekenen in de zin van de correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome I?
719

Arbrb. Nijvel 9 maart 2006, JTT 2007, 65. Zie ook Arbrb. Charleroi 21 maart 2005, JTT 2005, 263. Hierin wordt
het Belgische en Ierse arbeidsrecht vergeleken, enkel ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen. In
gelijke zin: Arbh. Brussel 21 november 2007, JTT 2008, 93; Arbh. Brussel 8 januari 2014, JTT 2014, 113.
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Op de toevoeging van de woordjes ‘van waaruit’ in art. 8 lid 2 Rome I en andere kleine tekstuele verschillen
na (zie hierna).

218

468. In de wetshistorie wordt nauwelijks aandacht besteed aan dit vraagstuk. Noch in het
omzettingsproces van het EVO naar Rome I, noch in het Toelichtend rapport EVO 1980 wordt
hierover een diepere beschouwing gegeven. Ten aanzien van de keuze van de
aanknopingsfactoren wordt enkel opgemerkt dat er rekening is gehouden met zowel de
Commissievoorstellen uit 1972 en 1975 als met ‘de meest recente tendensen in doctrine en
jurisprudentie uit de Lid-Staten’.721 Hierbij is het onduidelijk op basis waarvan deze
‘tendensen’ precies zijn gebleken. De in 1969 gehouden questionnaires van Van Sasse van
Ysselt, Giuliano en Lagarde blijven op dit punt stil.722 Geen enkele keer wordt in deze, voor het
overige uitgebreide, questionnaires sowieso de vraag gesteld of er een speciale conflictregel
voor arbeid dient te komen. Arbeidsverhoudingen komen enkel ter sprake bij een aantal door
de lidstaten gegeven antwoorden op de algemene vraag of er in de lidstaten in specifieke
gevallen beperkingen bestaan op de rechtskeuzevrijheid.723
Ook in het Kopenhagen Colloquium dat werd gehouden na de Ontwerptekst van het EVO uit
1972 vormt het doel en de interpretatie van de aanknopingsfactoren nauwelijks onderwerp
van discussie. Lando merkt in dit verband op dat de regels ‘more or less in harmony’ zijn met
vaste rechtspraak in Duitsland, België, Frankrijk en Nederland.724 In het Colloquium kreeg
verder met name de beperking op de rechtskeuze veel aandacht.725 Ook kwam aan bod in
hoeverre er sowieso wel een bilaterale regel zou moeten worden gecreëerd voor de
bescherming van zwakke partijen, gelet op de verschillende kwalificaties ervan in lidstaten.
Daarom werd ook wel een unilaterale methode geopperd. Maar bij de keuze om uiteindelijk
bilaterale regels op te nemen, is verder niet inhoudelijk ingegaan op de doelstellingen en de
aanknopingsfactoren die ten grondslag liggen aan deze bilaterale regels.
469. Eén van de weinige handreikingen in het Toelichtend rapport EVO 1980 is de
opmerking dat artikel 6 EVO zich ‘beperkt’, in tegenstelling tot de regeling inzake
consumenten, tot het bieden van weerlegbare vermoedens die terzijde moeten worden
gesteld wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer is
verbonden met een ander land.726 Lagarde, één van de ontwerpers van het EVO, merkt in dit
verband in een apart artikel in 1992 nog het volgende op:
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Toelichtend rapport EVO 1980, p. 26.
Deze questionnaires vormen vaak de duidelijke basis van hetgeen gesteld wordt in het Toelichtend rapport
EVO 1980 waarin één en ander soms letterlijk uit de questionnaires wordt overgenomen (zie ook de bespreking
van de methodologie bij de inleiding van deze studie).
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Questionnaire Giuliano, p. 42.
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O. Lando, ‘The EC Draft Convention’, RabelsZ 1974, p. 32.
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‘La détermination de la loi objectivement applicable est plus complexe qu’en matière de
contrats de consommation et procède d’un esprit différent. Alors que pour le contrat de
consommation le rattachement objectif est un rattachement de faveur pour le consommateur,
en ce sens que la loi applicable est celle qu’il connaît et sur la protection de laquelle il compte,
le rattachement retenu en matière de contrat de travail est un rattachement de proximité, la
Convention essayant de déterminer le pays avec lequel le contrat de travail a les liens les plus
étroits’.727

Er zou derhalve een andere systematiek ten grondslag liggen aan conflictregels die het
objectief toepasselijk recht vaststellen voor werknemers dan het geval is bij consumenten. Bij
consumenten zou het om een voor hen echt gunstige regeling gaan omdat zij worden
beschermd naar het recht dat zij kennen, terwijl het bij werknemers (slechts?) gaat om het
nauwst verbonden recht van de arbeidsovereenkomst.
470. In dit verband valt uit de rechtspraak van het Hof inzake Koelzsch, Voogsgeerd en
Schlecker af te leiden dat artikel 8 leden 2, 3 en 4 Rome I moeten worden uitgelegd in het licht
van de beschermingsgedachte van de werknemer als zwakke partij, zoals neergelegd in
nummer 23 van de considerans van Rome I.728 Uit deze rechtspraak volgt eveneens een meer
op de individuele werknemer georiënteerde uitleg van deze beschermingsgedachte, hetgeen
betekent dat van het gewoonlijk werkland ex artikel 8 lid 2 Rome I kan worden afgeweken via
het beginsel van de nauwst verbonden rechtsstelsel ex artikel 8 lid 4 Rome I, óók indien in een
concreet geval langdurig en ononderbroken in dat gewoonlijke werkland wordt gewerkt.
Hierna wordt één en ander meer in detail besproken.

IV. HET GEWOONLIJKE WERKLAND EX ARTIKEL 8 LID 2 ROME I
A. TEKST EN INLEIDENDE UITLEG
471.

In artikel 8 lid 2 Rome I staat het gewoonlijke werklandbeginsel opgenomen:
‘Voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de
partijen is gekozen, wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waar of, bij
gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk
zijn arbeid verricht.’

Het gewoonlijke werkland is dus het land waar, of bij gebreke daarvan, van waaruit de
werknemer gewoonlijk werkt. Het gewoonlijke werklandbeginsel komt rechtstreeks uit artikel
6 lid 2 sub a EVO, met de toevoeging van de ‘van waaruit’-regel in de verordening.729 De
727

Lagarde, ‘Convention de Rome’ 1992, p. 10. Zoals in het vorige hoofdstuk bij het aanhalen van dit artikel al
werd opgemerkt, kan aan dit artikel van Lagarde vanzelfsprekend niet dezelfde interpretatieve waarde worden
gehecht als aan zijn Toelichtend Rapport.
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HvJ 15 maart 2011, C-29/10, ECLI:EU:C:2011:151, ‘Koelzsch’; HvJ 15 december 2011, C-384/10,
ECLI:EU:C:2011:842, ‘Voogsgeerd’; HvJ 12 september 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:551, ‘Schlecker’.
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In het voorstel van Rome I was overigens nog opgenomen ‘waar of van waaruit’, zoals ook door het Hof in de
zaak Koelzsch ten aanzien van art. 6 EVO is geoordeeld. Uit de uiteindelijke tekst van Rome I volgt evenwel een
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Nederlandse delegatie wees er in het wetgevingsproces op dat de gelijkwaardigheid van beide regels zou leiden
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Commissie merkt hierover op dat het de bedoeling is de rechtspraak die is gewezen in het
bevoegdheidsrecht te codificeren. Bovendien wijst de Commissie erop dat de regel nu ook in
de luchtvaart kan worden toegepast en dat de aanknopingsfactor van de vestiging van
indienstname minder zal worden toegepast.730
472.

Ten opzichte van het werkland geldt de zogenaamde ‘tijdelijkheidsfictie’:
‘Het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht wordt niet geacht te zijn gewijzigd
wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander land verricht.’

Aan deze tijdelijkheid wordt dus geen limiet gesteld. Eén en ander komt ook rechtstreeks uit
het EVO.
473. Zoals volgt uit de vorige paragraaf, is in de wetgevingsprocessen weinig aandacht
besteed aan de uitleg van de aanknopingsfactoren. Naast de hierna te bespreken overweging
ten aanzien van het begrip ‘tijdelijkheid’, staat er in de considerans van Rome I verder geen
handreiking wat betreft de invulling van het gewoonlijke werkland.
B. ALGEMENE ACHTERGROND
474. In het algemeen geldt dat een aanknoping aan het werkland op zichzelf een breed
gedragen en vooral ook logische aanknopingsfactor is voor grensoverschrijdende
arbeidsverhoudingen. Het rapport van Schnorr uit 1969 bevestigt de belangrijke rol van het
werkland in het conflictenrecht van de lidstaten ten tijde van de onderhandelingen van het
EVO.731 Op mondiaal niveau vindt Morgenstern dit beginsel eveneens terug in veel
conflictenrechtelijke stelsels en noemt het een ‘universeel’ beginsel.732 In België is dit ook
sinds lang het geval. Hoewel in de Belgische traditie van vóór het EVO in het algemeen ruimer
werd gezocht naar het nauwst verbonden recht, al dan niet via de subjectieve of objectieve
methode, werd in een groot deel van de rechtspraak een bijzonder belang toegekend aan de
(gewoonlijke) werkplek. De plaats van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst vormt bij de
invulling een gewichtig gezichtspunt.733
475. Er bestaan veel redenen voor de dominantie van dit beginsel. Vanuit het oogpunt van
individuele werknemersbescherming voorziet een aanknoping aan het werkland in de

tot onduidelijkheid bij het toe te passen recht indien een werknemer zowel in als vanuit een land werkt. Zie voor
een gedetailleerde bespreking van het wetgevingsproces hierrond: McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 661662.
730
Voorstel Rome I 2005, p. 18.
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Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969.
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Morgenstern, International conflicts of labour law 1984.
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Erauw merkt hierover op dat bij deze zoektocht naar het nauwst verbonden recht de plaats van de uitvoering
van de overeenkomst ‘opmerkelijk op de voorgrond’ is getreden: J. Erauw, ‘Internationaal privaat arbeidsrecht’,
in Aanwerven, tewerkstellen, ontslaan (A.T.O), I, Antwerpen, Kluwer, 1986, p. 241.
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toepassing van een recht van de directe werkomgeving van de werknemer, hetgeen o.a.
gunstig kan zijn ten aanzien van de bekendheid van werknemer met dat recht.
476. Daarnaast is het werklandbeginsel in de uitgangspunten in overeenstemming met het
territorialiteitsbeginsel dat in meer of mindere mate algemeen geldt in het arbeidsrecht. Op
die manier wordt de publiekrechtelijke kant van het arbeidsrecht tot op zekere hoogte
eveneens verdisconteerd: een aanknoping aan het werkland voorziet er immers in dat
werknemers gelijk worden behandeld bij de uitvoering van werkzaamheden binnen één
lidstaat. Aan het werklandbeginsel kan dan ook een belangrijk ordeningsrechtelijk aspect
worden toegeschreven. Binnen de Unie is dit in lijn met het vrij verkeer van werknemers ex
artikel 45 VWEU, ten aanzien waarvan in het vorige deel al is opgemerkt dat de
uitgangspunten van die vrijheid en artikel 8 lid 2 Rome I met elkaar in overeenstemming zijn
te brengen.
Een aanknoping aan het werkland zorgt in die zin ook voor coherentie in de verschillende toe
te passen arbeidsregels. De toepasselijkheid van veel dwingende regels c.q. voorrangsregels
uit het arbeidsrecht wordt immers bepaald door de plaats van de tewerkstelling.734 Zo gold in
België lange tijd het uitgangspunt dat de verschillende arbeidswetten (arbeidsreglementering
en arbeidsbescherming) politiewetten waren in de zin van artikel 3 BW, waarvan de
toepasselijkheid afhankelijk is van de plaats van tewerkstelling. Het ligt dan voor de hand dit
aanknopingspunt te verdisconteren in de conflictregel opdat beiden zoveel mogelijk gelijk
lopen.735 Dit heeft veel voordelen, zoals de voorzienbaarheid van het toe te passen recht voor
zowel werknemer als werkgever en de gebruikersvriendelijkheid van de regels voor de
rechters.
De coherentie tussen publiek- en privaatrechtelijk arbeidsrecht vormt eveneens voor de twee
op dit gebied pionierende, maar van oudsher diametraal tegenover elkaar staande,
rechtsgeleerden Szaszy en Gamillscheg een belangrijke reden voor een aanknoping aan het
werkland. Voor Szaszy vormt dit zelfs een argument om een rechtskeuzemogelijkheid voor
arbeidsovereenkomsten, waarmee dus van het werkland afgeweken kon worden, in het
geheel af te wijzen:
‘The relation between the site of work and the relationship regulated by labour law is
connected to an extent that it would be utterly undesirable to break off this relation by the
possible stipulation of another law. (…) A constant endeavour is to guarantee harmony
between the public law rules of the site of work and the private law provisions of labour law.’736
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Szaszy, Conflict of laws 1974, p. 128 e.v.

222

Gamillscheg staat daarentegen wel een volledig vrije rechtskeuze bij arbeidsovereenkomsten
voor, maar is als gezegd positief over het werklandbeginsel, aangezien dat ‘die Anknüpfung
an des Arbeitsort (…) am besten den Gleichlauf von privatem und öffentlichem Arbeitsrecht
[gewährleistet]’.737
477. Een aanknoping aan het werkland zorgt tegelijkertijd voor de beste kansen op een
Gleichlauf met het toepasselijke socialezekerheidsstelsel, aangezien de conflictregels op dat
terrein van oudsher sterke banden hebben met het territorialiteitsbeginsel. 738 In de huidige
Verordening 883/2004 wordt de lex loci laboris dan ook als hoofdregel gehanteerd.
Delhuvenne merkt in dit kader op dat het ‘absurd’ zou zijn geen parallel tussen het toepasselijk
arbeidsrecht en socialezekerheidsstelsel te willen nastreven.739
478. Daarnaast is Gleichlauf met het bevoegdheidsrecht een belangrijk voordeel van de
aanknoping aan het werkland in het conflictenrecht.740 In het bevoegdheidsrecht ligt het
evenmin voor de hand af te wijken van het werklandbeginsel omdat, zoals hierboven
besproken, de omstandigheid dat de werkplek bepalend is voor de toepassing van regels van
dwingend recht die de werknemer beschermen eveneens gebiedt dat de rechter van dát land
bevoegd is, zodat deze bescherming effectief wordt gewaarborgd. Indien een rechter van
bijvoorbeeld land X, vanwaar het gezag wordt uitgeoefend, bevoegd is omdat de
bevoegdheidsregel de plaats van het uitgeoefend gezag voorop stelt, terwijl de
werkzaamheden enkel en alleen worden uitgevoerd in land Y, kan erop worden gerekend dat
een deel van de arbeidswetten uit land Y toepassing claimen. Het is duidelijk dat het moeten
toepassen van de arbeidswetten uit land Y door de rechter van land X bezwaren op kan
leveren voor de garantie van het bieden van een zekere werknemersbescherming omdat
rechters van oudsher terughoudend zijn in de toepassing van vreemde dwingende
wetten/voorrangsregels (laat staan de bezwaren die vanuit proceseconomisch oogpunt
gemaakt kunnen worden).
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Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht 1959, p. 125.
In de rechtsleer wordt veelal gewezen op de wenselijkheid van enige Gleichlauf tussen het arbeidsrecht en
socialezekerheidsrecht, gelet op grote samenhang van beide gebieden. Een volledige Gleichlauf wordt evenwel
tegelijkertijd afgewezen gelet op het toch ook verschillende karakter van beide rechtsgebieden.
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Delhuvenne, ‘Regeling van de geschillen van de sociale wetgeving in de internationale betrekkingen’ 1968, p.
64.
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Zie Szaszy, Conflict of laws 1974, p. 128; Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht 1959, p. 125.
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Een bevoegdheidsgrond ten gunste van de werkplek komt dan ook terug in de huidige Brussel
Ibis-Verordening741/742 en bovendien is een speciale bevoegdheidsgrond van de werkplek
opgenomen in de Detacheringsrichtlijn.743 Ten aanzien van de bevoegdheidsgrond in Brussel
Ibis ziet het Hof tot slot nog een ander voordeel. Zo overwoog het Hof meerdere keren dat
werknemersbescherming ‘beter gewaarborgd’ is als de rechter van het werkland bevoegd is
omdat ‘de werknemer zich op die plaats met minder kosten tot de rechter kan wenden of zich
kan verdedigen’.744
479. Met het werklandbeginsel worden dus veel vliegen in één klap geslagen. Wel hangt het
al dan niet bereiken van bepaalde voordelen sterk af van de specifieke invulling van het
beginsel. Van Hoek wijst in dit verband op een, van oudsher, uiteenlopende toepassing ervan
in de verschillende lidstaten.745 Ook verschilt de invulling binnen de lidstaten zelf. Dit is
eveneens het geval in België waarin bijvoorbeeld met name oudere uitspraken kunnen
worden teruggevonden waarin strikt wordt vastgehouden aan de feitelijke uitvoering van de
werkzaamheden, terwijl er eveneens veel uitspraken bestaan waarin een zekere
band/continuïteit van de werkzaamheden en/of de aanwezigheid van de vestiging van de
werkgever wordt vereist en derhalve de enkele losstaande (kortdurende) feitelijke
741

Deze bevoegdheidsgrond is geïnspireerd op het EVO en de wenselijkheid van Gleichlauf daarmee. In het
oorspronkelijke EEX-Verdrag uit 1968 was er nog geen specifieke bevoegdheidsregel opgenomen voor
arbeidsovereenkomsten, o.a. omdat andere ontwikkelingen op dat gebied, zoals de ontwikkelingen rond het
EVO, werden afgewacht. Het Jenard rapport merkt hierover op dat het wenselijk is dat ‘geschillen over
arbeidscontracten zoveel mogelijk worden gebracht voor de gerechten van het land welks wet voor het
betrokken contract moet gelden’. En ‘Het Comité heeft het dus niet juist geacht om bevoegdheidsregels vast te
stellen die wellicht niet parallel zouden lopen met die welke eventueel zouden worden aangenomen ter
aanwijzing van de toepasselijke wet’: Rapport over het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb.C 5 maart 1979, afl. 59, 1. Deze expliciete
onthouding weerhield het Hof er overigens niet van om toch alsnog een bevoegdheidsgrond voor
arbeidsovereenkomsten te creëren. Dit gebeurde in de zaak Ivenel, waarin het Hof met een beroep op het EVO
oordeelde dat, gelet op de doelstelling om de werknemer als zwakkere partij te beschermen, de karakteristieke
verbintenis van de arbeidsovereenkomst is gelegen in de verbintenis om arbeid te verrichten. HvJ 26 mei 1982,
C-133/81, ECLI:EU:C:1982:199 ‘Ivenel’, r.o. 15. Zie ook HvJ 15 januari 1987, C-266/85, ECLI:EU:C:1987:11,
‘Shenavai’, r.o. 11; HvJ 15 februari 1989, C-32/88, ECLI:EU:C:1989:68, ‘Six Constructions’, r.o. 10.
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Indien de werkgever de vordering instelt, staat echter enkel een beroep op het woonland open. Zie Van
Overbeeke, ‘Brussel I(bis)-Verordening inzake niet uitsluitende bevoegdheidsgronden en zwakke partijen’ 2015,
p. 56-58.
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Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 228. Van Hoek stelt dat een dergelijk
werkplaatsbeginsel niet veel meer betekent dan dat objectieve aanknopingspunten met een feitelijkgeografische betekenis worden gebruikt en dat in het verlengde daarvan bijvoorbeeld partijautonomie en
nationaliteit geen rol kunnen spelen. Vervolgens wijst ze erop dat de daadwerkelijke toepassing van het beginsel
op heel verschillende wijze vorm krijgt in de lidstaten. Zo bespreekt Van Hoek de situatie in Frankrijk en dat het
Franse arbeidsrecht een lange tijd strikt territoriaal werd toegepast op tewerkstelling op Frans territoir. Duitsland
zou zich daarentegen meer focussen op de zogenaamde Eingliederung van de werknemer in een onderneming.
Dit betekende dat het werklandbeginsel werd gebruikt in combinatie met de plaats van de onderneming, waarbij
met name werd gekeken of de werknemers in de onderneming waren geïntegreerd. Hierin wordt de
onderneming meer centraal gesteld. Schnorr legde deze koppeling tussen onderneming en werkzaamheden
overigens ook sterk: Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969.
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werkzaamheden niet voldoende waren.746 Het is hier dan ook de kernvraag hoe het begrip
precies moet worden ingevuld in Rome I.
C. HET GEWOONLIJKE WERKLAND IN DE ZIN VAN ROME I
1. Een ‘gewoonlijk’ werkland
480. Het werklandbeginsel krijgt in Rome I een dominante plaats toebedeeld.747 In de eerste
zin van artikel 8 lid 2 Rome I wordt gespecificeerd dat het gaat om het ‘gewoonlijke’ werkland.
Hiermee is beoogd een zekere continuïteit en eenheid te waarborgen in het toepasselijke
arbeidsrecht. Indien het criterium immers enkel het feitelijke werkland zou zijn, zou elke
toevallige of zeer kortdurende werkzaamheid leiden tot een wisseling in het toepasselijk recht
(‘Statutenwechsel’). Dit brengt voor individuele partijen vanzelfsprekend veel nadelen met
zich mee, waaronder het gevaar op coördinatieproblemen ten aanzien van talloze gebieden.
481. Dit continuïteitsstreven kan de tweede barst betekenen in het arbeidsrechtelijke
territorialiteitsbeginsel (verg. de eerste barst hierboven bij de rechtskeuze). Met het vereiste
van de ‘gewoonlijke’ werkzaamheden wordt immers afstand gedaan van het
territorialiteitsbeginsel van het arbeidsrecht en in het verlengde daarvan de toepassing van
hetzelfde arbeidsrecht op werknemers binnen een bepaalde grens. Het lijkt evenwel niet van
de bilaterale conflictregel verwacht te kunnen worden om zich in dit specifieke geval hierom
te bekommeren. Gelet op o.a. de disproportionaliteit en onhanteerbaarheid is het niet te
verkiezen om de gehele brok van het arbeidsrecht toepasselijk te maken via de schakel van
artikel 8 Rome I op toevallige en/of kortdurende werkzaamheden in het feitelijke werkland.
482. Het Hof heeft in de zaken Koelzsch en Voogsgeerd inmiddels meer richtlijnen gegeven
voor wat betreft de invulling van het werklandbeginsel. Eerst dient hier echter de tweede zin
van artikel 8 lid 2 Rome I besproken te worden: de tijdelijkheidsfictie.
2. De tijdelijkheidsfictie
a. Algemeen
483. De tijdelijkheidsfictie bepaalt dat het gewoonlijke werkland niet wijzigt bij tijdelijke
werkzaamheden elders. Dit is eveneens ter waarborging van continuïteit in het toepasselijk
recht, terwijl het bovendien de reïntegratie bevordert van de tijdelijk in het gewoonlijke
werkland afwezige werknemer. Indien de aanknoping aan het gewoonlijk werkland leidt tot
de toepassing van een nauw verboden rechtsstelsel waarin de werknemer sociaal en
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Zie voor deze rechtspraak kort hierboven de bespreking van de beperkte rechtskeuze.
Het is overigens de vraag of met het EVO een gelijkaardige dominante plek was beoogd voor het
werklandbeginsel. Dit volgde niet persé zo uit de bewoordingen van het artikel onder het EVO. Het bleek echter
al snel dat het Hof in het bevoegdheidsrecht een ruim werklandbeginsel ambieerde en het werklandbeginsel ook
toepaste op situaties waarin sprake was van meerdere (gewoonlijke) werkplekken. Dit werd later doorgetrokken
naar het conflictenrecht, zowel door de wetgever (in Rome I) en het Hof (in de zaak Koelzsch). Zie hiervoor de
volgende paragrafen.
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economisch is ingebed, wordt met deze fictie bovendien voorkomen dat de toepassing van dit
rechtsstelsel wordt aangetast. Vanuit het oogpunt van individuele werknemersbescherming
bestaan voor deze bepaling dan ook goede redenen en is de bepaling belangrijk.
Ten tijde van het EVO kon overigens nog extra argumentatie gevoerd worden ter
rechtvaardiging van de tijdelijkheidsfictie. Toentertijd zou de tijdelijkheidsfictie met name ook
de eigen werknemers beschermen tegen lager buitenlands ‘exotisch’ recht (bijvoorbeeld bij
tijdelijke koloniale uitzendingen).748 In die tijdscontext kwamen internationale
arbeidsverhoudingen immers vooral voor in het hogere segment.749/750
484. Hetgeen hierboven is opgemerkt ten aanzien van de gewoonlijke werkplek en de barst
in het arbeidsrechtelijke territorialiteitsbeginsel, geldt hier sterker én kan werkelijk een hoog
problematisch karakter hebben in de interne sociale concurrentie problematiek.751 Eén en
ander ligt ook mede aan de basis van de uitvaardiging van de Detacheringsrichtlijn. Met name
de onbepaaldheid van deze fictie kan hier steken.
Zo kan de onbepaalde tijdelijkheidsbepaling leiden tot de situatie dat ‘tijdelijke’
werkzaamheden van een aantal jaar in land X plaatsvinden, terwijl het recht blijft staan op het
gewoonlijke werkland in land Y. Het kan hier voorkomen dat de arbeidswetten van land X
toepassing claimen op de op het grondgebied verrichte werkzaamheden, bijvoorbeeld op
grond van het waarborgen van de sociaal economische verhoudingen. De bilaterale en à la
Von Savigny op individuele partijen gerichte conflictregel zelf trekt zich hier niets van aan; er
wordt geen rekening gehouden met de belangen van staten waar tijdelijk wordt gewerkt.
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Van Hoek, ‘Het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten’ 2003, p. 21-22. Vergelijk de argumenten voor
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Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 230.
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Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 355.
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De omstandigheid dat het in die tijd voornamelijk ging om hoger geschoold personeel dat de grens over ging,
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conflictenrecht moesten worden aangemerkt omdat zij eigenlijk geen (vergaande) bescherming nodig hebben.
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geeft. Zie Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht 1959, p. 115.
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Ten aanzien van het belang van continuïteit bij de tijdelijkheidsbepaling wordt in Comparative Study PWD
2011, p. 9 het volgende opgemerkt: ‘This was deemed to outweight the interest of subjecting all workers
employed within the territory of a specific state fully and exclusively to the law of that state’.
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b. De duur van detachering
485. Hoe langer de ‘tijdelijke’ werkzaamheden duren, hoe dieper dit vanuit interne sociale
concurrentie oogpunt kan gaan steken én hoe minder het verwijzingsresultaat van het
werklandbeginsel kan worden vertrouwd en als rechtvaardiging kan worden aangebracht: bij
een lange duur van de ‘tijdelijke werkzaamheden’ elders zou dit ‘tijdelijke’ ontvangstland
immers, bij enige gepaard gaande integratie in dat land, het nauwst verbonden rechtsstelsel
van sociaal en economische inbedding kunnen zijn geworden. Het is dus belangrijk te
achterhalen hoe dit begrip ‘tijdelijkheid’ concreet ingevuld moet worden.
Nummer 36 uit de considerans van Rome I biedt wat dat betreft een handreiking: het
verrichten van arbeid in een ander land wordt als tijdelijk aangemerkt indien van de
werknemer wordt verwacht dat hij na de voltooiing van zijn taak in het buitenland opnieuw
arbeid in het land van herkomst verricht. Bovendien kan het sluiten van een nieuwe
arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever of met een werkgever die tot
dezelfde groep van bedrijven behoort als de oorspronkelijke werkgever, niet beletten dat de
werknemer geacht wordt zijn arbeid tijdelijk in een ander land te verrichten.752
486. Met name het eerste element is hier belangrijk. Naast het feit dat hieruit een
terugkeerintentie volgt, valt het op dat een nadruk wordt gelegd op de partijbedoeling boven
bijvoorbeeld een tijdsindicatie. Eén en ander is voortgekomen uit een discussie die hierover
in het Groenboek bij de omzetting naar Rome I werd gevoerd. Gelet op de moeilijkheden
omtrent de invulling van het begrip, werd door de Commissie immers gevraagd of dit begrip
niet gepreciseerd diende te worden. Er werd een aantal mogelijkheden voorgesteld ter
precisering, variërend van het leggen van een nadruk op de intentie van partijen naar een
vooraf vastgelegde duur van de tijdelijkheid.753 O.a. de Europese Groep Internationaal
Privaatrecht en het Max Planck Instituut uitten kritiek op een vooraf bepaalde duur omdat het
te rigide zou zijn en er dan minder rekening kan worden gehouden met de uiteenlopende
casus die zich in internationale arbeidsverhoudingen voor kunnen doen.754 Deze beslissing zou
derhalve toevertrouwd moeten worden aan de rechter.
Uiteindelijk werd er in Rome I dan ook geen tijdsindicatie opgenomen en werd de nadruk
gelegd op de partijbedoeling. Dit betekent dat er sprake kan zijn van een relatief lange
‘tijdelijkheid’ indien partijen dit zo hebben afgesproken:755 het lijkt immers niet correct om
enkel op grond van de duur van de detachering te besluiten dat geen sprake meer is van
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Dit stond in het Voorstel van Rome I 2005, p. 18 overigens eerst nog in art. 8 lid 2 Rome I zelf.
Groenboek EVO naar Rome I 2002, p. 43.
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gewoonlijke werkzaamheden in het eerste land indien het de bedoeling is van partijen dat de
werknemer zal terugkeren.
487. Voor het niet opnemen van een vooraf bepaalde tijdsindicatie is op zichzelf veel te
zeggen. Gelet op het brede bereik van artikel 8 Rome I is het immers moeilijk een dergelijke
tijdsindicatie op te nemen en lijkt elke keuze artificieel en niet wetenschappelijk te
onderbouwen. Uit de in deze studie onderzochte rechtspraak in België en Nederland volgt ook
dat rechters de tijdelijkheidsbepaling, in de zeer uiteenlopende casusposities die voorlagen,
telkens anders invullen aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval.
488. Ten aanzien van specifiek de aanmerking van de partijbedoeling als belangijk criterium
kunnen echter wel vraagtekens worden gezet. Dit kan immers leiden tot lange
detacheringsperioden, hetgeen niet in de eerste plaats rekening houdt met het beginsel van
de nauwste band van sociaal en economische inbedding, terwijl dit in interne sociale
concurrentie context diep kan steken.756 In zoverre vormt deze bepaling uit artikel 8 Rome I
dan ook de grootste barst in het arbeidsrechtelijke territorialiteitsbeginsel die niet altijd even
goed te rechtvaardigen is.
489. De Wijzigingsrichtlijn 2018 heeft voor situaties die onder de Detacheringsrichtlijn
vallen een tijdsplafond gesteld aan het begrip ‘tijdelijkheid’: na 12+6 maanden wordt bijna het
gehele arbeidsrecht van het tijdelijke werkland (ontvangstland) van toepassing op de
gedetacheerde werknemer. Hoewel de sterke koppeling met Rome I die nog in het
onderliggende Commissievoorstel werd gelegd niet is overgenomen in de Wijzigingsrichtlijn
2018, heeft de Wijzigingsrichtlijn vanzelfsprekend invloed op de toepassing van artikel 8 Rome
I in situaties die onder de Detacheringsrichtlijn vallen. Ik bespreek dit in hoofdstuk 9.
D. DE TOEPASSING VAN HET GEWOONLIJKE WERKLANDBEGINSEL DOOR HET HOF: DE ZAAK KOELZSCH
490. In 2011 kreeg het Hof de kans in de zaak Koelszch het gewoonlijke werklandbeginsel,
toen nog ten aanzien van artikel 6 lid 2 sub a EVO, uit te leggen.757 Hierin gaat het om een
wegtransportzaak waarin de chauffeur in meerdere landen tegelijk werkzaamheden verricht
en de vraag of het werklandbeginsel daarop toegepast kan worden.
De in Duitsland woonachtige Duitse heer Koelzsch trad op 16 oktober 1998 in dienst als
internationaal vrachtwagenchauffeur bij de in Luxemburg gevestigde onderneming Gasa. De
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Overigens is het sowieso moeilijk om in de praktijk van het arbeidsrecht tussen twee ongelijke partijen de
partijbedoeling te achterhalen. Zie hiervoor S. Peters en W. Roozendaal, ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap op
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getinte conflictenrecht in artikel 8 Rome I uit de pas met het arbeidsrecht.
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overeenkomst werd in Luxemburg ondertekend en bevat zowel een forumkeuze- als
rechtskeuzebeding ten gunste van Luxemburg. Gasa was een dochteronderneming van een in
Denemarken gevestigde onderneming die bloemen vervoert vanuit Denemarken naar
bestemmingen voornamelijk gelegen in Duitsland maar ook in andere lidstaten. Zonder verder
een zetel of kantoor te hebben in Duitsland wordt hierbij gebruik gemaakt van drie
verschillende standplaatsen in Duitsland. De vrachtwagens staan geregistreerd in Luxemburg,
alwaar de chauffeurs eveneens zijn aangesloten bij de sociale zekerheid.
Na het bekend worden van reorganisaties bij Gasa en de vermindering van de activiteiten met
voertuigen vanuit Duitsland, hebben werknemers in Duitsland een ondernemingsraad
(‘Betriebsrat’) opgericht. Koelzsch werd op 5 maart 2001 gekozen als plaatsvervangend lid.
Ruim een week later wordt zijn arbeidsovereenkomst door Gasa opgezegd. Een lange
procedure in maar liefst acht instanties volgde.
491. Nadat de rechtbank in Duitsland zich territoriaal onbevoegd had verklaard en het hoger
beroep hiertegen werd verworpen, zocht Koelzsch zijn heil in Luxemburg. Hij vorderde dat zijn
werkgever veroordeeld zou worden tot betaling van schadevergoeding wegens onrechtmatig
ontslag, een opzeggingsvergoeding en achterstallig loon. Koelzsch stelt zich op het standpunt
dat ondanks de gemaakte rechtskeuze voor het Luxemburgse recht, de dwingende Duitse
bepalingen toepasselijk zijn omdat het Duitse recht het objectief toepasselijke recht is (art. 6
lid 1 jo lid 2 EVO). De Luxemburgse rechter verwerpt dit standpunt en oordeelt dat enkel het
Luxemburgse recht toepasselijk is. Dit werd bevestigd in hoger beroep, terwijl cassatieberoep
werd afgewezen.
De heer Koelzsch startte hierop wederom in Luxemburg een afzonderlijke procedure waarin
hij schadevergoeding vorderde van het Groothertogdom Luxemburg, met een beroep op het
gebrekkig functioneren van zijn gerechtelijke diensten; een specifieke beroepsmogelijkheid
waarin het Luxemburgse recht voorziet. Inmiddels beland in het jaar 2007, wordt het beroep
ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Volgens de rechter hebben de rechterlijke instanties
terecht geoordeeld dat de partijen bij de overeenkomst het Luxemburgse recht als het
toepasselijk recht hebben aangewezen, zodat artikel 6 lid 2 EVO niet in aanmerking genomen
diende te worden. In hoger beroep krijgt Koelzsch dan eindelijk erkenning voor zijn
standpunten doordat de Cour d’appel besluit het Hof een prejudiciële vraag te stellen:
‘Dient de collisieregel van artikel 6 lid 2 EVO (…) aldus te worden uitgelegd dat indien de
werknemer zijn arbeid in verschillende landen verricht, maar systematisch naar één van deze
landen terugkeert, dit land te worden beschouwd als het land waar de werknemer gewoonlijk
zijn arbeid verricht?’

492. De grote kamer van het Hof oordeelt dat ook indien een werknemer in meerdere
landen werkzaamheden verricht het arbeidsrecht zoveel mogelijk aan de hand van het
criterium uit artikel 6 lid 2 sub a EVO moet worden vastgesteld, met dien verstande dat het
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voor de aangezochte rechter mogelijk is te bepalen met welke staat de arbeid een duidelijk
aanknopingspunt heeft.
Het Hof gaat hier expliciet niet mee met het door Luxemburg gestelde argument dat de
aanknopingsfactor van de vestiging van indienstname uit artikel 6 lid 2 sub b EVO speciaal ziet
op arbeid in de hoog mobiele transportsector waar vaak in verschillende landen tegelijk wordt
gewerkt (r.o. 38). Het Hof verwijst hierbij naar het Toelichtend rapport EVO 1980 en de daarin
kenbaar gemaakte behoefte de werknemer als zwakke partij te beschermen, hetgeen volgens
het Hof in het bevoegdheidsrecht eveneens een leidend beginsel is geweest bij een ruime
interpretatie van het gewoonlijke werkland (r.o. 40-41). Vooropstellend dat het doel van
artikel 6 EVO ligt in het bieden van een ‘passende bescherming van de werknemer’, overweegt
het Hof dat daaruit volgt dat
‘deze bepaling moet worden opgevat als een waarborg dat eerder het recht van de staat
waarin hij zijn beroepswerkzaamheden verricht, van toepassing is dan dat van de staat van de
zetel van de werkgever. De werknemer oefent zijn economische en sociale functie immers in
eerstgenoemde staat uit en (…) zijn arbeid ondergaat ook in die staat de invloed van het
politieke en het bedrijfsklimaat. Bijgevolg moet de eerbiediging van de in het recht van dat
land geldende voorschriften ter bescherming van de arbeid zo veel mogelijk worden
gewaarborgd’ (r.o. 42).

Daarom dient het gewoonlijke werkland ‘ruim’ te worden uitgelegd, terwijl de
aanknopingsfactor van de vestiging in artikel 6 lid 2 sub b EVO toepassing zou moeten vinden
wanneer de aangezochte rechter niet in staat is te bepalen in welk land de arbeid gewoonlijk
wordt verricht (r.o. 43). Eén en ander ook indien een werknemer zijn werkzaamheden in meer
dan één land verricht (r.o. 44). Specifiek concludeert het Hof dat:
‘(...) het criterium van het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, wanneer de arbeid
in meer dan één lidstaat wordt verricht, ruim [moet] worden uitgelegd en aldus [moet] worden
opgevat dat het verwijst naar de plaats waar of van waaruit de werknemer daadwerkelijk zijn
beroepswerkzaamheden verricht, en bij gebreke van een centrum van de activiteiten, naar de
plaats waar hij het grootste gedeelte van zijn werkzaamheden verricht.’ (r.o. 45)

493. Het Hof voegt met deze ruime uitleg van het werklandbeginsel dus ondubbelzinnig de
‘van waaruit’-regel toe aan de ‘waar’-regel van artikel 6 lid 2 sub a EVO. Deze regel wordt in
de context van de transportsector wel het standplaatscriterium genoemd. Het Hof hanteert
hierbij een kwalitatief criterium: namelijk ‘de plaats van het centrum van de activiteiten’. In
subsidiaire orde vervolgens, indien een dergelijk centrum niet kan worden vastgesteld, lijkt
het om een kwantitatief criterium te gaan: namelijk ‘de plaats waar het grootste gedeelte van
de werkzaamheden worden verricht’. Dit ziet kwantitatief op het ‘grootste’ deel van de
werkzaamheden en dus niet op de ‘hoofdzakelijke’ of ‘belangrijkste’ werkzaamheden.
AG Trstenjak onderstreept deze rangorde en noemt het criterium van het (werkelijke)
centrum van de activiteiten zelfs een ‘fundamenteel criterium’. Daarom is volgens de AG ook
het enkele feit dat een werknemer zijn werk verricht vanuit een bepaalde staat (of structureel
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naar een bepaalde staat terugkeert), terwijl het belangrijkste deel van de verplichtingen
jegens de werkgever in een andere staat wordt vervuld, niet voldoende om het recht van de
eerste staat toepasselijk te laten zijn.758 De AG somt hiertoe vervolgens een indiciënlijst759 op,
hetgeen zoals hierna blijkt grotendeels door het Hof wordt overgenomen. Dit wijst erop dat
ook het Hof vindt dat het enkele systematische vertrekken en terugkeren naar een bepaalde
plaats onvoldoende is om een standplaats ex artikel 8 Rome I aan te nemen.
Ter verdere onderbouwing van het eigen oordeel, wijst het Hof er nog op dat één en ander in
overeenstemming is met de bewoordingen van artikel 8 Rome I. Het Hof wijst er bovendien
op dat uit nummer 23 van de considerans van Rome I volgt dat de interpretatie van artikel 8
Rome I moet worden ingegeven door de beginselen van ‘favor laboratoris’, omdat de zwakke
partij beschermd moet worden ‘door collisieregels die gunstiger zijn’ (r.o. 46). 760
494. Specifiek voor wegtransport oordeelt het Hof tot slot dat de verwijzende rechter
vanwege de aard van de arbeid in de sector van het internationale transport rekening moet
houden met alle elementen die de werkzaamheid van de werknemer kenmerken (r.o. 48).
Hiertoe voorziet het Hof in een indiciënlijst. De rechter moet
‘met name vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn
transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk
organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden. Hij moet tevens
nagaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, in welke plaatsen de
goederen worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert’
(r.o. 49).

In vergelijking met het opgesomde lijstje van de AG, valt het op dat de AG het van belang acht
‘aandachtig’ te bestuderen in welke landen de chauffeur vervoersactiviteiten heeft verricht
(nr. 96). Vervolgens stelt de AG dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds
de landen die de chauffeur doorkruist zonder eindbestemming (d.w.z. transitlanden), en
anderzijds welke landen de eindbestemming van de reis zijn. Wat betreft die laatste landen
moet worden nagegaan of de eindbestemming voornamelijk in één land of gelijkmatig over
meerdere landen verspreid lagen (nr. 96 2e streepje). Het Hof laat dit echter links liggen en
wijst enkel op de plaatsen waar het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht als relevante
werkzaamheden die kunnen tellen bij de toets of een gewoonlijk werkland valt te lokaliseren.
495. In de, hierna nog uitvoerig te bespreken, zeevaartzaak Voogsgeerd bevestigt het Hof
de ruime uitleg van het werklandbeginsel in de zaak Koelzsch. Hiertoe wordt de indiciënlijst
uit de zaak Koelzsch herhaald, maar wordt de tweede zin uit die lijst achterwege gelaten,
hetgeen o.a. ziet op de (meer fysieke) criteria inzake de hoofdzakelijke verrichting van het
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Conclusie van AG Trstenjak van 16 december 2010, C-29/10, ECLI:EU:C:2010:789, ‘Koelzsch’, nr. 63 en 94.
Op het Nederlandse grondgebied wellicht beter bekend onder de term ‘gezichtspuntencatalogus’.
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Het Hof lijkt dit over te nemen van de AG, waar daarop in nr. 50 van de conclusie wordt gewezen.
759
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vervoer en het lossen.761 Tegelijkertijd wordt een soort ‘subregel’ gecreëerd, doordat het Hof
verduidelijkt dat wanneer blijkt dat de plaats van waaruit de werknemer zijn
transportopdrachten verricht steeds dezelfde is als de plaats waar hij de instructies voor zijn
opdrachten ontvangt, dat deze plaats moet worden beschouwd als het gewoonlijke werkland
(r.o. 39). De indiciënlijst wordt verder nog aangevuld met ‘de plaats van effectieve
tewerkstelling’ en ‘de plaats waar (…) [de werknemer] zich moet aanmelden alvorens zijn
opdrachten uit te voeren’ (r.o. 40).
E. DE GLEICHLAUF MET HET BEVOEGDHEIDSRECHT
496. Uit de zaak Koelzsch blijkt duidelijk dat het Hof inspiratie zoekt in de
bevoegdheidsrechtspraak rondom het begrip van de gewoonlijke werkplek. Dit is in
overeenstemming met nummer 7 uit de considerans van Rome I, hetgeen de synergie tussen
Rome I en Brussel Ibis benadrukt (zie hoofdstuk 5).
Met de zaak Koelzsch bevestigt het Hof vervolgens een vergaande Gleichlauf tussen de
begrippen in beide rechtsgebieden: het Hof trekt, in navolging van de wetgever bij Rome I, de
ruime uitleg van het werklandbeginsel uit het bevoegdheidsrecht immers expliciet door naar
het conflictenrecht. Gelet op de kennelijk grote mate van samenhang met de
bevoegdheidsrechtspraak op dit punt, is het hier relevant om te bezien wat daarin nog meer
is beslist ten aanzien van de invulling van het gewoonlijke werklandbeginsel. De zeer
uiteenlopende aard van de werkzaamheden in de lage netgebonden wegtransportsector
kunnen immers leiden tot casusposities die wellicht niet allemaal aan de hand van de zaak
Koelzsch opgelost kunnen worden.
497. Hier zijn enerzijds van belang de zaken die vóór de zaak Koelzsch zijn gewezen en waar
het Hof zich in de zaak Koelzsch uitdrukkelijk op baseerde: Mulox, Rutten, Weber en
Pugliese.762 Anderzijds is van belang de na de zaak Koelzsch gewezen luchtvaartzaak CrewlinkRyanair.763 Deze zaken hebben met elkaar gemeen dat het werklandbeginsel telkens ruim
wordt uitgelegd, terwijl, behalve in Pugliese, de arbeid telkens in meer dan één lidstaat wordt
verricht. Volgens AG Trstenjak volgt uit deze zaken het fundamentele criterium van het
‘centrum van de beroepswerkzaamheden’ dat zowel ‘waar’ als ‘van waaruit’ werkzaamheden
kan beslaan.764
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Ook in de luchtvaartzaak Crewlink-Ryanair wordt de indiciënlijst van de zaak Koelzsch herhaald, minus criteria
inzake de fysiek verrichte vervoerswerkzaamheden. HvJ 14 september 2017, C-168/16 (en C-169/16),
ECLI:EU:C:2017:688, ‘Nogueira e.a.’
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HvJ 13 juli 1993, C-125/92, ECLI:EU:C:1993:306, ‘Mulox’; HvJ 9 januari 1997, C-383/95, ECLI:EU:C:1997:7,
‘Rutten’; HvJ 27 februari 2002, C-37/00, ECLI:EU:C:2002:122, ‘Weber’; HvJ 10 april 2003, C-437/00,
ECLI:EU:C:2003:219, ‘Pugliese’.
763
HvJ 14 september 2017, C-168/16 (en C-169/16), ECLI:EU:C:2017:688, ‘Nogueira e.a.’.
764
Conclusie van AG Trstenjak van 16 december 2010, C-29/10, ECLI:EU:C:2010:789, ‘Koelzsch’, nr. 63. De zaak
Ryanair was overigens nog niet gewezen en is dus strikt gezien niet betrokken in de conclusie van de AG.
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498. In elke zaak ging het om een uitleg van een werklandbeginsel dat overeenstemming
vertoont met het werklandbeginsel uit artikel 6 lid 2 sub a EVO omdat daarin nog enkel de
‘waar’-regel lag vervat. In Brussel I is dit opgenomen in artikel 19 lid 2 sub a, hetgeen de
rechter bevoegd maakt van de plaats:
‘waar de werknemer gewoonlijk werkt of voor het gerecht van de laatste plaats waar hij
gewoonlijk heeft gewerkt (…)’

De ruime uitleg in de uitspraken Mulox, Rutten, Weber en Pugliese is later, net als bij artikel 8
lid 2 Rome I, gecodificeerd door achter ‘waar’ de woorden ‘van waaruit’ toe te voegen in
artikel 21 lid 1 sub b Brussel Ibis.765 Voor een goed begrip merk ik hier op dat de werknemer,
bij gebreke van een gewoonlijke werkplek, een beroep kan instellen op de plaats van de
vestiging van indienstname. Deze definitie stemt overeen met de gebruikte definitie in artikel
8 lid 3 Rome I en het subsidiare karakter ervan.766 Een algemene correctieclausule zoals in
artikel 8 lid 4 Rome I ontbreekt echter in de bevoegdheidsregeling.767/768
Overigens geldt, evenals bij het EVO en Rome I, dat noch het wetgevingsinstrument Brussel
Ibis zelf, noch de wetshistoriek, veel hulp bieden bij de invulling van de criteria. Het komt dus
aan op het Hof.
1. Mulox
499. Het Hof sprak zich in de zaak Mulox voor het eerst uit over het begrip ‘de plaats waar
de arbeid wordt uitgevoerd’. In deze zaak ging het overigens nog om een verdragsversie van
het EEX-Verdrag uit 1978. Hierin was geen aparte bevoegdheidsregel voor
arbeidsverhoudingen opgenomen en derhalve ook geen werklandbeginsel. Het Hof had
evenwel in de zaak Ivenel beslist dat de arbeidsovereenkomst een bijzondere overeenkomst
is waarmee rekening gehouden moet worden bij de bepaling van de bevoegdheid.769 O.a. ter
bescherming van de werknemer gaat het bij de bepaling van de bevoegdheid in
765

Het verschil met Rome I is wel dat in Brussel Ibis geen voorkeur van volgorde tussen de ‘waar’-regel en de ‘van
waaruit’-regel lijkt te zijn opgenomen, terwijl in Rome I expliciet wordt gesteld dat enkel bij gebreke van een
‘waar’, naar een ‘van waaruit’ mag worden gekeken. Het Hof lijkt echter in het bevoegdheidsrecht ook een
dergelijke rangorde te willen hanteren. In de zaak Crewlink-Ryanair oordeelt het Hof t.a.v. de in de jurisprudentie
aangenomen ‘waar of van waaruit’-regel in Brussel I dat ‘de rechterlijke instantie waarbij die geschillen aanhangig
zijn gemaakt (…), wanneer zij niet ondubbelzinnig de ‘plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt’ kan
vaststellen, de plaats [moet] bepalen ‘van waaruit’ die werknemer het belangrijkste deel van zijn verplichtingen
jegens zijn werkgever vervulde om na te gaan of hij bevoegd is’. HvJ 14 september 2017, C-168/16 (en C-169/16),
ECLI:EU:C:2017:688, ‘Nogueira e.a.’, r.o. 60.
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Zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch 27 september 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BT2869, nr. 4.3.
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Zoals hierna duidelijk wordt, blijkt met name uit de zaak Weber dat niettemin veel nadruk wordt gelegd op
het beginsel van de nauwste verbondenheid bij het bepalen van de bevoegde rechter.
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Overigens nog een ander verschil tussen de conflict- en bevoegdheidsregeling is dat in het conflictenrecht in
de aanknopingsfactoren wordt gefocust op het land, terwijl de bevoegdheidsregeling de plaats centraal stelt. Op
die manier verleent de bevoegdheidsregeling ook distributieve bevoegdheid. Zie hiervoor kort: Van Overbeeke,
‘Brussel I(bis)-Verordening inzake niet uitsluitende bevoegdheidsgronden en zwakke partijen’ 2015, p. 23-58.
769
HvJ 26 mei 1982, C-133/81, ECLI:EU:C:1982:199 ‘Ivenel’. Zie ook HvJ 15 januari 2987, C-266/85,
ECLI:EU:C:1987:11, ‘Shenavai’; HvJ 15 februari 1989, C-32/88, ECLI:EU:C:1989:68, ‘Six Constructions’.
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grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen dan ook om de plaats waar de arbeid wordt
uitgevoerd. Het Hof legde in de zaak Mulox vervolgens uit hoe deze plaats moet worden
vastgesteld.
500. Mulox is een vennootschap naar Engels recht die op 1 november 1988 de Nederlandse
werknemer Geel als handelsvertegenwoordiger in dienst nam. Geel heeft zijn kantoor en
woonplaats in Frankrijk en was aanvankelijk belast met de verkoop van de producten van
Mulox in Duitsland, België, Nederland en de Scandinavische landen, welke landen hij
regelmatig bezocht. Per januari 1990 werden deze werkzaamheden beperkt tot enkel
Frankrijk. Ontevreden over het functioneren van Geel, besluit Mulox de arbeidsovereenkomst
op 7 mei 1990 te beëindigen. Geel ageert hiertegen bij de Franse rechtbank. Mulox betwist de
bevoegdheid omdat de plaats van werkzaamheden niet beperkt was tot het Franse
grondgebied en Mulox bovendien gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk. Het Franse Cour
d’appel besluit hierop een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof.
501. Het Hof oordeelde dat de ‘plaats waar de verbintenis om arbeid te verrichten moet
worden uitgevoerd’ bij de verrichting van arbeid in meer dan één staat, moet worden
gelokaliseerd ‘op de plaats waar of van waaruit de werknemer hoofdzakelijk zijn
verplichtingen jegens zijn werkgever vervult’ (r.o. 24).770 Bij de eerste zaak voor het Hof waarin
een casus centraal staat waarin wordt gewerkt in verschillende lidstaten, vult het Hof de
‘waar’-regel dus al gelijk aan met de ‘van waaruit’-regel. Dit lijkt ietwat verder te gaan dan wat
bijvoorbeeld de Commissie in haar tussenkomst in de zaak voorstelde.771 De Commissie achtte
het voor de lokalisering van een ‘gewoonlijke werkland’ namelijk noodzakelijk dat er een
plaats aanwijsbaar is waar de werknemer zijn kantoor heeft en waar de orders van zijn klanten
binnenkomen, terwijl indien hiervan geen sprake is, teruggevallen moet worden op de
algemene bevoegdheidsregel van de woonplaats van de verweerder.772
Het Hof geeft vervolgens nog aan waar in casu bij de ‘waar of van waaruit’-regel rekening mee
gehouden moet worden; namelijk dat de werknemer een kantoor heeft, waar hij bovendien
woonachtig is, van waaruit hij zijn werkzaamheden verricht en waarnaar hij na iedere
zakenreis terugkeert. Daarnaast kan de nationale rechter volgens het Hof nog rekening
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Merk op dat het Hof hier expliciet kiest voor een autonome uitleg van de plaats waar de arbeid moet worden
verricht. Zie hoofdstuk 5 voor het begrip ‘arbeidsovereenkomsten’ en de autonome uitleg ervan.
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Het Hof leunt hier dicht aan tegen AG Jacobs die de ‘voornaamste arbeidsplaats’ (tegenover ‘de gewoonlijke
werkplek’ zoals gebruikt door de Commissie en in het EVO) bepleitte. In de Nederlandse taalversie gebruikt het
Hof overigens echter niet de ‘voornaamste arbeidsplaats’, maar de plaats waar de werknemer ‘hoofdzakelijk’
voldoet aan de verplichtingen jegens de werkgever. In de Engelse versie, hetgeen ook de oorspronkelijke
procestaal is, wordt zowel door de AG als het Hof het woord ‘principal’ gebruikt. Zie AG Jacobs van 26 mei 1993,
C-125/92, ECLI:EU:C:1993:217, ‘Mulox’, nr. 32.
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AG Jacobs van 26 mei 1993, C-125/92, ECLI:EU:C:1993:217, ‘Mulox’, nr. 18. Aan de weerlegging hiervan door
AG Jacobs heb ik niets toe te voegen: ‘Een dergelijk resultaat zou mijns inziens betreurenswaardig en onredelijk
zijn. Het zou even onlogisch zijn om te stellen, dat Smith en Jones beiden evenzeer promotie verdienen en dat
de promotie, teneinde een moeilijke keuze tussen hen te vermijden, aan Brown moet worden gegund, die dat
veel minder verdient’. AG Jacobs van 26 mei 1993, C-125/92, ECLI:EU:C:1993:217, ‘Mulox’, nr. 35.
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houden met de omstandigheid dat de werknemer op het moment dat het geschil ontstond,
de werkzaamheden uitsluitend op het grondgebied van één staat verrichtte (r.o. 25).
502. Kort samengevat gaat het dus om de plaats waar of van waaruit de werknemer
hoofdzakelijk zijn verplichtingen jegens de werkgever vervult, o.a. ingevuld door de
aanwezigheid van een kantoor en de woonplaats, hetgeen duidt op een kwalitatieve invulling
van het werklandbeginsel. Merk nog op dat het Hof, in expliciete navolging van AG Jacobs,773
aldus niet opteert voor een uiteenvallen van de werkplek in situaties waarin in verschillende
landen tegelijk wordt gewerkt, waarbij de rechter op elke werkplek concurrente bevoegdheid
aan zou kunnen nemen.774 Volgens het Hof zou een dergelijke uitleg het gevaar van
onverenigbare beslissingen met zich mee brengen, hetgeen zoveel mogelijk vermeden moet
worden. Paradoxaal genoeg is het precies deze omstandigheid die ervoor zorgt dat deze
bevoegdheidsrechtspraak relevant kan zijn voor het conflictenrecht, waar het in de regel
immers ook gaat om het bepalen van ‘één’ toepasselijk recht.775
2. Rutten
503. Vier jaar na de zaak Mulox, stond in de zaak Rutten de vraag centraal in hoeverre de
uitleg van het Hof in de zaak Mulox ook zou gelden voor de nieuwe versie van het EEX-Verdrag,
waarin inmiddels expliciet het gewoonlijke werklandbeginsel stond opgenomen. Stemt dit
beginsel bijvoorbeeld overeen met de Mulox-invulling van het hoofdzakelijk vervullen van de
verplichtingen jegens de werkgever?776 Ziet een gewoonlijk werklandbeginsel niet eerder op
regelmatige werkzaamheden, boven hoofdzakelijke werkzaamheden?
504. In de zaak Rutten ging het om een soortgelijke situatie als in de zaak Mulox. De
Nederlander Rutten was als handelsvertegenwoordiger in dienst genomen bij de Engelse
vennootschap Cross.777 Hij deed hiertoe voornamelijk Nederland aan, maar één derde van zijn
werkzaamheden vonden eveneens plaats in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en de
Verenigde Staten. Rutten had een kantoor en woonplaats in Nederland van waaruit hij zijn
werk verrichtte en waarnaar hij telkens terugkeerde.
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AG Jacobs van 26 mei 1993, C-125/92, ECLI:EU:C:1993:217, ‘Mulox’, nr. 31.
Zoiets was bijvoorbeeld wel op andere deelgebieden aangenomen. Denk aan de mozaïekregeling die het Hof
in de zaak Shevill invoerde: HvJ 7 maart 195, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61, ‘Shevill’. Dit kreeg later wel een update
voor zaken in het internet in de eDate zaak waar één en ander werd verdisconteerd in het centrum van de
belangen. Zie T. Kruger en F. van Overbeeke, ‘Over het toepassingsgebied van het herkomstlandbeginsel in het
spanningsveld tussen het vrij verkeer en het IPR’, TBH 2013, p. 410-419.
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Paradoxaal omdat deze doelstelling typisch eigen is aan het bevoegdheidsrecht en niet speelt bij het
conflictenrecht. Toch zorgt dit uitgangspunt aldus voor het feit dat de uitleg van het werkland relevant kan zijn
voor het conflictenrecht.
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Batiffol en Lagarde bestrijden bijvoorbeeld een volledige parallel tussen de begrippen ‘hoofdzakelijk’ en
‘gewoonlijk’. Zie H. Battifol et P. Lagarde, ‘Droit international privé’, Revue internationale de droit comparé 1984,
p. 643.
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Voor de nauwkeurigheid: Rutten was eerst in dienst genomen bij een in Nederland gevestigde
dochtervennootschap van de Engelse vennootschap, maar wegens financieel zwaar weer werd de
arbeidsovereenkomst overgeheveld naar de Engelse vennootschap.
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505. Uit het oordeel van het Hof valt op te maken dat de uitleg in de zaak Mulox onverkort
lijkt te gelden voor de nieuwe verdragsversie van het gewoonlijke werkland. Sterker nog, de
opname van specifiek dat begrip vormt volgens het Hof een consolidatie van hetgeen is
overwogen in de zaak Mulox (r.o. 21). Voor het overige voegt het Hof nog toe dat het
belangrijk is dat het gaat om de plaats waarmee het geschil ‘de meest bijzondere band heeft’
zodat naar behoren rekening kan worden gehouden met het streven naar een passende
bescherming van de werknemer als de zwakste contractspartij (r.o. 22). De plaats waarmee
een dergelijke bijzondere band bestaat is vervolgens
‘de plaats waar de werknemer het werkelijke centrum van zijn beroepswerkzaamheden heeft
gevestigd en waar of van waaruit hij in feite het belangrijkste deel van zijn verplichtingen
jegens zijn werkgever vervult’ (r.o. 23).

Het is immers daar waar de werknemer met minder moeite een gerechtelijke procedure kan
aanspannen, terwijl de rechter van die plaats het best in staat is en dus het meest geschikt is
om het op de arbeidsovereenkomst betrekking hebbende geschil te beslechten (r.o. 24). Het
Hof neemt hier het door AG Jacobs reeds onder de zaak Mulox voorgestelde criterium van het
‘werkelijke centrum van de beroepswerkzaamheden’ over.
Traditiegetrouw levert het Hof vervolgens weer een indiciënlijst waarmee rekening gehouden
moet worden, namelijk de omstandigheid dat bijna twee derde deel van de
beroepswerkzaamheden in één staat werd verricht en dat de werknemer in die staat een
kantoor heeft van waaruit hij de werkzaamheden verricht en waar hij naartoe terug keert. Het
Hof mixt hier dus een kwantitatief criterium (tijd) en een kwalitatief criterium (kantoor), ter
invulling van het overkoepelende kwalitatieve criterium van het ‘werkelijke centrum’. Dit is in
overeenstemming met hetgeen AG Jacobs onder deze zaak concludeerde. De AG stelde
immers dat het ‘gevaarlijk’ is te veel gewicht toe te kennen aan het criterium van de arbeidstijd
en te weinig aan de plaats van het centrum van de werkzaamheden.778
506. Overigens werd in de prejudiciële verwijzing ook nog de vraag gesteld in hoeverre de
woonplaats van de werknemer nog relevant kan zijn in de beoordeling. Het is opvallend dat
het Hof hier niet op in gaat. In de zaak Mulox noemde het Hof dit criterium nog wel.779 Zoals
hierna blijkt bij een bespreking van de zaak Schlecker, lijkt dit criterium (indirect) bij de
correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome I een rol te kunnen spelen.
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Conclusie van AG Jacobs van 24 oktober 1996, C-383/95, ECLI:EU:C:1996:417, ‘Rutten’, nr. 35.
Maar ook in die zaak deed het Hof dit meer in het verlengde van het feit dat er een kantoor bestond op die
woonplaats. AG Jacobs onder de zaak Rutten stelt hierover nog: ‘Wat het woonplaatscriterium betreft, volsta ik
met de opmerking, dat dit weliswaar in de omstandigheden van een bepaald geval een relevante factor kan zijn,
maar dat hieraan, om de redenen die ik in mijn conclusie in de zaak Mulox (…) heb uiteengezet, geen beslissende
betekenis mag worden toegekend’ (nr. 36).
779
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3. Weber
507. Zoals AG Jacobs onder de zaak Mulox al opmerkte, was het in die zaak ‘betrekkelijk
gemakkelijk’ de arbeidsovereenkomst te lokaliseren.780 Hetzelfde geldt voor de zaak Rutten.
De zaak Weber wordt echter gekenmerkt door een aanmerkelijk lastiger feitenconstellatie,
hetgeen raakvlakken vertoont met het arbeidsmodel van de hoog nomadische
werkzaamheden in het wegtransport.
In de zaak Weber ging het om de Duitse, en eveneens aldaar woonachtige, Weber die als kok
in dienst was getreden bij een in Schotland gevestigd bedrijf. Zoals Weber zelf stelt, werkte hij
in de periode van juli 1987 tot 21 september 1993 overwegend op het Nederlandse deel van
het continentaal plat door te koken op allerlei aldaar rondvarende schepen en gevestigde
vaste (mijnbouw)installaties. Daarnaast kwam vast te staan dat hij van september 1993 tot 30
december 1993 op een zogenaamde ‘drijvende kraanbak’ op de Deense territoriale wateren
had gewerkt. Na een volgens Weber gegeven onregelmatig ontslag daagde hij zijn Schotse
werkgever voor het Nederlandse gerecht. De Nederlandse Hoge Raad vroeg zich af of het bij
de vaststelling van de gewoonlijke werkplek relevant is om de gehele periode van het
dienstverband in aanmerking te nemen of slechts de laatste periode van het dienstverband.
508. Na een uitgebreide herhaling van de overwegingen uit de zaken Mulox en Rutten, komt
het Hof tot de conclusie dat deze zaken niet afdoende zijn voor de oplossing van het
onderhavige geval omdat de werknemer geen kantoor heeft dat het werkelijke centrum van
zijn beroepswerkzaamheden kon zijn. In dat geval, maar alleen dan, moet gekeken worden
naar ‘de plaats waar de werknemer het belangrijkste deel van zijn arbeidstijd voor zijn
werkgever heeft doorgebracht’ (r.o. 50).781 Volgens het Hof is het kwalitatieve criterium hier
‘immers volkomen irrelevant’ (r.o. 51).782 Het is dus duidelijk, zoals reeds impliciet volgde uit
de zaak Rutten, dat het kwantitatieve criterium enkel subsidiair gebruikt mag worden.
Daarnaast moet volgens het Hof het gehele tijdvak van arbeid in aanmerking genomen
worden. Het Hof nuanceert nog wel door te overwegen dat dit tijdsbeginsel geen toepassing
heeft indien het voorwerp van het geschil, gelet op alle feitelijke gegevens van het geval,
nauwere aanknopingspunten met een andere plaats van arbeid heeft. Als voorbeeld wordt
gegeven een duurzame wijziging van de gewoonlijke werkplaats indien dit volgt uit de

780

AG Jacobs van 26 mei 1993, C-125/92, ECLI:EU:C:1993:217, ‘Mulox’, nr. 30.
Dit leidde uiteindelijk tot HR 31 januari 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AA4725, NJ 2005, 337 m.nt. Th. De Boer. De
Hoge Raad paste de door het Hof gegeven richtlijnen keurig toe door gedetailleerd na te gaan waar en hoelang
de werknemer precies had gewerkt.
782
Het Hof leunt wederom dicht aan tegen AG Jacobs die eveneens onder deze zaak conclusie nam. Conclusie
van AG Jacobs van 18 oktober 2001, C-37/00, ECLI:EU:C:2001:554, ‘Weber’. Nr. 50.
781
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duidelijke wil van partijen. In dat geval moet het meest recente tijdvak van de arbeid in
aanmerking worden genomen (r.o. 52-54).783
Tot slot benadrukt het Hof dat indien sprake is van ten minste twee werkplekken van gelijk
belang of van een onvoldoende vast en nauw verband tussen de verschillende werkplaatsen
met de verrichte arbeid, géén concurrentie bevoegdheid kan worden verleend op beider
plekken. In dat geval moet worden teruggevallen op de plaats van de vestiging waar de
werknemer in dienst is genomen (r.o. 55-56).
4. Pugliese
509. In de zaak Pugliese ging het om weer een andere situatie en ditmaal niet om
werkzaamheden die voor één werkgever in verschillende landen plaatsvonden. In casu was de
Italiaanse werknemer Pugliese tegelijkertijd via twee afzonderlijke arbeidsovereenkomsten in
dienst bij twee verschillende werkgevers, terwijl deze werkgevers onderling een band hadden
doordat de één in de ander 21% van de aandelen had.784 Pugliese werkte voor zijn eerste, in
Italië gevestigde, werkgever in Italië en even later enkel in Duitsland voor zijn tweede, in
Duitsland gevestigde, werkgever. Nu wilde Pugliese op basis van de Duitse werkplek die hij
heeft bij zijn tweede Duitse werkgever, zijn eerste Italiaanse werkgever voor de Duitse
gerechten dagen. De Duitse rechter vroeg zich af of dit mocht.
510. Het Hof overwoog dat dit in principe zou kunnen, maar wel onder specifieke
voorwaarden:
‘(..) de eerste werkgever [kan] slechts (…) worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats
waar de werknemer zijn arbeid voor de tweede werkgever verricht, indien de eerste
werkgever ten tijde van de sluiting van de tweede overeenkomst zelf een belang heeft bij de
uitvoering van de prestatie die de werknemer voor de tweede werkgever, op een door deze
bepaalde plaats, zal verrichten’ (r.o. 23)

Deze toets mag vervolgens niet strikt worden verricht aan de hand van formele en exclusieve
criteria, maar in algemene zin worden beoordeeld op grond van alle omstandigheden van het
concrete geval. Relevante factoren kunnen hier vervolgens zijn: 1. het feit dat de sluiting van
de tweede overeenkomst reeds was gepland toen de eerste overeenkomst werd gesloten; 2.
het feit dat de eerste overeenkomst is gewijzigd in verband met de sluiting van de tweede
overeenkomst; 3. het bestaan van een organieke of economische band tussen beide
werkgevers; 4. het feit dat er tussen de twee werkgevers een overeenkomst is die een kader
schept voor het naast elkaar bestaan van de twee overeenkomsten; 5. het feit dat de eerste
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Dit stemt in grote mate overeen met het voorbeeld dat AG Jacobs gaf (nr. 56). De AG noemde verder nog als
voorbeeld dat een vaste standplaats na een reeks afwisselende tijdelijke detacheringen eveneens kan leiden tot
een groter belang van het recente tijdvak van de arbeidsverhouding (nr. 56).
784
AG Jacobs stelt onder deze zaak dat de werkgevers formeel van elkaar gescheiden waren, maar mogelijk
feitelijk met elkaar verband hielden. Conclusie van AG Jacobs van 1 september 2002, C-437/00,
ECLI:EU:C:2002:511, ‘Pugliese’, nr. 37.
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werkgever gezag blijft uitoefenen over de werknemer; 6. het feit dat de eerste werkgever de
duur kan bepalen van de diensttijd van de werknemer bij de tweede werkgever.
511. Het Hof laat hier uitdrukkelijk meer ruimte voor de omstandigheden van het geval dan
bijvoorbeeld in tussenkomst door Duitsland en de Commissie was bepleit. Zo stelde Duitsland
(typisch) als vereiste dat de band tussen de twee arbeidsovereenkomsten enkel nauw genoeg
is indien de ene onderneming een 100% dochteronderneming van de ander is. De Commissie
daarentegen neemt een afdoende nauwe band aan indien de twee overeenkomsten zo nauw
met elkaar zijn verbonden dat de één niet zonder de andere zou zijn gesloten. AG Jacobs
achtte de Duitse visie te strikt en kon zich meer vinden in het gezichtspunt van de Commissie.
Toch achtte de AG ook dit gezichtspunt in sommige situaties te strikt en stelde de AG voor om
een algemene benadering te kiezen ‘waarin alle factoren worden gewogen die voor of tegen
een nauwe band tussen de overeenkomsten spreken, daarbij in gedachten houdend dat de
onderhavige regel een sterk beschermingsoogmerk heeft’.785 De opsomming van de relevante
factoren die daarop volgde, stemt grotendeels overeen met de hierboven geciteerde
opsomming van het Hof.
5. Crewlink-Ryanair
512. De luchtvaartzaak Crewlink-Ryanair is de eerste transportzaak bij het Hof die specifiek
in de context van het bevoegdheidsrecht wordt gewezen.786 De zaak heeft Belgische wortels,
alwaar Ryanair al behoorlijk wat stof heeft doen opwaaien.787 In casu gaat het enerzijds om
de berucht ‘creatief met de wet omspringende’ Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair en
anderzijds de eveneens Ierse Crewlink die gespecialiseerd is in de werving en opleiding van
cabinepersoneel voor luchtvaartmaatschappijen. Tussen 2009 en 2011 is door Ryanair, al dan
niet via een detacheringsconstructie met Crewlink, cabinepersoneel (stewards en
stewardessen) aangeworven van Portugese, Spaanse en Belgische nationaliteit. In de
arbeidsovereenkomsten wordt de luchthaven van Charleroi aangewezen als thuisbasis van de
werknemer, terwijl de werknemers verplicht waren op minder dan een uur van deze basis te
wonen. In de arbeidsovereenkomsten zijn zowel forumkeuze- als rechtskeuzebedingen
opgenomen ten gunste van Ierland.
Het staat vast dat werknemers: 1. hun werkdagen beginnen en eindigen op de basis in
Charleroi; 2. instructies ontvangen in Charleroi; 3. altijd vanaf Charleroi opstegen om op een
785

Conclusie van AG Jacobs van 1 september 2002, C-437/00, ECLI:EU:C:2002:511, ‘Pugliese’, nr. 63.
HvJ 14 september 2017, C-168/16 (en C-169/16), ECLI:EU:C:2017:688, ‘Nogueira e.a.’. Zie voor een m.i.
correcte toepassing van dit arrest: Rb. Oost-Brabant (ktr. Eindhoven) 4 december 2017,
ECLI:NL:RBOBR:2017:6802. Zie T. Kruger, ‘Waar de werknemer gewoonlijk werkt: een criterium met feitelijke
invulling. 14 september 2017, gevoegde zaken C-168/16, Noqueira e.a./Crewlink en C-169/16, Osacar/Ryanair’,
SEW 2018, p. 333-336.
787
Er zijn in België in de loop der jaren verschillende zaken tegen Ryanair gevoerd. Zie M. Morsa, ‘Dumping social
dans le secteur du transport européen. Appel à un meilleur encadrement européen des pratiques sociales?’, JTT
2014, p. 421-430; R. Ionescu, ‘Abus de droit en droit de l’Union européenne: nouvelles applications, notamment
en matière de transport’, JDE 2015, p. 104.
786

239

specifieke bestemming aan te komen en; 4. bij vertrek vanaf die specifieke bestemming altijd
naar Charleroi terugkeren. Daarnaast staat vast dat wanneer er op één dag meerdere heenen terugvluchten waren, de rotaties in het Europese luchtruim telkens plaatsvonden vanaf
Charleroi en naar Charleroi aan het eind van de dag.788
Ryanair blijkt niettemin enkel Iers recht toe te passen op de arbeidsovereenkomsten. De
werknemers stellen zich op het standpunt dat Crewlink en Ryanair daarentegen het Belgische
arbeidsrecht moeten toepassen en maakten zaken aanhangig bij de Belgische
Arbeidsrechtbank te Charleroi.789
513. Uiteindelijk stelt het Arbeidshof Bergen prejudiciële vragen over de uitleg van het
werklandbeginsel ten aanzien van het bevoegdheidsrecht in de context van arbeid in de
luchtvaartsector. In casu stond de temporeel nog van toepassing zijnde Brussel I-Verordening
centraal, waarin nog enkel de ‘waar’-regel lag besloten: artikel 19 lid 2 sub a Brussel I.
Na erop te wijzen dat in de vaste rechtspraak van het Hof de plaats waar gewoonlijk wordt
gewerkt sinds lange tijd als een essentieel criterium wordt beschouwd en dat bij gelijktijdige
werkzaamheden in meerdere lidstaten de ‘waar of van waaruit’-regel moet worden toegepast
(onder verwijzing naar de zaak Mulox), stelt het Arbeidshof dat de bevoegdheidsvraag in de
context van de luchtvaart ‘een bijzonder probleem’ opwerpt. Meer specifiek vraagt het
Arbeidshof zich af of het werklandbeginsel gelijk kan worden gesteld aan het begrip
‘thuisbasis’ zoals wordt gebruikt in Burgerluchtvaartverordening 3922/91.790/791
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In dit verband is het interessant op te merken dat in het specifieke bedrijfsmodel van Ryanair relatief weinig
in triangulaire routes wordt gevlogen: het betreft veelal heen- en terugvluchten van A naar B en dus bijvoorbeeld
niet vluchten van A via B naar C en via D weer terug naar A. Dit wordt bevestigd door een interview dat ik in de
zomer van 2018 afnam met verschillende werknemers van Ryanair. Meer specifiek werd bevestigd dat in de
overgrote meerderheid van de gevallen steevast op dezelfde dag wordt teruggekeerd naar de thuisbasis, i.c.
België (Charleroi), tenzij de rusttijden dit niet toelaten (als voorbeeld werd gewezen op een vlucht van de
Canarische eilanden naar Zweden). Slechts in enkele gevallen wordt in het aankomstland nog een tweede
tussenstop gemaakt, maar nooit in een ander land dan in het vertrek- (i.c. België) of aankomstland.
789
Zie over het onbegrijpelijke oordeel van die Arbeidsrechtbank dat geen bevoegdheid kan worden
aangenomen: G. van Calster, ‘Ceci n’est pas un base de Ryanair?’, De Juristenkrant 2013, p. 4; F. van Overbeeke,
‘Do we Need a New Conflict-of-Laws Rule for Labour in the European Road Transport Sector? Yes We Do’, in J.
Buelens and M. Rigaux (eds.), From Social Competition to Social Dumping, Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 107122; M. Morsa, ‘Dumping social dans le secteur du transport européen. Appel à un meilleur encadrement
européen des pratiques sociales?’, JTT 2014, p. 421-430.
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Verordening 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische
voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart, Pb.L 333, 47 van 29.12.2000.
791
De oorspronkelijk maar liefst 37 regels tellende, in één doorlopende zin gestelde, prejudiciële vraag van het
Arbeidshof (de geïnteresseerde zij, met sterktewens, verwezen naar r.o. 32) wordt door het Hof geherformuleerd
naar het volgende: ‘Met haar vragen wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of in
geval van een beroep dat is ingesteld door een werknemer die lid is van het boordpersoneel van een
luchtvaartmaatschappij of die ter beschikking van deze laatste is gesteld, voor de vaststelling van de bevoegdheid
van het aangezochte gerecht het begrip „plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt” in de zin van artikel 19,
punt 2, onder a), van de Brussel I-verordening kan worden gelijkgesteld met het begrip „thuisbasis” in de zin van
bijlage III bij verordening nr. 3922/91’ (r.o. 44).
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Bijlage III van die verordening omschrijft dit begrip als volgt:
‘De locatie die door de exploitant aan het bemanningslid is aangewezen en waar het
bemanningslid in de regel een dienstperiode of een reeks dienstperioden aanvangt en
beëindigt, en waar, onder normale omstandigheden, de exploitant niet verantwoordelijk is
voor de accommodatie van het bemanningslid in kwestie’.792

514. Het Hof antwoordt, in navolging van de AG, dat het werklandbeginsel hieraan niet
gelijk kan worden gesteld, één en ander om voldoende ruimte te kunnen laten voor een
feitelijke beoordeling van het werkland, waarbij rekening gehouden moet worden met alle
concrete omstandigheden van het geval. Wel kan de ‘thuisbasis’ een belangrijke aanwijzing
vormen in dit beoordelingskader.793/794 Het Hof benadrukt ook nog dat de gewoonlijke
werkplek evenmin gelijk kan worden gesteld met de vlag van het vliegtuig (de plaats van
registratie).
Het Hof bouwt dit oordeel op door o.a. het onmiskenbare te bevestigen, namelijk dat de ‘waar
of van waaruit’-regel in het bevoegdheidsrecht ook geldt voor de luchtvaartsector. Hierbij
wijst het Hof erop dat, om die plaats in het concrete geval te kunnen bepalen, een aantal
aanwijzingen in aanmerking genomen moet worden. Interessant is dat het Hof ten aanzien
daarvan opmerkt dat
‘door die methode (…) niet alleen de realiteit van de rechtsverhoudingen beter [kan] worden
weergegeven doordat rekening moet worden gehouden met alle factoren die kenmerkend zijn
voor de werkzaamheden van de werknemer (…), maar (…) ook [kan] worden vermeden dat
een begrip als ‘plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt’ wordt
geïnstrumentaliseerd of gaat bijdragen tot het ontstaan van ontwijkingsstrategieën’ (r.o. 62).

Vervolgens herhaalt het Hof ‘gelet op de specifieke kenmerken van de arbeidsverhoudingen
in de vervoerssector’ de aanwijzingen gegeven in de zaak Koelzsch, minus, hetgeen evenmin
gebeurde in de zaak Voogsgeerd, de tweede zin van de indiciënlijst van de zaak Koelzsch (r.o.
63). Voor de luchtvaartsector voegt het Hof daar nog aan toe dat mede in aanmerking
genomen moet worden ‘op welke plaats de luchtvaartuigen aan boord waarvan het werk
gewoonlijk wordt verricht gestationeerd zijn’ (r.o. 64).
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Zie over de verschillende soorten ‘basis’ in de luchtvaartsector: R. Ionescu, ‘Abus de droit en droit de l’Union
européenne: nouvelles applications, notamment en matière de transport’, Journal de droit européen 2015, p.
103.
793
In artikel 8 lid 4 Rome I kan het aanknopingspunt ‘thuisbasis’ in de luchtvaart eveneens een belangrijke rol
spelen. In de zaak Schlecker heeft het Hof immers o.a. de sociale zekerheid aangemerkt als ‘belangrijke factor’
in de bepaling van het nauwst verbonden rechtsstelsel ex artikel 8 lid 4 Rome I, terwijl in de sociale zekerheid
sinds 2012 de ‘thuisbasis’ als principiële aanknopingsfactor geldt voor de luchtvaart (art. 1 lid 4 Verordening
465/2012). Zie nog het volgende hoofdstuk waar de socialezekerheidsregels in de context van het wegtransport
worden besproken.
794
Hierin zag Ryanair niettemin voldoende marge om te bepleiten dat het Hof heeft geoordeeld dat de thuisbasis
niet gelijk kan worden gesteld aan de gewoonlijke werkplek in de zin van artikel 21 Brussel Ibis en dat dit criterium
dus geen relevantie mag hebben: Rb. Oost-Brabant (ktr. Eindhoven) 4 december 2017,
ECLI:NL:RBOBR:2017:6802. De rechtbank pareert dit terecht door erop te wijzen dat het Hof niettemin heeft
geoordeeld dat het een belangrijke factor is.
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515. In dit verband is de conclusie van AG Saugmandsgaard Øe onder deze zaak nog
interessant.795 De AG concludeert namelijk dat het in de omstandigheden van het verrichten
van arbeid in de luchtvaart niet mogelijk is om een plaats vast te stellen ‘waar’ wordt gewerkt.
Letterlijk stelt de AG:
‘Het lijkt mij namelijk moeilijk een overwegend belang toe te kennen aan de door die werknemers
verrichte taken op de luchthaven van vertrek, aan boord van het vliegtuig, of op de luchthaven
van aankomst.’ (nrs. 91-92)

Daarentegen kan volgens de AG wel een plaats ‘van waaruit’ worden vastgesteld. Het Hof
spreekt zich over deze kwestie niet expliciet uit, maar naar resultaat lijkt het oordeel van het
Hof hiervan niet veel te verschillen. Eén en ander is van belang voor de beantwoording van de
vraag welke werkzaamheden in de transportsector nu ‘tellen’ bij het gewoonlijke
werklandbeginsel in de zin van artikel 8 Rome I. Hierop kom ik in het volgende hoofdstuk nog
uitvoerig terug.
F. TUSSENWAARDERING
516. Uit bovenstaande zaken volgt duidelijk dat het gewoonlijke werklandbeginsel een
uiterst feitelijk begrip is, dat hier en daar is opgerekt. Zich baserend op de doelstelling van een
‘passende bescherming’ voor de werknemer, ziet het Hof in de zaak Koelzsch, net als de AG in
die zaak, in de aanknoping aan het gewoonlijke werkland expliciet het favor laboratoris
principe uitgedrukt. Dit zou o.a. moeten leiden tot een ruime uitleg van de aanknopingsfactor.
Deze ruime uitleg komt onder meer tot uiting in de ‘waar of van waaruit’-regel, waarmee dus
een soort standplaatscriterium wordt ingevoerd.
517. De belangrijkste conclusie op deze plaats van de studie is dat het gewoonlijke
werklandbeginsel zowel in het bevoegdheids- als conflictenrecht kan worden toegepast op
situaties waarin werknemers in verschillende landen werken. De ‘waar’-regel wordt door het
Hof expliciet aangevuld met de ‘van waaruit’-regel.796 Het standplaatscriterium heeft
inmiddels voor de drie transportmodaliteiten van de luchtvaart, zeevaart en het wegtransport
een tamelijk vaste plek verworven, hetgeen als gezegd is gecodificeerd in Rome I en Brussel
Ibis. Hoewel dit criterium in het volgende hoofdstuk nog uitvoerig in de context van het
wegtransport wordt gezet en beoordeeld, wordt hier alvast opgemerkt dat het
standplaatscriterium belangrijk is voor de wegtransportsector. In deze sector kan het immers
795

Conclusie van AG Saugmandsgaard Øe van 27 april 2017, C-168/16 (en C-169/16), ECLI:EU:C:2017:312,
‘Nogueira e.a.’.
796
Vergelijk overigens Van Hoek die in 2003 al het volgende opmerkte: ‘Het verdient aanbeveling om de
conflictregel van werknemers in het internationaal transport opnieuw te bezien. (…) Ten aanzien van transport
over de weg/lucht lijkt een nadere precisering van de aanknoping aan de vestiging van de werkgever
noodzakelijk. Vanuit het oogpunt van de bescherming van de werknemer lijkt het aanbeveling te verdienen ook
hier aan te knopen bij de standplaats, de plaats van waaruit de werkzaamheden worden verricht’. Van Hoek, ‘Het
toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten’ 2003, p. 368. Het Hof doet dit nu dus en kiest er daarbij voor de
‘van waaruit’-regel onder te brengen bij het werklandbeginsel en niet bijvoorbeeld bij de aanknopingsfactor van
de vestiging van indienstname.
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moeilijk zijn een werkland voor de hoog mobiele chauffeurs vast te leggen, terwijl vaak wel
een plaats is aan te duiden van waaruit zij werken.
518. Voor wat betreft de invulling van de standplaats is het belangrijk de concrete
omstandigheden van de situatie te betrekken in de beoordeling, terwijl de standplaats niet
louter kan worden geconstrueerd indien sprake is van eenzelfde begin- en eindpunt en de
overige relevante aanknopingspunten elders liggen. In de zaak Koelzsch was AG Trstenjak
hierin duidelijker dan het Hof, maar het Hof ‘corrigeert’ dit in de zaak Crewlink-Ryanair door
de enkele ‘thuishaven’ niet als doorslaggevend te beschouwen en een ruim beoordelingskader
voor te schrijven; één en ander met expliciete nadruk op het belang van het tegengaan van
instrumentalisatie van aanknopingsfactoren en ontwijkingsstrategieën.
Er wordt dus telkens een nauwe band met het concrete geval beoogd bij de invulling van het
gewoonlijke werkland, waarbij de rechter rekening moet houden met een groot aantal
criteria. Dit lijkt op zichzelf een streven dat goed past binnen de ipr-traditie in de Unie. Op
deze manier kan rekening worden gehouden met het ruime assortiment aan omstandigheden
dat zich voor kan doen bij internationale arbeidsverhoudingen. Wel triggert een dergelijke
hoog feitelijke toets tegelijkertijd het gevaar van uiteenlopende toepassingen en kan de
daaruit volgende rechtsonzekerheid marge bieden om de randjes van de wet op te
zoeken.797/798 Dit blijkt effectief uit een aantal van de in het volgende hoofdstuk te bespreken
Belgische en Nederlandse zaken.
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Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht 1959, p. 118. Gamillscheg bekritiseert een ruime uitleg van het
werklandbeginsel en waarschuwt voor het gevaar dat het begrip ´einen wandelbaren juristischen Begriff´ wordt.
Zo merkt Gamillscheg ten aanzien het standplaatsbeginsel als een mogelijke invulling op de gewoonlijke werkplek
op dat een dergelijke uitleg een ‘unbrauchbarer Notbehelf’ is, ‘der die wahren Gründe der Anknüpfung
verschleiert’. Hij vervolgt: ‘Ihr liegt ein wirtschaftliche, nicht mehr rechtliche Argumentation zugrunde, die als
solche nicht nur von den Arbeit der leitenden Angestellten, sondern aller Arbeitnehmer des Unternehmens
gelten würde; und sie stellt den Sinn den Worte auf den Kopf. (…) Nimmt man dem Wort Arbeitsort seine
tatsächliche Bedeutung und macht man aus ihm einen wandelbaren juristischen Begriff, so beraubt man sich
gerade des Hauptgrundes für seine Heranziehung als Anknüpfung, der Ursprünglichkeit und Klarheit, und der
Vorwurf der Fiktion, den man gegen die Lehre vom hypothetischen Parteiwillen erhebt, kehrt sich gegen ihn’.
Kruger merkt in dit verband op dat een constructie dat werknemers gewoonlijk kunnen werken op de plaats van
waaruit zij vertrekken een kunstgreep is. T. Kruger, Noot onder zaak C-29/10, SEW 2011, p. 366.
798
De Boer is ook heel kritisch ten aanzien van een hoog feitelijke uitleg in het bevoegdheidsrecht. De Boer merkt
in dit verband ten aanzien van de zaken Mulox, Rutten en Weber op dat hij de daarin ingeslagen weg door het
Hof ‘onbegrijpelijk’ vindt. Zo stelt hij: ‘Criteria als ‘de belangrijkste werkzaamheden’, ‘hoofdzakelijk’, ‘het
werkelijke centrum’ of ‘het grootste deel van de arbeidstijd’ vereisen een afweging van concrete
omstandigheden die zich slecht verdraagt met de rechtszekerheid waarnaar juist in het formele i.p.r. gestreefd
moet worden. Open normen passen niet in een internationale bevoegdheidsregeling. Het procesverloop in de
onderhavige zaak demonstreert op pijnlijke wijze dat dergelijke regels en criteria met name door de gedaagde
kunnen worden aangegrepen om de zaak te vertragen en de eiser te ontmoedigen.’ Noot T. de Boer, NJ 2005,
337. Zie in gelijke zin T. Kruger, Noot onder zaak C-29/10, SEW 2011, p. 365; A. van Hoek, ‘Heiko Koelzsch tegen
Groothertogdom Luxemburg’, AA 2011, p. 655. Eén en ander lijkt eveneens, paradoxaal genoeg, te steken vanuit
de doelstelling van werknemersbescherming. Zoals bijvoorbeeld De Boer en Van Hoek erop wijzen gelden in het
arbeidsrecht vaak korte verval- en verjaringstermijnen, waarop lange procedures een directe bedreiging kunnen
vormen. Noot Th. de Boer, NJ 2005, 337; A. van Hoek, ‘Heiko Koelzsch tegen Groothertogdom Luxemburg’, AA
2011, p. 655. De Boer wijst erop dat in de zaak Weber tussen de dagvaarding in eerste aanleg en de uiteindelijke
beslissing van het Hof Amsterdam na terugverwijzing door de Hoge Raad 10 jaar zit en dat het tot het door Weber
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519. Uit de ruime uitleg van het werklandbeginsel volgt tegelijkertijd een duidelijke
rangorde tussen enerzijds het gewoonlijke werkland en anderzijds de vestiging van
indienstname. Deze uitleg is wenselijk in de huidige maatschappelijke werkelijkheid van de
interne markt en de geliberaliseerde transportsector. Hierin heeft de aanknopingswaarde van
de vestiging van indienstname ingeboet, terwijl deze aanknopingsfactor vanuit het oogpunt
van de interne sociale concurrentieproblematiek voor problemen kan zorgen: uitgegaan van
een formele invulling, wordt in deze toets immers geen rekening meer gehouden met de
plaats van de werkzaamheden. Hoewel de toepassing van het werklandbeginsel in combinatie
met de onbepaalde en door de partijbedoeling geinspireerde tijdelijkheidsfictie in sommige
situaties eveneens problematisch kan zijn vanuit het oogpunt van interne sociale
concurrentie, doet deze aanknopingsfactor meer recht aan de interne sociale
concurrentieproblematiek.

V. DE VESTIGINGSPLAATS VAN INDIENSTNAME EX ARTIKEL 8 LID 3 ROME I
A. TEKST EN INLEIDENDE UITLEG
520. Het is niet onder elke omstandigheid mogelijk om aan te knopen bij het gewoonlijke
werkland, simpelweg omdat een dergelijk vast werkland afwezig kan zijn. Artikel 8 lid 3 Rome
I legt de subsidiaire aanknopingsfactor vast:
‘Indien het toepasselijke recht niet overeenkomstig lid 2 kan worden vastgesteld, wordt de
overeenkomst beheerst door het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de
werknemer in dienst heeft genomen.’799

521. Ook deze aanknopingsfactor komt rechtstreeks uit het EVO, namelijk artikel 6 lid 2 sub
b. Wel is sprake van een tekstuele wijziging: er wordt nu verduidelijkt dat eerst gekeken moet
worden naar de aanknopingsfactor in lid 2 bij het vaststellen van het toepasselijk recht. Dit
was in het EVO iets anders. Daarin werd namelijk bepaald dat indien de werknemer ‘niet in
eenzelfde land gewoonlijk zijn arbeid verricht’, het land van de vestiging van indienstname
relevant is.

gevorderde ‘wedertoelating tot de werkzaamheden’ wel niet meer zal komen. Zie voor een truc ter vermijding
van deze problematiek: Rb. Oost-Brabant (ktr. Den Bosch) 8 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:18 (Szabo
c.s./Van Den Bosch & Silo-Tank). In deze wegtransportzaak stonden hoog mobiele werkzaamheden centraal en
kon uit de feiten allerminst gemakkelijk worden afgeleid in hoeverre Nederland het gewoonlijke werkland zou
zijn (hetgeen uiteindelijk t.a.v. het conflictenrecht in eerste aanleg wel werd aangenomen, maar in hoger beroep
in Hongarije werd gelokaliseerd). De rechter overweegt niettemin dat hetgeen bij dagvaardig of verzoekschrift is
gesteld, beslissend is voor de bevoegdheid (o.b.v. HR 8 oktober 1993, JAR 1993, 244). Nu de eisers hebben gesteld
gewoonlijk te werken in Nederland, nam de rechter daarop simpelweg bevoegdheid aan.
799
Dit is uiteraard niet het enige denkbare alternatief voor een aanknoping aan de werkplek. In expat situaties
of bij uitzendingen naar koloniën werd bijvoorbeeld veelal aangeknoopt aan de gemeenschappelijke
nationaliteit. Zie voor een algemene bespreking van de verschillende aanknopingsfactoren die gebruikt kunnen
worden: Fallon, Analyse jurimetrique de la loi applicable au contrat de travail 1989, p. 36-42; Van Hoek,
Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 228-235.
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In die zin kon gedacht worden dat de Verdragsopstellers hebben bedoeld twee verschillende
aanknopingsfactoren te geven die zien op twee verschillende feitenconstellaties, zonder dat
er persé een rangorde tussen de twee bestaat: indien er in één land gewoonlijk wordt gewerkt
is het recht van dat land toepasselijk, indien in twee of meer landen wordt gewerkt is het recht
van het land van de vestiging van indienstname toepasselijk.800 Vergelijk tegen deze
achtergrond ook de hierboven aangestipte argumentatie van Luxemburg in tussenkomst bij
de zaak Koelzsch. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de invulling van deze factoren (zie
hierna bij de tussenwaardering). Uit artikel 8 lid 3 Rome I blijkt nu duidelijker sprake van een
rangorde. Dit was ook de bedoeling van de Commissie waar het opmerkt dat de
aanknopingsfactor uit artikel 8 lid 3 Rome I minder vaak zal worden toegepast.
522. Net als bij het gewoonlijke werklandbeginsel, blijft een toelichting op (de keuze van)
de aanknopingsfactor van de vestiging zowel bij het EVO als Rome I achterwege. Ook wordt in
de considerans van Rome I geen handreiking geboden.
B. ALGEMENE ACHTERGROND
523. De aanknoping aan de vestiging van de werkgever speelt van oudsher een belangrijke
rol in het conflictenrecht inzake arbeid.801 Dit is niet anders in de Belgische traditie van vóór
het EVO.802 In het bijzonder voor de (weg)transportsector heeft deze aanknoping een
belangrijke rol gespeeld.
524. Er bestaan verschillende argumenten ten gunste van een aanknoping aan de vestiging
van de werkgever. Het is bijvoorbeeld praktisch voor de werkgever om hetzelfde recht toe te
kunnen passen op hun in verschillende landen werkzame werknemers. 803 Tegelijkertijd
worden werknemers in dienst bij dezelfde onderneming hetzelfde behandeld, ongeacht de
werkplek.
525. Grusic wijst er nog op dat er sterke argumenten bestaan voor de toepassing van de
vestiging (in de specifieke context van de variant van ‘employers principal place of business’)
in situaties waarin deze aanknoping samenvalt met de gemeenschappelijke nationaliteit van
partijen, of met de gewoonlijke verblijfplaats van partijen: ‘In such cases, the parties may not
reasonably contemplate the application of any other law, especially if the work is performed
in a country whose law is based on fundamentally different notions or contains low
employment standards’.804

800

Duidelijk anders ten aanzien van deze teleologische interpretatie: HvJ 15 december 2011, C-384/10,
ECLI:EU:C:2011:842, ‘Voogsgeerd’, r.o. 34 en Conclusie van AG Trstenjak van 8 september 2011, C-384/10,
ECLI:EU:C:2011:564, ‘Voogsgeerd’, nr. 69.
801
Zie bijvoorbeeld Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969.
802
Zie Fallon, Analyse jurimetrique de la loi applicable au contrat de travail 1989, p. 40.
803
Zie L. Merret, Employment Contracts in Private International Law, Oxford, Oxford University Press, 2011, p.
167; Grusic, The European Private International Law of Employment 2015, p. 35.
804
Grusic, The European Private International Law of Employment 2015, p. 36.
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526. Het argument van Gleichlauf met bepaalde dwingendrechtelijke arbeidswetten van
het land van de vestiging van de onderneming kan hier, net als bij een aanknoping aan de
werkplek, eveneens tot op zekere hoogte opgaan. Hoewel de meeste arbeidswetten
afstemmen op de feitelijke werkplek, bestaan er arbeidswetten die zich primair richten op de
onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Medezeggenschapswet.805
527. Afhankelijk van de specifieke invulling, kan deze aanknoping nog als voordeel hebben
dat het een ‘hard and fast rule’ is en in die zin rechtszekerheid biedt bij het toe te passen recht.
Specifiek ten aanzien van de in artikel 8 lid 3 Rome I gebezigde variant van de
indienstnemende vestiging van de werkgever wijst AG Trstenjak erop dat een aanknoping
hieraan het voordeel biedt dat de regel voorspelbaar is, in tegenstelling tot aanknoping aan
zuiver feitelijke omstandigheden, zoals de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht.
Bovendien kan deze laatste plaats in de loop van de arbeidsovereenkomst nog veranderen.
De vestiging van indienstname daarentegen blijft stabiel, ook indien de onderneming zelf
verhuist of bij een langdurige detachering van de werknemer in het buitenland. Tot slot stelt
de AG dat de plaats van indienstneming het duidelijkst aangeeft waar de werknemer voor het
eerst in de structuur van de onderneming is opgenomen: ‘Juist bij dienstverbanden die van de
werknemer grote mobiliteit verlangen, dient dit criterium het best de continuïteit van de
rechtsbetrekkingen tussen de partijen bij de overeenkomst’ (nr. 68).
528. Zoals al veelvuldig in deze studie is opgemerkt, geldt vervolgens om verschillende
redenen dat een aanknoping aan de vestiging specifiek voor de wegtransportsector vóór de
liberalisatie zo gek nog niet was. Dit constitueerde immers vaak een nauwe band, terwijl een
aanknoping aan de vestiging in overeenstemming is met het transportrecht dat o.a. ten
aanzein van de vergunningverlening afstemt op de vestigingsplaats van de onderneming.
529. In de huidige interne markt krijgt deze aanknopingsfactor echter een andere betekenis.
Een nauwe band met de werkzaamheden c.q. arbeidsovereenkomst hoeft dit immers niet
meer mee te brengen. Daarnaast zijn bij de aanknoping vanuit het oogpunt van
werknemersbescherming vraagtekens te zetten. Zo is de plaats van vestiging eenzijdig te
bepalen door de werkgever, hetgeen manipulatie en ‘ontwijkingsstrategieën’ in de hand kan
werken.806
530. Net als bij het werklandbeginsel verschilt de precieze invulling van de vestiging van de
onderneming in de lidstaten. De aanknopingsfactor laat immers ook veel interpretatievragen
open. Gaat het bij de vestiging bijvoorbeeld om de organisatie waarin de werknemer is
geïntegreerd, zoals in Duitsland wel Eingliederung wordt genoemd, of is sprake van een meer
contractuele focus waarin het gaat om de oorspronkelijke contractspartij bij de
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Zie uitvoerig Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 231.
Zie in gelijke zin Conclusie van AG Trstenjak van 8 september 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:564,
‘Voogsgeerd’, nr. 71.
806
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arbeidsovereenkomst? En wordt met de ‘vestiging’ enkel vennootschappen met
rechtspersoonlijkheid bedoeld? Of kunnen ook andersoortige vestigingen hieronder vallen?
C. DE VESTIGING VAN DE INDIENSTNAME IN DE ZIN VAN ROME I
531. In artikel 8 lid 3 Rome I wordt gespecificeerd dat het gaat om de vestiging waar de
werknemer in dienst is genomen. De bepaling heeft in Rome I expliciet een secundair karakter
gekregen. Het dient voornamelijk als ‘hard and fast rule’, hetgeen ten goede komt aan de
rechtszekerheid.
532. Zoals hierna blijkt, krijgt het begrip een formele invulling, hetgeen ervoor zorgt dat de
enkele aanwezigheid van de aanknopingsfactor in de aanknopingsladder van artikel 8 Rome I
ipso facto geen rekening houdt met interne sociale concurrentie: er wordt geen rekening
gehouden met de locatie van de verrichte werkzaamheden. Dit vormt de vierde barst in het
arbeidsrechtelijke territorialiteitsbeginsel. Vanuit het oogpunt van interne sociale
concurrentie is het belangrijk dat deze factor geen grote rol speelt in artikel 8 Rome I. Gelet
op de zwakke band die het kan creëren, kan het in dat geval immers nauwelijks een vanuit dat
oogpunt gerechtvaardigd verwijzingsresultaat opleveren.
D. DE INVULLING VAN DE VESTIGING VAN INDIENSTNAME DOOR HET HOF: DE ZAAK VOOGSGEERD
533. In de zaak Voogsgeerd geeft het Hof uitleg aan de secundaire aanknopingsfactor van
artikel 8 lid 3 Rome I (strikt genomen ten aanzien van artikel 6 lid 2 sub b EVO). 807 Meer
specifiek buigt het Hof zich in deze zaak, enkele maanden na de zaak Koelzsch, over de vraag
hoe de aanknopingsfactor van de indienstnemende vestiging ex artikel 6 lid 2 sub b EVO
uitgelegd dient te worden in de context van de internationale zeevaart. Koekenstad
Antwerpen vormt in casu het strijdtoneel.
534. Op 7 augustus 2001 treedt Nederlander Voogsgeerd formeel in dienst bij de in
Luxemburg gevestigde Navimer door daartoe een arbeidsovereenkomst te tekenen in
Antwerpen ten kantore van de aan Navimer gelieerde onderneming Naviglobe. Er wordt een
rechtskeuze uitgebracht ten gunste van Luxemburg. Ruim een half jaar werkt Voogsgeerd als
eerste machinist aan boord van twee schepen die toebehoren aan Navimer. Het vaargebied
strekt zich uit over de Noordzee.
Dan wordt Voogsgeerd ontslagen door Navimer. Voogsgeerd daagt daarop zowel Naviglobe
als Navimer voor de Arbeidsrechtbank te Antwerpen en vordert dat deze ondernemingen er
hoofdelijk toe worden veroordeeld hem een ontslagvergoeding te betalen ex de Belgische
Arbeidsovereenkomstenwet (Wet van 3 juli 1978).
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HvJ 15 december 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:842, ‘Voogsgeerd’. Zie A. van Hoek, ‘Zaak-384/10:
Voogsgeerd/Navimer: Het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten in de zeevaart’, NTER 2012, p. 245-251.
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535. Na bot gevangen te hebben bij de rechtbank, gaat Voogsgeerd in hoger beroep. Het
Arbeidshof Antwerpen overweegt dat het Luxemburgse recht van toepassing is, omdat daar
de relevante vestiging ligt die Voogsgeerd in dienst heeft genomen ex artikel 6 lid 2 sub b EVO.
Factoren die hierbij van belang werden geacht lagen in de feiten dat: 1. Voogsgeerd zijn arbeid
niet gewoonlijk in een zelfde lidstaat had verricht; 2. Voogsgeerd geen arbeidsovereenkomst
met Naviglobe had; 3. het loon door Navimer werd betaald en; 4. Voogsgeerd was aangesloten
bij de Luxemburgse ziektekostenverzekering. Anderzijds zou Voogsgeerd niet hebben
aangetoond dat hij hoofdzakelijk op de Belgische territoriale wateren had gewerkt. Dat
Antwerpen moest worden beschouwd als de plaats waar hij steeds aan boord ging en de
instructies voor elke opdracht kreeg, zoals expliciet door Voogsgeerd werd gesteld en door
het Arbeidshof bewezen werd geacht, deed hieraan niets af.
Voogsgeerd gaat hierop in cassatie. Het Hof van Cassatie overweegt dat Naviglobe in
Antwerpen de vestiging van effectieve tewerkstelling is en kan worden beschouwd als
vestiging in de zin van artikel 6 lid 2 sub b EVO. Het Hof van Cassatie schorst derhalve de zaak
en stelt de prejudiciële vraag of onder het vestigingsbegrip in de zin van artikel 6 lid 2 sub b
EVO moet worden verstaan: 1. het land waar zich de vestiging van de werkgever bevindt die
volgens de arbeidsovereenkomst de werknemer in dienst heeft genomen of 2. het land waar
zich de vestiging bevindt waaraan de werknemer voor zijn effectieve tewerkstelling is
verbonden, ook al verricht deze zijn arbeid niet gewoonlijk in een zelfde land.
Daarnaast stelt het Hof van Cassatie nog drie vragen. De tweede vraag ziet erop of de plaats
waar de werknemer, die niet gewoonlijk in eenzelfde land werkt, zich dient aan te melden en
de administratieve onderrichtingen, alsmede de instructies voor het uitvoeren van zijn
werkzaamheden ontvangt, dient te worden gezien als de plaats van effectieve tewerkstelling
in de zin van de eerste vraag. Vervolgens vraagt het Hof van Cassatie zich af of de vestiging
moet beantwoorden aan bepaalde formele vereisten zoals het bezit van
rechtspersoonlijkheid.808
536. In de voorafgaande opmerkingen van het Hof wordt erop gewezen dat de door het
Belgische Hof van Cassatie genoemde criteria ‘meer overeenstemming lijken te vertonen met
sub a dan met de sub b (…) geformuleerde criteria’ (r.o. 31). Daarnaast wijst het Hof erop dat,
onder verwijzing naar de zaak Koelzsch, eerst op grond van de aangedragen criteria dient te
worden bezien of er een gewoonlijk werkland kan worden vastgesteld (r.o. 33). Volgens het
Hof blijkt uit de formulering van artikel 6 EVO immers dat de wetgever ‘een rangorde’ wilde
vaststellen tussen sub a en b (r.o. 34). Deze uitlegging vindt voorts steun in het doel van artikel
6 EVO, namelijk het verlenen van een passende bescherming aan de werknemer (r.o. 35).

808

Tot slot stelt het Hof van Cassatie de vraag of de vestiging van een andere vennootschap, met wie de
vennootschap-werkgever bindingen heeft, dienst kan doen als vestiging ex art. 6 lid 2 sub b EVO, ook al is het
werkgeversgezag niet overgedragen aan die andere vennootschap. Het antwoord van het Hof op deze vraag is al
behandeld in het vorige hoofdstuk bij de bespreking van triangulaire arbeidsverhoudingen.
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Daarna herhaalt het Hof hoe het gewoonlijke werkland dient te worden uitgelegd, met hier
en daar specificaties zoals hierboven is besproken.
537. Vervolgens worden vragen 1 en 2 gezamenlijk behandeld en komt het Hof tot de
conclusie dat de elementen van effectieve tewerkstelling die spelen onder sub a, niet tevens
van belang kunnen zijn voor sub b (r.o. 44). Het Hof steunt hier met name op de analyse van
de AG, die het rechtszekerheidsbeginsel in grote mate toeschrijft aan de aanknoping onder
sub b en derhalve een formele interpretatie voorschrijft waarbij geen rekening kan worden
gehouden ‘met elementen die niet uitsluitend betrekking hebben op het sluiten van de
arbeidsovereenkomst’ (r.o. 45).809 Het Hof vervolgt:
‘Het gebruik van de term ‘in dienst heeft genomen’ (…) doelt immers duidelijk alleen op het
sluiten van deze overeenkomst of, in het geval van een feitelijke arbeidsbetrekking, op het
ontstaan van de arbeidsbetrekking en niet op de modaliteiten van de effectieve tewerkstelling
van de werknemer’ (r.o. 46).

Het Hof noemt sub b hier expliciet een ‘restcriterium’ ten aanzien waarvan enkel een strikte
uitleg ten volle kan verzekeren dat het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht
voorzienbaar is (r.o. 47).
Vervolgens wijst het Hof erop dat de indienstnemende vennootschap niets van doen heeft
met de omstandigheden waarin het werk wordt verricht, en derhalve de omstandigheid dat
deze onderneming ergens vestigingen heeft niet van belang is voor de vaststelling van deze
plaats van vestiging (r.o. 48).
Een uitzondering wordt vastgesteld in die situatie dat de onderneming die de
arbeidsovereenkomst heeft gesloten in werkelijkheid in naam en voor rekening van een
andere onderneming heeft gehandeld. In dat geval kan sub b wijzen naar het recht van de
vestiging van laatstgenoemde onderneming (r.o. 49).
Het Hof concludeert dat geen rekening gehouden mag worden met elementen betreffende
het verrichten van de arbeid, maar alleen met elementen betreffende de procedure van het
sluiten van de overeenkomst, zoals de vestiging die de personeelsadvertentie heeft
gepubliceerd en de vestiging die het indienstnemingsgesprek heeft gevoerd (r.o. 50).
538. Op de derde vraag antwoordt het Hof dat geen rechtspersoonlijkheid is vereist om te
vallen onder het begrip ‘vestiging’ in de zin van sub b. Het doelt op elke vaste inrichting van
een onderneming. Daarom kunnen niet alleen dochterondernemingen en agentschappen,
maar ook andere eenheden, zoals kantoren van een onderneming, vestigingen zijn in de zin
van sub b (r.o. 54). Wel preciseert het Hof dat het moet gaan om een ‘bestendige vestiging’
809

De AG onderscheidt twee benaderingen voor art. 6 lid 2 sub b EVO: namelijk een feitelijk criterium (effectieve
tewerkstelling) en een formeel criterium (de plaats van de vestiging die volgens de arbeidsovereenkomst de
werknemer in dienst heeft genomen). Zie Conclusie van AG Trstenjak van 8 september 2011, C-384/10,
ECLI:EU:C:2011:564, ‘Voogsgeerd’, nr. 30.
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en dat de zuiver tijdelijke aanwezigheid in een staat van een lasthebber van een onderneming
uit een andere staat om werknemer in dienst te nemen niet kan worden beschouwd als
vestiging die de overeenkomst bij eerstgenoemde staat aanknoopt. Anders zou sub b
neerkomen op een aanknoping aan de plaats van het sluiten van de overeenkomst, en dat is
expliciet niet de bedoeling (r.o. 55).810 Belangrijk is verder dat het Hof oordeelt dat in beginsel
is vereist dat de vestiging ex sub b behoort tot de onderneming die de werknemer in dienst
neemt, hetgeen wil zeggen dat dit een wezenlijk onderdeel vormt van de structuur van de
onderneming (r.o. 57).
E. TUSSENWAARDERING
539. Zoals uit de zaak Koelzsch al volgde, wordt ondubbelzinnig bevestigd dat in de
transportsector het alleen uitvlaggen niet kan bewerkstelligen dat het arbeidsrecht van het
nieuwe vestigingsland toepasselijk is. Ook in deze sector, waarin per definitie gelijktijdig in
verschillende landen wordt gewerkt is de gewoonlijke werkplaats de eerst aangewezen
aanknopingsfactor om uit te maken welk arbeidsrecht toepasselijk is. In de zaak Voogsgeerd
wordt nu ook elke twijfel weggenomen omtrent de aanknoping aan postbussen. Het Hof
benadrukt dat sprake moet zijn van een ‘bestendige vestiging’. Dit gaat
manipulatiemogelijkheden tegen. In de uitspraken lijkt rekening te zijn gehouden met het
nieuwe geliberaliseerde transportlandschap en de daarmee samenhangende sociale
ontwikkelingen.
540. De vestigingsplaats krijgt hierbij vanuit ipr-oogpunt gezien een louter formele invulling.
Dit is te begrijpen, gelet op het reeds ruim uitgelegde werklandbeginsel.811 Het is logisch dat
de factoren die spelen bij de invulling van de gewoonlijke werkplek niet ook relevant kunnen
zijn bij de invulling van het vestigingsbegrip. Bovendien lijkt de rechtszekerheid en
voorzienbaarheid bij een dergelijke uitleg inderdaad gebaat. In het verlengde daarvan gaat
het in de toets van artikel 8 lid 3 Rome I met name om elementen die het begin van de
arbeidsovereenkomst kenmerken: de plaats waar de vacature werd gepubliceerd en waar de
sollicitatiegesprekken zijn gevoerd.
Enige negatieve gevolgen van een formele invulling, zoals het risico dat een nauwe band
ontbreekt en de manipulatiemogelijkheden van de werkgever (Voogsgeerd wijst op het sluiten
van een overeenkomst met een moedermaatschappij met het enkele doel in het buitenland
te werken voor het filiaal van die maatschappij), lijken grotendeels ondervangen te kunnen
worden. Zo blijft de vestiging van indienstname een secundair criterium, waarbij het ruime
werklandbeginsel veel situaties beslaat. Daarnaast kan het andere deel van de
810

De plaats waar de arbeidsovereenkomst is getekend (in de overeenkomst bekend onder de lex loci contractus)
is nooit echt een populaire aanknopingsfactor geweest voor het arbeidsrecht. Vergelijk Szaszy, Conflict of laws
1974, p. 142.
811
Vergelijk Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 232, waarin Van Hoek opmerkt dat er
een nauwe samenhang bestaat tussen de invulling van het locus laboris-begrip en de invulling van de (meestal
secundaire) aanknoping aan de werkgever.
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aanknopingsladder, de correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome I, het verwijzingsresultaat
corrigeren indien geen sprake zou zijn van een nauwe band.812
541. Het is belangrijk dat de vestiging werkelijk betrokken is geweest bij de aanwerving,
hetgeen als gezegd kan blijken uit de plaats waar de vacature is gepubliceerd en waar de
sollicitatiegesprekken zijn gevoerd. Meer concreet leidt dit er bijvoorbeeld toe dat in een
concern waar dergelijke handelingen bijvoorbeeld door vestiging A zijn verricht, terwijl de
arbeidsovereenkomst wordt getekend op een vestiging B, deze vestiging B enkel op die grond
niet een vestiging kan zijn in de zin van artikel 8 lid 3 Rome I. De door het Hof bepaalde
uitzondering ten aanzien van vertegenwoordiging biedt voorts mogelijkheden misbruik op dat
vlak tegen te gaan.
542. Waar de vestiging formeel wordt geïnterpreteerd ten aanzien van het ipr, krijgt het
vestigingsbegrip zelf een ruime invulling en kan het eveneens zien op kantoren, filialen enz.
Het Hof specificeert hierbij dat de vestiging een wezenlijk onderdeel vormt van de structuur
van de onderneming. Hier kunnen zich vennootschapsrechtelijk-technische vragen opdringen
inzake wanneer een vestiging nu kan worden toegerekend aan een onderneming.813 Het Hof
blijft hierover stil. Dit is een moeilijke vraag wanneer bijvoorbeeld sprake is van twee juridisch
vennootschappelijk afgescheiden rechtspersonen, maar waarbij de aandeelhouder of
directeur wel hetzelfde is.814 Dit was de feitenconstellatie van bijvoorbeeld de zaak
Voogsgeerd en de hierna nog te bespreken Nederlandse wegtransportzaken De Mooy, Vos en
Van Den Bosch/Silo-Tank. Het is dan de vraag in hoeverre een EU15 vestiging gekwalificeerd
zou kunnen worden als vestiging in de zin van artikel 8 lid 3 Rome I ten aanzien van
werknemers die officieel in dienst zijn getreden bij een van die EU15 juridischvennootschappelijk afgescheiden EU13 vestiging, maar waarbij feitelijk op de EU15 vestiging
de sollicitatiegesprekken zijn gevoerd en waar werknemers zijn geronseld via
personeelsadvertenties. Het praktisch belang van dit vraagstuk in de context van artikel 8 lid
3 Rome I is evenwel geringer geworden, gelet op het sterk secundaire karakter van de
aanknopingsfactor. Indien werknemers in deze situatie bijvoorbeeld tevens werken op of
vanaf de EU15 vestiging en daar enige organisatie plaatsvindt, zal de situatie in de regel
gevangen worden door artikel 8 lid 2 Rome I.
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AG Trstenjak wijst hier eveneens op: Conclusie van AG Trstenjak van 8 september 2011, C-384/10,
ECLI:EU:C:2011:564, ‘Voogsgeerd’.
813
Zie uitgebreid Van Hoek en Houwerzijl, De toepassing van de Nederlandse transport-cao op chauffeurs in het
Europese wegtransport 2008, p. 62.
814
Meer specifiek kan het dan worden afgevraagd of het feit dat deze entiteiten juridisch-vennootschappelijk
gezien zijn gescheiden genegeerd kan worden voor doeleinden van de conflictenrechtelijke vaststelling van een
vestiging. Dit vraagstuk speelt eveneens in talloze andere rechtsgebieden zoals het arbeidsrecht, maar ook in het
onrechtmatige daadsrecht (bijv. steeds meer in de context van maatschappelijk verantwoord ondernemen
waarin een vennootschap in de supply chain aansprakelijk kan worden gehouden door (milieu)schade
veroorzaakt door andere niet gelieerde vennootschappen). Zie in het algemeen: R. Thompson, ‘Piercing the
Corporate Veil: An Empirical Study’, Cornell Law Review 1991, p. 1036-1074.
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543. In het verlengde hiervan kan de vraag worden gesteld wanneer eigenlijk nog sprake
kan zijn van situaties die vallen onder artikel 8 lid 3 Rome I. Wat is eigenlijk nog de
toegevoegde waarde van dit artikellid? Op zich is nog een aantal situaties denkbaar. Zo kan
naar analogie gewezen worden op de zaak Weber. Hierin heeft het Hof immers geoordeeld
dat de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht mogelijk niet kan worden vastgesteld,
‘omdat er ten minste twee plaatsen van arbeid van gelijk belang zijn of omdat geen van de
verschillende plaatsen (…) een voldoende vast en nauw verband heeft met de verrichte arbeid
(…)’. In het volgende hoofdstuk wordt dit nog besproken bij de toepassing van deze
aanknopingsfactor op situaties in het wegtransport.
544. Vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie is het gunstig te waarderen dat
aan het vestigingsbegrip ex artikel 8 lid 3 Rome I een secundair belang toekomt, gelet op het
feit dat de formele invulling ervan geen rekening houdt met de verrichte werkzaamheden en
bovendien geen garantie biedt voor de aanwijzing van het nauwst verbonden rechtsstelsel
waarin de werknemer geacht kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed.
545. Wel wordt hier volledigheidshalve gewezen op het feit dat het verdedigd kan worden
dat het EVO op zichzelf ook ruimte had geboden voor een andere invulling van het
vestigingsbegrip, waardoor deze aanknopingsfactor meer rekening zou houden met de
interne sociale concurrentie en een nauwe band. Zoals er hierboven bij de tekst en inleidende
uitleg van artikel 8 lid 3 Rome I al op werd gewezen, volgt het niet perse ondubbelzinnig uit
het EVO dat sprake zou moeten zijn van een rangorde tussen beide aanknopingsfactoren.
Indien geen rangorde zou bestaan en het wordt aangenomen dat beide factoren sec zien op
verschillende situaties, zouden er nauwelijks bezwaren bestaan tegen het overlappen van de
relevante gezichtspunten bij de invulling van de factoren, precies omdat deze
aanknopingsfactoren niet op dezelfde feitenconstellatie kunnen worden toegepast: indien
gewoonlijk wordt gewerkt in één land wordt dan vanzelfsprekend belang gehecht aan de
locatie van de werkzaamheden, maar eveneens bij werkzaamheden in verschillende landen
waarop het vestigingsbeginsel wordt toegepast kan dan zonder meer rekening gehouden
worden met de effectieve tewerkstelling. Zoals volgt uit voorgaande, legde het Hof het EVO
in de zaken Koelzsch en Voogsgeerd anders uit.
Vanuit het oogpunt van de interne sociale concurrentie is de door de wetgever en het Hof
gekozen route echter te verkiezen. De toepassing van het vestigingsbegrip met effectieve
tewerkstelling impliceert immers het vereiste van de aanwezigheid van een vestiging (of een
filiaal o.i.d.) van de werkgever, terwijl dit bij de invulling van de standplaats niet noodzakelijk
lijkt. Dit maakt het criterium van de standplaats eerder toepasbaar op de zeer uiteenlopende
aard van de werkzaamheden in het wegtransport, hetgeen ruimte laat tot het ook in die
situaties kunnen vaststellen van het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer
geacht kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed.
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546. Afsluitend kan wel nog de vraag worden gesteld in hoeverre de formeel ingevulde
secundaire aanknopingsfactor van de vestiging nog recht heeft van bestaan: het waarborgt
niet in de eerste plaats een nauwe aanknoping en er wordt geenszins rekening gehouden met
de verrichte werkzaamheden en de aldaar geldende dwingende bepalingen. Dit zaagt aan het
bestaansrecht van een dergelijke aanknopingsfactor in een conflictregel die het toepasselijk
arbeidsrecht vaststelt. De verdediging van deze factor op basis van overwegingen in de sfeer
van de rechtszekerheid is relatief, gelet op het reeds marginale belang van de factor in de
conflictregel. Een schrapping van deze aanknopingsfactor zou wellicht de puntjes op de i
kunnen zetten (zie ook o.a. het volgende hoofdstuk).

VI. DE CORRECTIECLAUSULE EX ARTIKEL 8 LID 4 ROME I
A. TEKST EN INLEIDENDE UITLEG
547. Net als de algemene regel voor overeenkomsten in artikel 4 Rome I, bevat de speciale
conflictregel voor arbeidsovereenkomsten een correctieclausule. Artikel 8 lid 4 Rome I luidt:
‘Indien uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere
band heeft met een ander dan het in lid 2 of lid 3 bedoelde land, is het recht van dat andere
land van toepassing.’

Zowel van het gewoonlijke werkland als de vestiging van indienstname kan afgeweken worden
ten gunste van ander nauwer verbonden recht.
Net als voorgaande leden komt dit lid rechtstreeks uit het EVO waarin het stond opgenomen
in de slotzin van artikel 6 lid 2 (hierna: ‘tenzij-bepaling’). Het verschil is dat nu wordt
verduidelijkt dat een afwijking ten aanzien van lid 2 en 3 mogelijk is. De tenzij-bepaling uit het
EVO sprak immers enkel in algemene zin over een afwijking ten gunste van een ander nauwer
verbonden recht. Wel kon al uit het Toelichtend rapport EVO 1980 opgemaakt worden dat de
aanknopingsfactoren uit artikel 6 EVO zich beperken tot weerlegbare vermoedens die terzijde
moeten worden gesteld wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst
nauwer is verbonden met een ander land.815 Voor het overige blijkt noch uit het EVO en Rome
I, noch uit de voorbereidende werken, enige aanwijzing voor de inhoudelijke invulling van de
correctieclausule.
548. In de Nederlandse versie is het woordje ‘kennelijk’ in de tekst van Rome I geslopen. Dit
lijkt te duiden op een restrictiever gebruik van de clausule ten opzichte van het EVO, maar de
Nederlandse versie is werkelijk de enige taalversie waarin deze ogenschijnlijke verzwaring
door de toevoeging van het woordje ‘kennelijk’ is opgenomen.816 Dit lijkt dan ook een
misverstand te zijn.

815

Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 32.
Ook in art. 4 lid 3 Rome I is het woordje ‘kennelijk’ toegevoegd en dit blijkt vervolgens wel in alle taalversies
zo te zijn. Hierna worden citaten uit taalversies opgenomen ten aanzien van eerst art. 8 lid 4 Rome I en daarna
816
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De toevoeging van dit woordje ‘kennelijk’ in de Nederlandse taalversie is des te krasser als de
wetgevingsgeschiedenis wordt bezien. Zo stelde de Commissie ten aanzien van algemene
overeenkomst ex artikel 4 EVO enerzijds de gehele afschaffing van de correctieclausule voor,
terwijl het dit anderzijds voor arbeidsovereenkomst expliciet niet beoogde. De Commissie
onderschreef hier dat artikel 8 Rome I een ruim bereik heeft en dat het aangewezen is dat
daar zoveel mogelijk rekening mee moet worden gehouden door de mogelijkheid te bieden
van een eventueel ruime invulling van de correctieclausule.
B. ALGEMENE ACHTERGROND
549. De argumenten ten gunste van een algemene correctieclausule zijn voor een belangrijk
deel terug te voeren op de wens recht te kunnen doen aan de concrete omstandigheden van
het geval. Niet elke situatie is immers adequaat te regelen in vooraf vastgestelde abstracte
aanknopingsfactoren. In dit verband concludeert AG Trstenjak onder de zaak Voogsgeerd ten
aanzien van de correctieclausule in het EVO:
‘Deze regeling compenseert enkele nadelen van het vrij starre systeem van
aanknopingsfactoren in artikel 6, lid 2, van het Verdrag van Rome doordat zij, bij wijze van
uitzondering, een beroep doet op de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de nationale
rechter om een flexibele, aan de omstandigheden aangepaste oplossing mogelijk te maken.’817

In soortgelijke geest merkt Dumortier op:
‘Omwille van de heterogeniteit van de situaties waarin arbeidsrechtelijke wetskonflikten
ontstaan, lijkt het niet wenselijk om voor arbeidsovereenkomsten precieze
aanknopingsfactoren te formuleren.’818

In Belgische rechtspraak werd de zoektocht naar het toepasselijk arbeidsrecht ook lange tijd
in het kader van de nauwste verbondenheid gezet.819 Wel kan dit nadelen met zich
meebrengen ten aanzien van de rechtszekerheid en voorzienbaarheid.820

art. 4 lid 3 Rome I, hetgeen aangeeft dat in deze taalversies telkens bij art. 8 lid 4 Rome I het woordje ‘kennelijk’
ontbreekt en bij art. 4 lid 3 Rome I dit woordje wel is toegevoegd. Engels: ‘more closely connected’/‘manifestly
more closely connected’. Frans: ‘des liens plus étroits’/‘des liens manifestement plus étroits’. Duits: ‘eine engere
Verbindung’/ ‘eine offensichtlich engere Verbindung’. Spaans: ‘vínculos más estrechos’/‘vínculos
manifiestamente más estrechos’. Italiaans: ‘un collegamento più stretto’/‘collegamenti manifestamente più
stretti’.
817
Conclusie van AG Trstenjak van 8 september 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:564, ‘Voogsgeerd’, nr. 73.
818
Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 209.
819
Fallon merkt op dat de indiciënmethode waarbij gezocht wordt naar de nauwste band veruit het meest wordt
gebruikt, namelijk bij 75,5% van alle door hem onderzochte Belgische rechtspraak. Fallon, Analyse jurimetrique
de la loi applicable au contrat de travail 1989, p. 36.
820
Hier worden deze begrippen geïnterpreteerd in klassieke vorm, in welke visie aanknopingsfactoren (die als
een soort weerlegbare vermoedens kunnen gelden voor het toepasselijk recht) in de regel eerder tegemoet
komen aan rechtszekerheid en voorzienbaarheid dan bijvoorbeeld open regels waarin algemeen wordt gesteld
dat het nauwst verbonden recht toepasselijk is. Afwijkingen op aanknopingsfactoren worden dan in de regel
gezien als dat zij enige flexibiliteit waarborgen ten aanzien van de overigens abstracte aanknopingsfactoren. Zie
ook expliciet Hof Schlecker, r.o. 35-36. Een andere visie schaart de rechtszekerheid en voorzienbaarheid juist
onder één van de functies van een correctieclausule, waarin de clausule bijvoorbeeld enkel wordt toegepast
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550. Ook ten aanzien van deze clausule bestaan zeer uiteenlopende invullingswijzen en in
die zin kan de clausule een grabbeltonnetje van alles zijn. Vragen dringen zich op als welke
factoren meetellen c.q. mee zouden moeten tellen bij de toets van de nauwere band en welke
daarvan wellicht een gekwalificeerd gewicht hebben.821
In sommige rechtsleer wordt zelfs een variant van de correctieclausule verdedigd die een voor
de werknemer begunstigende werking zou hebben, waarop de verschillende in het geding
zijnde rechtsstelsels materieel met elkaar dienen te worden vergeleken en het voor de
werknemer gunstigste recht moet worden toegepast.822 In de periode van de methodenstrijd
is eveneens een variant bepleit waarin rekening wordt gehouden met de belangen van staten
bij de toepassing van de regels, hetgeen aansluit bij bijvoorbeeld de Amerikaanse
Governmental Interest Analysis methode (zie hoofdstuk 4).823
551. Het is belangrijk te achterhalen wat de precieze invulling moet zijn van de clausule in
het EVO en Rome I. Het antwoord hierop is van direct belang voor de beoordeling en werking
van artikel 8 Rome I. Symeonides merkt in dit verband terecht op:
‘Before judging the quality of a particular set of choice-of-law rules, one should evaluate the
exceptions, if any, to which they are subject. Carefully crafted exceptions can remedy many of the
deficiencies of bad rules, as well as provide a needed safety valve in the application of even good
rules to unanticipated exceptional cases. Any pre-formulated rule, no matter how wisely drafted,
may, ‘because of its generality’, or because of its specificity, produce results that are contrary to
the purpose for which the rule was designed (…), most of modern legislators are cognizant of the
inherent limitations in their ability to anticipate everything, and have learned to entrust judges
with greater discretion than in the past’.824

C. DE CORRECTIECLAUSULE IN DE ZIN VAN ROME I
552. Een aantal aspecten is uit de tekst van de correctieclausule in artikel 8 lid 4 Rome I af
te leiden. Als eerst wordt er expliciet op gewezen dat afgeweken kan worden van lid 2 en 3.
Zoals hierboven al kort was opgemerkt, stond dit niet als zodanig in de tekst opgenomen in
het EVO. Wel bevestigt het Hof ten aanzien van het EVO eenzelfde soort uitleg in de zaak
Schlecker. Daarnaast verwijst de clausule naar ‘de arbeidsovereenkomst’ en niet bijvoorbeeld
naar de werknemer en/of de werkzaamheden. Het gaat er dus om met welk rechtsstelsel ten
indien de aanknopingsfactoren leiden tot een toepasselijk recht dat partijen werkelijk niet voorzien konden
hebben. Zie ook uitgebreid Kruger, ‘The Quest for Legal Certainty in International Civil Cases’ 2016, p. 281.
821
Vergelijk Duitsland waar tenminste twee varianten van de correctieclausule bestaan. De één geldt enkel in
het geval van een nauwere band gelet op het geheel van de omstandigheden, de ander ziet op bijzondere
omstandigheden. Bij invoering van het EVO werd de algemene exceptie toegevoegd aan de reeds in Duitsland
bestaande exceptie van de bijzondere omstandigheden. Gamillscheg doet hierover overigens niet moeilijk: ‘Von
zwei engen Beziehungen gilt die engere, das ist alles.‘ Zie Gamillscheg, ‘Ein Gesetz über das internationale
Arbeitsrecht’ 1983, p. 339.
822
Zie Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 202.
823
Zie voor een bespreking van deze auteurs Lagarde, ‘Le Principe de Proximité dans le Droit international privé
contemporain’ 1986, p. 122-126.
824
S. Symeonides, ‘Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity’, American Journal of Comparative Law
2008, p. 45.
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aanzien van de arbeidsovereenkomst in het algemeen een nauwere band kan ontstaan. Tot
slot is het duidelijk dat het gaat om een correctieclausule, niet om een algemeen vangnet voor
situaties die niet onder de twee aanknopingsfactoren vallen: de aanknopingsfactoren van het
gewoonlijke werkland en de vestiging van indienstname worden geacht elke casuspositie te
dekken.825
553. Gelet op de tekst van artikel 8 lid 4 Rome I lijkt de correctieclausule in se ruimte te
kunnen bieden aan interne sociale concurrentie. Dit is bevestigd door het Hof in de hierna te
bespreken zaak Schlecker: ondanks dat werkzaamheden ergens vallen te lokaliseren, kan
hiervan worden afgeweken ten gunste van een ander nauwer verbonden recht. Ook indien
het aangemerkte werkland het land betreft waar langdurig en ononderbroken wordt gewerkt.
In het geval van de zaak Schlecker betrof het werkzaamheden van meer dan 11 jaar. Dit vormt
de vijfde barst in het arbeidsrechtelijke territorialiteitsbeginsel dat in principe hetzelfde
arbeidsrecht wordt toegepast op werknemers binnen de grenzen van een bepaald land.
D. DE INVULLING VAN DE CORRECTIECLAUSULE DOOR HET HOF: DE ZAAK SCHLECKER
554. In de zaak Schlecker boog het Hof zich over de invulling van de correctieclausule ex de
slotzin van artikel 6 lid 2 EVO. Evenals in de zaak Intercontainer was het de Nederlandse Hoge
Raad die een prejudiciële vraag stelde over de werking van de correctieclausule ten opzichte
van de overige artikelleden. Meer specifiek vroeg de Hoge Raad zich af in hoeverre nog
afgeweken kan worden van de aanknopingsfactor van het gewoonlijke werkland indien
vaststaat dat sprake is van langdurige en ononderbroken werkzaamheden.
555. Vanaf 1 december 1979 is de Duitse en aldaar woonachtige werknemer Boedeker in
dienst bij de eveneens Duitse onderneming Schlecker. Schlecker is een grote drogisterijonderneming met filialen in verschillende lidstaten. Nadat Boedeker ruim 14 jaar in Duitsland
had gewerkt, werd ze aangesteld als ‘bedrijfsleidster’ in Nederland. In die hoedanigheid kreeg
ze in Nederland de leiding over ruim 300 filialen en ongeveer 1250 werknemers. Na 11 jaar
kreeg Boedeker bij brief van 19 juni 2006 de mededeling dat haar post zou worden geschrapt
en werd haar verzocht terug te keren naar Duitsland om haar functie daar onder dezelfde
contractvoorwaarden te vervullen.
Boedeker ziet dit niet zitten en maakt bezwaar tegen de eenzijdige beslissing van de
werkgever om haar plaats van tewerkstelling te wijzigen. Hoewel ze in eerste instantie op de
nieuwe plaats in Duitsland verscheen, heeft ze zich op 5 juli 2006 ziek gemeld. Vanaf 16
augustus 2006 ontving ze een uitkering uit het Duitse ziekenfonds.
556. Hierop heeft Boedeker verschillende gerechtelijke procedures in Nederland gevoerd,
waarin zij zich op het standpunt stelt dat het, voor haar gunstigere, Nederlandse arbeidsrecht
825

Zie in dit verband A. Junker, ‘Internationales Arbeitsrecht in der geplanten Rom-0.-Verordnung’, RIW 2006, p.
406. Hij wijst erop dat het niet gaat om een ‘Auffangklausel’ maar een ‘Ausweichklausel’, omdat de twee
aanknopingsfactoren in subsidiariteit staan tot elkaar.
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toepasselijk is. Zowel in kort geding als de bodemprocedure krijgt ze gelijk. Het hoger beroep
van Schlecker mocht ook niet baten. Het Gerechtshof te Arnhem stelde vast dat de
arbeidsovereenkomst op grond van artikel 6 lid 2 sub a EVO wordt beheerst door Nederlands
recht omdat dit het recht is van het land waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.
Volgens het Hof Arnhem kunnen omstandigheden als de aansluiting bij de verscheidene
pensioen-, ziektekosten- en invaliditeitsverzekeringsstelsels in Duitsland er niet toe leiden dat
geacht moet worden dat de arbeidsovereenkomst nauwer met Duitsland is verbonden.826
In cassatieberoep merkt de Hoge Raad op dat het Nederlandse arbeidsrecht een verdergaande
bescherming biedt voor de werknemer tegen een eenzijdige beslissing van de werkgever om
de plaats van tewerkstelling te veranderen, waarop het twijfels uit over de uitleg van de
correctieclausule in artikel 6 EVO. Het lijkt er aldus op dat de Hoge Raad twijfelt over een
eventueel begunstigende invulling van de clausule. Dit leidt tot de volgende twee prejudiciële
vragen:
‘1. Dient het bepaalde in artikel 6 lid 2 EVO aldus te worden uitgelegd, dat indien een
werknemer de arbeid ter uitvoering van de overeenkomst niet alleen gewoonlijk maar ook
langdurig en zonder onderbreking verricht in hetzelfde land, in alle gevallen het recht dient te
worden toegepast van dat land, ook al wijzen alle overige omstandigheden op een nauwe
verbondenheid van de arbeidsovereenkomst met een ander land?
2. Is voor een bevestigend antwoord op vraag 1 vereist dat de werkgever en de werknemer bij
het aangaan van de arbeidsovereenkomst, althans bij de aanvang van de arbeid, hebben
beoogd, althans zich ervan bewust zijn geweest dat de arbeid langdurig en zonder
onderbreking in hetzelfde land zouden worden verricht?’

557. Bij de beantwoording van de prejudiciële vragen, herhaalt de derde kamer van het Hof
eerst de in de zaken Koelzsch en Voogsgeerd uiteengezette rangorde tussen de aanknoping
aan de werkplek en vestiging van indienstname. Hieruit leidt het Hof af dat de doelstelling van
artikel 6 EVO, het bieden van een passende bescherming aan de werknemer, is gelegen in het
verzekeren dat op de arbeidsovereenkomst het recht van het land wordt toegepast waarmee
deze overeenkomst de nauwste banden schept. Tegelijkertijd bevestigt het Hof dat het bij de
toepassing van de clausule niet gaat om het meest gunstige recht (r.o. 34).
Na erop te wijzen dat de aanknopingsfactoren van het gewoonlijke werkland en de vestiging
van indienstname beantwoorden aan het algemene vereiste van voorzienbaarheid en
rechtszekerheid, overweegt het Hof dat de nationale rechter dit recht niettemin buiten
toepassing moet laten indien uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat een ander land
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Hof Arnhem 15 december 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BL9006. In eerste aanleg werd een soortgelijk oordeel
gegeven: Rb. Arnhem (ktr. Tiel) 15 augustus 2007, zaaknummer 453263 \ CV EXPL 06-3008. In kort geding achtte
de rechter overigens Duits recht nauwer verbonden: Rb. Arnhem (ktr. Tiel) (kg.) 4 oktober 2006, zaaknummer
455623 \ VV EXPL 06-8056. De appelrechter in kort geding achtte dan weer Nederlands recht toepasselijk omdat
daar gewoonlijk wordt gewerkt: Hof Arnhem 13 februari 2007, zaaknummer 06/1241.
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nauwer is verbonden met de arbeidsovereenkomst (r.o. 35-36). Volgens het Hof is deze lezing
in lijn met de bewoordingen van Rome I (r.o. 38).
Het Hof komt tot de volgende conclusie:
‘Blijkens het voorgaande dient de verwijzende rechter het op de overeenkomst toepasselijke
recht te bepalen op basis van de aanknopingscriteria van artikel 6 lid 2 eerste zinsdeel EVO, en
in het bijzonder op basis van het in dit lid 2 sub a bedoelde criterium van de plaats waar de
arbeid gewoonlijk wordt verricht. Wanneer een overeenkomst evenwel nauwer is verbonden
met een ander land dan waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dient krachtens het laatste
zinsdeel van dat lid het recht van het land waar de arbeid wordt verricht, buiten toepassing te
worden gelaten en het recht van dat andere land te worden toegepast’ (r.o. 39).

Hierbij dient de rechter rekening te houden met alle factoren die de arbeidsbetrekking
kenmerken, en te bepalen welke factor of factoren daarvan volgens hem het zwaarst wegen.
Het Hof nuanceert dit door te wijzen op het feit dat de rechter namelijk ‘niet automatisch’ tot
de conclusie mag komen dat het werkland buiten toepassing moet worden gelaten, louter
omdat de andere relevante omstandigheden, buiten de plaats waar de arbeid daadwerkelijk
wordt verricht, ‘door hun aantal een ander land aanwijzen’ (r.o. 40).
558. Vervolgens biedt het Hof nog een indiciënlijst van ‘belangrijke factoren’ waarmee
rekening gehouden moet (niet: mag) worden:
‘(…) het land waar de werknemer belastingen en heffingen op inkomsten uit arbeid betaalt en
het land waar hij is aangesloten bij de sociale zekerheid en de verschillende pensioen-, en
ziektekostenverzekerings- en invaliditeitsregelingen. Bovendien dient de nationale rechter
rekening te houden met alle omstandigheden van de zaak, zoals met name de criteria
betreffende de vaststelling van het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden’ (r.o. 41).827

Het Hof concludeert hieruit dat zelfs indien een werknemer de arbeid ter uitvoering van de
arbeidsovereenkomst gewoonlijk gedurende lange tijd en zonder onderbreking in hetzelfde
land verricht, de correctieclausule het recht van dat land buiten toepassing kan laten indien
uit het geheel der omstandigheden blijkt dat die overeenkomst nauwer is verbonden met een
ander land (r.o. 42).

827

Dit lijstje is grotendeels overgenomen van de AG. Ten aanzien van de criteria betreffende de vaststelling van
het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden is het volgens de AG aan de nationale rechter te onderzoeken aan
de hand van welke overeenkomst of nationale schaal het loon en de andere arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld.
Dit moet vervolgens onderzocht worden aan de hand van de gegevens in de arbeidsovereenkomst en de
eventueel daaraan gehechte documenten of de documenten waarnaar in deze overeenkomst uitdrukkelijk wordt
verwezen. Conclusie van AG Wahl van 16 april 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:241, ‘Schlecker’, nr. 69. Dit lijkt
overigens deels te overlappen met de toets die onder de stilzwijgende rechtskeuze plaats kan vinden. In het
volgende hoofdstuk worden de factoren inzake belasting en sociale zekerheid uitgebreider besproken.
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VII. TUSSENWAARDERING
A. DE ZAAK SCHLECKER IN CONTEXT
559. Hoewel de bewoordingen in artikel 6 lid 2 EVO in combinatie met de uitleg ervan in het
Toelichtend rapport EVO 1980, en nog meer in Rome I, ruimte bieden voor een afwijking op
de aanknopingsfactoren in algemene zin en dus ook op het gewoonlijke werkland, zijn de
prejudiciële vragen van de Hoge Raad in de zaak Schlecker goed te begrijpen.
Zoals hierboven werd besproken, valt de universele hantering van het werklandbeginsel in het
conflictenrecht mede te verklaren door de parallellen met de uitgangspunten in het
arbeidsrecht, in het bijzonder het territorialiteitsbeginsel. Dit hoeft voor een individuele
werknemer niet te betekenen dat het gunstigste recht wordt toegepast, maar waarborgt wel
o.a. het beginsel dat binnen de landsgrenzen hetzelfde arbeidsrecht wordt toegepast. In die
zin kan aan het werklandbeginsel een ordeningsrechtelijk element toegeschreven worden,
hetgeen in Europees-continentaal conflictenrecht tot uiting kan komen in unilaterale
conflictregels maar evengoed in gebilateraliseerde vorm kan bestaan en in casu een plaats lijkt
te krijgen in de meerzijdige conflictregel van artikel 6 lid 2 sub a EVO/artikel 8 lid 2 Rome I.
Het Hof lijkt o.a. aan deze belangen in de zaak Koelzsch tegemoet te komen door een ruime
invulling van het werklandbeginsel voor te schrijven en te overwegen dat de werknemer zijn
economische en sociale functie uitoefent in het werkland en zijn arbeid ook in die staat de
invloed ondergaat van het politieke en het bedrijfsklimaat. In het verlengde daarvan ‘moet de
eerbiediging van de in het recht van dat land geldende voorschriften ter bescherming van de
arbeid zoveel mogelijk worden gewaarborgd’ (r.o. 42). Het onderliggende beginsel hiervan is
volgens het Hof, en AG Trstenjak, de favor laboratoris, hetgeen ingegeven zou zijn door
nummer 23 van de considerans van Rome I waarin wordt vastgelegd dat zwakke partijen
moeten worden beschermd door collisieregels die gunstiger zijn (r.o. 46).
560. Het is dan de vraag of daarvan zomaar afgeweken kan worden op grond van het
beginsel van de nauwe verbondenheid, met bovendien als richtcriterium de individuele
arbeidsovereenkomst. In dit verband is het interessant te wijzen op het door Lagarde in 1986
gemaakte onderscheid tussen afwijkingsmogelijkheden met een correctieclausule ten gunste
van de nauwste band ten aanzien van conflictregels waarin nauwste band eveneens als
doelstelling geldt en conflictregels met andere doelstellingen, zoals regels met het ‘principe
de souveraineté’. Hij vervolgt:
‘Il faut évidemment s’attendre à ce que la fonction correctrice du principe de proximité trouve
plus facilement sa place dans la première série de règles que dans la seconde’.828

Hoewel Lagarde het arbeidsrecht onbesproken laat en dit type overeenkomsten derhalve niet
zet onder de tweede groep regels, zou dit gelet op de, eveneens publiekrechtelijke, aard van
828

Lagarde, ‘Le Principe de Proximité dans le Droit international privé contemporain’ 1986, p. 97-98.
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het arbeidsrecht, o.a. verdisctoneerd in het werklandbeginsel, niet vreemd zijn aan te nemen.
Op basis daarvan zou, puur geredeneerd vanuit het werklandbeginsel, een meer
terughoudend gebruik van de correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I ten opzichte van
artikel 8 lid 2 Rome I voor de hand kunnen liggen.829
561. In Nederlandse rechtsleer wordt in dit verband vaak gewezen op het
beschermingsbeginsel dat verdisconteerd zou zijn in de aanknoping aan het gewoonlijke
werkland. Volgens het handboek van Strikwerda ligt het beschermingsbeginsel ten grondslag
aan conflictregels waarbij de keuze van de aanknopingsfactor wordt bepaald door de
beschermende strekking van de regels van het objectieve recht. Als voorbeeld wordt gewezen
op artikel 8 lid 2 Rome I. Dit heeft volgens Strikwerda twee aspecten: 1. De werknemer geniet
bescherming naar maatstaven van de omgeving waar hij zijn arbeid verricht; 2. Alle
werknemers die in hetzelfde land werkzaam zijn vallen onder hetzelfde beschermingsregime.
Kortom:
‘Bij de conflictregels die gebaseerd zijn op het beschermingsbeginsel wordt de functie en
strekking van het objectieve recht, te weten bescherming van de economisch en/of sociaal
zwakker geachte partij, en het recht en belang van de overheid om deze bescherming te doen
uitstrekken tot allen die zich op haar grondgebied bevinden, in de aanknopingsfactor tot
uitdrukking gebracht’.830

Dit beschermingsbeginsel zou een afwijking op het gewoonlijke werkland in de weg kunnen
staan. Dezelfde heer Strikwerda, die in hoedanigheid van AG conclusie nam onder de zaak
Schlecker bij de Nederlandse Hoge Raad, stelt in dit verband dat geen sprake zou kunnen zijn
van een parallel tussen enerzijds artikel 6 EVO en anderzijds artikel 4 EVO en de zaak
Intercontainer waarin de correctieclausule een ruimere uitleg kreeg dan het Balenperscriterium (zie hoofdstuk 5), omdat artikel 4 en 6 EVO principieel verschillen:
‘(…) de correctieclausule van art. 4 lid 5 EVO (…) [heeft] betrekking op de algemene
conflictregeling van art. 4 EVO die (…) uitsluitend gebaseerd is op het beginsel van de nauwste
betrokkenheid, terwijl de conflictregel van art. 6 lid 2 onder a EVO [nu art. 8 lid 2 Rome I, toev.
FvO] is gebaseerd op het zgn. beschermingsbeginsel, dat wil zeggen op het beginsel dat de
aanwijzing van het toepasselijke recht wordt bepaald door de werknemersbeschermende
strekking van het materiële recht en erop is gericht de werknemer de bescherming te verlenen
die geldt in de omgeving waar hij zijn arbeid heeft te verrichten (…). Hieruit volgt dat bij de
toepassing van de correctieclausule van art. 6 lid 2 slot EVO niet alleen feitelijk-geografische
omstandigheden, maar ook omstandigheden die uit het oogpunt van het
beschermingsbeginsel van belang zijn, een rol kunnen spelen’.831

AG Strikwerda wijst vervolgens op het belang dat wordt gehecht aan de duur van de
tewerkstelling. In het geval een werknemer zijn arbeid langdurig of permanent in een ander
829

Vergelijk ook Szaszy, die een afwijking van het werklandbeginsel via algemene excepties niet accepteert.
Szaszy, Conflict of laws 1974, p. 119: ‘(…) The lex loci laboris is tantamount to the lex generalis laboris, to which
recourse should always be had (…)’. Wel erkende hij de lex loci delegationis, maar enkel in uitzonderlijke gevallen.
830
Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht 2012, p. 37.
831
HR 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BS8791, NJ 2012, 90, nr. 21.
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land verricht, zou het beschermingsbeginsel zich tegen een toepassing van de
correctieclausule verzetten. Het zou er immers toe leiden dat de werknemer wordt
onderworpen aan een ander beschermingsregime dan geldt in de omgeving waar hij langdurig
dan wel op langdurige basis ter uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst werkzaam is. Dat dit
een terugkeer naar het strikte Balenpers-criterium zou betekenen doet hieraan volgens de AG
niets af: het gaat bij arbeidsovereenkomsten immers om een andere conflictregel dan het
algemene artikel 4 EVO, zodat dit niet in strijd komt met de uitleg van het Hof in de zaak
Intercontainer.
In deze lijn oordeelden de Nederlandse lagere rechters in de zaak Schlecker tot aan de Hoge
Raad dat het Nederlands recht toepasselijk is omdat dat het gewoonlijke werkland is, 832
zonder dat de vele bewezen verklaarde elementen die in de richting van Duitsland wezen daar
enige verandering in konden aanbrengen. AG Strikwerda merkt expliciet op dat hiermee geen
blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
562. Ook hechten de Commissie en Oostenrijk, bij hun opmerkingen in tussenkomst onder
de zaak Schlecker, veel waarde aan het werkland en koppelen dit net als AG Strikwerda aan
een tijdsduur: de tijdsduur van werkzaamheden zou bepalend zijn en wanneer is vastgesteld
dat de arbeid gedurende lange tijd hoofdzakelijk in één plaats is verricht, is deze vaststelling
doorslaggevend voor de bepaling van het toepasselijke recht (r.o. 19).833
563. Het is in deze context waarin de prejudiciële vragen van de Hoge Raad gezet moeten
worden.
B. TWEE VARIANTEN VAN DE FAVOR LABORATORIS
564. Het is duidelijk dat het Hof in de zaak Schlecker, in navolging van AG Wahl (en overigens
ook conform de opmerkingen in tussenkomst van Nederland), de verhouding tussen het
werklandbeginsel en de correctieclausule anders ziet dan hierboven uiteengezet. In de zaak
Schlecker lijkt het te gaan om een zuiver vanuit individueel perspectief ingevulde favor
laboratoris die het belang voorop stelt om voor de individuele arbeidsovereenkomst zo ruim
mogelijk te kunnen bezien wat het nauwst verbonden rechtsstelsel is, tegenover de abstracte
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Met uitzondering van één kort geding rechter in eerste aanleg.
AG Strikwerda wees bij het beschrijven van het belang van de tijdsduur overigens naar het werk van o.a.
Wilderspin: R. Plender en M. Wilderspin, The European Private International Law of Obligations, 2009, p. 322. De
heer Wilderspin vertegenwoordigde op zijn beurt de Commissie in deze zaak.
833
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en wellicht te manipuleren vooraf vastgelegde aanknopingsfactoren inzake het werkland en
de vestiging.834/835
565. Interessant is dat één en ander wordt afgezet tegen de conflictregel ex artikel 4 Rome
I voor algemene overeenkomsten en de invulling ervan in de zaak Intercontainer. Ten aanzien
daarvan lijkt het Hof in de zaak Schlecker vanuit het oogpunt van werknemersbescherming
immers een ruimere afwijkingsmogelijkheid voor te staan voor artikel 8 lid 4 Rome I: het Hof
overweegt sec dat met de correctieclausule afgeweken kan worden van het
verwijzingsresultaat, zonder hierbij te vereisen dat sprake moet zijn van een ‘duidelijk’
aanknopingsoverwicht ten gunste van de correctieclausule. Het Hof vereiste dit in de zaak
Intercontainer nog wel ten aanzien van artikel 4 EVO.836 Als de conclusie van de AG onder de
zaak Schlecker erbij wordt genomen, blijkt dat het niet gebruiken van het woord ‘duidelijk’ in
de context van artikel 8 lid 4 Rome I niet toevallig is.
AG Wahl stelt immers expliciet dat de ‘verzwaring’ die het Hof in de zaak Intercontainer
aanbracht ten aanzien van de correctieclausule in artikel 4 EVO door een ‘duidelijk’
aanknopingsoverwicht te vereisen, niet zou moeten gelden voor arbeidsovereenkomsten (nr.
57). Dit zou volgen uit de bewoordingen van artikels 4 lid 3 en 8 lid 4 Rome I, waarin in het
eerste artikel wel het woord ‘kennelijk’ staat opgenomen en in het tweede artikel niet.837
Voorts wijst de AG erop dat bij het omzettingsproces van het EVO naar Rome I schrapping van
de correctieclausule bij algemene overeenkomsten is overwogen, waaruit dus een meer
beperkte interpretatie moet volgen van deze clausule (nr. 58). Daarnaast stelt de AG dat de
beginselen van voorzienbaarheid en rechtszekerheid meer spelen bij algemene
overeenkomsten (in de woorden van de AG is daarom bij overeenkomsten sprake van ‘een
volkomen neutrale collisieregel’) en dat het daarom logisch is dat hiervan minder snel
afgeweken kan worden via de correctieclausule dan bij arbeidsovereenkomsten (nr. 59).

834

Vergelijk Gamillscheg, Internationales Arbeitsrecht 1959, p. 4 e.v. Hij wijst erop dat de werknemer het meest
gebaat is bij een aanknoping aan de nauwste verbondenheid ‘in ihrer Gesamtheit’. Het gaat volgens hem niet
om het Ort maar om het Recht waar de arbeidsovereenkomst ligt ingebed. Meer specifiek is het Recht van belang
waar het in wortelt, ‘wo es seinen ‘Schwerpunkt’ hat, oder zu dem es zumindest, wenn eine eindeutige
Verwurzelung nicht gegeben ist, am stärksten hinneigt’. In 1983 herhaalt hij dit nog eens: ‘Ein Rechtsverhältnis
wurzelt indessen nicht an einem Ort, sondern in einem Recht. Dieses Recht hat zwar seinerseits ein Gebiet, auf
dem es als lex fori gilt, doch erschöpft diese örtliche Beziehung den Kreis der für die Anknüpfung in Frage
kommenden anerkennenswerten Bindungen nicht. Das verkennen viele, die dem Arbeitsort für die Anknüpfung
eine unüberwindbare Kraft zusprechen’. Dus kortweg: het werkland is belangrijk, maar het verdringt andere voor
de lokalisatie belangrijke (anerkennenswerten) aanknopingspunten niet. Zie Gamillscheg, ‘Ein Gesetz über das
internationale Arbeitsrecht’ 1983, p. 317.
835
Van Hoek en Houwerzijl, ‘Where do EU mobile workers belong’ 2016, p. 17 wijzen in dit verband op het feit
dat de zaak Schlecker wijst op ‘prioritising a different kind of belonging – not the labour market on which the
employee performed her work was deemed to be decisive, but the social structure in which she was embedded
through the system of social charges’.
836
Meer specifiek overwoog het Hof dat de nauwere verbondenheid ex artikel 4 EVO (nu art. 4 Rome I) ‘duidelijk’
moet blijken (zie hoofdstuk 5).
837
Zoals hierboven opgemerkt, staat het woord ‘kennelijk’ wel opgenomen in de Nederlandse taalversie van
artikel 8 lid 4 Rome I, maar er wordt vanuit gegaan dat dit een misverstand is.
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In dit licht lijkt het er dus op dat het Hof het woord ‘duidelijk’ niet per ongeluk niet heeft
gebruikt. Door de nadruk te leggen op het beginsel van de nauwste band bij de uitleg van
artikel 8 Rome I en expliciet te overwegen dat de correctieclausule ook op kan gaan bij
langdurige en ononderbroken werkzaamheden, lijkt het Hof de AG te volgen in een tamelijk
ruime interpretatie van de clausule. Dit maakt de correctieclausule nu eerder een aan het
werklandbeginsel gelijkwaardige regel (die evenwel is gestoken in het jasje van een
uitzonderingsbepaling). Daarom wordt in deze studie ook gerefereerd aan correctieclausule in
plaats van aan exceptieclausule.
In die zin lijkt de beschermingsgedachte van artikel 8 Rome I tot uitdrukking te komen in een,
ten opzichte van algemene overeenkomsten, ruimere toepassing van de correctieclausule.
Eén en ander wordt door het Hof nog wel genuanceerd door erop te wijzen dat de
contactpunten louter door hun aantal geen afwijking rechtvaardigt, maar dit lijkt nog steeds
een milder criterium dan werd gesteld in de zaak Intercontainer.
566. Het is interessant dat met een beroep op de beschermingsgedachte tegenovergestelde
conclusies worden bereikt. Aan de ene kant zou deze gedachte er toe leiden dat de
correctieclausule slechts restrictief moet worden toegepast, één en ander ter waarborging
van de toepassing van het arbeidsrecht van het werkland (zie o.a. het standpunt van
Strikwerda hierboven): aan de andere kant leidt de gedachte ertoe dat de correctieclausule
juist ruim moet worden toegepast, één en ander afgezet tegen een restrictiever toepassing
van de clausule bij algemene overeenkomsten en ter waarborging van het nauwst verbonden
recht op de individuele arbeidsovereenkomst.
Dit zijn twee verschillende favor laboratoris en kan terug gevoerd worden op het accent dat
wordt gelegd op het arbeidsrecht. Bij de favor laboratoris, zoals dat in eerste instantie leek te
worden gehanteerd in de zaak Koelzsch, wordt meer acht geslagen op publiekrechtelijke
aspecten van het arbeidsrecht en geldt in het verlengde daarvan een meer collectief
georiënteerde beschermingsgedachte: werknemers die zich bevinden binnen de grenzen van
een land moeten hetzelfde worden behandeld (verg. het gebod ex het vrij verkeer van
werknemers ex art. 45 VWEU). Bij de favor laboratoris uit de zaak Schlecker worden de
privaatrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht meer in beschouwing genomen en geldt in
het verlengde daarvan een ruime op individuele partijen toegespitste afwijkingsmogelijkheid
en wel ruimer dan in het overeenkomstenrecht, omdat de rechtszekerheid in dat algemene
rechtsgebied het verder niet hoeft af te leggen tegen de belangen van zwakke partijen.
Hoewel deze ruime afwijkingsmogelijkheid op zichzelf minder verenigbaar is met Von
Savigny’s abstracte gerechtigheidsdoelstellingen inzake de rechtszekerheid en
Entscheidungsharmonie, past deze op individuele partijen georiënteerde focus goed in het
Savigniaans conflictenrechtelijke jasje van artikel 8 Rome I (zie hoofdstuk 4).838

838

Dit lijkt ook te passen in het kader van het EVO, dat, ondanks het in uitgangspunt Savigniaanse jasje ervan,
voor arbeidsovereenkomst een soort ruime marge lijkt te accepteren voor wat betreft de rechtszekerheid. Dit
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567. Beide favor laboratoris zijn belangrijk vanuit het oogpunt van de
werknemersbescherming, terwijl het, gelet op het brede bereik van artikel 8 Rome I, zowel in
de diepte als breedte (diepte: elke soort hoofd of hand arbeidsovereenkomst valt eronder;
breedte: de lex causae beslaat het totale arbeidsrecht), te begrijpen is dat de meer
privaatrechtelijk georiënteerde favor hier de voorkeur heeft gekregen: een toepassing van
artikel 8 Rome I waarmee zo veel mogelijk recht kan worden gedaan aan de concrete
omstandigheden van het geval lijkt immers de noodzakelijke pendant van dit brede bereik. AG
Wahl baseert zich bij het pleidooi op een ruime toepassing overigens ook op een voorbeeld
waarin sprake is van een langdurige en ononderbroken tewerkstelling van een Fransman door
een Frans bedrijf in Saudi-Arabië, terwijl voor het overige ook elk relevant gezichtspunt naar
Frankrijk wijst.839 Artikel 8 Rome I kan inderdaad eveneens dergelijke extra-Unierechtelijke
casusposities beslaan en een ruimer beroep op de correctieclausule ten koste van het
werkland zou hier kunnen leiden tot een verwijzingsresultaat dat vanuit het zuivere
individuele perspectief van de werknemer in deze omstandigheid wellicht te verkiezen is.
568. Hoewel de favors uit enerzijds de zaken Koelzsch en Voogsgeerd en anderzijds de zaak
Schlecker op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken aan elkaar, kan het door het Hof in de zaak
Schlecker gebruikte concept van de nauwste band in overeenstemming worden gebracht met
de in de zaken Koelszch en Voogsgeerd uitgezette rangorde tussen de aanknopingsfactoren
van de werkplek en de vestiging: in de huidige maatschappelijke werkelijkheid hoeft een
aanknoping aan de vestiging van indienstname immers geenszins meer een reële aanknoping
te betekenen waardoor het gezegd kan worden dat een zo ruim mogelijke aanknoping aan het
werkland het best het nauwst verbonden rechtsstelsel benadert. Als zodanig dient de
rangorde tussen de werkplek en vestiging, met de wetenschap van de zaak Schlecker nu,
begrepen te worden.
569. Het kan geconcludeerd worden dat het werklandbeginsel in de uitleg van het Hof in de
zaak Schlecker een louter vermoeden is van het beginsel van de nauwste band en in de ogen
van het Hof slechts beantwoordt aan de algemene vereisten van voorzienbaarheid en
rechtszekerheid. Het Hof hecht hier verder geen belang aan het feit dat het werklandbeginsel
eveneens gezien kan worden als dat het bepaalde publiekrechtelijke aspecten van het
arbeidsrecht zou verdisconteren en ‘degradeert’ de aanknopingsfactor van het werkland
daarmee tot een gewone aanknopingsfactor die enkel beoogt te voorzien in voorzienbaarheid
en rechtszekerheid.840

blijkt alleen al de beperking op de rechtskeuze, de meervoudige aanknopingsladder en het open eind hieraan
(hetgeen bij consumenten bijvoorbeeld niet het geval is). Eveneens illustrerend is hier het Toelichtend Rapport
EVO 1980 waarin expliciet wordt erkend dat artikel 6 EVO tot ‘onzekerheid’ kan leiden (p. 32).
839
Conclusie van AG Wahl van 16 april 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:241, ‘Schlecker’, nr. 43.
840
Hiermee leunt het Hof erg dicht aan bij de conclusie van AG Wahl. De AG onderscheidt in dit kader expliciet
twee doelstellingen van artikel 6 EVO. Als eerst zou artikel 6 EVO volgens de AG voorzien in een passende
bescherming van de werknemer die wordt gewaarborgd door het beginsel van de nauwe band en derhalve moet
leiden tot de aanwijzing van het land waarmee de arbeidsovereenkomst het nauwst is verbonden. Ten tweede
wordt de rechtszekerheid gewaarborgd door criteria aan te wijzen (lees: de vooraf vastgestelde
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570. Zoals in deze studie al meerdere keren werd besproken, kan een (Savigniaanse) op
individuele partijen georiënteerde focus in het conflictenrecht vanuit het meer
publiekrechtelijke interne sociale concurrentie oogpunt problemen opleveren. In een situatie
waarin deze problematiek speelt, kan het sec kunnen afwijken van het werkland immers
ruimte laten voor interne sociale concurrentie, hetgeen enkel wordt gerechtvaardigd indien
dit leidt tot het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden
sociaal en economisch te zijn ingebed. Het is in dat verband cruciaal hoe de correctieclausule
precies ingevuld moet worden. Wordt daarin bijvoorbeeld nog rekening gehouden met de
verrichte werkzaamheden of gaat het eerder om factoren die neutraal zijn ten opzichte van
de verrichte werkzaamheden?
C. DE ‘BELANGRIJKE FACTOREN’ VAN DE CORRECTIECLAUSULE EN DE NUANCE TEN GUNSTE VAN HET WERKLAND
571. Voor de ‘belangrijke factoren’ in artikel 8 lid 4 Rome I waarmee de rechter rekening
moet houden verwijst het Hof o.a. naar de belastingheffing op loon en de sociale zekerheid.
Als de algemene conflictregels van deze rechtsgebieden dichterbij worden bezien, kan het
worden vastgesteld dat hierin tot op zekere hoogte rekening wordt gehouden met de
verrichte werkzaamheden en dat de afwijking op het werklandbeginsel via de
correctieclausule, in de context van interne sociale concurrentie, in die zin kan worden
genuanceerd.
572. Dit geldt in het bijzonder voor de algemene regels in de sociale zekerheid, waarin in
uitgangspunt de lex loci laboris in artikel 11 lid 3 sub a Verordening 2004/883 staat
opgenomen. Dit wordt als zodanig ook door AG Wahl opgemerkt. Ten aanzien van de andere
belangrijke factor, het internationale belastingrecht ten aanzien van inkomsten uit arbeid,
hangt dit ervan af. Uit het OESO-modelverdrag volgt bijvoorbeeld als hoofdregel dat het
woonland integraal heffingsbevoegd is, tenzij arbeid wordt verricht in een ander land.841 Ten
aanzien van elders verrichte werkzaamheden geldt een drempel van 183 dagen. Indien minder
dan 183 dagen ergens anders wordt gewerkt, blijft het woonland integraal heffingsbevoegd.
Er wordt dus een belang gehecht aan zowel het woon- als werkland.
In zoverre zijn deze ‘belangrijke factoren’ in algemene zin gunstiger te waarderen dan
bijvoorbeeld de door AG Trstenjak relevant bevonden factoren bij de invulling van de

aanknopingsfactoren in sub a en b) op basis waarvan het op de overeenkomst toepasselijke recht kan worden
bepaald (nr. 32). In die zin zou het werklandbeginsel, net als alle andere vooraf bepaalde aanknopingsfactoren,
vooral de rechtszekerheid dienen en heeft het slechts tegenover de aanknopingsfactor van de vestiging van
indienstname voorrang omdat deze laatste aanknopingsfactor geen reële band met zich mee hoeft te brengen.
841
Hoewel het belastingrecht tussen de lidstaten, ook alleen al tussen België en Nederland, zeer verschilt, is hier
het OESO-modelverdrag aan te wijzen als een soort gemene deler voor de uitgangspunten van het internationaal
belastingrecht ter voorkoming van dubbele heffingen. Zie ten aanzien van België en Nederland: H. Verschueren,
‘Werken over de grens België-Nederland: vele gezichten, vele juridische instrumenten en grensconflicten met
vele fronten’, in H. Verschueren (ed.), Werken over de grens België-Nederland. Sociaal- en fiscaalrechtelijke
grensconflicten, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 16.
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correctieclausule.842 Zo wijst de AG op: de taal waarin de overeenkomst is gesteld, het gebruik
van rechtsfiguren uit een bepaalde rechtsorde, de munteenheid die daarin wordt gebruikt, de
duur van de arbeidsovereenkomst, de inschrijving in het personeelsregister, de nationaliteit
van de partijen bij de overeenkomst, de gewone verblijfplaats, de plaats waar de werkgever
het gezag over zijn personeelsleden uitoefent alsmede de plaats waar de overeenkomst is
gesloten. Deze factoren staan tamelijk los van het werklandbeginsel, terwijl een aantal van de
factoren bovendien manipulatiegevoelig is.
573. In het belasting- en socialezekerheidsrecht worden dus conflictregels gebruikt die in
de hoofdregels tot op zekere hoogte belang hechten aan het werkland en op die manier kan
het werklandbeginsel toch indirect van invloed zijn in de correctieclausule. Dit nuanceert de
‘ruime’ afwijkingsmogelijkheid van de correctieclausule op het werkland ex artikel 8 lid 2
Rome I en laat ruimte voor een verwijzingsresultaat dat is gebaseerd op de aanwijzing van het
nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer sociaal en economisch is ingebed.
Indien de hoofdregels van de sociale zekerheid en het belastingrecht bijvoorbeeld zouden
worden toegepast op de zaak Schlecker, dan zou aangesloten moeten zijn bij de Nederlandse
sociale zekerheid en zou de Nederlandse Belastingdienst heffingsbevoegd zijn voor de door
Boedeker op het Nederlandse grondgebied verrichte werkzaamheden, die zoals blijkt uit de
feiten, langdurig en ononderbroken daar plaatsvonden.
574. De nadruk op het werklandbeginsel in deze regelingen kan in interne sociale
concurrentiecontext overigens nog dubbel gunstig doorwerken ten opzichte van de algemene
systematiek van artikel 8 Rome I. Denk aan een situatie waarin de tijdelijkheidsfictie ex artikel
8 lid 2 Rome I in een concreet geval leidt tot het heel langdurig stabiel houden van het
gewoonlijk werkland in het herkomstland. Gelet op het belang van de partijbedoeling in casu
is een dergelijke invulling niet ondenkbaar. In die situatie kan een ruimere hantering van de
correctieclausule terug zorgen voor de aanwijzing van het nauwst verbonden rechtsstelsel
waarin de werknemer geacht kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed.
575. Het kan echter ‘gevaarlijker’ worden indien sprake is van een situatie die niet valt
onder de hoofdregels van het belasting- en socialezekerheidsrecht c.q. een situatie waarin is
afgeweken van die hoofdregels. In de zaak Schlecker lijkt daarvan sprake te zijn. Ten eerste
stond hier een grensarbeiderscasus centraal. Voor deze categorie kunnen in het
belastingrecht in bilaterale verdragen speciale, van de hoofdregels afwijkende, conflictregels
zijn opgenomen die meestal afstemmen op het woonland. Een blik op de bilaterale
verdragspraktijk van België bevestigt dit. Ten tweede is in het specifieke geval van de zaak
Schlecker ook concreet afgeweken op de socialezekerheidsregels, gelet op het toepasselijke
Duitse socialezekerheidsstelsel.843
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Conclusie van AG Trstenjak van 8 september 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:564, ‘Voogsgeerd’, nr. 74.
Wellicht door een onderling akkoord tussen Duitsland en Nederland ex art. 16 Verordening 883/2004. Dit
gebeurt meestal op aanvraag van de partijen en betreft dus een individuele afwijking.
843
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Op zichzelf zou er in dit specifieke individuele geval nog iets voor gezegd kunnen worden
indien het verwijzingsresultaat naar Duitsland leidt. Het kan immers moeilijk ontkend worden
dat Boedeker óók geacht kan worden aldaar in zekere zin sociaal en economisch te zijn
ingebed. Vervolgens zou het dan voor een individuele werknemer gunstig zijn om zoveel
mogelijk coördinatie te hebben met de belasting- en socialezekerheidsregels en dat zou dan
de doorslag kunnen geven bij de keuze uit twee aanwezige rechtsstelsels van sociaal en
economische inbedding (i.c. Nederland waar meer dan 11 jaar ononderbroken is gewerkt én
Duitsland). Niettemin houdt deze eenzijdige en individueel georiënteerde focus op de
werknemer weinig rekening met de interne sociale concurrentieproblematiek. Een werkland
waar langdurig en ononderbroken wordt gewerkt waarborgt immers ook een nauw
verbonden rechtsstelsel van sociaal en economische inbedding van de werknemer. Dit zou
evenzeer vanuit individueel-privaatrechtelijk perspectief voldoende rechtvaardiging bieden
voor de toepassing van het gehele arbeidsrecht van dat land, terwijl een dergelijk
verwijzingsresultaat wel rekening houdt met de interne sociale concurrentie. Bij de keuze uit
twee nauw verbonden rechtsstelsels zou het werkland waar de werknemer sociaal en
economisch is ingebed m.i. dan ook geacht moeten worden het nauwst verbonden
rechstelstel te zijn. Indien artikel 8 Rome I daar in een interne sociale concurrentie context
niet toe leidt, is het verwijzingsresultaat vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie
niet gerechtvaardigd. Dit verwijzingsresultaat kan eveneens op gespannen voet komen te
staan met de uitgangspunten van het vrij verkeer van werknemers ex artikel 45 VWEU,
hetgeen in principe op intra-Unie situaties van langdurige en ononderbroken werkzaamheden
toepasselijk kan zijn.844
De toepassing van de door het Hof voorgestane invulling van de zaak Schlecker lijkt hiermee
in sommige situaties niet in overeenstemming en is derhalve ongunstig te waarderen. Wel is
het de vraag of misschien ruimte bestaat voor een aan de concrete interne sociale
concurrentiesituatie aangepaste invulling. In dit verband zou aangesloten kunnen worden bij
de hierboven al geciteerde letterlijke bewoordingen van AG Trstenjak waar zij bij de uitleg van
de werking van de correctieclausule een nadruk legt op een flexibele en ‘aan de
omstandigheden aangepaste oplossing’.845 De zaak Schlecker speelde zich expliciet niet af in
de context van interne sociale concurrentie. Integendeel, de door het Hof gevolgde redenering
van AG Wahl is gebaseerd op een extra-Unierechtelijke Frans/Saudi-Arabische casus, waarbij
het voor de bescherming van de Franse werknemer zou zijn aangewezen een ruime en op het
belastingrecht en socialezekerheidsrecht gefocuste hantering van de correctieclausule voor te
staan.846 Dit zou in theorie ruimte kunnen bieden voor een andere uitleg in de context van
interne sociale concurrentie. Dit is evenwel niet zeker en in de Nederlandse rechtspraak is al
844

Indien bijvoorbeeld vast komt te staan dat de belastingregels afstemmen op Duitsland omdat Boedeker daar
woont (gelet op de belangrijke rol die het woonlandbeginsel in dit rechtsgebied kan spelen), dan wordt Boedeker
puur op basis van haar woonplaats niet gelijk behandeld met de in Nederland werkzame werknemers die in
Nederland wonen.
845
Conclusie van AG Trstenjak van 8 september 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:564, ‘Voogsgeerd’, nr. 73.
846
Conclusie van AG Wahl van 16 april 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:241, ‘Schlecker’, nr. 43.
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een zaak opgedoken waarin de correctieclausule in zuivere Schlecker uitleg is toegepast in de
context van interne sociale concurrentie, hetgeen vervolgens daadwerkelijk heeft geleid tot
een vanuit interne sociale concurrentie oogpunt ongerechtvaardigd verwijzingsresultaat.847
576. Naast deze specifieke Schlecker casus, bestaan er ook situaties die niet vallen onder de
hoofdregels van het belasting- en socialezekerheidsrecht én waarin aanknopingsregels gelden
die nog minder een nauw verbonden rechtsstelsel van sociaal en economische inbedding
waarborgen. Dit kan vanzelfsprekend meer gaan knellen en zou meer evident kunnen leiden
tot een vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie ongerechtvaardigd
verwijzingsresultaat. Hier wordt alvast opgemerkt dat de op het internationale wegtransport
toepasselijke regels in het belasting- en socialezekerheidsrecht zeker kunnen afwijken op het
werklandbeginsel én kunnen afstemmen op de vestiging van de werkgever. Eén en ander
wordt gedetailleerd onderzocht in het volgende hoofdstuk.
D. NUANCE OP DE NUANCE…
577. Hierboven werd vastgesteld dat de afwijkingsmogelijkheid via de correctieclausule ex
artikel 8 lid 4 Rome I op het vastgestelde werkland ex artikel 8 lid 2 Rome I wordt genuanceerd
doordat in de hoofdregels van rechtsgebieden van het belastingrecht en de sociale zekerheid
rekening wordt gehouden met het werklandbeginsel.848 Hierdoor ligt een effectieve afwijking
van het werkland van langdurige en ononderbroken werkzaamheden niet voor de hand (verg.
de toepassing van de hoofdregels op de Schlecker casus hierboven). Dit is anders indien het
door artikel 8 lid 2 Rome I vastgestelde werkland zwakker is geconstrueerd, maar niettemin
leidt tot een nauw verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden sociaal
en economisch te zijn ingebed. Denk aan een situatie van aanneming met het oog op directe
detachering naar het buitenland, of aan misbruiksituaties (bv. roulerende detacheringen),
waarbij de werknemer geen enkele band heeft met het herkomstland. Ook kan algemeen
gedacht worden aan een detacheringssituatie waarin de ‘tijdelijkheidsfictie’ eng wordt
ingevuld omdat de concrete omstandigheden zulks vergen, bv. omdat het ontvangstland
geacht kan worden het nauwst verbonden rechtsstelsel van sociaal en economische inbedding
te zijn, en het ontvangstland derhalve relatief snel wordt aangemerkt als werkland via artikel
8 lid 2 Rome I.
Op dergelijke situaties kan de detacheringsbepaling uit de hoofdregels van de belasting- en
sociale zekerheid van toepassing zijn. Zo wordt in het belastingrecht gewerkt met een 183
drempel: pas na het verrichten van 183 dagen in een ander land dan het woonland wordt dat
andere (werk)land heffingsbevoegd over de daar verrichte arbeid (behoudens de in het
volgende hoofdstuk te bespreken uitzonderingen). In de sociale zekerheid geldt een 24
maanden limiet bij detacheringen die het socialezekerheidsrecht van het herkomstland stabiel
847

Hof Den Bosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1874 (Silo-Tank/Szabo c.s.). Deze zaak wordt uitvoerig in het
volgende hoofdstuk besproken.
848
Met ‘hoofdregels’ in het socialezekerheidsrecht bedoel ik hier art. 11 Verordening 883/2004 en niet
bijvoorbeeld art. 13 Verordening 883/2004.
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houdt. In de hierboven besproken situaties zou het kunnen zijn dat deze rechtsgebieden
blijven ‘hangen’ op het herkomstland, terwijl het ontvangstland via artikel 8 lid 2 Rome I al is
aangemerkt als gewoonlijk werkland omdat dat het nauwst verbonden rechtsstelsel van
sociaal en economische inbedding is. Een afwijking op artikel 8 lid 2 Rome I via artikel 8 lid 4
Rome I is in die gevallen vanzelfsprekend niet gunstig. In zoverre geldt bij sommige
detacheringssituaties, ook wanneer de hoofdregels van toepassing zijn, een nuance op de
nuance.

VIII.

CONCLUSIES

A. TEN AANZIEN VAN DE EERSTE INVALSHOEK: HET TOEPASSELIJK ARBEIDSRECHT
578. Het doel van artikel 8 Rome I is het bieden van ‘gunstiger collisieregels’ ter
bescherming van de werknemer als zwakke partij (nr. 23 considerans Rome I). Het Hof heeft
het in de zaken Koelzsch, Voogsgeerd en Schlecker telkens over een ‘passende bescherming’.
579. Het eerste facet waarin deze beschermingsgedachte tot uiting komt is de beperking
die is ingevoerd ten opzichte van de rechtskeuze. De werknemer mag niet de bescherming
verliezen die is gewaarborgd door de dwingende regels van het objectief toepasselijk recht ex
artikel 8 lid 2, 3 en 4 Rome I. Indien het gekozen recht gunstiger is, wordt er vanuit gegaan dat
dit recht op grond van het begunstigingsbeginsel toepasselijk is. Het wordt aangenomen dat
er een vergelijking plaats moet vinden ten aanzien van de bepalingen die het voorwerp van
het geding uitmaken en dus niet ten aanzien van het gehele arbeidsrecht.
580. Het tweede facet waaruit deze beschermingedachte blijkt is de rangorde tussen
enerzijds het werklandbeginsel uit artikel 8 lid 2 Rome I en anderzijds het vestigingscriterium
uit artikel 8 lid 3 Rome I. Uit de zaken Koelzsch en Voogsgeerd volgt dat het werklandbeginsel
hierin van primair belang is en derhalve een ruime invulling moet genieten. Zodoende is het
werklandbeginsel ook toepasselijk op werkzaamheden die worden verricht in twee of meer
landen tegelijkertijd en wordt het criterium dus relevant voor de werkzaamheden in de
wegtransportsector. Bij de invulling wordt een kwalitatief criterium als uitgangspunt
genomen: het gaat om het centrum van de beroepswerkzaamheden c.q. de plaats waar of van
waaruit de werknemer het belangrijkste deel van de verplichtingen jegens de werkgever
vervult. Indien dit criterium weinig bruikbaar is voor de centraal staande casus, kan een
kwantitatief criterium worden gebruikt: het gaat om de plaats waar de werknemer het
grootste deel van de arbeidstijd verricht. Het is te allen tijde van belang dat er een nauwe
band vaststaat. Het enkele systematische terugkeren naar een standplaats lijkt onvoldoende.
De verdere invulling van het standplaatscriterium in de context van het wegtransport staat
centraal in het volgende hoofdstuk.
581. Het derde facet van de beschermingsgedachte blijkt vervolgens uit de zaak Schlecker.
Volgens het Hof ligt een passende bescherming in de toepassing van het op de
arbeidsovereenkomst nauwst verbonden recht. Specifiek komt dit tot uiting in een ruime
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hantering van de correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I; ruimer dan de correctieclausule
die geldt ten aanzien van de algemene overeenkomsten ex artikel 4 lid 3 Rome I. De
aanknopingsfactoren van het werkland en de vestiging worden in die uitleg slechts gezien als
abstracte factoren die met name voorzien in de rechtszekerheid en voorzienbaarheid en
waarbij aan het werklandbeginsel slechts in hun onderlinge verhouding een primair belang
toekomt. De beginselen van rechtszekerheid en voorzienbaarheid zouden in het domein van
het arbeidsrecht minder scherp doorwerken, omdat hier ook waarborgen rond de
werknemersbescherming spelen en in het verlengde daarvan kan een ruimere toepassing van
de correctieclausule geboden zijn. Belangrijke factoren bij de invulling van de
correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome I cirkelen vervolgens rond o.a. de belasting- en
socialezekerheidsregels.
582. De begunstigende en op individuele werknemers georiënteerde beperkte rechtskeuze,
in combinatie met het op de individuele arbeidsovereenkomst georiënteerde beginsel van de
nauwste band in de objectieve aanknopingsladder, vormt aldus de voor werknemers
‘gunstiger collisieregel’ ex nummer 23 considerans Rome I. Bij de uitleg van deze ‘gunstiger
collisieregel’ is het van belang dat het Hof in de hierboven besproken bevoegdheids- en
conflictenrechtelijke rechtspraak telkens, impliciet dan wel expliciet, het belang onderstreept
dat aanknopingsfactoren niet geïnstrumentaliseerd moeten kunnen worden en
ontwijkingsstrategieën tegen gegaan moeten worden. Eigenlijk herintroduceert het Hof op die
manier een overweging uit de considerans van het voorstel van Rome I uit 2005 dat de
Commissie niet voor elkaar kreeg. Hierin werd namelijk ten opzichte van artikel 8 Rome I als
doelstelling voorgesteld dat ‘de collisieregels het mogelijk [moeten] maken om achter de
uiterlijke schijn vast te stellen waar het zwaartepunt van de arbeidsrelatie ligt’. Het is te
verwachten dat deze ‘wezen-gaat-voor-schijn’-benadering een belangrijke richtsnoer vormt
bij de interpretatie van de aanknopingsfactoren uit artikel 8 Rome I en in het verlengde
daarvan de vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht.
583. Vanuit zuiver conflictenrechtelijk oogpunt bezien vormt het eindresultaat van artikel 8
Rome I overigens een minder fraaie methodische cocktail, ten opzichte waarvan het niet
verwonderlijk is dat de niet-gespecialiseerde rechtstoepasser zich soms vast ziet lopen in
Prossners ‘dismal swamp’ (zie voor de achtergrond hiervan uitvoerig hoofdstuk 4): de
beperkte rechtskeuze uit het eerste lid is gebaseerd op het begunstigingsbeginsel, het
werklandbeginsel uit het tweede lid is ten opzichte van het vestigingscriterium uit het derde
lid gebaseerd op het beschermingsbeginsel maar verschiet terug naar neutrale kleur indien
het wordt afgezet tegen de correctieclausule uit het vierde lid, welke laatste clausule
overkoepelend is gebaseerd op eveneens het beschermingsbeginsel.
B. TEN AANZIEN VAN DE TWEEDE INVALSHOEK: INTERNE SOCIALE CONCURRENTIE
584. De in de vorige paragraaf vastgestelde beschermingsgedachte van artikel 8 Rome I leidt
tot de vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie belangrijke conclusie dat het doel
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van artikel 8 Rome I in elk geval niet ligt in het tegengaan van ‘sociale dumping’, zoals dat
weleens wordt verondersteld. Vergelijk hier bijvoorbeeld het Evaluatierapport uit 2015 dat
werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie ten aanzien van de
wegtransportreglementering waarin, onder verwijzing naar de doelstelling van het tegengaan
van sociale dumping van Rome I, wordt voorgesteld inbreuken op Rome I onder het lijstje van
‘zware inbreuken’ te zetten, hetgeen tot vergunningverlies van transportondernemingen kan
leiden.849 De Commissie volgt dit vervolgens zelfs tot op zekere hoogte in het
wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017. Ook het Europees Economisch en Sociaal Comité lijkt
hiervan uit te gaan. In een advies uit 2016 wordt in het zuivere kader van de bespreking van
sociale dumping in het wegtransport opgeroepen tot het ‘volledig handhaven’ van Rome I en
Detacheringsrichtlijn.850 Gelet op de hierboven aangestipte minder fraaie methodische
cocktail van artikel 8 Rome I, is deze verwarring overigens nog tot op zekere hoogte te
begrijpen.
585. Artikel 8 Rome I laat dan ook ruimte voor interne sociale concurrentie. In dit hoofdstuk
werd erop gewezen dat één en ander is gerechtvaardigd indien het verwijzingsresultaat leidt
tot de vaststelling van het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan
worden sociaal en economisch te zijn ingebed. Om zoveel mogelijk rekening te houden met
interne sociale concurrentie, is het hierbij belangrijk dat er geen al te vrije rechtskeuze
bestaat; er een ruim werklandbeginsel wordt gehanteerd; de tijdelijkheidsfictie niet te lang
duurt; de vestigingsplaats een marginaal belang toekomt; en de correctieclausule het toelaat
een nauwst verbonden rechtsstelsel van sociaal en economische inbedding aan te wijzen.
586. Hoewel de vrije rechtskeuze als ‘hoeksteen’ van Rome I geldt (nr. 11 considerans Rome
I), is dit in het geval van een arbeidsovereenkomst sterk ingeperkt (art. 8 lid 1 Rome I). De
dwingende regels die rechtskeuzebestendig zijn, beslaan de belangrijke
concurrentiebeïnvloedende regels en de rechtskeuzebevoegdheid kan in die context dan ook
worden geacht te zijn geneutraliseerd.
587. Het werklandbeginsel is vervolgens ruim uitgelegd en kan eveneens worden toegepast
op gelijktijdige werkzaamheden in verschillende landen (art. 8 lid 2 Rome I). Dit houdt rekening
met de interne sociale concurrentieproblematiek.
588. De tijdelijkheidsfictie die van toepassing kan zijn op het werkland kan echter wel steken
(art. 8 lid 2 Rome I). Er wordt immers geen limiet aan gesteld, terwijl bij de uitleg ervan een
belangrijke rol is toebedeeld aan de partijbedoeling. Dit impliceert dat het onjuist zou zijn als
door het enkele verloop van tijd wordt geacht dat geen sprake meer zou zijn van tijdelijkheid
849

Evaluatierapport transport acquis 2015, p. 177 : ‘The provisions on the law applicable to employment
contracts contained in Rome I Regulation have the same objective as in Directive 96/71/EC, that is, avoiding
‘social dumping’ where foreign service providers may undercut local providers because their labour standards
are lower’.
850
EESC, Advies over de interne markt voor internationaal goederenvervoer over de weg: sociale dumping en
cabotage, Pb.C 15 januari 2016, 177.
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en derhalve een Statutenwechsel van herkomstland naar ontvangstland moet worden
aangenomen. Het is echter tegelijkertijd moeilijk om een dergelijke bepaling vooraf te
limiteren; zeker gelet op het brede bereik van artikel 8 Rome I. De correctieclausule zou hier
een belangrijke rol moeten kunnen spelen (art. 8 lid 4 Rome I). Op zichzelf houdt de
onbepaalde tijdelijkheidsfictie in elk geval geen rekening met de interne sociale
concurrentieproblematiek en het verwijzingsresultaat is in interne sociale
concurrentiecontext niet gerechtvaardigd indien deze bepaling niet leidt tot het nauwst
verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden sociaal en economisch te
zijn ingebed.
589. In het verlengde van een ruime uitleg van het werklandbeginsel, komt aan de
vestigingsplaats van indienstname slechts een secundair belang toe (art. 8 lid 3 Rome I). Het
Hof onderstreept dit. Dit houdt rekening met de interne sociale concurrentieproblematiek.
Hoewel te begrijpen vanuit de uiteindelijk vastgestelde rangorde tussen beide
aanknopingsfactoren, is het vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie echter slecht
te plaatsen dat deze aanknopingsfactor verder totaal geen rekening meer houdt met de
verrichte werkzaamheden, hetgeen nochtans door het Belgische Hof van Cassatie bij de
prejudiciële vraag in de zaak Schlecker werd aangenomen waar werd verwezen naar de
relevantie van de ‘effectieve tewerkstelling’ inzake. Evenmin wordt hiermee afgestemd op het
kunnen vaststellen van een nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan
worden sociaal en economisch te zijn ingebed. Er kunnen vraagtekens worden gezet bij het
bestaansrecht van deze aanknopingsfactor en de formele invulling ervan in een conflictregel
die het toepasselijk arbeidsrecht vaststelt. Het is belangrijk dat de correctieclausule van dit
verwijzingsresultaat kan afwijken, hetgeen o.a. afhangt van de door het Hof aangemerkte ‘
belangrijke factoren’.
590. De correctieclausule krijgt een ruime invulling (art. 8 lid 4 Rome I). Afhankelijk van de
van af te wijken aanknopingsfactor kan dit vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie
gunstig of ongunstig zijn. Een afwijking op het werkland dat voorziet in het nauwst verbonden
rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed,
ten gunste van een rechtsstelsel dat dit niet is, is een niet te rechtvaardigen resultaat. Gelet
op de door het Hof aangemerkte ‘belangrijke factoren’ kan hiervan sprake zijn bij zowel een
sterk als zwak geconstrueerd werkland ex artikel 8 lid 2 Rome I.
Bij een sterk geconstrueerd werkland moet gedacht worden aan het land waar langdurig en
ononderbroken wordt gewerkt. Volgens de hoofdregels van de belasting- en
socialezekerheidsregels ligt een afwijking niet voor de hand omdat hierin tot op zekere hoogte
rekening wordt gehouden met het werkland, maar in speciale type gevallen, zoals
transportwerkzaamheden (en ten aanzien van het belastingrecht: grensarbeiders), is dit niet
ondenkbaar.
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Bij een zwak geconstrueerd werkland kan gedacht worden aan een land waar pas kort wordt
gewerkt, bijvoorbeeld bij situaties van aanneming met het oog op directe detachering,
misbruiksituaties of het geval waarin de ‘tijdelijkheid’ eng wordt ingevuld. Gelet op de
plafondbepalingen in de hoofdregels van de belasting- en socialezekerheidsregels kunnen
deze rechtsgebieden blijven ‘hangen’ in het herkomstland.
591. Een ruimere hantering van de correctieclausule is wel gunstig indien de
tijdelijkheidsfictie in een concrete situatie lang duurt en het herkomstland onterecht stabiel
wordt gehouden. Dat de hoofdregels van de belasting- en sociale zekerheid dan rekening
houden met het werkland is gunstig.
592. Het geheel genomen lijkt het erop dat, zuiver gelet op het ruim en open geformuleerde
artikel 8 Rome I en de ruime invulling die daaraan is gegeven in de zaken Koelzsch, Voogsgeerd
en Schlecker, in combinatie met de meer in het algemeen telkens door het Hof benadrukte
‘wezen-gaat-voor-schijn’ theorie, effectief in uitgangspunt voldoende ruimte biedt om te
kunnen komen tot de vaststelling van het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de
werknemer economisch en sociaal is ingebed. De onbepaalde tijdelijkheidsfictie ex artikel 8
lid 2 Rome I kan hier wel steken, evenals de ‘belangrijke factoren’ bij de invulling van de
correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I indien wordt afgeweken van de hoofdregels die
gelden in de door de belangrijke factoren aangewezen rechtsgebieden. In het volgende
hoofdstuk wordt bezien of één en ander ook opgaat indien de conflictregel wordt toegepast
op het wegtransport.

IX. SAMENVATTING
593. Artikel 8 Rome I is een speciale conflictregel voor grensoverschrijdende
arbeidsovereenkomsten. Nummer 23 van de considerans van Rome I wijst er in het algemeen
op dat voor zwakke partijen ‘gunstiger collisieregels’ moeten gelden. Het Hof refereert aan
een ‘passende bescherming’.
594. In de speciale conflictregel wordt de rechtskeuze voorop gezet (art. 8 lid 1 Rome I). Wel
worden hier tegelijkertijd beperkingen op aangebracht: de werknemer kan niet de
bescherming worden ontzegd van de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijk
recht. Gelet op het feit dat dit recht als een soort minimumbescherming geldt, is het altijd van
belang dit toepasselijk recht te achterhalen.
595. Het objectief toepasselijk recht wordt geregeld door de meervoudige
aanknopingsladder van artikel 8 Rome I. De eerste aanknopingsfactor is het werklandbeginsel:
het arbeidsrecht is toepasselijk van de plaats waar, of bij gebreke daarvan, van waaruit de
werknemer gewoonlijk werkt (art. 8 lid 2 Rome I). Hierop is een tijdelijkheidsbepaling van
toepassing: het gewoonlijk werkland blijft stabiel bij tijdelijke werkzaamheden elders. Een
belangrijk gezichtspunt bij de invulling van deze bepaling is de partijbedoeling. De bepaling is
verder niet onderhevig aan enige tijdsindicaties en kan effectief lang duren. Het Hof heeft in
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de zaak Koelzsch beslist dat deze aanknopingsfactor van het werklandbeginsel ook toegepast
moet worden in situaties waarin gelijktijdig wordt gewerkt in meerdere landen, waarbij het
Hof een ruime invulling voorschrijft. Specifiek voor de in die zaak centraal staande
wegtransportcasus voorziet het Hof nog in een in het volgende hoofdstuk uitgebreid te
bespreken indiciënlijst.
De tweede aanknopingsfactor is de vestiging van indiensname (art. 8 lid 3 Rome I). Uit de
zaken Koelzsch en Voogsgeerd blijkt ondubbelzinnig dat deze aanknopingsfactor slechts van
secundair belang is. De aanknopingsfactor moet formeel worden ingevuld, waarbij de plaats
van effectieve werkzaamheden verder geen relevantie meer hebben. Het gaat om
aanknopingspunten die het begin van de arbeidsovereenkomst kenmerken, zoals de plaats
waar de vacature bekend is gemaakt en waar de sollicitatiegesprekken zijn gehouden.
Van beide aankopingsfactoren uit artikel 8 lid 2 en 3 Rome I kan afgeweken worden via de
correctieclausule (art. 8 lid 4 Rome I). Het Hof onderstreept in de zaak Schlecker een ruim
beroep hierop: ruimer dan de correctieclausule in het domein van de algemene
overeenkomsten (art. 4 lid 4 Rome I). Eén en ander omdat de door de vooraf gegeven
aanknopingsfactoren gewaarborgde belangen inzake de rechtszekerheid en voorspelbaarheid
het in het werknemersbeschermende domein van het arbeidsrecht moeten afleggen tegen in
dit domein eveneens geldende doelstellingen inzake de bescherming van zwakke partijen. Het
zou in het verlengde daarvan voor de werknemer het voordeligst zijn om altijd een met de
arbeidsovereenkomst nauw verbonden rechtsstelsel te kunnen vaststellen. Belangrijke
factoren bij de invulling van de correctieclausule zijn o.a. de belasting- en
socialezekerheidsregels.
596. Uit de rechtspraak valt het tegelijkertijd op dat het Hof telkens veel waarde hecht aan
de methode van een ruime en alomvattende beoordeling van de concrete omstandigheden
van het geval om een nauwe band met de arbeidsovereenkomst te kunnen bewerkstelligen.
Het Hof onderstreept in haar rechtspraak het belang dat aanknopingsfactoren niet
geïnstrumentaliseerd moeten kunnen worden, waardoor ontwijkingsstrategieën de kop in
worden gedrukt. Deze ‘wezen-gaat-voor-schijn’-benadering lijkt dan ook een belangrijke
leidraad te zijn bij de interpretatie van de aanknopingsfactoren uit artikel 8 Rome I en dus bij
de vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht.
597. Het leidende beginsel bij de regeling van het objectief toepasselijk recht van artikel 8
Rome I is het vaststellen van een met de arbeidsovereenkomst nauwst verbonden recht. De
aanknopingsfactoren van het gewoonlijke werkland en de vestiging van indienstname vormen
hiertoe slechts vermoedens ten aanzien waarvan te allen tijde kan worden afgeweken ten
gunste van het nauwst verbonden recht, óók indien het werkland gemakkelijk is vast te stellen
en waar langdurig en zonder onderbreking is gewerkt. Slechts in onderlinge rangorde tussen
het gewoonlijke werkland en de vestiging van indienstname geldt een expliciete voorkeur voor
het werkland, hetgeen in de huidige vrije interne markt in de regel inderdaad nauwer
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verbonden recht zal aanduiden dan de vestiging van indienstname. In combinatie met de
beperkingen op de rechtskeuze ex artikel 8 lid 1 Rome I vormt dit de voor werknemers
‘gunstiger collisieregel’ ex nummer 23 van de considerans van Rome I.
598. Het is een belangrijke vaststelling dat het doel van artikel 8 Rome I dus expliciet niet is
het tegengaan van interne sociale concurrentie. Artikel 8 Rome I biedt daarvoor op zichzelf
gezien ook ruimte. Denk aan het enkele feit dat een rechtskeuze mogelijk is, het ‘gewoonlijk’
moeten zijn van de werkzaamheden, een onbepaalde tijdelijkheidsfictie, de vestiging van
indienstname en de afwijkingsmogelijkheden op het werkland via de correctieclausule.
Indien artikel 8 Rome I echter leidt tot de aanmerking van het nauwst verbonden rechtsstelsel
waarin de werknemer sociaal en economisch is ingebed lijkt dit verwijzingsresultaat
gerechtvaardigd, ook indien dit problemen oplevert vanuit het oogpunt van interne sociale
concurrentie. De ruime opstelling van artikel 8 Rome I en de uitleg daaraan door het Hof in de
zaken Koelzsch, Voogsgeerd en Schlecker lijken ook effectief voldoende ruimte te bieden voor
de vaststelling van het nauwst verbonden recht van het stelsel waarin de werknemer sociaal
en economisch is ingebed. Het Hof erkent immers een ruime beroepsmogelijkheid op de
correctieclausule en focust sterk op de concrete omstandigheden van het geval. Wel kunnen
vraagtekens worden gezet bij de onbepaalde ‘tijdelijkheidsfictie’ en de in de zaak Schlecker
aangemerkte ‘belangrijke factoren’ inzake de belasting en sociale zekerheid. In het volgende
hoofdstuk wordt bezien of één en ander ook opgaat indien de conflictregel wordt toegepast
op het wegtransport.
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HOOFDSTUK 7 DE SPECIALE CONFLICTREGEL VAN ARTIKEL 8 ROME I EN HET TOEPASSELIJK
ARBEIDSRECHT IN HET WEGTRANSPORT

I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
599. In dit hoofdstuk wordt getoetst in hoeverre de algemene vaststellingen uit het vorige
hoofdstuk ten aanzien van artikel 8 Rome I ook opgaan voor de specifieke wegtransportsector.
Enerzijds wordt meer gespecificeerd hoe het toepasselijk arbeidsrecht precies op de atypische
hoog mobiele werkzaamheden in die sector moet worden vastgesteld en worden eventuele
sectorspecifieke toepasingsproblemen besproken.
Anderzijds wordt bezien hoe artikel 8 Rome I zich verhoudt met de interne sociale
concurrentieproblematiek in het wegtransport en in hoeverre artikel 8 Rome I in het
wegtransport ruimte laat om te kunnen komen tot de aanmerking van het nauwst verbonden
rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed.
In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat de ruim opgezette conflictregel van artikel 8
Rome I, en de uitleg die daaraan is gegeven door het Hof, het in principe toe lijken te laten om
te komen tot een dergelijk verwijzingsresultaat. Daarbij werden de onbepaalde
tijdelijkheidsfictie en de specifieke invulling van de correctieclausule als mogelijke
stoorzenders aangemerkt.
Kortom: in dit hoofdstuk wordt bezien waartoe de algemene regel van artikel 8 Rome I leidt
in het atypische wegtransport en hoe dit zich verhoudt met de interne sociale
concurrentieproblematiek. Dit voorziet in een eerste stukje van het antwoord op deelvragen
drie en vier.
600. Om te beginnen wordt ten aanzien van het wegtransport een aantal algemene eerste
vaststellingen gedaan en analyses verricht inzake artikel 8 lid 2 en 3 Rome I en de invulling
ervan door het Hof in de in het vorige hoofdstuk besproken zaken Koelzsch en Voogsgeerd.
Hiermee is het de bedoeling kort de rechtspraak van het Hof in de zuivere context van het
wegtransport te zetten en beoordelen. Er worden twee specifieke typegevallen uitgelicht ten
aanzien waarvan het Hof (nog) geen, of onvoldoende, duidelijkheid heeft geschept: meerdere
standplaatsen en de aanneming met het oog op directe grensoverschrijdende detachering.
Ten aanzien van deze typegevallen wordt tegelijkertijd bezien in hoeverre deze problematiek
speelt in nationale rechtspraak en, zo ja, hoe dit is opgelost.
601. Aansluitend daarop wordt preciezer bekeken waartoe de door het Hof in de zaak
Schlecker aangemerkte ‘belangrijke factoren’ voor de correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome
I in het wegtransport leiden. Meer specifiek worden hier de regelingen inzake het
internationale belastingrecht en de sociale zekerheid onder de loep genomen en wordt bezien
of er speciale regels gelden voor het wegtransport en zo ja, hoe deze regels zich verhouden
tot de interne sociale concurrentieproblematiek en het belang van de aanmerking van het
nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer sociaal en economisch is ingebed.
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602. Indien de toepassing van artikel 8 Rome I in de context van het wegtransport vaststaat,
wordt de conflictregel toegepast op de in hoofdstuk 3 geïdentificeerde arbeidsmodellen.
603. Vervolgens wordt één en ander afgezet tegen de nationale wegtransportrechtspraak.
Hoe wordt artikel 8 Rome I in de praktijk toegepast en biedt het artikel bijvoorbeeld ook
effectief in de rechtspraktijk van België en Nederland voldoende ruimte aan rechters om te
kunnen komen tot een vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie bezien wenselijk
verwijzingsresultaat? Speelt de rechtskeuze een rol en zo ja, is de aangebrachte beperking
voldoende? Wordt het werklandbeginsel (ruim) toegepast, boven de vestiging van
indienstname? Hoe staat het met de tijdelijkheidsfictie, wordt hieraan belang gehecht? En tot
slot, hoe wordt de correctieclausule toegepast? Eventuele toepassingsproblemen en
oplossingen (good practices) worden in kaart gebracht.

II. HET STANDPLAATSCRITERIUM EX ARTIKEL 8 LID 2 ROME I IN HET WEGTRANSPORT
A. HET STANDPLAATSCRITERIUM: CONTEXT EN BEOORDELING
604. Het toepasselijk arbeidsrecht in het wegtransport dient zoveel mogelijk vastgesteld te
worden aan de hand van het gewoonlijke werklandbeginsel uit artikel 8 lid 2 Rome I. In de
zaak Koelzsch heeft het Hof de relatief oude conflictregel uit het EVO op een bepaalde manier
gekneed, zodat het beter toepasbaar is op de hoog mobiele werkzaamheden in het huidige
wegtransportlandschap. Dit resulteert in een ruime invulling van het werklandbeginsel.
De belangrijkste conclusie is dat het werklandbeginsel ook kan zien op gelijktijdige
werkzaamheden in verschillende landen. Hiermee creëert het Hof voor het wegtransport een
soort standplaatscriterium dat wordt aangehaakt aan het gewoonlijke werkland. De lang
heersende gedachte dat het vestigingsbegrip uit artikel 8 lid 3 Rome I dé aanknoping zou zijn
voor deze sector, gaat niet meer op. Dit is in overeenstemming met het nieuwe
transportlandschap sinds de liberalisering in 1998: er zal minder snel gebruik worden gemaakt
van de vestiging van indienstname ex artikel 8 lid 3 Rome I, hetgeen in de huidige context
inderdaad geen reële aanknoping meer hoeft te betekenen.
605. Gelet op de huidige maatschappelijke context is het te begrijpen dat ervoor is gekozen
de ‘van waaruit’-regel, of: het standplaatscriterium, aan te haken bij de aanknopingsfactor van
het gewoonlijke werkland, en niet bijvoorbeeld aan de aanknopingsfactor van de vestiging van
indienstname.851 Hierover waren voorstanders van het invoegen van het standplaatscriterium
in de internationale transport context nog verdeeld.
Enerzijds werd beargumenteerd dat het Hof de reeds in de bevoegdheidsrechtspraak
ingezette trend zou moeten doortrekken en derhalve de ‘van waaruit’-regel onder een ruime
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Het Max Planck instituut merkt hierover op dat in het algemeen wordt uitgegaan van de aanhaking van de
‘van waaruit’-regel aan de vestiging van indienstname. Max Planck Institute, ‘Comments on the Commission’s
Rome I Proposal’ 2007, p. 287.
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interpretatie van het werklandbeginsel moest voegen. Anderzijds werd een speciale invulling
van de vestiging van indienstname bepleit waarin niet zozeer de vestiging als oorspronkelijke
contractspartij centraal staat, maar eerder de vestiging van effectieve tewerkstelling.852
Beide benaderingen benadrukken eerder de feitelijke uitvoering van de overeenkomst dan de
formele vormgeving ervan, maar verschillen op een aantal punten van elkaar. Zoals Van Hoek
in het algemeen opmerkt ten aanzien van de aanhaking aan het werkland, wordt daarbij de
werknemer en werkplek centraal gesteld,853 boven de onderneming die het organisatorisch
verband vormt van waaruit de werknemer opereert.854 Bovendien is het bij een dergelijke
aanhaking aan het werkland niet vereist dat daar tevens een vestiging/filiaal of iets in die trant
van een werkgever aanwezig is. Dit geeft het huidige criterium een ruimer bereik, hetgeen
met name voor arbeid in de huidige maatschappelijke werkelijkheid van het wegtransport
nuttig kan zijn, waarin immers standplaatsen voorkomen zonder enige gelijktijdige
aanwezigheid van een bijvoorbeeld vestiging van de werkgever (verg. de casus uit de zaak
Koelzsch).855 Wel kunnen nu, zoals in het vorige hoofdstuk ook werd opgemerkt, vraagtekens
worden gezet bij het bestaansrecht van de aanknopingsfactor van de vestiging in de huidige
invulling, waarbij geenszins belang wordt gehecht aan de verrichte werkzaamheden, in een
conflictregel die het toepasselijk arbeidsrecht vaststelt.
606. De hantering van het werklandbeginsel, boven de vestiging van indienstname, in de
transportsector zorgt ervoor dat ook in die sector de algemene voordelen die gelden bij het
werklandbeginsel zo goed mogelijk worden gewaarborgd, hoewel de Gleichlauf met
voorrangsregels en het belang van staten bij de toepassing van het arbeidsrecht op
werkzaamheden op hun grondgebied onder bepaalde omstandigheden, gelet op de ‘van
waaruit’-regel niet altijd evengoed gedekt kan worden (bv. in geval een standplaats wordt
vastgesteld in land X, terwijl veel wordt gewerkt in o.a. land Y – zie hierna).
Zoals ook in het vorige hoofdstuk werd vastgesteld, is het nu bovendien duidelijk dat alleen
uitvlaggen niet kan bewerkstelligen dat het arbeidsrecht van het nieuwe vestigingsland
toepasselijk is. Ook in het internationale wegtransport, waarin ipso facto in twee of meer
landen wordt gewerkt, is het gewoonlijke werkland immers de eerst aangewezen
aanknopingsfactor om uit te maken welk arbeidsrecht toepasselijk is. In de zaak Voogsgeerd
worden vervolgens de puntjes op de i gezet ten aanzien van het gebruik van postbussen: er
dient sprake te zijn van een ‘bestendige vestiging’. Eén en ander is gunstig vanuit het oogpunt
van interne sociale concurrentie.
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Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 439.
Zie ook Hof Den Bosch 20 september 2005, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU4725.
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607. Er bestaan ook nadelen aan de toepassing van het standplaatscriterium in het
wegtransport, los van de algemene in het vorige hoofdstuk besproken nadelen van de
oprekking van het gewoonlijke werklandbeginsel. Van Hoek maakt in dit kader specifiek ten
aanzien van het wegtransport een belangrijke aantekening vanuit het oogpunt van de
effectieve werknemersbescherming in de sector. Onder omstandigheden zou het namelijk
kunnen dat de waarborging van effectieve werknemersbescherming middels collectieve
belangenbehartiging in de sector moeilijker wordt.856
Anders dan bij de lucht- en zeevaart waar de bemanning vaak samen in hetzelfde vliegtuig/op
dezelfde boot werken, zijn de werkzaamheden in het wegtransport immers in hoge mate
individueel.857 Door in de wegtransportsector dan niet aan te knopen bij de vestiging, kan het
op individuele basis vast te stellen toepasselijk arbeidsrecht op de arbeidsovereenkomsten
van een groep chauffeurs die voor dezelfde werkgever werkt bij bepaalde arbeidsmodellen
per arbeidsovereenkomst van rechtsstelsel verschillen. Dit kan leiden tot een versnipperde
toepassing van verschillende rechtsstelsels op de arbeidsovereenkomsten van de chauffeurs,
waardoor de chauffeur afzonderlijk niet gemakkelijk tot een collectief kan behoren c.q. zich
collectief kan organiseren. Dit is vanzelfsprekend niet het geval bij de aanknoping aan de
vestiging omdat dan voor alle chauffeurs die werkzaam zijn bij een bepaald bedrijf hetzelfde
recht toepasselijk is.
B. DE STANDPLAATS ALS BELANGRIJK CRITERIUM VOOR DE SECTOR
1. Algemeen
608. De standplaats is een belangrijk criterium voor de sector. De gecreëerde
aanknopingsfactor is werkbaar voor in de sector veel voorkomende situaties. De hoog mobiele
aard van de werkzaamheden brengt immers mee dat chauffeurs in de regel geen vaste
werkplaats hebben, terwijl meestal wel een vaste plaats valt aan te wijzen waar de
werkzaamheden worden aangevat en beëindigd.858 Vaak is op die standplaats eveneens
sprake van enige organisatie van het werk door de werknemer (en vaak ook door de
werkgever) en worden daar de werkinstructies ontvangen. Vanneste wijst in dit verband op
de door haar gehouden interviews in de wegtransportsector waaruit blijkt dat chauffeurs
‘nagenoeg altijd op dezelfde plaats (…) activiteiten zullen aanvatten en beëindigen’.859
Wel blijkt dat nog altijd ‘creatief’ gebruik gemaakt kan worden van arbeidsmodellen waar niet
altijd steevast vanuit dezelfde standplaats wordt gewerkt, bijvoorbeeld door het naast elkaar
bestaan van verschillende standplaatsen of het frequent verplaatsen van standplaatsen
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waardoor sprake is van opvolgende standplaatsen. Ook valt te denken aan het in deze studie
geïdentificeerde specifieke arbeidsmodel van de nomadische werkzaamheden. Een aantal van
dergelijke casus duikt ook op in de hierna te bespreken Nederlandse
wegtransportrechtspraak. In vergelijking met de zee- en luchtvaartsector is hier in het
wegtransport ook relatief veel ruimte voor: in de minst netgebonden wegtransportsector is
immers geen sprake van vaste (lucht)havens en kan een ‘thuisbasis’, zoals bijvoorbeeld in het
socialezekerheidsrecht ten aanzien van de luchtvaart wordt gebruikt, minder gauw
aanwijsbaar zijn. Dit maakt het lastig om voor het wegtransport een algemene en voor elke
situatie adequate aanknopingsfactor te hanteren.
2. Beeld nationale rechtspraak
a. De aanwezigheid van een vast begin- en eindpunt
609. Een blik op de verschillende wegtransportcasus in de nationale rechtspraak leert dat
in het overgrote deel van de zaken telkens een soort vaste standplaats valt aan te wijzen,
waarbij sprake is van een begin- en eindpunt, al dan niet in combinatie met de organisatie van
werk en het ontvangen instructies aldaar. Dit was eveneens het geval in de zaak Koelzsch (en
overigens ook in de zeevaartzaak Voogsgeerd en de luchtvaartzaak Crewlink-Ryanair).
Bij het Hof van Beroep Gent ging het om chauffeurs die met busjes uit Tsjechië naar België
werden gehaald en doorheen heel de Unie reden, maar waarbij het begin- en eindpunt zich
telkens in België situeerde, alwaar zij de nodige werkzaamheden organiseerden en instructies
ontvingen.860 Een maand daarop moest hetzelfde Hof van Beroep zich buigen over een
gelijkaardige feitenconstellatie.861 Bij de correctionele rechtbank Antwerpen lag een zaak voor
waarin in Polen woonachtige chauffeurs met hun personenwagen naar België reden en vooral
werkten in de Benelux, Frankrijk, Engeland en Duitsland, waarbij het vast stond dat de
werkzaamheden aanvingen en eindigden in België, eveneens in combinatie met organisatie
en instructie op die plaats.862 Bij de correctionele rechtbank Leuven stond ook vast dat bij de
internationale werkzaamheden van chauffeurs telkens aanvingen, eindigden, werden
georganiseerd en instructies daarvoor werden ontvangen in België.863 De correctionele
rechtbanken West- en Oost-Vlaanderen namen kennis van een zaak waarin chauffeurs in veel
landen tegelijk werkten, maar telkens vanuit een vaste standplaats in België, eveneens in
combinatie met organisatie en instructie.864 In vier zaken van 10 mei 2017 van de correctionele
rechtbank Oost-Vlaanderen stonden verschillende arbeidsmodellen centraal, maar telkens

860

Corr. Gent 3 december 2015, 2014.PGG.61 2014.VJ12.53.
Corr. Gent 7 januari 2016, C.73.2016.
862
Corr. Rb. Antwerpen 10 februari 2017, S15.0246.S16.0232.
863
Corr. Rb. Leuven 9 september 2014, LE69.I1.76.13.
864
Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 september 2016, GE69.98.1743.13 S.2013.0442.D; Corr. Rb. West-Vlaanderen 25
mei 2016, S.574.10 BG.69.98.1231-15.
861

280

was zonder twijfel een standplaats in België aan te wijzen.865 In drie zaken van 14 april 2016
van de Arbeidsrechtbank Antwerpen, waarin telkens hetzelfde arbeidsmodel centraal stond
maar door chauffeurs apart werd geprocedeerd, stond eveneens vast dat sprake was van een
standplaats in België.866 Eenzelfde beeld volgt uit het merendeel van de wegtransportzaken
die centraal staan in de Nederlandse rechtspraak.867 Tot slot valt, in de hierna te bespreken
Belgische en Nederlandse rechtspraak inzake het internationale belastingrecht ook telkens
een vast begin- en eindpunt, met enige organisatie aldaar, te lokaliseren.
610. De dominante aanwezigheid van een vaste standplaats met begin- en eindpunt in de
rechtspraak kan overigens verschillende redenen hebben. Bij de Belgische rechtspraak heeft
dit te maken met de strafrechtelijke context waarin de relevante wegtransportzaken zijn
gewezen en de omstandigheid dat het OM pas tot vervolging overgaat indien het
strafrechtelijke fraude element duidelijk aanwezig is en derhalve onomstotelijk een
standplaats in België valt aan te wijzen, terwijl bovendien sprake is van een postbus elders.
Uit een interview met een respondent van het FOD Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt
eveneens dat de focus van de handhavingsautoriteiten primair ligt op het bestrijden van
postbusconstructies.
Ook ten aanzien van de Nederlandse zaken zouden dergelijke overwegingen invloed kunnen
hebben, ook al zijn de voor het conflictenrecht relevante wegtransportzaken daar
civielrechtelijk van aard. Veel wegtransportzaken worden namelijk geïnitieerd door de
Nederlandse koepelvakbond FNV, die o.a. uit eigen naam of in naam van de chauffeurs de
CAO wegtransport afdwingt. De FNV zal in uitgangspunt geen middelen besteden aan zaken
die geen impact hebben op de Nederlandse sociaal economische verhoudingen en hun
chauffeurs (behoudens eventueel te voeren principszaken). Een omstandigheid die een
dergelijke impact vervolgens impliceert is de aanwezigheid van een duidelijke standplaats
(met begin- en eindpunt) in Nederland.
b. De toepassing van het standplaatscriterium vóór de zaak Koelzsch
611. Wanneer vervolgens inhoudelijk wordt gekeken naar de toepassing van het
standplaatscriterium in de nationale rechtspraak, valt het op dat het criterium ook vóór de
zaken Koelzsch en Voogsgeerd al in een aantal zaken werd toegepast op hoog mobiele
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sectoren. Veelal was hierbij sprake van een vast begin- en eindpunt. De rechters achten dit
criterium dus kennelijk adequaat inzake. Dit geeft het belang en de hanteerbaarheid van het
standplaatscriterium in hoog mobiele sectoren aan. Hierna wordt een aantal illustratieve
zaken uit deze rechtspraak aangestipt.
612. Hoewel in België geen voor het ipr relevante rechtspraak bestaat ten aanzien van
specifiek de wegtransportsector van vóór de zaak Koelzsch, blijkt uit vergelijkbare rechtspraak
ten aanzien van bijvoorbeeld de luchtvaart dat het standplaatscriterium al tamelijk bekend
was bij de Belgische rechters.868/869 Het valt op dat telkens expliciet inspiratie werd opgedaan
uit de reeds gewezen bevoegdheidsrechtspraak inzake Mulox enz…. Uit het onderzoek van
Dumortier blijkt overigens dat het standplaatscriterium ook al vóór deze
bevoegdheidsrechtspraak werd gehanteerd in situaties waarin werknemers gelijktijdig in
verschillende landen werken.870
613. Vergelijk bijvoorbeeld de zaak voor de Arbeidsrechtbank Charleroi 21 maart 2005.871
In casu gaat het om de luchtvaartmaatschappij Ryanair met een vestiging in Ierland en een
luchthaven in Charleroi. Een Belgische werknemer wordt naar Ierland gevlogen om de
arbeidsovereenkomst te ondertekenen, maar werkt vervolgens telkens vanuit de luchthaven
in Charleroi, naar waar zij ook steevast terugkeert. Daarnaast woont werknemer in België en
is een rechtskeuze uitgebracht voor Iers recht.
De Arbeidsrechtbank onderzoekt uitvoerig of het bevoegdheid kan aannemen aan de hand
van Brussel I, onder gedetailleerde verwijzing naar de zaken Mulox, Rutten en Weber. Met
inachtneming van bovenstaande omschreven feiten komt de Arbeidsrechtbank tot het besluit
dat België het gewoonlijke werkland is en dat derhalve bevoegdheid kan worden
aangenomen. De Arbeidsrechtbank acht het voor de vaststelling van het gewoonlijke
werkland met name relevant dat de werknemer zijn werkzaamheden vanuit de luchthaven in
Charleroi heeft verricht. Op basis hiervan oordeelt de Arbeidsrechtbank:
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‘Que l’aéroport de Charleroi peut en effet être considéré comme le centre effectif des activités
du demandeur dès lors que c’est non seulement de cet endroit (pour les vols) mais également
dans cet endroit (pour les gardes) qu’il accomplissait toutes ses prestations.’

Vervolgens toetst de rechter het toepasselijk arbeidsrecht en ook hier loopt de rechter keurig
het EVO af, waarbij wordt overwogen dat een rechtskeuze niet kan afdoen aan dwingende
bepalingen ex artikel 6 lid 1 EVO (art. 8 lid 1 Rome I), noch aan de voorrangsregels ex artikel 7
EVO (art. 9 Rome I). Daarna trekt de rechtbank de overwegingen die het heeft gemaakt bij het
vaststellen van de bevoegdheid direct door naar het conflictenrecht en oordeelt dat België
het land is waar gewoonlijk wordt gewerkt. Ook bekijkt de rechter nog of misschien sprake is
van een nauwere band met Ierland via de correctieclausule en zelfs eventueel via de
voorrangsregels van artikel 7 EVO, maar besluit dat dit niet zo is.
614. In een andere luchtvaartzaak werd het standplaatscriterium idem toegepast.872 In casu
ging het om een piloot die gezagvoerder was van vliegtuigen, in eigendom van, of geleased
door, een in België gevestigde luchtvaartmaatschappij. Alle briefwisselingen, instructies of
mededelingen aan de piloot gebeurden vanuit de exploitatiezetel in België. Het blijkt niet dat
de vluchten van de piloot ooit van op een andere luchthaven dan die in België te Zaventem
zijn vertrokken. De vergoedingen werden in Belgische frank en in België betaald.
Het Arbeidshof paste in het kader van het EVO het criterium van het gewoonlijke werkland
toe op de werkzaamheden van de piloot, waartoe het centrum van de werkzaamheden werd
onderzocht. Met inachtneming van bovenstaande omstandigheden kwam het Arbeidshof tot
het oordeel dat het centrum van de beroepswerkzaamheden ‘zonder twijfel’ in België ligt en
derhalve werd het Belgische arbeidsrecht van toepassing verklaard.
615. In Nederland bestaat wel al een aantal wegtransportzaken van vóór de zaak
Koelzsch.873 Hierin wordt het standplaatscriterium eveneens min of meer op
wegtransportcasus toegepast, al dan niet onder expliciete verwijzing naar de
bevoegdheidsrechtspraak van het Hof inzake Mulox enz…. Maar ook vóór deze
bevoegdheidsrechtspraak werd het criterium van het gewoonlijke werkland, net als in België,
al toegepast op gelijktijdige werkzaamheden.874
616. Aardig is de zaak van het Hof Den Bosch van 20 september 2005.875 In casu gaat het
om een Nederlands transportbedrijf dat zich bezig houdt met internationaal transport in
Duitsland (80%) en Zwitserland (20%). Het transport wordt verricht door in Duitsland
872
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woonachtige Duitse chauffeurs. Het transportbedrijf heeft geen vestiging of kantoor in
Duitsland. Wel staat vast dat daar de vrachtwagens worden gestald en chauffeurs telkens van
daaruit vertrekken en daar naar terugkeren. Verder komen werknemers nooit in Nederland.
De zaak is qua feiten aldus enigszins vergelijkbaar met de zaak Koelzsch.
Voor het overige is vast komen te staan dat de arbeidsovereenkomst in de Duitse taal is
opgesteld, waarin op een aantal punten expliciet wordt afgeweken van de Nederlandse
wegtransport cao. Zo is bijvoorbeeld een ‘pauschal’ loon overeengekomen, hetgeen neerkomt
op een all-in beloning inclusief overuren. Deze wijze van belonen is in lijn met het Duitse recht.
Vervolgens blijkt dat de chauffeurs onderhevig zijn aan de Duitse sociale zekerheids- en
belastingwetgeving. Een Stichting van de Nederlandse vakbond FNV is volgens de Nederlandse
transportcao bevoegd de controles op de naleving van de CAO-bepaligen uit te voeren,876
waaraan de werkgever hun medewerking dienen te verlenen. Tot slot hebben de
vrachtwagens Nederlandse kentekens en zijn zij eigendom van het Nederlandse
transportbedrijf.
Tussen partijen is in geschil welk arbeidsrecht van toepassing is. De werkgever beroept zich
op de toepasselijkheid van het Duitse arbeidsrecht op grond van artikel 6 lid 2 sub a EVO, de
Stichting van de FNV beroept zich op Nederlands arbeidsrecht ex artikel 6 lid 2 sub b EVO,
terwijl de kantonrechter oordeelt dat de correctieclausule van artikel 6 lid 2 sub b slotzin EVO
opgaat ten gunste van het Duitse arbeidsrecht. Hierbij ecarteert de kantonrechter expliciet de
toepassing van het werklandbeginsel ex artikel 6 lid 2 sub a EVO, gelet op het feit dat sprake
is van werkzaamheden in meerdere landen. Letterlijk oordeelt de kantonrechter:
‘In het onderhavige geval kan niet gesteld worden dat de werkzaamheden gewoonlijk in één
land uitgevoerd worden. Deze worden immers in twee landen uitgevoerd, te weten in
Duitsland en Zwitserland. Het moge dan wel zo zijn dat het werk overwegend in Duitsland
wordt uitgevoerd, doch dat neemt niet weg dat er ook kenmerkende prestaties, te weten
laden, lossen en transport in Zwitserland plaatsvinden. Artikel 6 lid 2 onder a EVO mist
derhalve toepassing.’

De kantonrechter hanteert hier aldus de visie dat op wegtransport waarin gelijktijdig in twee
landen gewerkt wordt, niet het gewoonlijke werklandbeginsel kan worden toegepast.
617. Het Hof Den Bosch oordeelt dat de kantonrechter een onjuiste maatstaf heeft
aangelegd, omdat het gewoonlijke werkland in artikel 6 lid 2 sub a EVO moet worden uitgelegd
aan de hand van de bevoegdheidsrechtspraak van het Hof van Justitie inzake Mulox enz... Na
de daarin aangelegde maatstaf te citeren, overweegt het Hof Den Bosch dat het dus moet
gaan om een maatstaf die de ‘positie van de werknemer centraal’ stelt en gezocht moet
worden naar het centrum van de werkzaamheden of de plaats waar of van waaruit de
werknemer feitelijk het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens de werkgever vervult.
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Het Hof Den Bosch overweegt dat partijen niets hebben gesteld over de werkwijze van de
chauffeurs, bijvoorbeeld hoe en van wie zij opdrachten krijgen. Wel staat in rechte vast dat
partijen nooit in Nederland komen, de chauffeurs in Duitsland wonen en zij slechts een
beperkt deel van de tijd in het kader van de te verrichten werkzaamheden in Zwitserland zijn.
Bovendien worden de vrachtwagens buiten werktijd gestald in Duitsland en het loon voor de
invoering van de euro in Duitse marken in Duitsland betaald. Hieruit trekt het Hof Den Bosch
de negatieve gevolgtrekking dat het centrum of de plaats waar of van waaruit het belangrijkste
deel wordt gewerkt ‘ongetwijfeld’ niet in Nederland ligt. Andere aangevoerde aspecten zoals
de Nederlandse vergunningen, de Nederlands gekentekende auto’s en de vestiging van de
werkgever in Nederland zijn volgens het Hof Den Bosch niet bepalend voor het werkelijke
centrum van de beroepswerkzaamheden van de chauffeur. Het Hof oordeelt dat op de
arbeidsovereenkomst niet Nederlands recht toepasselijk is en dat in het midden kan blijven of
het Duitse recht van toepassing is.
618. Hoewel het Hof Den Bosch dus niet positief vaststelt welk arbeidsrecht van toepassing
is, wordt hier al erg geleund op de bevoegdheidsrechtspraak waarin een ruim
werklandbeginsel wordt vooropgesteld. Al in 2005 is het voor het Hof Den Bosch duidelijk dat
het criterium van de vestiging van indienstname niet persé hoeft te worden toegepast in het
wegtransport.
De elementen die het Hof Den Bosch relevant acht komen vervolgens overwegend overeen
met elementen uit de indiciënlijst van het Hof van Justitie in de zaak Koelzsch, minus de
woonplaats en plaats van loonbetaling. De aanknopingspunten van de vergunning, kenteken
en vestiging zijn inderdaad niet relevant in deze toets.
619. In lijn met bovenstaande zaak is de zaak van het Hof Den Bosch van 10 april 2007.877
X is een in Nederland gevestigd transportbedrijf dat Turkse internationale chauffeurs in dienst
heeft. Deze werknemers wonen in Turkije, van waaruit zij vrijwel altijd vertrekken en waarnaar
zij ook telkens terugkeren. Vaststaat dat de chauffeurs doorheen heel Europa werken. X heeft
eveneens een vestiging in België, maar niet in Turkije. Eén van de rechtsvragen spitst zich er
op toe welk arbeidsrecht van toepassing is. De kantonrechter kwam, zonder verder uitvoerig
te motiveren, tot de conclusie dat het ‘aannemelijk is’ dat de arbeidsovereenkomsten worden
beheerst door het Turkse recht.
620. Het Hof Den Bosch appelleert echter en oordeelt dat bij het ontbreken van een
standplaats (toepassing van de ‘van waaruit’-regel) of een nauwe band in Turkije, het
Nederlands recht toepasselijk is ex artikel 6 lid 2 sub b EVO omdat daar zich de vestiging
bevindt die de chauffeurs indienst heeft genomen.
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Allereerst stelt het Hof Den Bosch vast dat in casu artikel 6 lid 2 EVO moet worden toegepast
en dat, in overeenstemming met de zojuist besproken zaak uit 2005, voor de uitleg van het
werklandbeginsel ‘kan worden aangeknoopt bij de uitspraak van het Hof van Justitie’ inzake
de zaak Mulox. Nadat de daarin ontwikkelde ‘waar of van waaruit’-regel wordt geciteerd,
toetst het Hof Den Bosch de regel aan de concrete feiten. Hoewel het begin- en eindpunt in
Turkije ligt, acht het Hof Den Bosch het van belang dat de chauffeurs opdrachten vanuit de
Belgische vestiging ontvingen en doorheen heel Europa reden. Daarnaast is volgens het Hof
Den Bosch gesteld noch gebleken dat de werkzaamheden hoofdzakelijk in Turkije werden
verricht en dat daar een kantoor was van waaruit de chauffeurs werkzaam waren en waarnaar
de chauffeurs zouden terugkeren. Evenmin is gesteld of gebleken dat er een vaste plaats was
waar de vrachtwagens werden geladen en gestald. Op grond daarvan komt het Hof Den Bosch
tot het oordeel dat geen plaats in een specifiek land kan worden aangewezen waar de arbeid
gewoonlijk wordt verricht.
Vervolgens wordt het Nederlandse recht toepasselijk geacht op grond van de Nederlandse
vestigingplaats, terwijl er onvoldoende aanknopingspunten aanwezig werden geacht om aan
te nemen dat de arbeidsovereenkomsten nauwer zijn verbonden met Turkije dan met
Nederland.
621. Het is duidelijk dat het Hof Den Bosch op zoek gaat naar een soort centrum van de
werkzaamheden, maar dat het daartoe geleverde bewijs grof gezegd onvoldoende acht. Het
Hof Den Bosch lijkt hierbij belang te hechten aan de aanwezigheid van een kantoor van
waaruit de chauffeurs werkzaam zijn en na iedere reis terugkeren (hetgeen verschilt met de
zojuist besproken zaak uit 2005). In de zaak Koelzsch heeft het Hof dit element niet gevat
onder de indiciënlijst,878 hetgeen te begrijpen is, gelet op de aard van het wegtransport en
een chauffeur of werkgever vaak geen kantoor heeft dat geldt als begin- en/of eindpunt van
de ritten. Wel is vaak sprake van een soort standplaats, veelal waar de vrachtwagens staan
geparkeerd, hetgeen in de indiciënlijst staat opgenomen.
Onder de zaak Koelzsch zou het voor het vaststellen van een gewoonlijk werkland voldoende
kunnen zijn dat er een vaste plaats is waar de vrachtwagens staan geparkeerd, dit eveneens
het begin- en eindpunt is van de ritten, alwaar organisatie van de werkzaamheden plaatsvindt
en de instructies worden ontvangen, zonder dat daar persé een kantoor (van de werkgever?)
aanwezig hoeft te zijn. Maar dat zou wellicht in onderhavig geval ook niet hebben geleid tot
de lokalisering van een standplaats, daar het is gesteld noch gebleken dat een dergelijke vaste
plaats met begin- en eindpunt en waar de vrachtwagens staan geparkeerd aanwezig is. Dit is
wellicht te wijten aan een gebrekkige procesvoering op dat punt, aangezien het moeilijk is
voor te stellen dat een dergelijke plaats niet aanwezig is in Turkije, alwaar de chauffeurs
wonen en telkens naar terugkeren.
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622. Tot slot is een zaak van rechtbank Maastricht uit 2011 nog illustratief voor de
toepassing van het standplaatscriterium in het wegtransport.879 Het staat vast dat het
transportbedrijf Logistics is gevestigd in Nederland en internationaal transport laat uitvoeren
door een in het buitenland woonachtige werknemer.880 De werkzaamheden worden verricht
door heel Europa maar wel telkens vanuit Nederland. Onduidelijk is of er nog andere
standplaatsen zijn (wellicht op de woonplaats van de chauffeur) en waar eventueel andere
laad- en losplaatsen liggen. Ook blijkt niet uit de feiten waar de werknemer sociaal verzekerd
en belastingplichtig is. De rechtbank overweegt in vijf zinnen dat het Nederland arbeidsrecht
toepasselijk is:
‘De plaats waar de arbeid wordt verricht, biedt vanwege het internationale karakter daarvan
([verweerder] is immers internationaal chauffeur die zijn werkzaamheden in geheel Europa
uitvoert) onvoldoende aanknopingspunten. Het land van waaruit [verweerder] zijn
werkzaamheden verricht is Nederland en bovendien is daar ook de vestigingsplaats van de
werkgever, zijnde Logistics, gelegen.’

De rechtbank lijkt hier voor twee ankers te gaan liggen. In principe wordt wel de ‘van waaruit’regel toegepast, maar ter ondersteuning van de aanmerking van Nederland als het objectief
toepasselijke rechtsstelsel wordt tegelijkertijd gewezen op het feit dat daar de
vestigingsplaats is gelegen.
623. Uit deze laatste twee zaken lijkt overigens een ietwat andere, en strengere, invulling
van het standplaatscriterium te volgen dan wordt voorgeschreven in de zaak Koelzsch: telkens
wordt belang gehecht aan de aanwezigheid van een kantoor of vestiging ter ondersteuning
van het vaststellen van het objectief toepasselijk recht. Dit is volgens de Koelzsch-indiciënlijst
niet relevant, hetgeen gelijk een bruggetje vormt naar het onderwerp van de volgende
paragraaf.
C. DE PRECIEZE INVULLING VAN HET STANDPLAATSCRITERIUM VOOR HET WEGTRANSPORT
1. Algemeen
624. Het gewoonlijke werkland kan zowel kwalitatief (centrum van de werkzaamheden) als
kwantitatief (plaats waar het grootste gedeelte van de werkzaamheden wordt verricht)
worden gelokaliseerd. Het Hof schrijft in de zaak Koelzsch, in navolging van o.a. de rechtspraak
inzake het bevoegdheidsrecht, duidelijk een rangorde voor ten gunste van een kwalitatieve
benadering.
625. Wat van belang lijkt bij de standplaats is dat er in ieder geval iets van een centrum van
werkzaamheden van de chauffeur aanwezig is, hetgeen voor het wegtransport is te bepalen
aan de hand van de door het Hof in de zaak Koelzsch gegeven indiciënlijst (hetgeen wellicht
nog kan worden aangevuld met een subregel uit de zaak Voogsgeerd). Zoals AG Trstenjak
879
880

Rb. Maastricht (ktr. Heerlen) 8 februari 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5801.
De zaak is zodanig geanonimiseerd dat niet blijkt waar de werknemer woont.
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onder die zaak duidelijker stelde, en daarin impliciet gevolgd door het Hof, lijkt een enkel vast
vertrek- en (/of) eindpunt in een bepaalde staat, terwijl voor het overige alle relevante
elementen buiten die plaats liggen, onvoldoende om een standplaats aan te nemen.881 Dit is
in lijn met het doel van het creëren van een werkelijk nauwe band, waardoor o.a. de
instrumentalisering van aanknopingsfactoren kan worden tegengegaan. Het Hof heeft dit
belang benadrukt in de Crewlink-Ryanair zaak.
2. De fysiek verrichte vervoerswerkzaamheden
a. Fysiek verrichte vervoerswerkzaamheden van belang?
626. Bij de construering van een gewoonlijk werkland in de zin van artikel 8 lid 2 Rome I in
het wegtransport is het vervolgens van belang te analyseren welke werkzaamheden van deze
atypische sector hiervoor nu precies relevant zijn. Welke ‘soort’ (vervoers)werkzaamheden
tellen mee? Tellen de fysiek verrichte vervoerswerkzaamheden op het grondgebied van in
transit aangedane landen bijvoorbeeld ook mee of moet er sprake zijn van ‘relevantere’
vervoerswerkzaamheden, c.q. van een steviger band met dat land? Of is de factor van de
fysieke vervoerswerkzaamheden te onbepaald en telt dit in het geheel niet mee bij de toets
naar het gewoonlijke werkland? Juist in het transport kunnen de vervoerswerkzaamheden
immers verspreid liggen, waardoor dit element in gegeven omstandigheden onvoldoende
aanknopingspunten op kan leveren en, in het verlengde daarvan, minder doorslaggevend kan
zijn.
627. Aan het aanknopingspunt van de fysiek verrichte werkzaamheden wordt in de
Nederlandse rechtspraak van vóór de zaak Koelzsch wisselend belang gehecht. In de ene zaak
wordt het gebruikt als, al dan niet aanwezige, omstandigheid in de construering van een
standplaats.882 In een andere zaak wordt het aanknopingspunt te onbepaald geacht en niet
meegeteld bij de vaststelling van de standplaats.883 In de Belgische rechtspraak inzake de
luchtvaart wordt in principe geen belang gehecht aan de fysiek verrichte werkzaamheden in
de lucht, maar de sectoren verschillen op dit punt van elkaar (zie hierna).
628. De indiciënlijst uit de in de zaak Koelzsch biedt een aantal richtlijnen inzake. De
omstandigheden die hierin worden genoemd hebben een tamelijk uiteenlopend karakter
waarbij enerzijds omstandigheden relevant zijn die eigenlijk vooral de standplaats kenmerken
(plaats van begin- en eindpunt rit; plaats organisatie werk en ontvangen instructies;884 plaats
881

Conclusie van AG Trstenjak van 16 december 2010, C-29/10, ECLI:EU:C:2010:789, ‘Koelzsch’, nr. 63 en 94.
Hof Den Bosch 20 september 2005 ECLI:NL:GHSHE:2005:AU4725; Hof Den Bosch 10 april 2007,
ECLI:NL:GHSHE:2007:BB2826.
883
Rb. Maastricht (ktr. Heerlen) 8 februari 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5801. De kantonrechter oordeelde dat
‘gelet op het internationale karakter’ van de wegtransportactiviteiten, de verrichte werkzaamheden
onvoldoende aanknopingspunten biedt. Vervolgens wordt hieraan geen aandacht meer besteed.
884
Strikt genomen wijst het Hof op de plaats ‘van waaruit’ de werknemer instructies ontvangt, en dus niet ‘waar’
de werknemer de instructies ontvangt. Dit zou duiden op de plaats van waaruit de werkgever de instructies aan
werknemer mededeelt. Gelet op het feit dat het Hof omstandigheden aanduidt die zouden moeten helpen met
de construering van een standplaats van de werknemer, en niet de werkgever, ligt een dergelijke letterlijke lezing
882
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waar arbeidsinstrumenten (– vrachtwagens) gestald zijn), terwijl anderzijds ook van belang
wordt geacht waar de chauffeur fysiek vervoerswerkzaamheden verricht (plaats hoofdzakelijk
vervoer en plaats lossen goederen). Deze laatste aanknopingspunten kúnnen samenvallen
met de standplaats, maar dit hoeft niet.
Bij het achterhalen van de standplaats in het wegtransport spelen in principe dus ook de fysiek
verrichte vervoerswerkzaamheden een rol. Het is echter van belang vast te stellen dat dit
slechts als aanknopingspunt in de gehele beoordeling geldt en dus geen doorslaggevend
belang heeft. Er kan dus ook een standplaats in land X worden geconstrueerd indien de
vervoerswerkzaamheden in land Y plaatsvinden.
b. De hoofdzakelijk verrichte vervoerswerkzaamheden
629. Het Hof specificeert dat enkel de hoofdzakelijk verrichte vervoerswerkzaamheden
meetellen.885 Gelet op de keuze voor het woord ‘hoofdzakelijk’ en bijvoorbeeld niet
‘belangrijk’, lijkt het begrip kwantitatief, en dus met name met de factor arbeidstijd,886
ingevuld te worden. Maar daarbij is het de vraag wanneer dan sprake is van hoofdzakelijke
werkzaamheden: is dat bij werkzaamheden >50% of pas bij >75% van de totaal verrichte
werkzaamheden? Duidelijk lijkt daarentegen door de keuze van dit criterium wel dat
regelmatig, maar niet hoofdzakelijk, verrichte vervoerswerkzaamheden in een land er niet toe
doen.
AG Trstenjak onder de zaak Koelszch gaat ten aanzien van het belang van de fysiek verrichte
vervoerswerkzaamheden overigens nog een stap verder en acht het eveneens van belang
‘aandachtig’ te onderzoeken in welke landen de chauffeur allemaal vervoersactiviteiten heeft
verricht (ten aanzien waarvan vervolgens nog een onderscheid tussen transit- en andersoortig
transport moet worden gemaakt), hetgeen gelet op de verwijzing naar het Deense
‘kørselsrapport’887 een behoorlijk nauwgezet en arbeidsintensief taakje zou zijn geweest.888
Het Hof gaat hier echter als gezegd niet in mee en oordeelt dat alleen de plaats van de
hoofdzakelijk verrichte werkzaamheden meetelt bij de lokalisering van een gewoonlijke
werkplek.

niet voor de hand. Ook herhaalt het Hof in de zaak Voogsgeerd de eerste zin uit de indiciënlijst van de zaak
Koelzsch en leidt hieruit af dat indien ‘de plaats van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht en
waar hij ook de instructies voor zijn opdrachten ontvangt [curs. FvO] samenvalt, deze plaats de gewoonlijke
werkplaat is. Het Hof lijkt hier dus uit te gaan van de plaats ‘waar’ de werknemer de instructies ontvangt.
885
Zie in gelijke zin: Hof Den Bosch 10 april 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BB2826. Hierin wordt expliciet een belang
gehecht aan locatie van de hoofdzakelijk verrichte werkzaamheden.
886
Eventueel kan nog gedacht worden aan een meting naar los- en laadplaatsen. Indien een chauffeur van de 10
keer 2 keer lost in hetzelfde land zou gezegd kunnen worden dat de werkzaamheden daar voor 20% plaatsvinden.
Vergelijk de Praktische Gids uit 2013 van de Administratieve Commissie bij de vaststelling van het
socialezekerheidsstelsel in het wegtransport (zie hierna).
887
In een dergelijk rapport moet een chauffeur nauwkeurig de gemaakte uren bijhouden.
888
Conclusie van AG Trstenjak van 16 december 2010, C-29/10, ECLI:EU:C:2010:789, ‘Koelzsch’, nr. 96
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c. De betekenis van het negeren van de fysiek verrichte werkzaamheden in de zee- en
luchtvaart voor het wegtransport
630. In de zaak Voogsgeerd noemt het Hof de fysiek verrichte vervoerswerzaamheden (en
dus verricht aan boord van het schip) niet in de op de zeevaartsector toegespitste indiciënlijst.
Enkel de elementen uit de eerste zin van de Koelzsch-indiciënlijst worden herhaald.889 Hieruit
zou afgeleid kunnen worden dat de fysieke verrichting van vervoerswerkzaamheden in de
zeevaart er wellicht niet toe doen.
631. Het is in dit verband dat AG Saugmandsgaard Øe onder de zaak Crewlink-Ryanair in
soortgelijke zin concludeert in de context van arbeid in de luchtvaartsector. 890 Expliciet stelt
de AG dat de werkzaamheden verricht op de luchthavens en het vliegtuig niet meetellen bij
de lokalisering van het gewoonlijke werkland.891 Hoewel het Hof zich hierover niet specifiek
uit laat, is het interessant de conclusie van de AG van dichterbij te bekijken.
In deze zaak moest het gewoonlijke werkland uit artikel 19 Brussel I (nu art. 21 Brussel Ibis) in
de context van arbeid in de luchtvaartsector worden uitgelegd (zie voor een bespreking van
deze zaak het vorige hoofdstuk). De AG deed hiertoe een uitvoerige uiteenzetting. Uit de
jurisprudentieel ontwikkelde ‘waar of van waaruit’-regel (vergl. de zaken Mulox, Rutten,
Weber, Pugliese) leidt de AG af dat het nevenschikkende voegwoord ‘of’ in deze regel
betekent dat op alternatieve wijze naar de ‘waar’ en ‘van waaruit’ plaats dient te worden
gezocht. Dit mag dus niet tegelijk worden bekeken en de relevante factoren voor het ene dan
wel andere hokje dienen gescheiden te worden behandeld. Vervolgens stelt de AG vast dat
het bij arbeid in de luchtvaartsector niet mogelijk is een ‘waar’-plaats vast te stellen omdat
het hem ‘moeilijk [lijkt] overwegend belang toe te kennen aan werkzaamheden op de
luchthaven van vertrek, aan boord van het vliegtuig of op de luchthaven van aankomst’.
Volgens de AG zou in de specifieke luchtvaartcontext wel een ‘van waaruit’ plaats te
lokaliseren zijn, waarbij de AG verwijst naar zes, voor de helft door het Hof gevolgde, relevante
criteria op basis waarvan die toets dan moet plaatsvinden.892

889

Meer specifiek luidt r.o. 38: ‘Gelet op de aard van arbeid in de zeevaartsector als die welke in het hoofdgeding
aan de orde is, moet de verwijzende rechter rekening houden met alle elementen die de werkzaamheid van de
werknemer kenmerken, en met name vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer
zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede
de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden.’
890
Conclusie van AG Saugmandsgaard Øe van 27 april 2017, C-168/16 (en C-169/16), ECLI:EU:C:2017:312,
‘Nogueira e.a.’.
891
Zie ook Arbrb. Charleroi 21 maart 2005, JTT 2005, 263; Arbh. Bergen 7 september 2007, Soc.Kron 2008, 518
waarin de werkzaamheden aan boord van het vliegtuig eveneens expliciet worden genegeerd. Zie ook Rb. OostBrabant (ktr. Eindhoven) 4 december 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6802.
892
De AG herhaalt grotendeels de door het Hof in vaste rechtspraak gegeven criteria, zoals het begin- en eindpunt
(1), de instructies en organisatie (2), stationering van de arbeidsinstrumenten (3), de woonplaats in de buurt van
de arbeidsplaats (4) en de door de werkgever verstrekte kantoorruimte (5). De AG voegt hieraan nog toe de
plaats van de meldingsplicht inzake arbeidsongeschiktheid en disciplinaire maatregelen (6). Zie nrs. 96-107. Het
komt enigszins kunstmatig over dat deze criteria enkel onder de ‘van waaruit’-plaats geschaard kunnen worden.
Indien de werkzaamheden georganiseerd worden op een luchthaven/standplaats worden die immers daar op
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632. Het is belangrijk vast te stellen dat dergelijke overwegingen ten aanzien van de fysiek
verrichte vervoerswerkzaamheden (op de voertuigen) van het Hof en de AG in de zee- en
luchtvaartsectoren niet zomaar lijken te kunnen worden doorgetrokken naar de
wegtransportsector. Werknemers in de zee- en luchtvaart hebben immers vanzelfsprekend
minder binding met de plaats waar de vervoerswerkzaamheden fysiek worden uitgevoerd,
gelet op het feit dat dit op (volle) zee of in het luchtruim plaats kan vinden. Dit wordt in de
zeevaart nog eens versterkt door het feit dat een deel van de route buiten het territoir van
een staat kan vallen.893 Chauffeurs in het wegtransport hebben een nauwere binding met het
te doorkruisen gebied en bovendien kunnen in het vrijgemaakte transportlandschap in initieel
zuivere transitlanden tussenvrachten worden meegenomen c.q. cabotage worden verricht
enzovoorts, waardoor o.a. ook enige economische impact van dit verkeer in deze
transitlanden gevoeld kan worden.894 Een schip op volle zee of een vliegtuig stopt voor
dergelijke zaken wat minder gemakkelijk tussendoor. Het moet er dus vooralsnog voor
gehouden worden dat de fysiek verrichte vervoerswerkzaamheden in het wegtransport, maar
wel enkel de hoofdzakelijke, niet zijn uitgespeeld bij de vaststelling van het gewoonlijke
werkland in de wegtransportsector.
Daarnaast lijkt de ‘of-of’-redenering van de AG specifiek voor het wegtransport minder voor
de hand te liggen. In het wegtransport kan het immers gemakkelijk zo zijn dat op de
standplaats van waaruit wordt gewerkt, ook hoofdzakelijk in het land van de standplaats zelf
wordt gewerkt. Dit helpt dan bij een stevige construering van de standplaats. In de lucht- en
zeevaart zijn de af te leggen afstanden in de regel langer, waardoor de hoofdzakelijk fysiek
verrichte vervoerswerkzaamheden wellicht niet vaak in hetzelfde land als het land van de
standplaats worden verricht. In dat geval heeft dat aanknopingspunt voor de bepaling van de
‘van waaruit’-plaats inderdaad minder nut en kan gemakkelijker een scheiding worden
aangebracht tussen de relevante aanknopingspunten bij enerzijds de ‘waar’-plaats en
anderzijds de ‘van waaruit’-plaats.
633. In de Crewlink-Ryanair zaak neemt het Hof overigens, net als in de zaak Voogsgeerd,
de fysieke criteria inzake de plaats van de hoofdzakelijk verrichte vervoerswerkzaamheden en
de losplaats, evenmin over in de luchtvaartcontext,895 maar dit is te verklaren door het feit dat
één plek georganiseerd en dus niet vanuit een plek. Tenzij de werkzaamheden aan boord van het vliegtuig als
enige relevante werkzaamheid geldt en deze werkzaamheden worden voorbereid/georganiseerd op de
standplaats, dan kan gezegd worden dat deze relevante werkzaamheid vanuit de luchthaven/standplaats wordt
voorbereid/georganiseerd.
893
Vergelijk Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 444 voor het locus sine lege probleem.
894
Zoals in hoofdstuk 5 werd aangestipt, is dit verschil ook terug te vinden in oudere conflictenrechtelijke
wetgeving, rechtspraak en rechtsleer waarin voor zee- en luchtvaart nog weleens aanknopingen aan de vlag c.q.
het voertuig werden gehanteerd, terwijl dergelijke aanknopingen voor het wegtransport eerder ongewoon zijn.
In de huidige belasting- en socialezekerheidsregels worden nog steeds speciale conflictregels gegeven voor de
zee- en luchtvaart.
895
‘De nationale rechter moet in het bijzonder vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de
werknemer zijn transportopdrachten verricht, naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert,
instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede op welke plaats zich de
arbeidsinstrumenten bevinden’ (r.o. 63). Hieraan voegt het Hof tot slot toe de plaats van de stationering van de
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het Hof enkel ingaat op de vraag hoe de ‘van waaruit’-regel moet worden ingevuld. In lijn met
de ‘of-of’-redenering van de AG verwijst het Hof in dat geval niet naar de fysiek verrichte
vervoerswerkzaamheden (uitgevoerd op het voertuig) omdat deze er bij de ‘van waaruit’-regel
immers niet toe lijken te doen. Hiermee zegt het Hof niet dat de verrichte
vervoerswerkzaamheden er niet toe kúnnen doen (hoewel zoals hierboven al opgemerkt het
wellicht een minder betekenisvol aanknopingspunt kan zijn in de lucht- en zeevaart). Het Hof
gaat hier simpelweg niet in op de uitleg van de ‘waar’-plaats.
634. Dat het Hof sowieso nog een poortje open laat voor de vaststelling van een ‘waar’plaats in de context van arbeid in de luchtvaart, volgt overigens uit r.o. 60 waarin het Hof
overweegt:
‘In de hoofdgedingen zijn de werknemers in dienst als leden van het boordpersoneel van een
luchtvaartmaatschappij (…). De rechterlijke instantie waarbij die geschillen aanhangig zijn
gemaakt moet dus, wanneer zij niet ondubbelzinnig de „plaats waar de werknemer gewoonlijk
werkt” kan vaststellen, de plaats bepalen „van waaruit” die werknemer het belangrijkste deel
van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervulde om na te gaan of hij bevoegd is.’

Het Hof sluit de ‘waar’-plaats dus niet, net als de AG, bij voorbaat uit van relevantie. Of, en in
hoeverre, in deze toetst de fysiek verrichte werkzaamheden een rol kunnen spelen blijft als
gezegd onduidelijk uit het oordeel van het Hof.
d. De betekenis van de ‘ondubbelzinnige’ ‘waar’-plaats in de luchtvaart voor het
wegtransport
635. Ten aanzien van die ‘waar’-plaats verlangt het Hof in de Crewlink-Ryanair zaak dat
hiervan ondubbelzinnig sprake moet zijn. Een dergelijke plaats lijkt in de context van het
internationaal transport per definitie niet gauw ondubbelzinnig te kunnen zijn. Hoewel, zoals
volgt uit voorgaande, het Hof dus geen uitspraak doet over het al dan niet van belang zijn van
de fysiek verrichtte werkzaamheden bij de lokalisering van het gewoonlijke werkland, lijkt het
Hof de AG dan toch min of meer naar resultaat te volgen: feitelijk wordt de ‘van waaruit’-regel
de hoofdregel in de luchtvaartsector.
636. Ondanks dat, zoals hierboven al werd aangestipt, enerzijds de zee- en
luchtvaartsectoren en anderzijds de wegtransportsector op bepaalde punten aanzienlijk
kunnen verschillen, is het hier de vraag in hoeverre in de wegtransportsector ook
‘ondubbelzinnig’ een ‘waar’-plaats vast moet staan. In de zaak Koelzsch werd ten aanzien van
het werklandbeginsel meer in het algemeen opgemerkt dat de toepassing van het
werklandbeginsel een ‘duidelijke’ aanknoping op moest leveren. Het criterium ten aanzien van
de ‘waar’-plaats in de zaak Crewlink-Ryanair lijkt zwaarder te zijn.

vliegtuigen waarop wordt gewerkt (r.o. 64). Met name de laatste drie punten van het lijstje van de AG laat het
Hof hier liggen.
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Indien dit criterium ook geldt voor de wegtransportsector en uitgaand van een volledige
Gleichlauf tussen de begrippen in het bevoegdheidsrecht enerzijds en in het conflictenrecht
anderzijds, leidt dit in de praktijk echter nauwelijks tot een verschil. De ‘van waaruit’-regel bij
de lokalisering van het gewoonlijke werkland ex artikel 8 Rome I was reeds van groot belang
in de (weg)transportsector.
Daarnaast lijkt het niet nuttig de ‘of-of’-redenering van de AG, en daarin impliciet gevolgd
door het Hof, ten aanzien van de luchtvaart één op één over te nemen voor wegtransport.
Zoals gezegd kan de samenval van de hoofdzakelijk verrichte vervoerswerkzaamheden in een
bepaalde staat met een aantal andere elementen uit de indiciënlijst van de zaak Koelzsch
onder omstandigheden een stevige standplaats construeren en het is moeilijk in te zien
waarom dit aanknopingspunt niet zou mogen tellen ómdat strikt genomen de ‘of-of’-redering
op zou gaan en het hier gaat om de bepaling van de ‘van waaruit’-plaats. In het wegtransport
kunnen deze aanknopingspunten door elkaar gebruikt worden bij de construering van een
standplaats, hetgeen ook lijkt te volgen uit de indiciënlijst van de zaak Koelzsch.
e. De subregel uit de zaak Voogsgeerd
637. Uit de zaak Voogsgeerd lijkt, zoals hierboven ook kort aangestipt, nog een belangrijke
subregel te volgen: indien blijkt dat de plaats van waaruit de werknemer zijn
transportopdrachten verricht steeds dezelfde is als de plaats waar hij de instructies voor zijn
opdrachten ontvangt, dan moet deze plaats worden beschouwd als het gewoonlijke werkland.
Hoewel vraagtekens kunnen worden gezet bij een overheveling van deze regel naar het
wegtransport, doet dit, áls dit wel wordt aangenomen, het belang van de fysiek verrichte
hoofdzakelijke vervoerswerkzaamheden, in de gevallen waarin hiervan sprake is, teniet. Het
gaat dan veeleer om het organisatieplaatje rond de standplaats dan om de feitelijk verrichte
vervoerswerkzaamheden. Het werkland voor chauffeurs zou in die lezing niet worden bepaald
door de verrichte vervoerswerkzaamheden.
638. Wel moet opgepast worden met het willen aannemen van een dergelijke mogelijk
abstracte subregel. Dit zou immers de instrumentalisering van de aanknopingsfactor van het
gewoonlijke werkland en in het verlengde daarvan ontwijkingsstrategieën in de hand kunnen
werken, ten aanzien waarvan het Hof de onwenselijkheid in de zaak Crewlink-Ryanair
uitdrukkelijk heeft onderstreept.
Bovendien kan de toepassing van de subregel gemakkelijker leiden tot coördinatieproblemen
inzake eventueel toepasselijke voorrangsregels. Denk aan het geval waarin een zeker
werkgebied voor een chauffeur vaststaat maar niet geheel ‘duidelijk’, zoals door het Hof lijkt
te worden vereist, en derhalve een standplaats elders wordt aangenomen, bijvoorbeeld op de
samengevallen vertrekplaats en plaats van ontvangen instructies. Dit kan leiden tot een
zwakke aanknoping, waarbij de voorrangsregels van het werkgebied van de chauffeur zich hier
dan voor toepassing opdringen.
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639. Er is mij geen nationale rechtspraak van vóór 2011 bekend waarin de subregel van de
zaak Voogsgeerd sec werd toegepast. Wel valt het op dat er een correlatie bestaat tussen
enerzijds het samenvallen van de plaats van waaruit de werknemer transportopdrachten
verricht en de plaats van het ontvangen van instructies en anderzijds het uiteindelijk
vastgestelde toepasselijke arbeidsrecht.896 In die zin biedt deze samenval een mate van
voorspelbaarheid van het toe te passen arbeidsrecht.
3. De overige elementen uit de Koelzsch-indiciënlijst
640. Ten aanzien van de Koelzsch-indiciënlijst is het hier de moeite nog een aparte
kanttekening te maken inzake twee specifieke elementen. Ten eerste wijst het Hof op de
plaats waar de werknemer instructies voor opdrachten ontvangt. In de zaak Voogsgeerd
behoort dit zelfs zelfs tot één van de twee elementen uit de subregel. Dit stelt de organisatie
van de werknemer centraal, boven de organisatie van de werkgever.
Wel is het de vraag in hoeverre deze factor nuttig is, gelet op de hoge mate van digitalisering
van de dispatch processen en, in het verlengde daarvan, het in de praktijk ontstaan van een
soort ‘kantoor op wielen’. Bij een verdergaande digitalisering, integratie en transparantie van
de wegtransportmarkt, zal de chauffeur in bepaalde deelgebieden in het wegtransport steeds
vaker de instructies (via de boordcomputer) in de vrachtwagen gaan ontvangen.897
641. Ten tweede verwijst het Hof naar de plaatsen waar de goederen worden gelost, zonder
belang te hechten aan de plaatsen waar de goederen worden geladen. Dit lijkt evenwel een
aan de losplaats gelijkwaardig, of zelfs gewichtiger, element. Met name vanuit concurrentieel
oogpunt zijn laadplaatsen immers van belang: op dat moment kan economische impact op het
grondgebied van de transportwerkzaamheden relatief sterk gevoeld worden. Logischerwijs
houdt een individueel-privaatrechtelijk georiënteerde bilaterale conflictregel daar echter niet
in de eerste plaats rekening mee, maar het verklaart niet waarom dan wel met losplaatsen
rekening wordt gehouden.
D. INTERPRETATIEVRAGEN

IN

DE

TOEPASSING

VAN

HET

STANDPLAATSCRITERIUM:

TWEE TYPEGEVALLEN

642. De invulling van het Hof van het standplaatscriterium ex artikel 8 lid 2 Rome I in de
zaken Koelzsch en Voogsgeerd laat nog een aantal vraagstukken onbeantwoord. Er zijn
tenminste twee voor deze studie relevante typegevallen te onderscheiden waar de toepassing
van het standplaatscriterium niet helemaal is uitgekristalliseerd.
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Arbrb. Charleroi 21 maart 2005, JTT 2005, 263; Arbh. Brussel 10 juni 2008, TBH 2012, 173; Hof Den Bosch 20
september 2005 ECLI:NL:GHSHE:2005:AU4725; Rb. Maastricht (ktr. Heerlen) 8 februari 2011,
ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5801.
897
Vergelijk bijvoorbeeld Corr. Rb. Antwerpen 10 februari 2017, S15.0246-S16.0232, waarin chauffeurs hun
opdrachten via e-mail of telefoon doorkregen. In Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 september 2016, S.2013.0442.D
GE69.98.1743.13 kregen chauffeurs instructies via de computer in de vrachtwagen.
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1. Meerdere standplaatsen
643. In de zaken Koelzsch en Voogsgeerd en de onderzochte nationale rechtspraak stonden
overwegend casus centraal waaruit veelal één vast begin- en eindpunt valt aan te wijzen bij
het verrichten van internationale transportoperaties. Gelet op de lage netgebondenheid van
de sector kunnen de arbeidsmodellen echter flexibel zijn, waarin gebruik wordt gemaakt van
meerdere standplaatsen tegelijkertijd. Het is de vraag waartoe de toepassing van het
standplaatscriterium dan leidt.
Een voorbeeld van meerdere standplaatsen kan gevonden worden in de zaken Szarvas, Csutak
en Toma bij de Arbeidsrechtbank Antwerpen, waarin een grote transportgroep centraal
staat.898 De internationale groep EKB voorziet in gecombineerd vervoer van containers die
worden aangeleverd in Europese havens. O.a. met vrachtwagens worden de containers verder
vervoerd naar hun bestemmingen doorheen het gehele Europese hinterland. De EKB groep
bestond ten tijde van het geding uit zes vennootschappen: één in Nederland (Bergambacht),
drie in Duitsland (Bremen, Leipzig en Fuszgönheim), één in Polen (Gdynia) en één in
Luxemburg (Petange).899 Eveneens was sprake van een netwerk van dertien afdelingen in
Noord- en Oost-Europa. Van Antwerpen, via Hamburg naar Gdynia, was de groep aanwezig in
alle grote havens. Door netwerkvorming en de organisatie van dispatch-centra konden de
bedrijven op efficiënte en flexibele wijze containervervoer verzorgen vanuit verschillende
West-Europese havens naar het Europese hinterland. Het staat vast dat de logistieke
activiteiten van EKB worden aangestuurd vanuit de diverse dispatch-centra in heel Europa. De
vervoersopdrachten worden via een e-mail systeem aan de betrokken vrachtwagens
gezonden.900 In deze situatie met de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere standplaatsen,
kan het dus bijzonder lastig zijn één bepaalde standplaats aan te duiden.901
644. Hoewel het in de zaak Weber niet gaat om (kwalitatief bepaalbare) standplaatsen of
centra van werkzaamheden, zou de zaak hier naar analogie interessant kunnen zijn. Hierin
geeft het Hof namelijk richtlijnen om bij verschillende werkplekken het belangrijkste deel van
de arbeidstijd te berekenen; in beginsel is hierbij het gehele tijdvak van de arbeid relevant,
tenzij het voorwerp van het geschil nauwere aanknopingspunten heeft met een andere
werkplek (zie vorig hoofdstuk).

898

Arbrb. Antwerpen 14 april 2016, AR.12.7265.A en tussenvonnissen van 30 april 2015 en 19 maart 2015
(Szarvas); Arbrb. Antwerpen 14 april 2016, AR.12.266.A en tussenvonnissen van 30 april 2015 en 19 maart 2015
(Toma); Arbrb. Antwerpen 14 april 2016, AR.13.4166.A en tussenvonnissen van 30 april 2015 en 19 maart 2015
(Csutak).
899
De Belgische vennootschap was ten tijde van het geding failliet.
900
Via geavanceerde technologie (i.c. Differential Global Positioning System) weten de servers van dispatchcentra waar welke vrachtwagen zich bevindt, met welke opdracht en waarheen deze rijdt. Zo kunnen opdrachten
naar deze vrachtwagen worden doorgegeven.
901
Gelet op de specifieke omstandigheden kon in deze zaak overigens wel behoorlijk duidelijk een standplaats in
Antwerpen gelokaliseerd worden (zie hierna voor een meer gedetailleerde bespreking van deze zaak).
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Daarnaast werd bepaald dat indien sprake is van ‘twee plaatsen van arbeid van gelijk belang’
of ‘geen van de verschillende plaatsen (…) een voldoende vast en nauw verband met de
verrichte arbeid heeft’, teruggevallen dient te worden op de vestiging van indienstname. 902
Hieruit volgt o.a. dat bij een arbeidsovereenkomst niet wordt uitgegaan van een algemene
splitsing van verschillende delen van de arbeidsovereenkomst die in verschillende landen
wordt uitgevoerd. Telkens wordt zoveel mogelijk één rechtsstelsel gelokaliseerd. Tegelijkertijd
bevestigt het Hof hiermee het uitgangspunt dat niet elke werknemer een gewoonlijk werkland
heeft.903
645. Indien een chauffeur flexibel wordt ingezet op verschillende standplaatsen in
verschillende landen, lijkt het dus aangewezen eerst te proberen te achterhalen wat de plaats
is waar of van waaruit het belangrijkste deel van de arbeidstijd wordt besteed (zie hierboven
voor verschillende berekeningsmethoden en welke elementen precies relevant zijn). Indien
de standplaatsen geacht kunnen worden een gelijk belang toe te komen, of geen nauwe band
te creëren, moet teruggevallen worden op het secundaire criterium van de vestiging van
indienstname ex artikel 8 lid 3 Rome I. Hierbij zijn aanknopingspunten relevant die het begin
van de arbeidsovereenkomst kenmerken, zoals de plaats waar de vacature is gepubliceerd en
waar de sollicitatiegesprekken zijn gevoerd. Een eventuele zwakke band zou gecorrigeerd
kunnen worden via artikel 8 lid 4 Rome I. Benadrukkend dat het Hof hierover geen uitsluitsel
heeft gegegeven, lijkt een dergelijke uitleg van het standplaatscriterium bij meerdere
standplaatsen plausibel. Deze interpretatievraag als zodanig is overigens niet behandeld
geweest in de nationale rechtspraak.
2. Aanneming met het oog op directe detachering
646. Een andere interpretatievraag speelt bij de ‘aanneming met het oog op directe
detachering naar het buitenland’.904 Hier gaat het om de vraag waar de standplaats mag
worden gelokaliseerd: in het uitzendende land of het land waar de werkzaamheden direct en
voor het eerst worden verricht? De rechtspraak van het Hof biedt hierover geen uitsluitsel,
maar dit typegeval is relatief veel onderwerp van geding geweest in de in deze studie
onderzochte nationale rechtspraak.
647. Zoals ook volgt uit het vorige hoofdstuk, wordt in de considerans van Rome I duidelijk
gemaakt dat de tijdelijkheidsbepaling uit artikel 8 lid 2 Rome I kan worden getriggerd
(waardoor de standplaats dus stabiel blijft) indien partijen een terugkeerintentie hebben: de
werknemer wordt geacht opnieuw arbeid in het herkomstland te verrichten (nr. 36
considerans). In de rechtsleer bestaat discussie over de precieze invulling hiervan. Wordt
naast de terugkeerintentie bijvoorbeeld eveneens vereist dat in het herkomstland
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HvJ 27 februari 2002, C-37/00, ECLI:EU:C:2002:122, ‘Weber, r.o. 55.
Junker wijst erop dat het Hof in de zaken Mulox en Rutten deze indruk wel wekte. A. Junker in zijn noot onder
de zaak Weber, Zeitschrift für Zivilproceβ International 2002, p. 230-243.
904
Overigens wordt deze situatie in beginsel door de Belgische terbeschikkingstellingswet van 1987 verboden.
Zie Jorens, Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten 2009, p. 360.
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voorafgaand werkzaamheden plaats hebben gevonden, voordat de werknemer tijdelijk wordt
gedetacheerd?
648. Deinert stelt zich in dit kader op het standpunt dat indien het is af te leiden uit de
partijbedoeling dat de werknemer terugkeert naar het detacherende land en daar de
werkzaamheden worden vervolgd, dat een directe uitzending na de start van de
arbeidsovereenkomst er niet aan in de weg hoeft te staan dat een gewoonlijk werkland in het
land van waaruit wordt gedetacheerd is te construeren. Met andere woorden: artikel 8 Rome
I lijkt volgens Deinert niet te vereisen dat voorafgaand aan de detachering werkzaamheden
plaats vinden in het land van waaruit wordt gedetacheerd. Deinert beroept zich hierbij op de
continuïteitsgedachte:
‘Es lässt sich daher aus derselben Erwägung mit Blick auf die Stabilität des Vertragsstatus
vertreten, dass der ins Auge gefasste Arbeitsort der gewöhnlichen Arbeitsort ist, auch wenn
zu Beginn vorübergehend an einem anderen Arbeitsort die Arbeitsleistung erbracht wird.’905

649. Callsen, Van Hoek en Houwerzijl lijken daarentegen wel voorafgaande werkzaamheden
in het detacherende land als vereiste te zien, of althans bepleiten een dergelijke uitleg.906 In
nummer 36 van de considerans bij Rome I wordt in dit verband gerefereerd aan het opnieuw
verrichten van arbeid in het herkomtsland.907 Indien de zinsnede ‘opnieuw’ wijst op arbeid
verricht in het herkomstland, lijkt dit te impliceren dat er reeds werkzaamheden in dat land
plaats moeten hebben gevonden. Ook het Max Planck instituut leidt dat hieruit af: ‘Thus, the
employee must have already worked in the home country before being posted abroad’.908
650. Puur gelet op (het brede bereik van) artikel 8 Rome I, tegen de achtergrond van het
methodische kader, waarbij het Hof de individuele en op private partijen georiënteerde
belangen onderstreept, lijkt de visie van Deinert daarmee het meest in overeenstemming.
Denk aan de manager die wordt aangeworven om de zaken in bepaalde buitenlandse
vestigingen op orde te krijgen of op te starten, waarbij de manager in principe wordt geacht
te werken (of zijn uitvalsbasis te hebben) in het land waar hij wordt aangenomen maar wel
direct wordt uitgezonden naar zijn eerste klus in het buitenland.
651. Eén en ander lijkt evenwel niet in de eerste plaats gunstig vanuit het oogpunt van
interne sociale concurrentie. Het vereisen van voorafgaande werkzaamheden zou in
misbruiksituaties een rem kunnen vormen op bepaalde arbeidsmodellen. Artikel 8 Rome I lijkt
er echter ruimte voor te laten dat dit element van voorafgaande werkzaamheden alsnog in de
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Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 146.
Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 39; Van Hoek en Houwerzijl, ‘Posting and Posted
Workers’ 2012, p. 442.
907
In het Engels wordt het woord ‘resume’ gebruikt, in het Frans ‘reprendre’, in het Duits ‘wieder aufnimmt’, in
het Italiaans ‘riprendere’, in het Spaans ‘reanudar’. Overigens wordt hier zijdelings opgemerkt dat indien
woorden op een bepaalde manier worden gehanteerd in verschillende taalversies en deze interpretatie meer
voorkomt dan bepaalde andere taalversies dat dit niet noodzakelijk betekent dat de meerderheidsinterpretatie
‘wint’. Zie HvJ 26 april 2012, C-510/10, ECLI:EU:C:2012:244, ‘DR and TV2 Danmark’.
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Max Planck Institute, ‘Comments on the Commission’s Rome I Proposal’ 2007, p. 289.
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sterk feitelijke toets inzake het werklandbeginsel wordt meegenomen om eventueel toch te
kunnen komen tot het direct aanmerken van het tijdelijke werkland als het gewoonlijk
werkland. Het Hof benadrukt immers enerzijds dat ‘ontwijkingsstrategieën’ onwenselijk zijn
en anderzijds dat, in het verlengde daarvan, het aan te merken werkland een nauwe band
moet meebrengen. Een dergelijke band met het herkomstland zou met name bij de
aanneming met het oog op directe detachering kunnen ontbreken, o.a. gelet op het feit dat
daar al niet voorafgaand is gewerkt. In zoverre lijkt artikel 8 Rome I ruimte te bieden aan beide
visies en lijkt het dus binnen het kader van artikel 8 Rome I te kunnen passen om onder
omstandigheden het ‘tijdelijke’ werkland aan te merken als gewoonlijk werkland.
652. In lijn hiermee zijn zowel in de Belgische als Nederlandse rechtspraak zaken bekend
waarin in situaties waarin een werknemer wordt aangenomen met het oog op
grensoverschrijdende detachering, direct het ontvangstland wordt aangemerkt als
gewoonlijke werkplek. Hierbij lijkt telkens het feit dat niet voorafgaand in een bepaald land is
gewerkt een gewichtig element in deze beoordeling.
In een correctionele zaak bij rechtbank West-Vlaanderen ging het om een vestiging in België
en een postbus in Polen.909 Bij de postbus waren de Poolse werknemers officieel in dienst
genomen en direct gedetacheerd naar België om vervolgens daar en vanuit daar
internationaal wegtransport te verrichten. Werknemers kwamen nooit in Polen. De rechtbank
oordeelt dat sprake is van een volledige interne Belgische tewerkstelling en allerminst van een
reële transnationale dienstverrichting of detachering van Poolse werknemer via de
Detacheringsrichtlijn. Specifiek overweegt de rechtbank:
‘De Poolse chauffeurs werkten lopende hun tewerkstelling niet in Polen en werkten dus niet
tijdelijk elders dan waar zij gewoonlijk werkten, zodat van detachering stellig geen sprake
was/kon zijn, zodat de Belgische arbeidsregelgeving voluit zijn werking behield’.

De Poolse chauffeurs werden dus geacht tewerkgesteld te zijn in België.910
Een soortgelijke correctionele zaak speelde eveneens bij rechtbank West-Vlaanderen waarbij
het ging om Roemeense werknemers die via een postbus in Roemenië naar België
‘gedetacheerd’ werden om aldaar te werken.911 De rechtbank oordeelt dat sprake is van een
louter intern-Belgische aangelegenheid, terwijl er nooit sprake is geweest van tijdelijk elders
werken en dus ook geen sprake kan zijn van detachering.912
In beide zaken speelt het misbruikelement vanzelfsprekend een grote rol in de redeneringen.
Maar ook in een andere zaak waarin geen sprake is van postbussen of ander soort misbruik,
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Corr. Rb. West-Vlaanderen 25 mei 2016, S.574.10 BG.69.98.1231.15.
Zie voor een vergelijkbare redenering: Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 september 2016, S.2013.0442.D
GE69.98.1743.13.
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Corr. Rb. West-Vlaanderen 16 juni 2016.
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Vergelijk Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 december 2016, S.2013.845.N, waarin in een niet wegtransportcasus
eveneens België direct wordt aangemerkt als gewoonlijk werkland, ondanks de detachering vanuit Polen.
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en bovendien de problematiek van interne sociale concurrentie niet speelt, werd een
soortgelijke redenering gehanteerd. Bij het Arbeidshof Brussel in 2003 ging het om een
werknemer in dienst van een groot Amerikaans bedrijf die direct wordt uitgezonden naar
België voor vijf jaar of minder.913 Werknemer heeft ook effectief vijf jaar in België gewerkt en
gewoond. Het Arbeidshof oordeelt het volgende:
‘Aanzien hij niet voor de Amerikaanse vennootschap heeft gewerkt vooraleer hij naar België
werd uitgezonden, is er geen sprake van een geldige detachering en is er wel degelijk sprake
van gewoonlijke tewerkstelling in België, zodat de overeenkomst wordt beheerst door het
Belgisch recht.’

In gelijke zin, en eveneens in een zaak waarbij geen misbruik noch interne sociale concurrentie
centraal staat, oordeelde het Arbeidshof Brussel in 2000.914 In casu gaat het om een
werknemer die een directeursfunctie bekleedt in het Nederlandse Breda voor een groot
Belgisch bedrijf, alwaar de werknemer direct begint te werken en verder nooit in België
werkzaam is. Er wordt opgenomen in arbeidsovereenkomst dat werknemer open staat voor
uitzendingen naar het buitenland, in het bijzonder naar Afrika. Het Arbeidshof acht dit geen
detachering:
‘(…) aucun argument ne peut être tiré du préambule au contrat entre l’appelant et son
employeur néerlandais faisant état de son ‘détachement’ aux Pays-Bas. Les prestations
contractuelles ayant, dès le départ eu lieu aux Pays-Bas, le détachement de Belgique vers ce
pays ne correspond à aucune réalité, et n’a été mentionné que pour des raisons fiscales sans
incidence en droit international prive.’

653. In Nederland is eveneens in verschillende zaken aangenomen dat de werkplek direct
aangemerkt kan worden in het ontvangstland bij aanneming met het oog op directe
detachering. Zo oordeelt rechtbank Midden-Nederland in 2015 in een zaak waarin
werknemers waren aangenomen met het oog op detachering naar Nederland en daarom
enkel in Nederland hebben gewerkt onder die arbeidsovereenkomst, dat de werkzaamheden
niet ‘tijdelijk, maar steeds in Nederland’ zijn verricht.915 Uiteindelijk werd Nederland
aangemerkt als gewoonlijke werkland.
In een zaak bij het Hof Den Bosch uit 2013 staat ook een casus centraal waarin Poolse
werknemers in Polen worden geworven door een Pools uitzendbureau en direct worden
gedetacheerd naar een Nederland transportbedrijf.916 Het uitzendbureau en transportbedrijf
worden beheerd door dezelfde directeur. Ook staat het vast dat het uitzendbureau enkel met
het doel is opgezet om werknemers naar het Nederlandse transportbedrijf te detacheren,
terwijl het Nederlandse transportbedrijf de enige klant is van het uitzendbureau. Het Hof Den

913

Arbh. Brussel 16 september 2003, Soc.Kron 2006, 76.
Arbh. Brussel 10 mei 2000, JTT 2001, 12.
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Rb. Midden Nederland (ktr. Utrecht) 22 juli 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:5393.
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Hof Den Bosch 28 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457, JAR 2013, 159 (De Mooy).
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Bosch merkte Nederland direct aan als zijnde het gewoonlijke werkland van de Poolse
chauffeurs.
654. In zoverre biedt artikel 8 Rome I ruimte voor verschillende invullingen in situaties van
aanneming met het oog op directe detachering, waarbij het met name gaat om het kunnen
vaststellen van het nauwst verbonden rechtsstelsel. Dit is gunstig vanuit het oogpunt van
interne sociale concurrentie.
Het is evenwel de vraag of de directe aanmerking van het ontvangstland als werkland ex artikel
8 lid 2 Rome I nu veel uithaalt, gelet op de invulling van de correctieclausule van artikel 8 lid 4
Rome I door het Hof in de zaak Schlecker.917/918 Indien de belangrijke factoren, bv. de sociale
zekerheid en belastingen, in het herkomstland blijven ‘hangen’, hetgeen in deze
detacheringssituaties en met name in het wegtransport goed voor kan komen, zou de
correctieclausule het herkomstland terug aan kunnen wijzen als objectief toepasselijk recht
(zie hierna bij de bespreking van de invulling van deze clausule in het wegtransport).
E. INTERPRETATIEVRAGEN IN DE TOEPASSING VAN DE ‘TIJDELIJKHEIDSFICTIE’
655. Ten aanzien van de invulling van het begrip ‘tijdelijkheid’ kan een aantal
sectorspecifieke interpretatievragen opdringen. Zo roept de formulering van de tweede alinea
van artikel 8 lid 2 Rome I vragen op ten aanzien van welk gewoonlijke werkland de
tijdelijkheidsbepaling wordt getriggerd en onder welke omstandigheden dit kan. Strikt
genomen zorgt de tijdelijkheidsfictie er immers enkel voor dat ‘het land waar de arbeid wordt
verricht (curs. FvO)’ niet verandert bij tijdelijke werkzaamheden elders, terwijl het betrekking
heeft op tijdelijke werkzaamheden ‘in een ander land’ (curs. FvO). Het is dan de vraag of deze
beide zinsdelen tevens kunnen zien op werkzaamheden die worden verricht vanaf een
grondgebied.
Het lijkt erop van wel. Het lijkt immers weinig gerechtvaardigd indien een stabiele standplaats,
als centrum van de activiteiten, vanwaar een chauffeur gewoonlijk werkt niet stabiel hoeft te
blijven bij tijdelijke werkzaamheden elders en een land waar de arbeid gewoonlijk wordt
verricht wel stabiel moet blijven. Hetzelfde geldt voor het tweede zinsdeel. In die zin lijkt de
formulering eerder een ‘shortcut’ te zijn van het gewoonlijke werklandbeginsel als
geformuleerd in de eerste alinea.
Daarnaast zou ook gezegd kunnen worden dat ook de letter van deze tijdelijkheidsbepaling er
niet aan in de weg hoeft te staan dat het tevens ziet op ‘van waaruit’-werkzaamheden. Hier is
917

Door de Commissie wordt ook gewezen op de eventuele toepassing van de correctieclausule in situaties
waarin een werknemer is aangenomen met het oog op directe detachering. Groenboek EVO naar Rome I 2002,
p. 41, voetnoot 78.
918
Zie voor een zaak waarin een Nederlander voor een Nederlands bedrijf direct in België gaat werken. Hier
wordt verondersteld dat België het gewoonlijke werkland is, ongeacht dat nog open bleef dat elders gewerkt kan
worden, maar in casu werd op basis van de correctieclausule geoordeeld dat Nederland nauwer verbonden is:
Hof Den Bosch 8 oktober 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:4576, JAR 2013, 280.
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het interessant te wijzen op de redenering van AG Trstenjak ten aanzien van de uitbreiding
van de ‘waar’-regel naar de ‘van waaruit’-regel in artikel 6 lid 2 sub a EVO (nu art. 8 lid 2 Rome
I).919 Zo kan een werknemer volgens de AG ‘arbeid gewoonlijk verrichten in het land van
waaruit hij zijn arbeid verricht’ (curs. FvO).920 De AG stelt vervolgens dat de ‘waar’-regel uit de
tekst van artikel 6 lid 2 sub a EVO ‘in dit opzicht meerdere uitleggingen toe [laat]’.
656. Vervolgens kan de vraag spelen welke transportwerkzaamheden precies worden
geviseerd door het begrip ‘tijdelijkheid’. Vallen gelijktijdige werkzaamheden die bijvoorbeeld
volgens een vast arbeidspatroon worden verricht hier ook onder?921 Het begrip ‘tijdelijkheid’
lijkt in combinatie met nummer 36 uit de considerans van Rome I te zien op werkzaamheden
van voorbijgaande aard en dus niet op structurele gelijktijdige werkzaamheden. Indien
bijvoorbeeld standaard vier dagen wordt gewerkt in België en één dag in Nederland, in welke
sector dan ook, dan is geen sprake van tijdelijke werkzaamheden in Nederland.
Het is hierbij belangrijk op te merken dat in een dergelijke situatie geen concurrente
werklanden kunnen ontstaan op basis waarvan twee rechtsstelsels als toepasselijk
arbeidsrecht wordt aangewezen voor bijvoorbeeld de in het specifieke rechtsstelsel verrichte
werkzaamheden. Bij een bilaterale conflictregel gaat het immers in uitgangspunt om het
oplossen van een wetsconflict waarbij een keuze voor één rechtsstelsel moet worden
gemaakt. In dat verband heeft het Hof in de zaak Koelzsch geoordeeld dat ten aanzien van alle
in verschillende landen uitgevoerde werkzaamheden één centrum van de werkzaamheden
vastgesteld moet worden. In het bevoegdheidsrecht is dit overigens ook het geval. Het Hof
heeft in dat kader al vroeg bepaald dat er geen concurrente bevoegdheidsgronden kunnen
ontstaan op elke plek ‘waar’ gewerkt wordt, maar dat gekeken moet worden naar de plek
waar of van waaruit de werkzaamheden hoofdzakelijk uitgevoerd worden.
F. TUSSENWAARDERING
657. Het toepasselijk arbeidsrecht wordt in het wegtransport primair vastgesteld via artikel
8 lid 2 Rome I: het werklandbeginsel kan worden toegepast op gelijktijdige werkzaamheden
919

Conclusie van AG Trstenjak van 16 december 2010, C-29/10, ECLI:EU:C:2010:789, ‘Koelzsch’, nr. 62.
Dit lijkt overigens nog ondersteund te kunnen worden door de Engelse versie. Art. 8 lid 2 tweede alinea Rome
I luidt als volgt: ‘The country where the work is habitually carried out shall not be deemed to have changed if he
is temporarily employed in another country’. Hier bestaat een verschil tussen enerzijds ‘where the work is
habitually carried out’ en ‘employed’. Strikt gezien zou de definitie van ‘employed’ toe kunnen laten dat een
werknemer naar een bepaalde lidstaat is gedetacheerd, alwaar hij dus is ‘employed’, maar onder deze
‘employment’ vanuit die lidstaat werkt. In die zin kan gezegd worden dat het niet veel uitmaakt of in één bepaald
land elders wordt gewerkt of in meerdere (al dan niet vanuit één land).
921
Het Max Planck instituut lijkt hiervan uit te gaan waar het opmerkt dat een codificatie van de ‘van waaruit’regel uit de bevoegdheidsrecht voor het conflictenrecht overbodig is. In de conflictregel van artikel 6 EVO zou
immers al een tijdelijkheidsbepaling opgenomen zijn die de ‘van waaruit’-casus dekt. Max Planck Institute,
‘Comments on the Commission’s Rome I Proposal’ 2007, p. 286. Vergelijk ook European Parliament, Opinion 14
September 2006, PE 374.323v02-00, p. 6. In geval echter volgens een vast arbeidspatroon wordt gewerkt vanuit
een bepaalde standplaats in land X op het grondgebied van land Y, lijkt het theoretisch niet correct om te stellen
dat de tijdelijkheidsfictie deze situatie oplost, omdat immers geen sprake is van tijdelijkheid. In die situatie is de
‘van waaruit’-regel toch nuttig.
920

301

in verschillende lidstaten. De Koelzsch-indiciënlijst vormt een belangrijk interpretatiekader
voor de invulling van het standplaatscriterium. Ten aanzien van de relevante verrichte
werkzaamheden worden enkel de hoofdzakelijk verrichte werkzaamheden in de toets
betrokken. Het is onduidelijk in hoeverre de in de zeevaartzaak Voogsgeerd gegeven subregel
opgaat voor het wegtransport. Te allen tijde is het hier van belang dat sprake is van een
‘duidelijke aanknoping’.
Het standplaatscriterium is een belangrijk criterium voor de sector. Er is immers vaak sprake
van een vast begin- en eindpunt waar ook enige organisatie van de werkzaamheden
plaatsvindt. Dit blijkt ook uit de nationale rechtspraak. In die rechtspraak werd vervolgens al
vóór de zaak Koelzsch in een aantal zaken het standplaatscriterium toegepast. De hoog
feitelijke invulling van het criterium laat het toe rekening te houden met de concrete
omstandigheden van het geval en om, in het verlengde daarvan, te kunnen komen tot het
nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden sociaal en
economisch te zijn ingebed. Wel zal het standplaatscriterium niet in elke casus geschikt zijn
en rijzen er tevens in een aantal typegevallen vragen inzake de toepassing van het criterium.
Van echt sectorspecifieke problemen in de toepassing kan echter niet gesproken worden. Het
criterium kan ruim toegepast worden op de werkzaamheden in het wegtransport, zodat de in
het vorige hoofdstuk gemaakte gunstige waardering ten opzichte van de ruime invulling van
het werklandbeginsel ex artikel 8 lid 2 Rome I in de context van interne sociale concurrentie
ook opgaat voor de wegtransportsector.
658. Ten aanzien van de tijdelijkheidsfictie uit artikel 8 lid 2 Rome I kan een aantal
sectorspecifieke interpretatievragen rijzen. Het kan aangenomen worden dat de
tijdelijkheidsfictie evenzeer betrekking heeft op het stabiel houden van een centrum van de
werkzaamheden van waaruit wordt gewerkt en ook indien elders wordt gewerkt op en vanaf
een standplaats. Daarnaast ziet het begrip ‘tijdelijkheid’ op werkzaamheden van
voorbijgaande aard, waardoor gelijktijdige werkzaamheden volgens vast arbeidspatroon in de
regel niet onder deze bepaling vallen en in deze situatie zoveel mogelijk aan de hand van het
gewoonlijk werklandbeginsel één toepasselijk rechtsstelsel gezocht moet worden.

III. DE VESTIGING VAN INDIENSTNAME EX ARTIKEL 8 LID 3 ROME I EN HET WEGTRANSPORT
A. ALGEMEEN
659. De aanknoping aan de vestiging van indienstname ex artikel 8 lid 3 Rome I werd sinds
jaar en dag de gedoodverfde aanknoping geacht voor de hoog mobiele (weg)transportsector.
Bij de totstandkoming van het EVO werd hier in het algemeen vanuit gegaan (zie hoofdstuk
5). Hoewel uit het voorgaande volgt dat in sommige zaken uit de nationale rechtspraak het
standplaatscriterium reeds werd gebruikt bij gelijktijdige werkzaamheden in verschillende
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landen, komt de aanknoping aan de vestiging van de transportonderneming hierin eveneens
terug.922
660. Zoals meerdere keren in deze studie is benadrukt, is deze gedachte passé. Dit wordt
bevestigd in de zaken Koelsch en Voogsgeerd. Hiermee doet het Hof recht aan het nieuwe
transportlandschap sinds de liberalisering in 1998, waarbij een aanknoping aan de vestiging
geenszins een reële aanknoping meer hoeft te garanderen (zie voor de specifieke invulling en
het secundaire belang ten opzichte van het werklandbeginsel uitgebreid het vorige
hoofdstuk).Van Hoek omschrijft dit mooi als dat de sociaal-economische omgeving van
chauffeurs volgens het Hof niet (langer) wordt gevormd door collega’s die in andere landen
werkzaam zijn voor dezelfde onderneming, maar door andere chauffeurs die in of vanuit de
standplaats in een bepaald land werken.923
B. HET RESTERENDE BELANG VAN DE VESTIGING VAN INDIENSTNAME VOOR HET WEGTRANSPORT
661. Niettemin zou de aanknopingsfactor relatief gezien juist in de wegtransportsector nog
een zekere rol kunnen spelen. De lage netgebondenheid van de sector biedt immers ruimte
aan casus waarin het standplaatcriterium met de beste wil van de wereld niet toegepast kan
worden. Gelet op de Weber zaak, zou specifiek ten aanzien van het wegtransport gedacht
kunnen worden aan een standplaats van gelijk belang (zowel qua organisatie als arbeidstijd)
in bilaterale of crosstrade operaties of aan het in deze studie geïdentificeerde arbeidsmodel
inzake de hoog nomadische werkzaamheden.924 In dat verband refereren Van Hoek en
Houwerzijl aan deze aanknopingsfactor als een ‘home for the homeless’.925
662. Om een concreet idee te geven van de relevantie van het secundaire
aanknopingscriterium zijn twee nationale zaken illustratief waarin m.i. correct wordt
teruggevallen op het criterium.926
663. De eerste is een zaak voor het Arbeidshof Antwerpen uit 2001.927 Hoewel in die tijd de
zaken Koelzsch en Voogsgeerd nog niet waren gewezen, werd op een ruime interpretatie van
het werklandbeginsel wel al vooruit gelopen door een aan het bevoegdheidsrecht analoge
interpretatie te geven aan het werklandbeginsel. Onder verwijzing naar de zaken Mulox en
922

Arbh. Bergen 7 september 2007, Soc.Kron 2008, 518; Rb. Maastricht (ktr. Heerlen) 8 februari 2011,
ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5801 (tot op zekere hoogte – de kantonrechter gaat hier eerder voor twee ankers
liggen). Deze gedachte is hardnekkig. In bepaalde rechtspraak komt aanknoping aan deze factor zelfs na de zaken
Koelzsch en Voogsgeerd nog voor. Zie hierna voor een bespreking van nationale rechtspraak na 2011.
923
Van Hoek, ‘De werkingssfeer van het BBA na het NUON arrest – II’ 2013, p. 2.
924
Zie in het algemeen over een analyse van het secundaire belang: Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013,
p. 164.
925
Van Hoek en Houwerzijl, ‘Where do EU mobile workers belong’ 2016.
926
Vergelijk ook nog Hof Den Bosch 10 april 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BB2826, waarin het Hof Den Bosch na
een uitgebreide toets aan het standplaatscriterium besluit dat aangeknoopt moet worden aan de vestiging van
de transportonderneming. Het standplaatscriterium wordt hier echter relatief streng ingevuld, gelet op het feit
dat een belang werd gehecht aan het al dan niet aanwezig zijn van een kantoor. Dit vereist de Koelzschindiciënlijst niet.
927
Arbh. Antwerpen 19 november 2001, RW 2003-04, 821.
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Rutten kwam het Arbeidshof tot een ruime interpretatie van het werkland, maar kon het in
casu toch niet vastgesteld worden.
Het gaat om een Britse werknemer die in dienst is van een Amerikaans en Zwitsers bedrijf. Zijn
werkzaamheden werden verricht op projectbasis en hadden te maken met het starten van
luchthaventerminals over de hele wereld. In eerste instantie had werknemer twee kantoren
en verblijfplaatsen, namelijk in Antwerpen en Istanbul, maar later werd dit, op initiatief van
werknemer,928 geconcentreerd in Antwerpen. Werknemer verrichtte echter werkzaamheden
in diverse plaatsen, namelijk in Antwerpen waar hij dus een kantoortje huurde, maar ook in
Ashgabat, Istanbul, Wenen, Moskou, Kiev, Sochi, Nizhny Novgorod, Nakhodka, Plovdic, Sofia,
Londen, Parijs en Spanje. In België heeft hij nooit een luchthaventerminalproject gehad. In een
brief geeft werknemer zelf nog aan dat na het sluiten van het kantoor in Istanbul de
activiteiten ‘voortaan bijna volledig in de voormalige Sovjet-Unie geconcentreerd zijn en vanaf
nu eveneens de noordelijke gebieden van de Stille Zuidzee en West-Azië zullen omvatten’. Het
staat vast dat werknemer veruit het meest werkt in Ashgabat (de voormalige Sovjet-Unie) en
dit aanzienlijk meer is dan in Antwerpen. Hoewel werknemer daar allicht zijn
beroepsactiviteiten organiseerde en daarnaar terugkeerde, deed dit voor het Hof niets af aan
het feit dat niet gesproken kan worden van het gewoonlijk verrichten van werkzaamheden in
een land. Daarom werd het recht van Californië toegepast, als zijnde de vestiging die de
werknemer in dienst nam. En dit zonder dat, na een uitgebreide toets, een ander recht nauwer
verbonden kon worden geacht met de arbeidsovereenkomst.
664. Daarnaast is illustratief een Nederlandse zeevaartzaak, waarin de rechter onder
expliciete toepassing van de zaken Koelzsch en Voogsgeerd toch niet een gewoonlijke
werkland kon vaststellen en overging tot de toepasselijkheid van het Filipijnse recht ex art. 8
lid 3 Rome I (mét toets of een ander rechtsstelsel misschien nauwer verbonden is maar dit
werd ontkennend beantwoord).929/930 Hierbij overwoog de rechter werknemers op de wilde
vaart aan boord van een zeeschip werken, waarbij dus geen vaste routes werden gevaren en
niet telkens vanuit dezelfde haven of havens in een bepaald land werd vertrokken. Vervolgens
werd van belang geacht dat werknemers aan boord van het schip instructies van de kapitein
ontvingen over de te verrichten werkzaamheden en niet rechtstreeks van de ‘manager’ van
het schip, terwijl de werknemers hun arbeid aan boord van het schip organiseerden. De
928

De werkgever sputterde nog wat tegen door bezorgdheid te uiten over de eventuele fiscale en wettelijke
gevolgen van deze verplaatsing. Hierop stelde de werknemer dat er niets zou veranderen aan het toepasselijke
juridische regime.
929
Rb. Rotterdam 23 juli 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:7049, JAR 2014, 222.
930
Overigens past de rechter uiteindelijk gewoon Nederlands recht toe. De rechter overweegt: ‘Vervolgens rijst
de vraag hoe de inhoud van het Filippijnse recht kan worden bepaald. In hun laatste akte hebben de werknemers
aangevoerd dat het Filippijnse recht (naar de rechtbank begrijpt: op dit punt) niet wezenlijk verschilt van het
Nederlandse recht. Oceanic Christiane c.s. heeft daarop in haar antwoordakte niet meer gereageerd. Mede gelet
op de proceseconomie – ter besparing van de tijd en moeite die gemoeid zullen zijn met het achterhalen van de
precieze inhoud van het Filippijnse recht – zal de rechtbank daarom bij de beoordeling op dit punt het
Nederlandse recht toepassen en met partijen ervan uitgaan dat het Filippijnse recht tot dezelfde uitkomsten
leidt.’
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rechter overweegt vervolgens dat de werknemers na perioden op zee telkens terugkeren naar
de Filipijnen ‘onvoldoende zwaarwegend om de Filippijnen als land als bedoeld in art. 8 lid 2
Rome I Vo aan te wijzen (…)’.
C. TUSSENWAARDERING
665. Hoewel lange tijd de aanknoping aan de vestiging van indienstname ex artikel 8 lid 3
Rome I de gedoodverfde aanknoping werd geacht voor de hoog mobiele werkzaamheden in
het wegtransport, heeft het Hof bevestigd dat ook in de context van het wegtransport aan
deze aanknopingsfactor een strikt secundair belang toekomt: het toepasselijk arbeidsrecht
moet eerst aan de hand van het werklandbeginsel vastgesteld worden en slechts indien dit
niet lukt komt belang toe aan de secundaire aanknopingsfactor. Hierbij geldt een formele
invulling, waarbij de ‘effectieve tewerkstelling’ er niet toe doet: het gaat om de originele
contractspartij.
666. De in het vorige hoofdstuk gemaakte vaststelling dat het strikt secundaire belang van
artikel 8 lid 3 Rome I vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie gunstig is, gaat ook
op voor het wegtransport nu deze rangorde één op één wordt toegepast op het wegtransport.
667. Wel zou deze aanknopingsfactor specifiek voor de wegtransportsector een relatief
belangrijker rol kunnen spelen. Het feit dat deze factor dan geen rekening houdt met de
verrichte werkzaamheden knelt dan extra sterk.931 In het vorige hoofdstuk werd het
bestaansrecht van een dergelijke factor in een conflictregel die het toepasselijk arbeidsrecht
vaststelt in twijfel getrokken, waarbij geldt dat één en ander in algemene situaties wordt
verzacht door het sterk secundaire belang van de factor. Deze verzachting hoeft relatief gezien
echter niet zo snel op te gaan voor de specifieke wegtransportsector, waardoor nog sterker
getwijfeld kan worden in hoeverre deze aanknopingsfactor nog wel gebruikt zou moeten
worden. Met het oog op de typische wegtransportsector zou gedacht kunnen worden aan
ofwel een schrapping van deze aanknopingsfactor, ofwel het niet mee overnemen ervan bij
de ontwikkeling van een sectorspecifieke conflictregel.
668. Gelet op bovenstaande is, in de huidige stand van zaken bij de algemene toepassing
van artikel 8 Rome I op het wegtransport, de werking van de correctieclausule van belang.932
AG Trstenjak wijst op een dergelijke interactie tussen deze artikelleden. Ten aanzien van
enerzijds een formele invulling van het vestigingsbegrip en anderzijds de correctieclausule uit
het EVO merkt de AG op dat de correctieclausule:
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Tenzij de inlener in het ontvangstland bij een triangulaire arbeidsverhouding direct wordt aangemerkt als
werkgever en op basis van die vestiging het arbeidsrecht van het ontvangstland toepasselijk wordt geacht (zie
hierna voor Belgische zaken waarin dit als zodanig wordt toegepast).
932
Zie voor een toepassing hiervan in het wegtransport: Rb. Roermond (ktr. Venlo) 17 december 2003,
zaaknummer 107216\CV EXPL 03-1159.
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‘tot doel [heeft], te voorkomen dat de werkgever de zetel van zijn onderneming wetens en
willens verplaatst naar een land waarvan het arbeidsrecht de werknemer geringe bescherming
biedt, om het recht van dat land te kunnen toepassen.’933

In de volgende titel wordt de werking van de correctieclausule onderzocht in de context van
het wegtransport.

IV. DE CORRECTIECLAUSULE VAN ARTIKEL 8 LID 4 ROME I EN DE ‘BELANGRIJKE FACTOREN’ IN DE
TOEPASSING OP HET WEGTRANSPORT

A. ALGEMEEN
669. De correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome I kan zowel afwijken van het
verwijzingsresultaat ex het werklandbeginsel (art. 8 lid 2 Rome I) als de vestiging van
indienstname (art. 8 lid 3 Rome I), indien een ander rechtsstelsel nauwer met de individuele
arbeidsovereenkomst is verbonden. Het Hof heeft dit expliciet bevestigd in de zaak Schlecker,
terwijl een ruime hantering van de correctieclausule werd onderstreept. De ‘belangrijke
factoren’ waarmee de rechter in deze toets rekening moet houden zijn o.a. de belasting- en
socialezekerheidsregels.
670. In het vorige hoofdstuk werd kort al even de vraag opgeworpen of de uit de zaak
Schlecker volgende uitleg aan de correctieclausule wellicht anders toegepast zou kunnen
worden in een interne sociale concurrentiecontext. De zaak Schlecker speelt zich immers niet
af in een dergelijke context en het voorbeeld waarop de AG, daarin gevolgd door het Hof, zich
baseert al helemaal niet.
Een gelijkaardige vraag zou gesteld kunnen worden in het kader van het feit dat het in de zaak
Schlecker ging om een typische grensarbeiderszaak, hetgeen wellicht niet toegepast kan
worden op de tamelijk hiervan verschillende hoog mobiele werkzaamheden in het
wegtransport. Zoals werd vastgesteld in het vorige hoofdstuk, zou artikel 8 Rome I en de uitleg
die daaraan is gegeven door het Hof in de zaak Schlecker, ten opzichte van de casus die
centraal stond in de zaak Schlecker, sowieso leiden tot een verwijzingsresultaat dat is
gebaseerd op een nauw verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden
sociaal en economisch te zijn ingebed (náást het nauw verbonden rechtsstelsel waarin de
werknemer geacht kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed in Nederland). Het is
dan de vraag of de specificiteiten uit de zaak Schlecker overgeheveld kunnen worden naar
andere sectoren, ten aanzien waarvan mogelijk andere regels gelden, hetgeen zou leiden tot
een verwijzingsresultaat dat niet een nauw verbonden rechtsstelsel van sociaal en
economische inbedding waarborgt.
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Conclusie van AG Trstenjak van 8 september 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:564, ‘Voogsgeerd’, nr. 73.
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In dit verband is het interessant een spiegelvergelijking te maken met de Nederlandse zaak
van het Hof Den Bosch van 29 september 2015.934 In casu gaat het om de bepaling van het
toepasselijk arbeidsrecht op de arbeidsovereenkomst van een handelsvertegenwoordiger.
Het Hof Den Bosch acht de uitleg van het Hof in de zaken Koelzsch en Voogsgeerd ten opzichte
van artikel 8 lid 2 Rome I niet zonder meer toepasbaar op onderhavig geval ‘nu het in die
uitspraken gaat om werknemers in het internationale transport die hun arbeid in meerdere
landen verrichten (…). Die situatie is niet in alle opzichten vergelijkbaar met de voorliggende
casus waarin een werknemer (…) in het ene land (Nederland) een deel van de tijd kantoor
houdt en in, althans op de markt van het andere land (Duitsland) werkt’.
Aan de andere kant moet worden benadrukt dat artikel 8 Rome I een breed bereik heeft,
hetgeen ook expliciet als uitgangspunt wordt genomen door het Hof om precies een ruime
hantering van de correctieclausule te onderbouwen. In die zin ligt het voor de hand dat die
ruime correctieclausule dan in algemene zin geldt voor alle casus die kunnen vallen onder het
brede bereik van artikel 8 Rome I. De tamelijk algemene bewoordingen van het Hof laten
hiertoe bovendien ook ruimte. In lijn hiermee achtte het Hof Den Bosch in de Nederlandse
zaak Silo Tank/Van den Bosch de correctieclausule en de uitleg daarvan in de zaak Schlecker
direct relevant voor de centraal staande wegtransportcasus en paste de clausule bovendien
toe ten gunste van Hongaars recht (terwijl voornamelijk in en vanuit Nederland werd gereden
en gezegd kan worden dat daar een centrum van de werkzaamheden kon worden
gelokaliseerd).
Hoewel één en ander niet helemaal is uitgekristalliseerd, wordt er hierna vanuit gegaan dat
de zaak Schlecker één op één toepasselijk is op de wegtransportsector.
671. Zoals in het vorige hoofdstuk werd vastgesteld, kan de enkele mogelijkheid van het
afwijken van het werkland negatieve implicaties hebben voor de interne sociale
concurrentieproblematiek. In dat verband is het van belang dat een correctieclausule het toe
laat te komen tot een verwijzingsresultaat dat is gebaseerd op het nauwst verbonden
rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed.
Hierbij is het cruciaal hoe de door het Hof aangemerkte ‘belangrijke factoren’ waar de rechter
rekening mee moet houden worden ingevuld. Uit het vorige hoofdstuk volgt dat in algemene
situaties waarin langdurig en ononderbroken in een bepaald land wordt gewerkt en waarop
de hoofdregels van de belasting- en socialezekerheidsregels van toepassing zijn, een nuance
plaatsvindt ten opzichte van de afwijkingsmogelijkheid via de correctieclausule, net omdat het
werklandbeginsel in deze hoofdregels tot op zekere hoogte een rol speelt. In bepaalde
situaties van langdurige tewerkstelling, waarbij de tijdelijkheidsfictie ex artikel 8 lid 2 Rome I
niettemin het herkomstland stabiel houdt, zouden de tijdsplafonds die in deze belasting- en
socialezekerheidsregels gelden zelfs een mitigerend effect kunnen hebben op de
onbepaaldheid van deze tijdelijkheidsfictie.

934

Hof Den Bosch 29 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3803.
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672. Dit hoeft voor de wegtransportsector echter niet zonder meer op te gaan. Integendeel,
de wegtransportsector is één van de sectoren waarop de hoofdregels van de rechtsgebieden
van het internationale belastingrecht en de sociale zekerheid niet altijd van toepassing.
Hoewel in het internationale belastingrecht in principe de daarin geldende hoofdregels
worden toegepast op het wegtransport, kan hiervan namelijk in de bilaterale verdragspraktijk
worden afgeweken en in de Belgische en Nederlandse verdragspraktijk komen dergelijke
afwijkingen effectief voor. In het socialezekerheidsrecht is deze speciale behandeling van het
wegtransport zelfs het uitgangspunt doordat in het relevante wetgevingsinstrument zelf een
van de hoofdregel afwijkende alternatieve regel is gecreëerd die toegepast moet worden op
de gelijktijdige verrichting van arbeid in verschillende lidstaten (en dus op de internationale
wegtransportsector). In deze regels spelen het woonland van de werknemer en de
vestigingsplaats van de werkgever telkens een belangrijke rol. Hierna worden deze regelingen
in kaart gebracht.
B. BELASTINGEN OP INKOMSTEN UIT ARBEID
1. Inleiding en plan van aanpak
673. ‘Het land waar de werknemer belastingen en heffingen op inkomsten uit arbeid
betaalt’ vormt één van de door het Hof in de zaak Schlecker aangemerkte ‘belangrijke
factoren’ waarmee de rechter rekening moet houden bij de toepassing van de
correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I. De vraag waartoe dit criterium leidt in het
wegtransport is niet eenduidig te beantwoorden en hangt af van enerzijds de feitelijke situatie
in de specifieke wegtransportcasus en anderzijds het specifieke in het geding zijnde bilaterale
belastingverdrag. Over dit onderwerp bestaat immers geen Unierechtelijke coördinatie of
harmonisatie.935
In België zijn er in een aantal bilaterale verdragen speciale regels opgenomen voor de
wegtransportsector.936 In het bilaterale belastingverdrag tussen België en Luxemburg wordt
voor wegtransport bijvoorbeeld aangeknoopt bij de vestiging van de werkelijke leiding van de
wegtransportonderneming. Dit is eveneens het geval in de bilaterale verdragen met
Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië.937 In de verhouding met Frankrijk wordt,
indien de werkzaamheden plaatsvinden in zowel België als Frankrijk, aangeknoopt aan de
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Fiscale aangelegenheden behoren primair tot de bevoegdheid van lidstaten. Dit neemt niet weg dat enige
fiscale harmonisatie heeft plaatsgevonden (met name ten aanzien van de indirecte belastingen). Zie art. 114
VWEU; Mededeling van de Commissie, Fiscaal beleid in de Europese Unie: prioriteiten voor de komende jaren,
COM(2001), 260; P. de Vos en T. Jansen, Internationaal en Europees belastingrecht, Antwerpen, Intersentia,
2008.
936
Zie voor een bundeling van de meeste bilaterale verdragen: De Larcier Wetboeken 2016 deel V Fiscaal Recht.
Zie ten aanzien van de verhouding België en Nederland: Overeenkomst 5 juni 2001 tussen het Koninkrijk België
en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, BS 20 december 2002.
937
Evenals overigens ten aanzien van Mongolië, Oezbekistan, Rusland en Wit-Rusland.
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standplaats of de verblijfplaats van de chauffeur.938 In de verhouding met Groot-Brittannië
wordt dan weer het woonplaatsbeginsel gehuldigd. Ten opzichte van de overige lidstaten
worden geen specifieke regels gehanteerd en gelden de hierna te bespreken algemene regels
uit het OESO-modelverdrag (hierna: OESO), waarin het woon- en werklandbeginsel een
belangrijke rol spelen. Een duidelijke strategie in deze verdragspraktijk lijkt niet aan te wijzen,
terwijl hieruit evenmin een op grond van geografische overwegingen verklaarbare reden valt
te destilleren.
674. Om toch iets algemeens te kunnen zeggen over de werking van het aanknopingspunt
in de correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome I wordt in het hiernavolgende het OESO als
uitgangspunt genomen.939 Dit modelverdrag heeft immers, in de woorden van Wisman, ‘zeer
veel invloed op de verdragspraktijk’.940/941 Het bijbehorende OESO-commentaar vormt voor
de uitleg een belangrijke bron.942
Vervolgens wordt gecontroleerd in hoeverre de Belgische en Nederlandse belastingpraktijk is
gebaseerd op dit OESO-regime en hoe de daaruit volgende specifieke relevante criteria door
de administraties (in Nederland: de Belastingdienst) en rechtspraak worden ingevuld. Hierbij
wordt in hoge mate gesteund op de gedetailleerde verhandeling van Niesten die de fiscale (en
sociale zekerheids) regels voor arbeid in het wegtransport en de spoorwegen grondig heeft
analyseerd.943 Er is geen zelfstandig onderzoek verricht naar de relevante Belgische en
Nederlandse rechtspraak: dat zou voor deze studie te ver voeren.

938

Meer precies staat in art. 11 lid 2 sub 3 punt b, tweede alinea: ‘De bezoldigingen van personen die dienst doen
op andere vervoermiddelen, welke het vervoer op het grondgebied van beide Verdragsluitende Staten
onderhouden, zijn slechts belastbaar in de Staat waar de vaste inrichting is gelegen waarvan deze personen
afhangen, of indien dergelijke inrichting niet aanwezig is, in de Verdragsluitende Staat waarvan deze personen
verblijfhouders zijn’.
939
Het meest recente modelverdrag dateert van 21 november 2017 en is vrij raadpleegbaar op:
http://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version20745419.htm.
940
C. Wisman, ‘De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen’, in H. Vermeulen (red.), Grondslagen
internationaal belastingrecht, Den Haag, Boom Juridisch, 2016, p. 24. T.a.v. Nederland wordt opgemerkt dat de
verdragen die Nederland sluit in sterke mate op de OESO-standaard zijn geënt. In België geldt hetzelfde: L.
Hinnekens, ‘The salary split and the 183-day exception in the OECD Model and Belgian tax treaties’, Intertax
1988, p. 229-241; B. Peeters, ‘Vrachtwagenchauffeurs blijven voor problemen zorgen’, Fiscoloog (I.) 2004, p. 5.
941
Engelen wijst er in dit verband op dat, indien verdragsluitende staten een bilateraal verdrag sluiten dat is
geënt op het OESO-Modelverdrag, dit bilateraal verdrag OESO-conform moet worden uitgelegd. Een
uitzondering hierop kan enkel expliciet bedongen worden door de verdragspartijen. Zie F. Engelen, ‘Fiscaal
verdragsbeleid en het OESO-Modelverdrag’, WFR 2011, p. 520-567.
942
Zie voor een bespreking van de interpretatieve waarde van het OESO-commentaar en de discussies hierover
in de rechtsleer: A. Cools, ‘Cassatie neemt afstand van haar vroegere rechtspraak inzake heffingsbevoegdheid
over salarissen van vrachtwagenchauffeurs’, TFR 2016, p. 202. In het algemeen lijkt van de bindende werking van
het commentaar uitgegaan te kunnen worden, maar bijvoorbeeld Ward ontkent dit. Zie D. Ward (e.a.) (eds.), The
interpretation of income tax treaties with particular reference to the commentaries on the OECD Model,
Amsterdam, IBFD, 2005, p. 18-27.
943
Niesten, ‘De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 15-40.
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2. Artikel 15 lid 1 en 2 OESO en de toepassing op het wegtransport
a. Algemeen
675. Op arbeid in het internationale wegtransport zijn de algemene regels uit artikel 15 lid
1 en 2 OESO van toepassing.944 Dit onderscheidt de sector van de transportsectoren lucht-,
zee- en binnenvaart, waarvoor een speciale conflictregel ten gunste van de woonplaats van
de werknemer is opgenomen in artikel 15 lid 3 OESO.945 Hoewel er discussie bestond over de
vraag in hoeverre deze speciale regel eventueel analoog kon worden toegepast op het
wegtransport, wordt in het algemeen aangenomen dat dit niet kan. De expliciete
bewoordingen hebben immers enkel betrekking op de drie hierboven beschreven
vervoersmodi, terwijl uit het OESO-commentaar volgt dat dit niet toevallig is.946
676.

De algemene regeling van artikel 15 lid 1 en 2 OESO luidt als volgt:
Lid 1: ‘Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar
remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall
be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.
If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in
that other State’.
Lid 2: ‘Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of
a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall
be taxable only in the first-mentioned State if:

944

Zie voor kritiek en een verwijzing naar relevante rechtsleer inzake: Niesten, ‘De fiscale en
socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 15-40.
945
Dit is per 21 november 2017 met de nieuwe versie van het OESO gewijzigd. Voorheen gold het criterium van
de plaats waar de werkelijke leiding van de onderneming is gelegen. Ten aanzien van de scheepvaart hanteert
België dit criterium plichtsgetrouw in alle bilaterale verdragen met de overige EU28 lidstaten, met uitzondering
van Groot-Brittannië (waar wordt aangeknoopt aan de woonplaats). Ten aanzien van luchtvaart hanteert België
dit criterium eveneens overwegend in bilaterale verdragen met de overige EU 28 lidstaten, met uitzondering van
Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden. Ten aanzien van binnenvaart hanteert België het criterium enkel in
bilaterale verdragen met Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Luxemburg, Hongarije, Kroatië, Polen, Roemenië en
Slovakije. Ten aanzien van het spoor hanteert België het criterium enkel in bilaterale verdragen met Luxemburg,
Polen, Roemenië, Slovakije en Tsjechië. De in 21 november 2017 doorgevoerde wijziging naar de woonplaats
werd doorgevoerd wegens het streven naar een meer eenduidige belastingheffing met minder administratieve
rompslomp. O.a. wordt hiermee beoogd dubbele (niet-)belasting te voorkomen in triangualiare
arbeidsverhoudingen. Zie Niesten, ‘De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale
chauffeurs’ 2018, p. 21. Indien deze regel doorsijpelt in de verdragspraktijk van de lidstaten, heeft dit
vanzelfsprekend invloed op de toepassing van de correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I in die sectoren. Als
uitgangspunt zal dan immers het woonplaatsbeginsel in de toets worden betrokken en niet meer de plaats van
de werkelijke leiding van de onderneming.
946
Niesten, ‘De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 20-21; L.
De Broe en J. Luts, ‘Belastingheffing van beloningen uit een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een
schip of luchtvaartuig dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd. Interpretatieproblemen m.b.t. artikel
15(3) OESO-modelverdrag’, AFT 2017, p. 9; A. Cools, ‘Cassatie neemt afstand van haar vroegere rechtspraak
inzake heffingsbevoegdheid over salarissen van vrachtwagenchauffeurs’, TFR 2016, p. 202; A. Bax,
‘Tewerkstelling over de grens: ik werk niet altijd waar ik ben’, TFR 2000, p. 1074-1076. Verg. naar analogie de
hierna te bespreken na 2014 daterende Belgische cassatierechtspraak en de Nederlandse zaak: Hof Den Bosch
26 april 1996, VN 1997, 1360.
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a. the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the
aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year
concerned,947 and b. the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a
resident of the other State, and c. the remuneration is not borne by a permanent
establishment which the employer has in the other State’.

Aan het woonland van de werknemer komt dus integrale heffingsbevoegdheid toe, tenzij de
arbeid elders wordt uitgeoefend. De heffingsbevoegdheid voor elders verrichte arbeid komt
enkel aan het woonland toe indien sprake is van de in lid 2 genoemde situaties.
Dit is bijvoorbeeld het geval indien de arbeid minder dan 183 dagen elders wordt verricht. Een
voorbeeld: als een werknemer vanuit land X vier maanden naar land Y wordt gestuurd blijft
de werknemer, gelet op de beperkte duur, in uitgangspunt in land X integraal belastbaar
(uitzondering sub a). Dit is anders indien de werkzaamheden in land Y voor rekening van een
in land Y gevestigde onderneming worden verricht en het salaris door die onderneming wordt
betaald of ten laste genomen. Het kan hierbij ook gaan om dochterondernemingen of andere
aan de moeder gelieerde ondernemingen. In principe is de werknemer dan in het land van de
vestiging van die onderneming belastbaar voor de daar verrichte arbeid, ondanks de
eventuele korte duur van de arbeid aldaar (uitzondering sub b).948 Tot slot kan ook sprake zijn
van werkzaamheden in land Y in een bijkantoor dat juridisch van de in land X gevestigde
moederonderneming afhangt en het salaris ten laste komt van dat kantoor. Net als bij de
uitzondering onder sub b, is de werknemer in dat geval belastbaar in dat land Y van tijdelijke
werkzaamheden voor de daar verrichte arbeid (uitzondering sub c).949 De
heffingsbevoegdheid wordt in die gevallen dus verdeeld tussen verschillende staten, waarbij
het salaris wordt opgesplitst: er vindt een zogenaamde salary split plaats.950 Dat een dergelijke
splitsing in het rechtsgebied van het belastingrecht wordt toegelaten, en bijvoorbeeld in
beginsel niet bij het arbeidsrecht (daargelaten mogelijkheden van depeçage en de erkenning
van de mogelijkheid van verschillende toepasselijke arbeidsregels op één concrete casus) en
947

Te meten in eender welke periode van 12 maanden beginnend of eindigend op een fiscaal jaar. Er bestaat
veel onduidelijkheid en er zijn veel uiteenlopende interpretaties ten aanzien van de 183 dagen regel. Denk aan
het al dan niet in aanmerking nemen van dagen van aankomst in of vertrek uit de werkstaat,
arbeidsonderbrekingen, weekenden of vakantie enz… Zie voor een overzicht: M. Van Den Bergh, ‘Some Problems
of Application and Interpretation of the 183-Day Rule in the OECD Model’, ET 1996, p. 228-232.
948
Over de het begrip ‘zetel van zijn bedrijfsuitoefening’ zoals gebruikt in Richtlijn 86/560, Pb.L 326, 40 van
21.11.1986 (Dertiende Richtlijn) in geval van een wegtransportonderneming heeft het Hof ten aanzien van het
onderwerp omzetbelasting overigens geoordeeld dat geen sprake mag zijn van een postbusbedrijf. Zie HvJ 28
juni 2007, C-73/06, ECLI:EU:C:2007:397, ‘Planzer Luxembourg’, r.o 62; HvJ 6 oktober 2011, C-421/10,
ECLI:EU:C:2011:640, ‘Stoppelkamp’, r.o. 29-31.
949
Zie uitvoerig hierover K. Dziurdz, ‘Article 15 of the OECD Model: The 183-Day Rule and the Meaning of ‘Borne
by a Permanent Establishment’, Bulletin for international taxation 2013, p. 122-127.
950
Zie voor de exacte uitwerking (en praktische moeilijkheden) hiervan ten aanzien van het wegtransport:
Niesten, ‘De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 18; W. Claes
en Ph. Hinnekens, ‘Gelijkschakeling van de fiscale behandeling van vrachtwagenchauffeurs in het internationale
verkeer met die van lucht- en scheepvaartpersoneel’, TFR 2004, p. 995; L. Verstraaten, ‘Werknemers in het
internationale verkeer’, MBB 2012, p. 355; B. Peeters, ‘Vrachtwagenchauffeurs blijven voor problemen zorgen’,
Fiscoloog (I.) 2004, p. 5.
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al helemaal niet in de sociale zekerheid, heeft te maken met het feit dat het onderwerp van
de heffing ziet op het loon: dit is relatief gemakkelijk deelbaar.
b. Het fysiek verrichten van werkzaamheden en het wegtransport
677. Voor deze studie is het in het bijzonder van belang te bezien hoe het begrip ‘verrichten
van de arbeid’ ex artikel 15 lid 1 en 2 OESO inhoudelijk moet worden ingevuld. In het OESOcommentaar wordt duidelijk gewezen op de plaats waar de werknemer fysiek aanwezig is.
Meer concreet houdt dit in dat zodra een werknemer in het kader van een dienstverband
fysiek aanwezig is op het grondgebied van een lidstaat, al dan niet om daar werkzaamheden
te verrichten, hiermee rekening moet worden gehouden in de rekenmodellen waarin de
heffingsbevoegde staten wordt vastgesteld. Uit het OESO-commentaar lijkt te volgen dat
rekening moet worden gehouden met werkelijk elke fysieke aanwezigheid in het kader van
het dienstverband. Er wordt aldus geen fictief werklandbeginsel, zoals bijvoorbeeld in Rome
I, gehanteerd: het gaat om een sterk feitelijk criterium waarin elke fysieke aanwezigheid in
elke staat centraal staat.951
678. Dit kan vanzelfsprekend moeilijkheden geven bij de toepassing op de hoog mobiele
werkzaamheden in het wegtransport: elke fysieke aanwezigheid, ook in transit en in
rustperiodes, moet immers worden gelokaliseerd en in het rekenmodel worden gestopt om
te bezien of en in hoeverre er heffingsbevoegdheid bestaat. Het voorkomen van een dergelijk
ingewikkeld rekenmodel was overigens ook één van de redenen achter de speciale regel voor
internationaal transport in de zee-, binnenvaart- en luchtvaartsector in artikel 15 lid 3 OESO.952
Er bestaat dan ook discussie over de precieze toepassing van de algemene regels op het
wegtransport.953/954 Een cruciaal twistpunt inzake ligt in de vraag ‘hoe strikt’ het uit het OESO951

Deze visie wordt in het algemeen gedeeld in de rechtsleer. Zie Niesten, ‘De fiscale en
socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 18; W. Haslehner (e.a.) (eds.), Klaus
Vogel On Double Taxation Conventions, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2015, nr. 17; E.
Schoonvliet, Handboek Internationaal Fiscaal Recht, Kalmthout, Biblo, 1996, p. 131.
952
In par. 10 van het OESO-commentaar uit 2005 wordt nog opgemerkt dat geen speciale regels voor
wegtransport en de spoorwegen zijn gezocht omdat deze problematiek die wordt gecreëerd door lokale
omstandigheden beter direct door de bilaterale verdragspartijen geregeld kan worden.
953
Zie Niesten, ‘De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 15.
954
Overigens bestaat er in meer algemene zin onduidelijkheid wat betreft artikel 15 OESO. Peeters merkt in dit
verband ten aanzien van dat artikel op: ‘Het is op zich vreemd dat een artikel dat voor zovele belastingplichtigen
met een grensoverschrijdende activiteit in loondienst van belang is en dat elke dag ongetwijfeld duizenden malen
wordt toegepast, vandaag de dag nog steeds aanleiding geeft tot zoveel onduidelijkheden en rechtsonzekerheid.
Dit komt niet zelden door het feit dat een aantal begrippen die in dit artikel worden aangewend, in het OESOmodelverdrag niet nader worden gedefinieerd’. B. Peeters, ‘Artikel 15 OESO-modelverdrag: ‘inkomsten uit nietzelfstandige arbeid’, de nieuwe administratieve circulaire d.d. 25 mei 2005 en de niet-gedefinieerde begrippen’,
TRV 2006, p. 204. In deze context is het illustrerend dat de Nederlandse Belastingdienst zo vaak de fout in gaat
bij de toepassing van art. 15 OESO. Dit blijkt uit Hof Den Haag 26 april 2002, VN 2002, 52.9. Hierin beriep een
vrachtwagenchauffeur zich op het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van een in zijn ogen onterechte heffing omdat
op zijn collega’s in gelijkwaardige posities een andere regeling werd toegepast. Dit kon de chauffeur echter niet
baten omdat het verdrag vaker juist (46 keer) dan onjuist (17 keer) is toegepast. Een 17 keer foutieve toepassing
lijkt me niettemin een slecht resultaat voor de Belastingdienst.
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commentaar volgende strikte criterium inzake de fysieke aanwezigheid van een werknemer
in het hoog mobiele wegtransport moet worden toegepast. Moet werkelijk telkens worden
nagegaan waar een chauffeur precies fysiek aanwezig is geweest, ook in transit en in rust? Of
zouden bepaalde werkzaamheden wellicht gelijkgesteld kunnen worden aan een standplaats
c.q. vestiging van effectieve tewerkstelling, op basis waarvan die lidstaat heffingsbevoegdheid
krijgt over alle in dat dienstverband verrichtte werkzaamheden (waarbij dus geen rekening
wordt gehouden met de overige fysieke aanwezigheid in bepaalde landen)? Eén en ander
heeft in België lange tijd effectief geleid tot een tweespalt tussen enerzijds het Hof van
Cassatie en anderzijds de administratie, waarover later meer.
c. Gevolgen van de hantering van een strikt criterium
679. Indien uitgegaan wordt van het OESO-commentaar en de daaruit volgende strikte
invulling, dan zou de toepassing van artikel 15 lid 1 en 2 OESO op de internationale
wegtransportsector volgens Niesten in de meeste gevallen leiden tot een integrale
heffingsbevoegdheid van het woonland van de chauffeur.955 Dit kan inderdaad het geval zijn
bij bijvoorbeeld typisch heel tijdelijke werkzaamheden in de klassieke transportvormen inzake
bilaterale-, crosstrade- en cabotageoperaties in de verschillende arbeidsmodellen (waarop
Niesten zich in de verhandeling feitelijk ook focust). Bij tijdelijke of meer langdurige
werkzaamheden in deze arbeidsmodellen daarentegen zou het eerder voor kunnen komen
dat de 183 drempel wordt overschreden, waardoor het werkland eveneens een rol speelt in
de belastingheffing. In zoverre hangt het van het concrete arbeidsmodel af in hoeverre het
woonplaats- dan wel werklandbeginsel een rol speelt. Verderop in dit hoofdstuk bij de toets
aan de arbeidsmodellen wordt bezien waartoe dit precies leidt.
3. De Belgische praktijk
a. Wettelijk kader
680. In België wordt de personenbelasting geregeld in het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992.956 De personenbelasting treft alle inkomsten die worden vermeld
in dit wetboek, zelfs indien sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen.
Indien een persoon een woonplaats heeft in België is hij in principe een aan de
personenbelasting onderworpen belastingplichtige. Uit artikelen 5, 6 en 31 van het wetboek
volgt dat de beloningen die zijn verkregen door een aan de personenbelasting onderworpen
belastingplichtige op grond van een dienstbetrekking die hij deels in het buitenland uitoefent,

955
956

Niesten, ‘De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 24.
Wet van 10 april 1992, BS 30 juli 1992.
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in beginsel in België belastbaar is tot beloop van het nettobedrag. Andersom worden niet in
België woonachtigen belast volgens het situs-beginsel voor inkomen genoten in België.957
681. Ter voorkoming van dubbele belastingen zijn vervolgens veel bilaterale verdragen
afgesloten. Deze verdragen zijn als gezegd hoofdzakelijk geënt op het OESO. Dit is ook het
geval voor de wegtransportsector: in bilaterale verdragen met 19 lidstaten hanteert België de
algemene regeling ex artikel 15 lid 1 en 2 OESO op deze sector. Ten aanzien van zes lidstaten
is het wegtransport onder de uitzondering van artikel 15 lid 3 OESO gebracht, toen nog
hanterend de vestiging van de werkelijke leiding van de transportonderneming. Interessant is
de dominante aanwezigheid van EU13 lidstaten ten aanzien van deze uitzondering: in
bilaterale verdragen met Hongarije, Polen, Roemenië, Slovakije en Tsjechië wordt
aangeknoopt aan de vestiging van de werkelijke leiding van de transportonderneming. In de
verhoudingen met Frankrijk en Groot-Brittannië wordt een stand- c.q. woonplaatsbeginsel
gehanteerd.
b. De toepassing van het criterium ‘verrichten’ van arbeid ex artikel 15 lid 1 en 2 OESO in
rechtspraak en door de administratie
682. In België verschilden het Hof van Cassatie en de Belgische administratie een lange tijd
van mening inzake de toepassing van het criterium van de fysieke aanwezigheid van de
werknemer op het grondgebied van de werkstaat ex artikel 15 lid 1 en 2 OESO. 958 Tot 2015
lijkt het Hof van Cassatie immers een van het OESO afwijkend criterium te hanteren, namelijk
het criterium van de ‘professionele thuishaven’ van de werkgever. In een circulaire uit 2005
geeft de Belgische administratie evenwel duidelijk aan strikt het OESO te blijven volgen.
i.

Cassatierechtspraak tot 2015

683. In de cassatiezaak uit 2000 is sprake van een in België woonachtige chauffeur die in
dienst van een Luxemburgse transportonderneming internationaal transport verricht.959 Uit
de feiten valt niet op te maken of de chauffeur telkens vanuit Luxemburg vertrok en daar dus
een standplaats had. Wel staat vast dat de chauffeur in werd gezet op lange afstandsritten en
doorheen heel Europa activiteiten had. Het in dit geding toepasselijke dubbelbelastingverdrag
tussen België en Luxemburg is geënt op artikel 15 OESO, hetgeen betekent dat de algemene
regeling uit artikel 15 lid 1 en 2 OESO moest worden toegepast.960

957

Zie uitvoerig voor deze verschillende beginselen in het internationale belastingrecht: L. Brosens, Het fiscaal
inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie : een analyse in de context van de
belgische inkomstenbelasting en dubbelbelastingverdragen, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 2018.
958
Zie uitgebreid Niesten, ‘De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018,
p. 19 e.v.
959
Cass. 6 november 2000, RW 2002-03, 1074. Zie voor een bespreking van de onderliggende appelzaak: G. Van
Der Heyden, noot onder Luik 18 maart 1999, RGF 2000, p. 66-68.
960
Zoals hierboven is aangegeven, is voor het wegtransport in het huidige dubbelbelastingverdrag tussen België
en Luxemburg nu een uitzondering opgenomen ten gunste van de vestiging van de werkelijke leiding van de
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Na te overwegen dat de uitoefening van de dienstbetrekking niet afhangt van een blijvende
fysieke aanwezigheid van de werknemer, oordeelt het Hof van Cassatie dat de appèlrechters
juist hebben geoordeeld waar zij vaststelden dat een chauffeur die door heel Europa rijdt en
zelden op het (kleine) Luxemburgse grondgebied vertoeft, wel degelijk zijn professionele
thuishaven kan hebben bij zijn werkgever, hetgeen in casu moet leiden tot de conclusie dat
de chauffeur zijn bedrijvigheid voor zijn Luxemburgse werkgever in Luxemburg heeft
uitgeoefend. Met de overige fysiek verrichte werkzaamheden in Europa wordt in deze
redenering dus geen rekening gehouden: Luxemburg krijgt de heffingsbevoegdheid ten
aanzien van alle werkzaamheden uit het betreffende dienstverband.
684. In een volgende zaak zet het Hof van Cassatie deze lijn door.961 Ook hier gaat het om
een in België woonachtige werknemer in dienst van een Luxemburgse transportonderneming
met internationale wegtransportwerkzaamheden. Het staat vast dat de chauffeur 122 van de
242 totaal in een jaar gepresteerde dagen in Luxemburg heeft gepresteerd. De chauffeur
vertrekt hierbij telkens vanuit de Luxemburgse vestiging, alwaar hij ook instructies krijgt en
waarnaar hij zijn vrachtwagen terug brengt.
Het Hof van Cassatie herhaalt dat artikel 15 lid 1 en 2 OESO, in de context uitgelegd, de
uitoefening van een dienstbetrekking in een bepaalde staat niet doet afhangen van een
langdurige fysieke aanwezigheid van de werknemer in die staat tijdens de uitoefening van de
werkzaamheden. Vervolgens is de uitvoering van de dienstbetrekking volgens het Hof van
Cassatie, gelijk het Hof van Beroep al had geoordeeld, op basis van voornoemde feiten in
Luxemburg te lokaliseren.
685. In 2007 spreekt het Hof van Cassatie zich andermaal uit over een BelgischLuxemburgse feitenconstellatie waarbij de chauffeur wederom in België woont en als
internationaal chauffeur in dienst is van een Luxemburgse transportonderneming.962 De
chauffeur ontvangt zijn opdrachten uit Luxemburg en presteert zijn arbeid hoofdzakelijk in
Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk en slechts nu en dan in België. Ook
wordt aangenomen dat de chauffeur zijn dienstorders op de vestiging van de werkgever
ontvangt, vanwaar hij zijn opdrachten uitvoert (en aldus vertrekt) en waar hij zijn voertuigen
terugbrengt. Gelet op deze omstandigheden oordeelt het Hof van Cassatie dat het Hof van
beroep op grond daarvan heeft kunnen beslissen dat de verweerder zijn beroepsactiviteiten
bij zijn Luxemburgse werkgever uitoefende. In het zeer karig gemotiveerde arrest gaat het Hof
van Cassatie volledig voorbij aan, of negeert het simpelweg, het uitgebreid opgezette
cassatiemiddel waarin gedetailleerd werd verwezen naar de problematiek rond de toepassing
van artikel 15 lid 1 en 2 OESO op vrachtwagenchauffeurs en het daarbij behorende OESOcommentaar inzake de fysieke aanwezigheid.

transportonderneming. Dit maakt Luxemburg de enige EU15 lidstaat ten opzichte waarvan België in een
dubbelbelastingverdrag een dergelijke uitzondering hanteert.
961
Cass. 28 mei 2004, FJF 2004, 820.
962
Cass. 9 november 2007, Pas. 2007, I, 1984.
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686. Illustratief is ook nog een zaak bij het Hof van Beroep te Luik. Het ging hier eveneens
om een Belgisch-Luxemburgse wegtransportzaak.963 Een in België woonachtige chauffeur
werkt in dienst van een Luxemburgse transportonderneming waarvoor hij in het kader van
een arbeidsovereenkomst internationaal transport verricht. Het staat vast dat de chauffeur
regelmatig met zijn vrachtwagen vertrekt vanuit Luxemburg en transporten maakt door
België. Omdat volgens de Belgische administratie een deel van de werkzaamheden in België
werd verricht, werd België heffingsbevoegd geacht ex artikel 15 dubbelbelastingverdrag
België-Luxemburg (vergelijkbaar met art. 15 lid 1 en 2 OESO) voor een gedeelte van het salaris.
De werkzaamheden in België werden op 20% vastgesteld. De transportonderneming was het
hier echter niet mee eens en ging in bezwaar.
Uiteindelijk stelt het Hof van Beroep vast dat het niet mogelijk is om in het geval van een
internationaal chauffeur precies te gaan vaststellen hoeveel van zijn werktijd hij in België heeft
doorgebracht. De inlichtingen van de werkgever hieromtrent werden vervolgens als
uitgangspunt genomen. Daaruit leidt het Hof af ‘que le siège des activités professionnelles du
requérant se situe essentiellement au siège social de la société luxembourgeoise, qui l'occupe
et qu’il doit donc être considéré que son emploi s’exerce au Grand Duché de Luxembourg’. In
casu werd het centrum van de professionele activiteiten dus vastgesteld in Luxemburg, alwaar
de onderneming is gevestigd en waar alle werkzaamheden geacht werden te zijn verricht.
Zodoende werd de aanslag vernietigd.964
687. Uit deze rechtspraak volgt dus een van het OESO-criterium afwijkende interpretatie,
maar er wordt niet zomaar aangeknoopt aan de kale vestiging van de werkgever: er moet
aldaar sprake zijn van ‘professionele activiteiten’. Het valt overigens op dat in deze
rechtspraak, behalve bij de cassatiezaak uit 2000 waaruit de feiten niet duidelijk blijken, deze
vestiging van de werkgever en de effectieve standplaats van waar chauffeurs vast vertrekken
en waarnaar ze vast terugkeren telkens samenviel. In zoverre zou een toepassing van het
standplaatscriterium in het arbeidsrecht ex artikel 8 Rome I in deze zaken niet tot een ander
resultaat hebben geleid en kan het criterium in het belastingrecht in hoge mate gelijk lopen.
Wel is sprake van een aantal principiële verschillen tussen beide criteria. In het arbeidsrecht
wordt de standplaats immers aangehaakt aan het werklandbeginsel en niet aan de
vestigingsplaats.965 Dit brengt mee dat het in het arbeidsrecht gaat om de organisatie van de
963

Luik 24 juni 1992, FRF 1993, 3. Zie voor een bespreking van deze zaak B. Peeters, ‘Toepassing artikel 15 Oesomodelverdrag op internationale chauffeurs’, Fiscoloog (I.) 1992, p. 3-5.
964
Ten aanzien van het gedeeltelijk belasten van salaris merkt het Hof nog op dat art. 15 OESO niet in een
opsplitsing van het salaris ziet, zoals dat in casu was berekend.
965
Zie voor auteurs die zich positief uitlaten over een dergelijk criterium in het belastingrecht: A. Cools, Handboek
internationaal belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2012, p. 195; W. Kanbier, ‘Enige fiscale aspecten
van grensoverschrijdende arbeid’, Preadvies voor de 42ste jaarvergadering van de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs, Amsterdam, IBFD, 1996. Zie ook A. Bax, ‘Tewerkstelling over de grens: ik werk niet altijd waar
ik ben’, TFR 2000, p. 1076 waarin Bax zich positief uitlaat over de oudere benadering van het Hof van Cassatie
waarin het fysieke element minder de aandacht krijgt gelet op de niet hanteerbaarheid van deze regel in
wegtransport en het feit dat er de territoriale rattachering van doorkruiste landen door vrachtwagenchauffeurs
verwaarloosbaar is.
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werkzaamheden door de werknemer, en niet, zoals bij het criterium van de professionele
thuishaven, om de plaats waar de werkzaamheden worden georganiseerd door de werkgever.
Eén en ander past overigens goed, gelet op de verschillende aard van de rechtsgebieden. In
het belastingrecht is er vanuit het oogpunt van het legaliteitsbeginsel wel wat voor te zeggen
om de standplaats aan te haken bij de vestigingsplaats van de werkgever. Dit maakt het
criterium in vergelijking met de invulling van het standplaatscriterium ex artikel 8 Rome I
immers strenger.
ii.

Standpunt van de Belgische administratie

688. In een circulaire uit 2005 windt de Belgische administratie er geen doekjes om. Ten
aanzien van de in de rechtspraak gehanteerde fictie wordt opgemerkt:
‘Zoals gezegd (…) gaat de Administratie niet akkoord met de arresten van het Hof van Cassatie
van 6 november 2000 en van 28 mei 2004 volgens dewelke de bezoldigingen van een
internationaal chauffeur die inwoner is van België en/of zijn activiteiten uitoefent in België,
niet belastbaar zijn in België maar in de Staat waar zich de ‘professionele thuishaven’ bevindt
(de zetel van de werkgever). Deze rechtspraak houdt geen rekening met de tekst van artikel
15, noch met de commentaar van het OESO-Model van fiscale overeenkomst. Die
commentaar, die van toepassing is op het wegvervoer, stelt duidelijk dat de betrekking wordt
uitgeoefend op de plaats waar de loontrekker fysiek aanwezig is. Dit principe is algemeen
aanvaard door alle lidstaten van de OESO’.966

iii.

Kanteling Hof van Cassatie?

689. Niet alleen de Belgische administratie is negatief over de benadering van het Hof van
Cassatie. Ook in rechtsleer wordt de benadering aangemerkt als controversieel en in strijd met
het OESO.967 Het Hof van Cassatie lijkt niet doof voor de bezwaren en lijkt in 2015 in twee
zaken te zijn omgegaan.968 Hierin wordt immers expliciet geoordeeld dat de vestigingsplaats
van de werkgever niet zonder meer als criterium kan dienen voor het fictieve vangen van alle
verrichte werkzaamheden.

966

Circ. AFZ 2005/0652 van 25 mei 2005, punt 5.1. Vergelijk het antwoord van de minister van Financiën Chabot
op 7 februari 2006 op een parlementaire vraag waarin hij stelt dat het Cassatiearrest 2000 niet gevolgd wordt
door de Belgische administratie, tenzij een verdrag een dergelijke interpretatie expliciet voorschrijft. Ook lagere
rechtspraak ging al niet in elke situatie in het internationaal wegtransport mee met het Hof van Cassatie. Rb.
Namen 30 juni 2004 en Rb. Namen 22 september 2004, besproken door B. Peeters, ‘Vrachtwagenchauffeurs
blijven voor problemen zorgen’, Fiscoloog (I.) 2004, p. 5.
967
B. Peeters, ‘Toepassing artikel 15 Oeso-modelverdrag op internationale chauffeurs’, Fiscoloog (I.) p. 4; G. Van
Der Heyden, noot onder Luik 18 maart 1999, RGF 2000, p. 67; A. Cools, ‘Cassatie neemt afstand van haar vroegere
rechtspraak inzake heffingsbevoegdheid over salarissen van vrachtwagenchauffeurs’, TFR 2016, p. 203; W. Claes
en Ph. Hinnekens, ‘Gelijkschakeling van de fiscale behandeling van vrachtwagenchauffeurs in het internationale
verkeer met die van lucht- en scheepvaartpersoneel’, TFR 2004, p. 996; A. Bax, ‘Tewerkstelling over de grens: ik
werk niet altijd waar ik ben’, TFR 2000, p. 1076.
968
Zie hierover uitvoerig, eveneens voor een bespreking van een zaak die hieraan voorafging: Niesten, ‘De fiscale
en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 26 e.v.
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690. In de eerste zaak gaat het om een Belgisch-Deense casus.969 Een in België woonachtige
chauffeur is in dienst van een Deense transportonderneming en verricht internationaal
wegtransport. Vast staat dat het transport in verschillende landen wordt uitgevoerd, zonder
dat gedetailleerde gegevens voorliggen van het aantal gepresteerde uren c.q. gereden
kilometers of gepresteerde uren per land afzonderlijk. De vrachtwagens zijn in Denemarken
ingeschreven en de transporten worden vanuit Denemarken georganiseerd. Onduidelijk is of
met de organisatie wordt bedoeld dat de werkgever de transporten vanuit Denemarken
organiseert of dat de chauffeur dit doet. Het dubbelbelastingverdrag tussen België en
Denemarken is geënt op artikel 15 lid 1 en 2 OESO.970
In lijn met voorgaande vaste rechtspraak, oordeelden de appèlrechters expliciet dat het
criterium van ‘fysieke aanwezigheid’ onwerkbaar is voor het wegtransport, gelet op het feit
dat de chauffeurs zich bijna dagelijks over verschillende landen verplaatsen. Het Hof van
Cassatie acht hierdoor echter artikel 15 van het Belgisch-Deens dubbelbelastingverdrag
geschonden omdat de appèlrechters heffingsbevoegdheid ‘toekennen aan de werkstaat
zonder rekening te houden met de omvang van de prestaties die werden verricht buiten het
grondgebied van de werkstaat’.
Deze lijn werd doorgezet in de tweede zaak, waarbij het ging om een Belgisch-Nederlandse
casus.971 Een in België woonachtige chauffeur is als internationaal vrachtwagenchauffeur
werkzaam bij een Nederlandse transportonderneming. Net als in voorgaande zaak worden de
transporten verricht in verschillende landen, zonder dat verder gedetailleerde gegevens
voorliggen. De vrachtwagens zijn in Nederland ingeschreven en alle transporten worden
georganiseerd vanuit Nederland. Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland is
geënt op artikel 15 lid 1 en 2 OESO.972
Ook hier oordeelden de appèlrechters dat het criterium van de fysieke aanwezigheid
onwerkbaar is voor wegtransport en achtten de werkzaamheden gelijk aan de Nederlandse
vestiging. Het Hof van Cassatie verwerpt dit met dezelfde verwijzing als gebruikt in zojuist
besproken zaak dat deze zienswijze artikel 15 van het Belgisch-Nederlands
dubbelbelastingverdrag schendt.
iv. Tussenwaardering
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Cass. 15 oktober 2015, F.13.0120.N.
Het is overigens opvallend dat de algemene uitzondering in art. 15 lid 3 OESO-modelverdrag in dat bilaterale
verdrag enkel geldt ten aanzien van de zeevaart. Hierdoor zijn in de verhoudingen met Denemarken de algemene
regels ex artt. 15 lid 1 en 2 OESO van toepassing op de lucht- en binnenvaart. Dit maakt Denemarken ten opzichte
van de luchtvaart uniek. In alle overige Belgische dubbele belastingverdragen geldt ten aanzien van de luchtvaart
immers de vestiging van de werkelijke leiding van de transportonderneming, met uitzondering van GrootBrittannie (woonplaats) en, ten aanzien van werknemers in dienst van ‘Scandinavian Airlines System’, Zweden
(woonplaats).
971
Cass. 15 oktober 2015, F.14.0083.N.
972
In het verdrag wordt art. 15 OESO onverkort overgenomen.
970
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691. Het lijkt veilig te kunnen concluderen dat in België inmiddels overwegend het strikte
OESO-criterium inzake de fysieke aanwezigheid op het grondgebied wordt toegepast op het
wegtransport. Het Hof van Cassatie wilde hier lange tijd niet aan, maar lijkt in 2015 toch te zijn
omgegaan. In beide arresten uit 2015 blijft enige motivatie helaas (en overigens
onbegrijpelijk) achterwege, maar uit de expliciete verwijzing naar de omvang van alle
werkzaamheden blijkt duidelijk een omslag te bespeuren. Vanuit het oogpunt van de invulling
van de correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome I is het in interne sociale concurrentiecontext
gunstig dat is aangesloten bij de meer op de feitelijke werkzaamheden gerichte algemene
criteria van het OESO. Dit heeft invloed op de uitleg van deze bepalingen in 19 bilaterale
verdragen met lidstaten. In de verhoudingen met de overige 8 lidstaten speelt dit niet: ten
aanzien van zes lidstaten wordt voor het wegtransport aangeknoopt aan de plaats van de
werkelijke leiding van de onderneming, terwijl in de relatie met twee lidstaten het stand- en
woonplaatsbeginsel wordt gehanteerd. Deze laatste criteria, met name het
vestigingscriterium, is vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie en de toepassing
van artikel 8 lid 4 Rome I vanzelfsprekend minder gunstig te waarderen.
4. De Nederlandse praktijk
a. Wettelijk kader
692. In Nederland heet personenbelasting ‘inkomstenbelasting’, hetgeen wordt geregeld in
de Wet Inkomstenbelasting 2001.973 Een in Nederland woonachtige belastingplichtige
(binnenlands belastingplichtige) wordt voor het gehele inkomen, waar ook ter wereld
behaald, in de Nederlandse heffing betrokken. Niet in Nederland woonachtigen (buitenlands
belastingplichtige) worden slechts aan de Nederlandse belasting onderworpen, voor zover
inkomsten uit bepaalde bronnen worden genoten.974
693. Meer dan 90 bilaterale belastingverdragen moeten vervolgens voorkomen dat dubbele
belasting wordt geheven of juist belastingheffing wordt vermeden. De Nederlandse
verdragspraktijk is, net als België, sterk gebaseerd op het OESO. Dit blijkt ook specifiek ten
aanzien van het wegtransport: ten aanzien van elke lidstaat, behalve Bulgarije, wordt artikel
15 lid 1 en 2 OESO toegepast.975 In het dubbelbelastingverdrag met Bulgarije wordt afgestemd
op de woonplaats van de werknemer. Anders dan in België, wordt ten aanzien van de Unie
lidstaten dus geen gebruik gemaakt van het vestigingscriterium van de werkelijke leiding.
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Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001. Stb. 2000, 215.
H. Vermeulen (ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht, Den Haag, Boom juridisch, 2016, p. 35.
975
Zie rapport ‘Grenswerkers in Europa. Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioen-aspecten
van grensoverschrijdend werken’ van de Vereniging voor Belastingwetenschap, zoals besproken op de
ledenvergadering van 28 juni 2017, p. 189. Meer algemeen wordt in het rapport geconcludeerd dat het in de
Nederlandse verdragspraktijk ongebruikelijk is om een speciale regel voor wegtransport op te nemen in de
bilaterale verdragen.
974
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b. De toepassing van het criterium ‘verrichten’ van arbeid ex artikel 15 lid 1 en 2 OESO in
rechtspraak en door de Belastingdienst
694. In Nederland lijkt geen sprake te zijn van een uiteenlopende visie tussen enerzijds
rechtspraak en anderzijds de Belastingdienst (administratie). In de rechtsleer lijkt er in
algemene zin van uit gegaan te worden dat beide instellingen het strike OESO-criterium
toepassen: bij het begrip ‘verrichten van arbeid’ gaat het sec om de fysieke aanwezigheid van
de werknemer in alle mogelijke landen.976 In een interview met een medewerker van de
Belastingdienst op 9 juli 2018 wordt dit bevestigd: ‘het gaat om dagen tellen’.
695. In uitgangspunt hanteert de Hoge Raad in principe het strikte OESO-criterium in drie
(niet wegtransport) zaken uit 1986, 1996 en 2005. In de zaak uit 1986 oordeelt de Hoge Raad
dat het voor de heffingsbevoegdheid ter zake van arbeidsinkomsten van een buitenlands
belastingplichtige werknemer ‘niet vereist is dat de werknemer een bepaalde minimum tijd
binnen Nederland arbeid verricht, doch dat uitsluitend van belang is welk gedeelte van de
door de buitenlands belastingplichtige verrichte arbeid in Nederland is uitgeoefend’.977
Dit standpunt wordt bevestigd in 1996 waarin de Hoge Raad wederom de nadruk legt op het
feitelijk verrichten van de arbeid in Nederland om aan te nemen dat sprake is van de vervulling
van een dienstbetrekking in Nederland.978 Eén en ander wordt vervolgens nogmaals bevestigd
door een zaak uit 2005, waarin de Hoge Raad oordeelde dat het aan in de werkstaat verrichte
arbeid toe te rekenen loon moet worden bepaald door het jaarloon te vermenigvuldigen met
een dagenbreuk waarbij de teller de daadwerkelijk in de werkstaat gewerkte dagen bevat en
de noemer uitgaat van de gecorrigeerde dagen van het kaldenderjaar.979 Het kan dus worden
aangenomen dat de in het kader van een dienstverband noodzakelijke fysieke aanwezigheid
in elk land telt.980
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Niesten, ‘De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 27.
HR 15 oktober 1986, BNB 1986, 72. De Hoge Raad verwijst nog naar HR 22 juli 1981, ECLI:NL:HR:1981:AW9780,
BNB 1981, 262 waarin werd uitgemaakt dat het antwoord op de vraag of belastingheffing toekomt aan Nederland
ervan afhangt of de arbeid, waarvoor de inkomsten de beloning vormen, ook daadwerkelijk in Nederland is
verricht’.
978
HR 5 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:AA1830, BNB 1996, 260, r.o. 3.3. De Hoge Raad rekt dit trouwens uit tot die
gevallen waarin uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit dat de arbeid in Nederland zal worden verricht, maar
met die arbeid nog niet is aangevangen.
979
HR 23 september 2005, ECLI:NL:PHR:2005:AP1424, BNB 2006, 52. Zie letterlijk Niesten, ‘De fiscale en
socialezekerheidsrechtelijke positie van internationale chauffeurs’ 2018, p. 27.
980
Vergelijk hier overigens de in de rechtsleer veel besproken zaak van het Hof Den Bosch uit 1975: Hof Den
Bosch uit 19 september 1975, BNB 1976, 103. Hierin lijkt het Hof Den Bosch een iets andere weg in te slaan door
een soort standplaatscriterium te construeren zonder verder rekening te houden met de fysiek verrichte
werkzaamheden elders, hetgeen gelet op de feiten in die zaak ook wel bekend is onder het zogenaamde ‘Tokiocriterium’. Zie voor een bespreking van dit Tokio-criterium: A. Cools, ‘Cassatie neemt afstand van haar vroegere
rechtspraak inzake heffingsbevoegdheid over salarissen van vrachtwagenchauffeurs’, TFR 2016, p. 203. Zie ook
F. Pötgens, Income from International Private Employment: An Analysis of Article 15, Amsterdam, IBFD, 2006.
977
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696. In lagere rechtspraak wordt dit eveneens gevolgd. Vergelijk bijvoorbeeld de zaak van
het Hof in Den Bosch uit 1996.981 In casu is een in Nederland woonachtige chauffeur in dienst
van een in Luxemburg gevestigd wegtransportbedrijf. Vaststaat dat internationaal
wegtransport wordt verricht, maar meer wordt niet duidelijk uit de feiten. Het
dubbelbelastingverdrag tussen Nederland en Luxemburg is geënt op artikel 15 lid 1 en 2
OESO.982
De vraag stond centraal wanneer sprake is van het verrichten van werkzaamheden in een
‘andere staat’.983 Het Hof Den Bosch oordeelt:
‘Anders dan belanghebbende van oordeel is moet onder het in de ‘andere staat’ uitgeoefend
zijn van een dienstbetrekking (…) worden verstaan de tijd die feitelijk in het kader van de
dienstbetrekking op het grondgebied van die andere staat is gewerkt. Voor het antwoord op
de vraag of de dienstbetrekking in de ‘andere staat’ wordt uitgeoefend dient derhalve niet als
onderscheidend criterium of de werkgever op het grondgebied van die andere staat is
gevestigd.’

Het Hof Den Bosch oordeelt dus dat een vrachtwagenchauffeur arbeid verricht in de staat
waar hij fysiek aanwezig is. Hierbij wijst het Hof Den Bosch er nog expliciet op dat hieraan niet
afdoet dat bij de beloningen die worden genoten in de uitoefening van een dienstbetrekking
aan boord van een schip of vliegtuig in het internationale verkeer in de binnenwateren wel
slechts één staat heffingsbevoegd is. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel door de chauffeur
gaat evenmin op.
iv. Tussenwaardering
697. In Nederland wordt artikel 15 lid 1 en 2 OESO eveneens strikt toegepast op het
internationaal wegtransport. Anders dan in België, is geen sprake geweest van grote
tegenstellingen tussen de rechtspraak en de Belastingdienst. De invulling van dit criterium is
relevant ten opzichte van de verhoudingen met 26 lidstaten. Enkel ten aanzien van Bulgarije
wordt het woonplaatsbeginsel gehanteerd. In vergelijking met België waarin enerzijds in de
rechstpraak lang het vestigingscriterium werd gehanteerd en anderzijds in de bilaterale
verdragspraktijk relatief veel uitzonderingen zijn opgenomen ten gunste van het
vestigingscriterium, is de Nederlandse praktijk inzake de internationale belastingen gunstiger
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Hof Den Bosch 26 april 1996, VN 1997, 1360. Ook interessant is Hof Den Haag 26 april 2002, VN 2002, 52.9.
Hoewel het Hof Den Haag hier op het eerste gezicht niet helemaal recht lijkt te doen aan het strikte OESOcriterium, lijkt dit eerder te maken te hebben met het feit dat één en ander niet in de rechtsstrijd werd betrokken.
Het ging met name om een foutief beroep op de 183 dagen regel op basis waarvan de chauffeur wilde komen
tot een belastbaarheid in Luxemburg.
982
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van
dubbele belasting en tot het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het
vermogen, met protocol, gesloten te 's-Gravenhage op 8 mei 1968, zoals gewijzigd bij het Protocol van 16 oktober
1990, Trb. 1990, 164.
983
Vergelijk art. 15 lid 1 OESO: ‘(…) unless the employment is exercised in the other Contracting State’.
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vanuit het oogpunt van de interne sociale concurrentieproblematiek, hetgeen via de
correctieclausule door kan werken in het conflictenrecht.
5. Conclusie
698. Voor de berekening van de loonbelasting van chauffeurs gelden de algemene regels
uit artikel 15 lid 1 en 2 OESO. De uitzonderingen die worden gemaakt voor de zee- en
luchtvaart gelden dus expliciet niet voor de wegtransportsector. Uit het OESO-commentaar
volgt vervolgens dat het voor de toepassing van de algemene regels van belang is te
achterhalen in welke landen een werknemer precies fysiek aanwezig is geweest.
Door de hantering van artikel 15 lid 1 en 2 OESO in combinatie met een strikt criterium ten
aanzien van de fysieke aanwezigheid, hecht het internationale belastingrecht, in vergelijking
met het conflictenrecht en de sociale zekerheid, het meeste belang aan de precies verrichte
werkzaamheden in het wegtransport. In het conflictenrecht inzake arbeid wordt immers,
volgens de indiciënlijst uit de zaak Koelzsch, enkel rekening gehouden met de hoofdzakelijk
verrichte werkzaamheden. Het hierna te bespreken socialezekerheidsrecht gaat nog een stap
verder en hanteert een regel waarin de verrichte werkzaamheden er helemaal niet toe hoeven
te doen: indien bijvoorbeeld niet of nauwelijks (tot 25%) wordt gewerkt in het woonland, geldt
sec de vestiging van indienstname als aanknopingsfactor.
Ondanks de in de rechtsleer geuite scherpe kritiek op de toepassing van dit criterium op het
wegtransport, gelet op o.a. de onhanteerbaarheid ervan en de arbeidsintensiviteit en het
gecompliceerde karakter van de loonberekeningen, lijkt het erop hier voorlopig geen
verandering in komt. Zo heeft het OESO op 21 november 2017 nog expliciet in wijzigingen
voorzien voor de lucht- en zeevaart, maar blijft het wegtransport ongerept. Wellicht zou in de
toekomst aan de kritiek tegemoet gekomen kunnen worden door de verbetering van de
technologie waardoor het gemakkelijker wordt de locatie van een chauffeur te achterhalen.
699. In elk geval is het vanuit het oogpunt van de interne sociale concurrentie in principe
gunstig dat de feitelijk verrichte werkzaamheden een rol spelen bij de toepassing van de voor
het wegtransport relevante regels. Indien ten aanzien van het wegtransport een uitzondering
zou zijn gemaakt die geen rekening houdt met de werkzaamheden, bijvoorbeeld een
aanknoping aan het woonland of de vestiging van de werkelijke leiding van de
transportonderneming, zou dit immers in se negatieve implicaties kunnen hebben voor de
interne sociale concurrentieproblematiek.
Wel speelt ook het woonland een belangrijke rol in de toepassing van de algemene regels,
waarbij het van de specifieke wegtransportcasus afhangt hoe sterk deze rol is. De samenloop
van de algemene regels kunnen ervoor zorgen dat het woonlandbeginsel een relatief
belangrijke rol speelt ten opzichte van de heel tijdelijke werkzaamheden in de klassieke
transportvormen van bilaterale-, crosstrade- en cabotageoperaties, terwijl het
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werklandbeginsel aan belang toe kan nemen bij tijdelijke tot langdurige werkzaamheden in de
arbeidsmodellen.
700. Er kunnen overigens vraagtekens worden gezet bij de bruikbaarheid van de
‘belangrijke factor’ inzake de belastingheffing in de correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome
I. Uit de algemene regeling van artikel 15 lid 1 en 2 OESO kan namelijk een ‘salary split’ volgen,
waardoor verschillende staten heffingsbevoegd zijn over delen van het loon.984 In die situaties
is deze ‘belangrijke factor’ niet erg nuttig en zal het weinig invloed hebben op de toepassing
van de correctieclausule.
Daarnaast kunnen vraagtekens worden gezet bij de wenselijkheid van de hantering van een
dergelijke factor in de correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome I. De uiteenlopende bilaterale
verdragspraktijk kan immers leiden tot tamelijk uiteenlopende toepassingen van de
correctieclausule in de verschillende lidstaten.985 Dit komt de eenvormige toepassing van de
correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome I niet ten goede en waarborgt niet bepaald de
rechtszekerheid en voorzienbaarheid, hetgeen belangrijke beginselen zijn van Rome I.
701. Het algemene artikel 15 lid 1 en 2 OESO én de strikte invulling ervan zoals dit
voortvloeit uit het OESO-commentaar worden zowel in België als Nederland in het algemeen
gehanteerd ten aanzien van het wegtransport. In België worden in de verdragspraktijk wel
meer uitzonderingen opgenomen ten gunste van de vestiging van de werkelijke leiding van de
transportonderneming, namelijk ten aanzien van Luxemburg, Hongarije, Polen, Roemenië,
Slovakije en Tsjechië.
In situaties waarin sprake is van dergelijke uitzonderingen die geen rekening houden met de
verrichte werkzaamheden, kunnen zich problemen voordoen vanuit het oogpunt van interne
sociale concurrentie. Het is in dat verband extra knellend dat de bilaterale uitzonderingen
inzake de vestiging van werkelijke leiding in België in vijf van de zes gevallen EU13 lidstaten
betreft. De in het vorige hoofdstuk gedane vaststelling dat de afwijking van het
werklandbeginsel van artikel 8 lid 2 Rome I via artikel 8 lid 4 Rome I en de invulling daarvan in
de zaak Schlecker genuanceerd wordt omdat in de regels inzake de in de zaak Schlecker
aangemerkte ‘belangrijke factoren’ belang hechten aan het werklandbeginsel, gaat dus in elk
geval niet op in wegtransportsituaties waarin deze bilaterale uitzonderingen gelden.

984

Dit is anders voor de meeste andere transportmodi (verg. art. 15 lid 3 OESO), waarbij in de regel één enkel
land heffingsbevoegd is. Voor deze transportmodi leidt de ‘belangrijke factor’ in de correctieclausule dus tot een
duidelijker resultaat (hetgeen vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie overigens nadelig kan zijn,
gelet op de aanknoping aan de woonplaats van de werknemer waarin geen rekening wordt gehouden met de
verrichte werkzaamheden).
985
Eén en ander kan nog worden versterkt door de mogelijkheid dat in lidstaten een uiteenlopende benadering
wordt gehanteerd ten aanzien van artikel 15 lid 1 en 2 OESO en het wegtransport. Vergelijk de Belgische
Cassatierechtspraak tot 2015. Bij gebrek aan een overkoepelende judiciële instantie lijkt een uiteenlopende
benadering in lidstaten geen ondenkbaar scenario. Hiernaar is in deze studie echter geen onderzoek verricht.
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C. SOCIALE ZEKERHEID
1. Algemeen
702. Een andere ‘belangrijke factor’ die wordt genoemd door het Hof in de zaak Schlecker
bij de invulling van de correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome I is het land waar de werknemer
is aangesloten bij de sociale zekerheid. Dit aanknopingspunt speelde al een rol in de
onderzochte nationale rechtspraak bij het vaststellen van het toepasselijk arbeidsrecht. In
België wordt soms zelfs, incorrect, een algehele Gleichlauf aangenomen: het toepasselijk
socialezekerheidsrechtsstelsel brengt tegelijkertijd mee dat idem het arbeidsrecht van dat
stelsel wordt toegepast.986 Voor beide rechtsgebieden gelden echter aparte regels. Het belang
van dit aanknopingspunt is te verklaren door de samenhang tussen enerzijds (de ontslagregels
uit) het arbeidsrecht en anderzijds het socialezekerheidsstelsel.
703. Anders dan in het belastingrecht, wordt de sociale zekerheid binnen de Unie op
Unieniveau gecoördineerd, en wel al sinds 1958:987 gelijk vanaf de oprichting van de Unie was
het duidelijk dat de verschillen in nationale socialezekerheidsstelsels een ernstige
belemmering konden vormen op het vrij verkeer van personen, in het bijzonder het vrij
verkeer van werknemers. De huidige regeling is neergelegd in Verordening 883/2004 en geldt
sinds 1 mei 2010988 Dit regime wordt aangevuld door Verordening 987/2009.989
704. In deze paragraaf staat de vraag centraal hoe deze socialezekerheidsregels uitpakken
op het wegtransport: hoe wordt vastgesteld welk socialezekerheidsstelsel toepasselijk is op
hoog mobiele vrachtwagenchauffeurs? Het is net als bij de behandeling van het internationaal

986

Vergelijk bijvoorbeeld Arbh. Brussel 28 mei 2009, JTT 2010, 121. De Arbeidsrechtbank had ten onrechte
aangenomen dat omdat werknemer was onderworpen aan de Luxemburgse sociale zekerheid en daar ook
belasting over de inkomsten uit arbeid betaalde, het Belgische arbeidsrecht toepasselijk is. Het Arbeidshof moest
de Arbeidsrechtbank wijzen op het bestaan van het EVO én het feit dat er een aparte
socialezekerheidsverordening bestaat. In de Belgische rechtsleer lijkt overigens soms ook (ten onrechte)
uitgegaan te worden van een direct verband tussen arbeidsrecht en sociale zekerheid. Zie bijvoorbeeld L.
Monserez en T. Claeys, ‘Internationaal privaat arbeidsrecht en Rome I’, Or. 2009, p. 267. Zie voor een op dat punt
goed gemotiveerde zaak waar het wel goed gaat: Corr. Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017, S.85.15
BG.69.98.1226.16. De hierna te bespreken Praktische Gids 2013, p. 40, voetnoot 39 doet overigens andersom
inspiratie op bij het conflictenrecht waar het voor de uitleg van de socialezekerheidsregels verwijst naar de zaak
Koelzsch.
987
Verordening 561/58 nr. 3 en 4, Pb. 16.12.1958. Opgevolgd door Verordening 1408/71, Pb.L 149 van 5.7.1971
en Verordening 574/72, Pb.L 75 van 27.3.1972. Zelfstandigen werden ingevoegd bij Verordening 1390/81, Pb.L
38 van 29.5.1981.
988
Verordening 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels, Pb.L 166 van 30.4.2004. Pas op met de raadpleging van deze verordening. Via
eurlex wordt de originele in 2004 vastgelegde tekst weergegeven, terwijl inmiddels talloze wijzigingen en
toevoegingen zijn aangebracht, bijvoorbeeld ten aanzien van hierna te bespreken voor wegtransport belangrijke
art. 13 en ook is een totaal nieuwe conflictregel voor de luchtvaart ingevoerd.
989
Verordening 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van
de wijze van toepassing van Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels,
Pb.L 284 van 30.10.2009.

324

belastingrecht niet de bedoeling de regeling gedetailleerd in kaart te brengen; dit zou het
bestek van deze studie te buiten gaan.
2. Verordening 883/2004 en 987/2009
705. Verordening 883/2004 heeft als doel de socialezekerheidsstelsels te coördineren,
zodat eventuele negatieve gevolgen van grensoverschrijdingen binnen de Unie worden
voorkomen.990 De verordening ziet niet op harmonisatie:991 nog steeds zijn de
socialezekerheidsstelsels in de lidstaten (heel) verschillend geregeld. Denk aan verschillen
inzake de reikwijdte van het systeem, financieringswijzen en de voorwaarden voor toegang
tot socialezekerheidsrechten en voordelen. Eén van de belangrijkste, en voor deze studie
relevante, doelstelling van de verordening bestaat erin te bepalen welk
socialezekerheidsstelsel van toepassing is in grensoverschrijdende situaties.992 Hiertoe is in
titel II van de verordening een pakket aan conflictregels opgenomen dat door het Hof ‘een
volledig en eenvormig stelsel van conflictregels’ wordt genoemd.993
706. Het is van belang op te merken dat, in vergelijking met het conflictenrecht inzake
arbeid, de conflictregels van het socialezekerheidsrecht ‘exclusieve werking’ hebben en als
gevolg daarvan slechts één stelsel toepasselijk kan zijn (art. 11 lid 1 Verordening 883/2004).
Hoewel het conflictenrecht ook wordt getypeerd door een keuze voor ofwel het ene dan wel
het andere recht, is hier in Rome I vanaf geweken voor het arbeidsrecht: onder artikel 8 Rome
I kunnen immers arbeidsregels uit de twee rechtsstelsels van het subjectief en objectief
toepasselijk recht van toepassing zijn (eventueel zelfs nog aangevuld met voorrangsregels uit
een derde rechtsstelsel via art. 9 Rome I). Dit is in principe niet mogelijk in het
socialezekerheidsrecht.

990

Zie het centrale art. 48 VWEU waarin de betekenis en doelstellingen van sociale zekerheidscoördinatie staan
opgenomen. Zie in het algemeen M. Fuchs and R. Cornelissen (eds.), EU Social Security Law, Baden-Baden, Nomos
Verlagsgesellschaft, 2015; Verschueren, ‘Europese en internationale sociale zekerheid’ 2016.
991
Sociale zekerheid is nooit het voorwerp geweest van enige poging tot harmonisatie. Verschueren merkt op
dat het uitgangspunt van Unierecht en Uniebeleid is dat lidstaten volledig vrij zijn in de organisatie van hun
interne sociale beschermingssysteem. Inmiddels is wel een juridische grondslag voor mogelijke harmonisatie
opgenomen (art. 153 lid 1 sub c VWEU), maar hiervan is tot op heden geen gebruik gemaakt. Dit is volgens
Verschueren in de nabije toekomst ook niet te verwachten. Zie Verschueren, ‘Europese en internationale sociale
zekerheid’ 2016. Zie ook M. Fuchs and R. Cornelissen (eds.), EU Social Security Law, Baden-Baden, Nomos
Verlagsgesellschaft, 2015, p. 34-35.
992
De algemene doelstellingen van sociale zekerheidscoördinatie ex art. 48 VWEU zijn tweeledig: 1. Het tot stand
brengen van een zo groot mogelijke vrijheid van verkeer voor migrerende werknemers; 2. Het voorkomen dat
deze migrerende werknemers rechten op socialezekerheidsuitkeringen verliezen of het bedrag ervan verminderd
zien doordat zij het hun door het VWEU toegekende recht van vrij verkeer hebben uitgeoefend van deze
migrerende werknemers. Zie bijvoorbeeld HvJ 21 januari 2016, ECLI:EU:C:2016:30, ‘Commissie/Cyprus’, r.o. 34
en aldaar aangehaalde rechtspraak.
993
HvJ 10 juli 1986, C-60/85, ECLI:EU:C:1986:307, ‘Luijten’, r.o. 14; HvJ 3 mei 1990, C-2/89, ECLI:EU:C:1990:183,
‘Kits van Heijningen’, r.o. 12. Zie Verschueren, ‘Europese en internationale sociale zekerheid’ 2016. Belangrijk is
hier dat de verordening niet alleen van toepassing op Unieburgers die onderworpen zijn (geweest) aan de
wetgeving van één of meer lidstaten, maar zich ook kan uitstrekken tot derdelands burgers die daaraan
onderworpen zijn (art. 2 Verordening 883/2004 en Verordening 1231/2010).
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Eén en ander volgt uit de verschillende aard van beide rechtsgebieden. Het arbeidsrecht is
hierin ‘meer deelbaar’, waarbij er goede redenen kunnen bestaan voor de toepassing van de
minimumlonen en de bepalingen inzake de hygiëne en veiligheid van de feitelijke werkplek,
terwijl het voor het ontslagrecht eerder in de rede ligt te kijken naar het nauwst verbonden
land met een nadruk op het toepasselijke socialezekerheidsstelsel, of zelfs de woonplaats van
de werknemer. Bij het socialezekerheidsrecht gaat het in de regel om één bepaald stelsel dat
in principe ondeelbaar is. Hierbij draait het immers in eerste instantie om een premie- en
verzekeringsplicht, waarna eventueel rechten kunnen ontstaan. In vergelijking met het
internationaal belastingrecht en de daar voorkomende cumulatie van heffingsbevoegde
landen door bijvoorbeeld een ‘salary split’ (zie vorige paragraaf), vormt de ‘belangrijke factor’
inzake de sociale zekerheid vanuit dat oogpunt dan ook een nuttiger factor om een nauwe
band van een arbeidsovereenkomst te kunnen lokaliseren.
707. Verordening 883/2004 hanteert als algemene hoofdaanknopingsfactor de lex loci
laboris (art. 11 lid 3 sub a Verordening 883/2004). Hierop is een detacheringsbepaling van
toepassing die de lex loci laboris stabiel houdt tot 24 maanden (art. 12 Verordening 883/2004).
Deze regels zijn echter niet van toepassing op het internationale wegtransport, gelet op de
speciale (maar niet sectorspecifieke) regeling die is voorzien voor situaties waarin sprake is
van gelijktijdige werkzaamheden in verschillende landen (art. 13 Verordening 883/2004).
Enkel in het geval een chauffeur in land X binnenlands transport verricht en wordt
gedetacheerd naar land Y om daar binnenlands transport te verrichten zijn de algemene regels
van toepassing (zie hierna nog voor deze vaststelling). Niettemin worden artikelen 11 en 12
Verordening 883/2004 beknopt besproken om het algemene kader te schetsen waarin artikel
13 Verordening 883/2004 nestelt.
a. De lex loci laboris
708. Artikel 11 lid 3 sub a Verordening 883/2004 bepaalt dat het socialezekerheidsstelsel
van het werkland toepasselijk is, ongeacht de woonplaats van de werknemer of
vestigingsplaats van de werkgever.994 Het hoofddoel is het garanderen van een gelijke
behandeling van alle personen die werkzaam zijn binnen het territoir van een staat.
Het lex loci laboris begrip verschilt van het begrip in artikel 8 lid 2 Rome I.995 In het algemeen
wordt overigens ook geen parallellie aangenomen tussen de begrippen uit enerzijds het
994

Zie Report Ad-hoc Group 2016, p. 8: ‘(…), in the large majority of cases, the provisions (…) on the applicable
legislation provide sensible solutions (…) a fundamental change of those rules is neither justified nor necessary’.
In de ‘werkplaats vs. woonplaats’ discussie die van oudsher in het socialezekerheidsrecht woedt, neemt de
werkgroep dus positie in ten gunste van het werkland.
995
In zoverre krijgen de relevante begrippen, zoals het werkland, een uiteenlopende invulling in het arbeidsrecht,
socialezekerheidsrecht en belastingrecht. Dit kan leiden tot coördinatieproblemen in de praktijk. Wel wordt
algemeen aangenomen dat de drie voornoemde rechtsgebieden echter zodanig van elkaar verschillen dat een
volledige Gleichlauf van de begrippen onwenselijk en onwerkbaar zou zijn. Anders overigens Commissie
grenswerk die t.a.v. wegtransport een totale Gleichlauf wenst te zien en wel door een aanknoping aan de
vestiging van de werkgever: Grenswerkers in Europa. Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en
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socialezekerheidsrecht en anderzijds het arbeidsrecht.996 De socialezekerheidsregels
beïnvloeden de conflictregels inzake arbeid in principe dus enkel indirect via de
correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome I.
b. Uitzondering: detachering
709. Op het uitgangspunt van de lex loci laboris geldt een belangrijke uitzondering ingeval
van detachering. Uit artikel 12 Verordening 883/2004 volgt dat een werknemer die voor
rekening van een werkgever gewoonlijk werkzaam is in een lidstaat en door deze werkgever
wordt gedetacheerd om voor zijn rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te
verrichten, onderworpen blijft aan de sociale zekerheid van de eerstbedoelde lidstaat. Ter
bewijs van de onderworpenheid verkrijgt de werkgever een in dat land af te geven A1verklaring.
710. Gelet op de exclusieve werking van de conflictregels in de sociale zekerheid is het aldus
mogelijk het sociale zekerheidsstatuut van het uitzendende land tijdelijk mee te nemen naar
een andere lidstaat, zonder dat hierop de socialezekerheidsregels van die andere lidstaat
toepasselijk kunnen zijn. Het hoofddoel is het tegengaan van een versnippering van
opgebouwde rechten en plichten en het waarborgen van de hanteerbaarheid van het stelsel.
Deze detacheringsbepaling en de invulling daarvan in de socialezekerheidsverordening
verschilt eveneens van de arbeidsrechtelijke regels van artikel 8 Rome I (en de
Detacheringsrichtlijn). De ‘tijdelijkheid’ wordt immers vooraf ingevuld met een maximum van
in principe 24 maanden.997 Daarnaast staat het buiten kijf dat de detacheringsregels ook van
toepassing kunnen zijn op een werknemer die is aangeworven met het oog op detachering
naar een andere lidstaat. Wel dient de werknemer die naar een andere lidstaat wordt
gedetacheerd, onmiddellijk voor het begin van de werkzaamheden in loondienst, verbonden
te zijn aan de sociale zekerheid van de lidstaat waar de werkgever is gevestigd (art. 14 lid 1
Verordening 987/2009).998
Hierbij wordt door de Administratieve Commissie als indicatie gewezen op minimaal één
maand onderworpenheid. Indien hiervan geen sprake is moet een toets plaatsvinden aan de

pensioen-aspecten van grensoverschrijdend werken’ van de Vereniging voor Belastingwetenschap 2017. Het
volstaat hier op te merken dat dit voorstel tegemoet komt aan het coördinatieprobleem, maar dat hiermee
tegelijkertijd andere en wellicht ernstiger sociale problemen in de hand worden gewerkt.
996
Deze vaststelling is in het bijzonder van belang voor België omdat daar, zoals hierboven werd opgemerkt, het
onderscheid tussen beide rechtsgebieden nog weleens wordt miskend en er soms van wordt uitgegaan dat het
socialezekerheidsrecht direct bepalend is voor het toepasselijke arbeidsrecht.
997
Er kan verlenging worden verleend die in de praktijk kan oplopen tot vijf jaar: L. Eliaerts, ‘Detachering van
werknemers binnen de Europese Unie: het toepasselijke socialezekerheidsrecht onder gelding van Verordening
88/2004’, RW 2010-2011, p. 602.
998
Zie ook art. 2 van het Besluit Nr. A2 van de Administratieve Commissie van 12 juni 2009 betreffende de
interpretatie van art. 12 van Vo 883/2004 (hierna: Besluit A2). Zie Praktische Gids 2013, p. 11-12.
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hand van alle concrete omstandigheden van het geval.999 De Praktische Gids merkt nog op dat
met werkzaamheden in loondienst voor om het even welke werkgever in de detacherende
lidstaat, aan deze voorwaarde wordt voldaan. Het is niet nodig dat de persoon tijdens deze
periode heeft gewerkt voor de specifieke werkgever die een aanvraag voor de detachering
indient. Daarnaast kunnen ook studenten, gepensioneerden of personen die op grond van hun
verblijf verzekerd en verbonden zijn aan het socialezekerheidsstelsel van de detacherende
staat voldoen aan deze voorwaarde.1000 Het wordt dus niet vereist dat de werknemer
voorafgaand moet werken of wonen in het land van onderwerping,1001 hoewel een
voorafgaande onderwerping aan de lidstaat waar de werkgever is gevestigd in de meeste
gevallen zal betekenen dat ook in die lidstaat de werkzaamheden werden uitgeoefend.
711. Gelet op het feit dat de detacheringsbepaling een uitzondering is op het belangrijke
beginsel van de lex loci laboris is hieraan, naast de voorwaarde van tijdelijkheid en het plafond
van 24 maanden, een aantal strikte voorwaarden verbonden. In 2012 werd bijvoorbeeld
verduidelijkt dat de detachering niet mag plaatsvinden ter vervanging van een andere
gedetacheerde persoon.1002 Uit de zaak Fitzwilliam volgt verder nog een aantal vereisten.1003
Het is in dit kader belangrijk dat er een organische band blijft bestaan tussen de in een lidstaat
gevestigde onderneming en de werknemers die zij op het grondgebied van een andere lidstaat
heeft gedetacheerd. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de werknemer gedurende de detachering
onder het gezag van die onderneming staat (r.o. 22 en 24). Ook moet de uitzendende
onderneming banden hebben met de lidstaat van de vestiging, hetgeen wordt getoetst aan
de hand van de vraag of het normaliter werkzaamheden verricht op het grondgebied van de
lidstaat van vestiging (r.o. 23 en 26).1004
Artikel 14 lid 2 Verordening 987/2009 verduidelijkt nog dat het moet gaan om substantiële
werkzaamheden die verder gaan dan louter intern beheer. Dit moet worden vastgesteld aan
de hand van alle criteria die de door de werkgever uitgevoerde werkzaamheden kenmerken,

999

Zie het Besluit A2. Inmiddels is in de Raad een akkoord bereikt om deze termijn te verlengen naar drie
maanden (document 13645/1/17 REV 1 van 26 oktober 2017). Het Europees Parlement moet de tekst nog wel
goedkeuren en de inwerkingtreding zal op het vroegst in 2019 zijn. Vergelijk voor het voorstel deze termijn te
verlengen naar drie maanden: Report Ad-hoc Group 2016, p. 64. Voor het overige verandert er niets aan artikel
14 lid 1 Verordening 987/2009.
1000
Praktische Gids 2013, p. 12.
1001
Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 september 2016, GE69.98.174313 S.2013.0442.D lijkt hiervan wel uit te gaan.
Ten onderbouwing van de ongeldigheid van het A1 formulier wordt erop gewezen dat werknemers nooit tewerk
zijn gesteld in het herkomstland. Ten tijde van schrijven loopt beroep tegen deze zaak.
1002
Zie art. 1 lid 5 Verordening 465/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 tot wijziging
van Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening
987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening 883/2004, Pb.L 149 van 8.6.2012.
1003
HvJ 10 januari 2000, C-202/97, ECLI:EU:C:2000:75, ‘Fitzwilliam’.
1004
Vergelijk ook HvJ 9 november 2000, C-404/98, ECLI:EU:C:2000:607, ‘Plum’.
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waarbij de ter zake dienende criteria moeten zijn toegesneden op de specifieke kenmerken
van elke werkgever en de ware aard van de werkzaamheden.1005
Op 6 september 2018 bevestigt het Hof één en ander nog eens door te overwegen dat het
werklandbeginsel het uitgangspunt is van de sociale zekerheidscoördinatie omwille van het
beginsel van gelijke behandeling en dat elke afwijking, en dus o.a. de detacheringsbepaling,
strikt moet worden geïnterpreteerd.1006
c. Alternatief: gelijktijdig werken
712. Een alternatief op het lex loci laboris principe ex artikel 11 Verordening 883/2004
vormt de regeling inzake het gelijktijdig werken ex artikel 13 Verordening 883/2004. De
feitelijk verrichte werkzaamheden doen er onder deze regeling minder toe: indien 25% wordt
gewerkt in het woonland is in principe het socialezekerheidsstelsel van dat woonland van
toepassing; indien niet, dan wordt in de regel aangehaakt bij de vestigingsplaats van de
werkgever dan wel de woonplaats van de werknemer. Hierbij geldt logischerwijs geen
tijdsplafond.1007 Ter bewijs van de onderworpenheid aan het sociaal zekerheidsstelsel van het
door artikel 13 Verordening 883/2004 aangewezen land verkrijgt de werkgever een in dat land
af te geven A1-verklaring.
713. Dit artikel vormt logischerwijs de belangrijkste regeling voor het internationaal
wegtransport waarin per definitie in verschillende landen wordt gewerkt. Er kan daarbij vanuit
worden gegaan dat ook ingeval sprake is van detachering in het wegtransport, waarbij de
chauffeur gelijktijdig werkt in verschillende lidstaten, de situatie valt onder artikel 13
Verordening 883/20041008 en niet onder artikel 12 Verordening 883/2004. Zoals hierboven al
werd aangestipt, is de enige wegtransportsituatie die onder artikel 12 Verordening 883/2004
kan vallen het geval waarin een chauffeur die normaal gezien enkel binnenlands transport
verricht in lidstaat A wordt gedetacheerd naar lidstaat B om enkel daar binnenlands transport
te verrichten.
714. De verordening bevat dus geen sectorspecifieke regels voor het internationaal
wegtransport.1009 In de voorganger was dit nog wel het geval, waarin in het algemeen voor
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De adhoc groep signaleert nog steeds problemen die zich voordoen rond misbruik van de bepaling. Report
Ad-hoc Group 2016, p. 8. Op p. 64-65 wordt een aantal oplossingen geopperd die in het huidige
herzieningsproces meegenomen worden.
1006
HvJ 6 september 2018, C-527/16, ECLI:EU:C:2018:669, ‘Alpenrind e.a.’, r.o. 91-99.
1007
Het ontbreken van tijdsplafonds in artikel 13 Verordening 883/2004 zorgt er overigens voor dat in de praktijk
wordt geprobeerd onder dit artikel te vallen, terwijl het eigenlijk gaat om detachering in de zin van artikel 12
Verordening 883/2004. Eén en ander wordt uitvoerig besproken in Report Ad-hoc Group 2016, p. 8.
1008
Voor zover aan de voorwaarden is voldaan (de werkzaamheden elders zijn bv. niet marginaal)
1009
Wel krijgen de zee- en luchtvaart sectorspecifieke regels. Art. 11 lid 4 voorziet voor de zeevaart in een speciale
regel waarin wordt aangeknoopt aan de vlag van het schip, tenzij de vestigingsplaats van de werkgever in een
andere staat ligt en de werknemer daar woont. In 2012 is een nieuw lid 5 toegevoegd aan art. 11 ten gunste van
personeel in de luchtvaart. Voor hen wordt aangeknoopt aan de ‘thuisbasis’. Zie art. 1 lid 4 Verordening
465/2012. Deze basis wordt omschreven in bijlage III bij Verordening 3922/91 van de Raad van 16 december
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internationaal transport, waaronder ook wegtransport viel, werd aangeknoopt bij de
vestigingsplaats (of filiaal/vaste vertegenwoordiging) van de transportonderneming, tenzij de
werknemer hoofdzakelijk in het woonland werkt (art. 14 lid 1 sub b Verordening 1408/71).1010
Hoewel de invulling van dit begrip ‘hoofdzakelijk’ werken in het woonland van lidstaat tot
lidstaat verschilt, wordt in elk geval aangenomen dat dit meer dan 50% is.1011
Vanuit het oogpunt van vereenvoudiging en het kennelijke gebrek aan rechtvaardiging van
een aparte positie ten opzichte van andere mobiele sectoren, is deze regel in de huidige
verordening komen te vervallen.1012 Onder de huidige regels voor werknemers in het
internationale wegtransport geldt dan ook als uitgangspunt artikel 13 Verordening 883/2004.
715.

Meer specifiek luidt artikel 13 Verordening 883/2004:
‘Op degene die in twee of meer lidstaten werkzaamheden in loondienst pleegt te verrichten,
is van toepassing: a) de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, indien hij aldaar een
substantieel gedeelte van zijn werkzaamheden verricht, of b) indien hij niet een substantieel
gedeelte van zijn werkzaamheden verricht in de lidstaat waar hij woont:
i) de wetgeving van de lidstaat waar de zetel of het domicilie van de onderneming of de
werkgever zich bevindt, indien hij in dienst is van één onderneming of werkgever, of ii) de
wetgeving van de lidstaat waar de zetel of het domicilie van de ondernemingen of de
werkgevers zich bevindt, indien hij in dienst is van twee of meer ondernemingen of werkgevers
die hun zetel of domicilie in slechts één lidstaat hebben, of iii) de wetgeving van de lidstaat
waar de zetel of het domicilie van de onderneming of de werkgever zich bevindt, niet zijnde
de lidstaat waar hij woont, indien hij in dienst is van twee of meer ondernemingen of
werkgevers die hun zetel of domicilie hebben in twee lidstaten, waarvan één de lidstaat is waar
de betrokkene woont, of iv) de wetgeving van de lidstaat waar hij woont, indien hij in dienst is
van twee of meer ondernemingen of werkgevers, waarvan ten minste twee hun zetel of
domicilie in verschillende lidstaten hebben, niet zijnde de lidstaat waar de betrokkene woont.’

De hoofdaanknoping is dus het woonland, mits daar substantieel wordt gewerkt.1013 Indien
daar geen substantiële werkzaamheden plaatsvinden, wordt aangeknoopt aan de

1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de
burgerluchtvaart, Pb.L 373 van 31.12.91.
1010
In een rapport ‘Grenswerkers in Europa. Een onderzoek naar fiscale, sociaalverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken’ van de Vereniging voor Belastingwetenschap, zoals besproken op de
ledenvergadering van 28 juni 2017, lijkt de herinvoering van deze aanknoping te worden bepleit, terwijl niets
wordt gezegd over eventuele afwijkingsmogelijkheden, zoals deze bestond onder de oude verordening indien
meer dan 70% in het woonland wordt gewerkt. Enigszins dubbelzinnig wordt voor het wegtransport de volgende
aanbeveling gedaan: ‘Voor het internationaal beroepsgoederenvervoer dient zowel voor de belastingheffing en
verzekeringsplicht uitgegaan te worden van het woon- of zetellandbeginsel van de werkgever, waarbij het belang
van de werknemer voorop staat.’ (p. 192).
1011
In België werd 51% aangenomen, in Nederland 70%. Zie B. De Pauw en T. Roelofsma, ‘Vaststelling van de
toepasselijke socialezekerheidswetgeving’ in H. Verschueren, Werken over de grens België-Nederland. Sociaalen fiscaalrechtelijke grensconflicten, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 37.
1012
M. Fuchs and R. Cornelissen (eds.), EU Social Security Law, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2015,
p. 8-9.
1013
Zie voor het begrip ‘woonplaats’ artikel 11 Verordening 987/2009; Praktische Gids 2013, p. 45-53.
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vestigingsplaats van de werkgever waar de werknemer in dienst is.1014 Bij werkzaamheden in
dienst van twee of meer werkgevers gelden aparte regels.1015 Dit kan dus leiden tot een
discoördinatie met zowel de conflictregels inzake arbeid als met de in de vorige paragraaf
besproken belastingregels.1016
716. Artikel 14 Verordening 987/2009 geeft nog nadere richtlijnen voor de interpretatie van
artikel 13 Verordening 883/2004, waarbij ten aanzien van het belangrijke criterium
‘substantiële werkzaamheden’ wordt gepreciseerd dat indien minder dan 25% wordt gewerkt
in de woonstaat dit een indicatie is dat geen sprake is van substantiële werkzaamheden. In de
Praktische Gids van de Administratieve Commissie wordt aangegeven dat dit begrip is
geïntroduceerd in Verordening 883/2004 ‘om te bepalen met welke lidstaat een persoon de
nauwste banden heeft inzake sociale zekerheidsdekking’.1017
Aldus geldt in de sociale zekerheid voor de nauwste band de volgende formule: 1) Woonland
+ 2) 25% substantiële werkzaamheden in dat land = de nauwste band. De elementen die in
aanmerking genomen kunnen worden ter bepaling van de werkzaamheden zijn de arbeidstijd
en/of het loon. Daarnaast moet bij de beoordeling rekening gehouden worden met de
verwachte situatie in de komende twaalf kalendermaanden.1018 Ten aanzien van het
vestigingsbegrip wordt in artikel 14 lid 5bis Verordening 987/2009 opgemerkt dat het gaat om
de vestiging waar de voornaamste beslissingen betreffende de onderneming worden
genomen en waar de centrale bestuurstaken worden uitgeoefend.1019/1020
717. Het is belangrijk op te merken dat in het socialezekerheidsrecht eerst en vooral de
tijdelijkheidsregeling van artikel 12 Verordening 883/2004 als uitzondering op het
werklandbeginsel wordt gezien en dat de regels in artikel 13 Verordening 883/2004 eerder als
1014

Dit brengt dus effectief een wijziging met zich mee ten opzichte van het oude regime. Enkel in de situatie van
een samenval tussen woonplaats van de chauffeur en vestigingsplaats van de werkgever blijft het regime
hetzelfde.
1015
In art. 16 wordt nog ruimte gelaten om in afwijkingen op de algemene regels van art. 11-15 te voorzien ‘in
het belang van personen of groepen personen’. Aangenomen wordt echter dat dit artikel niet kan worden
gebruikt om een hele categorie van personen systematisch te onderwerpen aan een afwijkende conflictregel. Dit
zou afbreuk doen aan het conflictenstelsel van de verordening. Zie Y. Jorens en J. Lhernould, Towards a new
framework for applicable legislation – New forms of mobility, coordination principles and rules of conflict, Think
Tank Report 2008 (vrij online raadpleegbaar).
1016
Zie uitvoerig, en kritisch, hierover Niesten, ‘De fiscale en socialezekerheidsrechtelijke positie van
internationale chauffeurs’ 2018, vooral p. 23 en 24.
1017
Praktische Gids 2013, p. 25.
1018
Art. 14 lid 10.
1019
Zie voor een toepassing: Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 september 2016, S.2013.0442.D GE69.98.1743.13, nr.
21.
1020
In een rapport van de ad-hoc groep wordt er overigens op gewezen dat onder art. 13 Verordening 883/2004
verduidelijkt moet worden dat dit artikel niet kan zien op postbusbedrijven. Hoewel art. 14 lid 5bis Verordening
987/2009 bepaalt dat het moet gaan om een centrum van voornaamste beslissingen en bestuurszaken, is er
kennelijk nog geen duidelijkheid inzake. Het Hof heeft inderdaad nog niet ten aanzien van art. 13 Verordening
883/2004 officieel geoordeeld dat het niet mag gaan om een postbusbedrijf zoals het al vaker deed ten aanzien
van art. 12 Verordening 883/2004. Het is te verwachten dat het Hof de t.a.v. art. 12 Verordening 883/2004
ingezette lijn zal doortrekken naar art. 13 Verordening 883/2004. Report Ad-hoc Group 2016, p. 8.
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alternatief op het werklandbeginsel wordt gezien, gelet op het feit dat wordt geacht dat in
situaties waarin werknemers in twee landen of meer werken het niet mogelijk noch geschikt
is het werklandbeginsel toe te passen.1021 Van een oprekking van het werklandbeginsel zoals
is gebeurd in zowel het bevoegdheids- als conflictenrecht in het domein van het arbeidsrecht
is hier dan ook geen sprake. Indien in twee landen of meer wordt gewerkt, is artikel 13
Verordening 883/2004 van toepassing.1022 Enkel marginale activiteiten tellen niet mee voor
dit artikel (art. 14 lid 5ter Verordening 987/2009).1023
3. De Praktische Gids van de Administratieve Commissie en de toepassing van artikel 13
Verordening 883/2004 op het wegtransport
718. Bij de uitleg van artikel 13 Verordening 883/2004 kan de Praktische Gids van de
Administratieve Commissie, hoewel niet bindend, als een hulpmiddel dienen. In de gids wordt
zelfs een aparte paragraaf gewijd aan de toepassing van artikel 13 Verordening 883/2004 op
het wegtransport.1024
719. Ten aanzien van het begrip ‘substantieel gedeelte van de werkzaamheden’ wordt
opgemerkt dat in het internationaal vervoer de arbeidstijd als het meest passende criterium
wordt beschouwd.1025 Gelet op het feit dat dit niet altijd eenvoudig is te achterhalen in de
hoog mobiele sector,1026 kan een nauwkeuriger bestudering van de werkregeling noodzakelijk
zijn.
Vervolgens worden er twee methoden onderscheiden. In geval de werknemers in de
vervoerssector vaste arbeidspatronen, vervoerstrajecten en geschatte reistijden hebben,
dient in redelijke mate aangetoond te worden hoe de werkzaamheden zijn onderverdeeld in
arbeidstijd in de lidstaat waar hij woont en arbeidstijd in andere lidstaten. Dit kan door middel
1021

Report Ad-hoc Group 2016, p. 8.
Vergelijk ook HvJ 4 oktober 2012, C-115/11, ECLI:EU:C:2012:606, ‘Format’, r.o. 39-40. Zoals volgt uit de reeds
verrichte studie, kunnen daarentegen in het arbeidsrecht gelijktijdige werkzaamheden onder het gewoonlijk
werklandbeginsel vallen.
1023
Report Ad-hoc Group 2016, p. 65 merkt nog het volgende op: ‘(…) the Practical Guide should be amended in
order to better reflect the concept that marginal activity in another Member State shall only be disregarded for
the purposes of determining the applicable legislation under Article 13 (…), but does not preclude the person
concerned from being employed in more than one Member State’.
1024
Praktische Gids 2013, p. 32-37.
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In het belastingrecht wordt eveneens een belangrijke rol toegekend aan de ‘arbeidstijd’. Dit is anders in het
arbeidsrecht waar het Hof in de zaak Koelzsch heeft bevestigd dat er eerst een kwalitatief criterium geldt dat zich
toespitst op de belnagrijkste werkzaamheden, en daarna pas een kwantitatief criterium waarin ook de factor van
de arbeidstijd meegenomen kan worden.
1026
Vanneste is erg kritisch en merkt op dat dit bij uitstek in het wegtransport zeer moeilijk is: ‘De informatie die
de autoriteiten gebruiken voor het bepalen van de toepasselijke wetgeving is afkomstig van de werkgevers (via
gestandaardiseerde vragenlijsten), die echter vaak zelf niet weten hoe de activiteiten tussen de diverse lidstaten
verdeeld zullen worden. Vrachtwagenchauffeurs rijden met hun vrachtwagen voortdurend over diverse
nationale grenzen heen en de toewijzing van het aandeel arbeidstijd en/of loon aan een welbepaalde lidstaat in
de komende twaalf maanden is in de transportsector bijgevolg onrealistisch. Een chauffeur-werknemer noch zijn
werkgever kunnen over zo een lange periode gegevens voorzien’. Vanneste, ‘De socialezekerheidspositie van
Europese vrachtwagenchauffeurs’ 2014, p. 23.
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van het overleggen van dienstroosters, reisschema’s of andere gegevens. Indien substantiële
werkzaamheden in het woonland echter niet valt op te maken uit de gegevens of deze
werkzaamheden anderszins niet blijken uit de omstandigheden als geheel, kan een de
methode van splitsing gebruikt worden. Dit houdt in dat de werkzaamheden in verschillende
onderdelen of gebeurtenissen worden uitgesplitst en op basis daarvan een oordeel kan
worden gegeven over de omvang van de werkzaamheden in het woonland. De onderdelen
vormen dan een percentrage van het totaal aantal gebeurtenissen. Bij wegvervoer kan men
zich hierbij richten op het laden en lossen van vrachten en de verschillende landen waar dit
plaatsvindt. Hiertoe wordt het volgende voorbeeld gegeven:
‘Een vrachtwagenchauffeur woont in Duitsland en is werkzaam bij een Nederlandse
transportonderneming. De werkzaamheden van de chauffeur worden voornamelijk verricht in
Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. In een bepaalde periode, bijvoorbeeld een week,
laadt en lost hij de vrachtwagen vijfmaal. In totaal zijn er dus tien onderdelen (vijfmaal laden,
vijfmaal lossen). In deze week laadt en lost hij één keer in Duitsland, de lidstaat waar hij woont.
Dat zijn twee onderdelen, wat overeenkomt met 20% van het totaal. Dit is een indicatie dat er
geen substantieel gedeelte van de werkzaamheden in de lidstaat van de woonplaats wordt
verricht. De Nederlandse wetgeving is derhalve van toepassing omdat Nederland de lidstaat is
waar de werkgever zijn zetel heeft.’

Bij de beoordeling wordt ruimte gelaten aan de hiertoe aangewezen organen. Naast de
belangrijke factoren van arbeidstijd en loon, kunnen andere graadmeters worden gebruikt die
de organen geschikter achten voor de betreffende situatie: het gaat om een beoordeling van
de situatie als geheel. Dit biedt ruimte voor de uiteenlopende feitenconstellaties die zich voor
kunnen doen in het wegtransport en een beoordeling op maat.
Indien de beslissing is genomen staat dit in beginsel vast, ongeacht wijzigende
arbeidsroosters. In de Praktische Gids wordt hierover opgemerkt dat het wordt erkend dat
werkregelingen, bijvoorbeeld voor werknemer bij het internationale vervoer, aan frequente
veranderingen onderhevig kunnen zijn en dat het niet praktisch of in het belang van de
persoon is om de toepasselijke wetgeving iedere keer dan zijn/haar dienstrooster verandert
te herzien. Daarom wordt de beslissing in de daaropvolgende twaalf maanden in principe niet
herzien, mits de informatie naar beste weten naar waarheid is verstrekt. Niettemin kan de
beslissing worden herzien indien dit in het gegeven geval is gerechtvaardigd. 1027
4. Misbruik van de socialezekerheidsregels
720. Maar ook indien strikt volgens de socialezekerheidsregels moet worden beslist dat de
werknemer onderworpen moet zijn aan het stelsel van het ontvangstland, zou dit in de
praktijk niet het geval hoeven zijn. Een belangrijke reden ligt in de problematiek rond de A1attesten en de bindende kracht ervan. Deze problematiek is berucht in het domein van de
sociale zekerheid. In de praktijk is en wordt het vastgesteld dat het voorkomt dat A1-attesten
onterecht worden afgegeven en feitelijk in strijd zijn met de socialezekerheidsverordening.
1027

Praktische Gids 2013, p. 37.
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Ontvangstlanden dienen de bindende kracht van deze attesten echter voorop te zetten. De
problematiek staat centraal in een zeer omvangrijke reeks van jurisprudentie van het Hof van
Justitie en in veel rechtsleer.1028 In deze studie wordt slechts opgemerkt dat ook indien de
theoretische toepassing van de regels van de socialezekerheidsverordening zouden moeten
leiden tot de toepassing van het socialezekerheidsstelsel van het ontvangstland (bv. in een
Koelzsch-casus), dit bij een onterecht afgegeven A1-attest door het herkomstland niet het
geval hoeft te zijn én amper te bestrijden is.
In die zin zou het gezichtstpunt onder artikel 8 lid 4 Rome I nog in meer situaties dan strikt
mogelijk is onder de socialezekerheidsregels kunnen leiden tot het herkomstland, of in elk
geval niet tot het werkland ten aanzien waarvan in het kader van artikel 8 Rome I door verloop
van tijd of enige andere intregratie geacht kan worden dat dat het nauwst verbonden
rechtsstelsel is waarin de werknemer sociaal en economisch is ingebed.
721. De problematiek rond A1-attesten kan zich zelfs voordoen indien sprake is van een
postbus. In dit verband kan gedacht worden aan de zogenaamde Cyprus-route.1029 Dit is een
typisch voorbeeld van misbruik in de sociale zekerheid en is feitelijk gezien een soort variant
op de postbus. Ondanks dat dit model evident is verboden, komt het in de praktijk veel voor.
Dit blijkt uit talloze rapporten maar ook uit de nationale rechtspraak van zowel België als
Nederland. Op 20 september 2018 is ten opzichte van de uitleg van de sociale
zekerheidsregels in het geval van een Cyprusconstructie door de Nederlandse Centrale Raad
van Beroep een prejudiciële vraag gesteld.1030
722. Het is belangrijk voorop te stellen dat de rechtspraak van het Hof op zichzelf het belang
van een ‘wezen-gaat-voor-schijn’ benadering inzake, net als in de reeds in deze studie
besproken rechtspraak van het Hof, onderstreept. Zo wijst het Hof erop dat het orgaan bij de
beoordeling van de feiten in het geheel, naast de contractuele bewoordingen, rekening moet
houden met diverse factoren:
‘zoals de wijze waarop overeenkomsten tussen de betrokken werkgever en werknemer
voorheen werden uitgevoerd, de omstandigheden waarin deze overeenkomsten zijn gesloten
en, meer algemeen, de kenmerken en uitvoeringswijzen van de door de betrokken
onderneming verrichte werkzaamheden, voor zover die factoren licht kunnen werpen op de
werkelijke aard van de werkzaamheden in kwestie. (r.o. 45)’1031

Indien blijkt dat de feitelijke situatie afwijkt moet het orgaan zich baseren op de werkelijke
situatie van de werknemer, ongeacht de contractuele bewoordingen (en moet het in
voorkomend geval weigeren de A1-verklaring af te geven) (r.o. 46).
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Zie Verschueren, ‘Europese en internationale sociale zekerheid’ 2016.
Een dergelijk arbeidsmodel is ternauwernood ontsnapt aan een beoordeling van het Hof van Justitie, nu het
een opgezette zaak leek. Zie Verschueren, ‘Europese en internationale sociale zekerheid’ 2016.
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CRvB 20 september 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2878.
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HvJ 4 oktober 2012, C-115/11, ECLI:EU:C:2012:606, ‘Format’. Zie ook Conclusie van AG Bot van 21 mei 2015,
C-189/14, ECLI:EU:C:2015:345, ‘Chain’.
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723. Eén en ander wordt als handvat genomen in de nationale rechtspraak van België en
Nederland om onterecht afgegeven A1-attesten toch te bestrijden. Illustratief inzake is de
zaak bij de rechtbank Amsterdam van 25 maart 2016, waarbij de rechter met een beroep op
de zaak Format het arbeidmodel van de Cyprus-route doorpikte.1032
In casu ging het om in Nederland woonachtige vrachtwagenchauffeurs die internationaal
transport verzorgen doorheen heel de Unie en in dienst zijn van (verschillende)
transportbedrijven in Nederland. Het staat vast dat de chauffeurs geen substantiële
werkzaamheden verrichten in het woonland Nederland. Per 2011 zijn de chauffeurs een
arbeidsovereenkomst aangegaan met transport-, advies- of uitzendbedrijf X, waarvan de
onderneming geregistreerd staat in Cyprus. De chauffeurs blijven feitelijk evenwel werken
onder het gezag van het Nederlandse bedrijf waar zij voorheen in dienst waren en er verandert
verder niets aan de werkzaamheden. De Cyprus-route wordt op de website van het
transportbedrijf in Cyprus als volgt omschreven:
‘Het op Cyprus gevestigde adviesbureau X begeleidt internationale transportondernemingen
bij het gebruiken van de zogenaamde Cyprusroute. (…). Geheel volgens de Europese
regelgeving kunnen transportondernemingen, door hun personeel onder te brengen bij X op
Cyprus, 30% besparen op de loonkosten van hun Nederlandse chauffeurs en zo de
concurrentie uit Oost-Europa weerstaan. Met de Cyprusroute verbeteren transporteurs hun
concurrentiepositie en voorkomen zij de gang naar het WW-loket voor hun chauffeurs. De
Cyprusroute bestaat sinds 2010 en biedt Europese ondernemingen de mogelijkheid om hun
personeel onder contract te nemen via X op Cyprus en zo te profiteren van een veel gunstiger
premieheffing, omdat het sociale stelsel op Cyprus goedkoper is.’

In een brief aan een in Nederland gevestigde transportonderneming heeft X haar werkwijze
als volgt toegelicht:
‘Ons voorstel is dat wij jullie personeel, dat hiervoor in aanmerking komt, bij ons in Cyprus in
dienst nemen. Zodat de werkgever van uw personeel in Cyprus is gevestigd en dus verplicht is
de sociale afdrachten, conform de wet, in Cyprus te doen. Dit scheelt enorm qua kosten. Dan
verhuren wij deze werknemers weer terug naar jullie onder dezelfde voorwaarden en regels
die nu ook bij jullie van toepassing zijn.’1033

Op basis van de door het Hof in de zaak Format uiteengezette ‘wezen-gaat-voor-schijn’benadering concludeert de rechter dat de toets ziet op alle relevante feiten en
omstandigheden, los van enige op papier gemaakte keuzes van de werkgever en werknemer.
Vervolgens merkt de rechter op dat het bij de Cyprus-route niet gaat om een andere feitelijke
manier van werken, maar om het op een andere wijze juridisch inkaderen van de positie van
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Rb. Amsterdam 25 maart 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1638.
Deze teksten staan integraal opgenomen in het vonnis, zie punt 7.2
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het personeel van transportbedrijven (nr. 7.3).1034 Na een uitgebreide beoordeling komt de
rechter er tot slot toe dat de chauffeurs vallen onder het Nederlandse socialezekerheidsrecht.
724. Een ander voorbeeld waarbij door een constructie ter vermijding van het
socialezekerheidsstelsel wordt geprikt, is een zaak bij de correctionele rechtbank Antwerpen
van 10 februari 2017.1035 Hier gaat het om Poolse vrachtwagenchauffeurs in dienst van een
postbusbedrijf in Polen.1036 Het staat vast dat zij in werkelijkheid altijd vertrekken en
terugkeren naar een vaste standplaats in Rumst. Deze standplaats dient als exploitatiezetel
van het postbusbedrijf in Polen, alwaar de dispatch activiteiten plaatsvinden en waar
verantwoording bij afwezigheid wegens ziekte of laattijdigheid moet worden afgelegd. Hier
bevonden zich eveneens een deel van de personeelsadministratie, de vrachtbrieven en de
tachograafgegevens. Verder werd er in Rumst een Poolse onderhoudstechnicus aangetroffen
die instond voor het onderhoud van de vrachtwagens. De chauffeurs wonen in Polen en
komen telkens met hun personenwagen naar België om dan in Rumst hun vrachtwagen over
te nemen. Enkele chauffeurs huren in België een verblijfplaats of verblijven bij vrienden. De
werkzaamheden strekken zich uit over de Benelux, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Er waren
weinig vrachten bestemd voor Polen, hoewel er ook terugritten waren voor technische
controle van de voertuigen. Op basis daarvan oordeelt de rechter dat noch op de regels inzake
detachering van werknemers, noch op de regels inzake de coördinatie van
socialezekerheidsstelsel een beroep mogelijk is om de werknemer die in België tewerkgesteld
worden te onderwerpen aan het socialezekerheidsstelsel in de lidstaat waar een officiële
vestiging is, namelijk Polen. Vervolgens besluit de rechtbank dat de commerciële activiteiten
in werkelijkheid werden georganiseerd vanuit België en werknemers in België werden
tewerkgesteld, zodat zij dienden te worden onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid.
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Interessant is hier verder nog dat de rechter nog oordeelt dat geen sprake is van een zuiver postbusbedrijf,
omdat op het kantoor in Cyprus vier administratieve medewerkers aanwezig zijn, maar dat niet wordt voldaan
aan alle vereisten uit paragraaf 7 van de Praktische Gids van de Administratieve Commissie.
1035
Corr. Rb. Antwerpen 10 februari 2017, S15.0246 S16.0232. In België is het ‘met het oogmerk geen of minder
bijdragen te betalen of te doen betalen dan die welke hij of een ander verschuldigd is, gebruik heeft gemaakt
van valse namen, valse hoedanigheden of valse adressen, of enige andere frauduleuze handeling heeft
aangewend om te doen geloven aan het bestaan van een valse persoon, een valse onderneming of enige andere
fictieve gebeurtenis, ten nadele van de Rijksdienst voor Sociale zekerheid’ strafbaar op grond van art. 496 lid 1
Strafwet. Hieraan wordt in België nog een zogeheten Dimona-plicht gekoppeld. Deze plicht houdt in dat elke in
België gevestigde werkgever de indienst- of uitdiensttreding van een werknemer doorgeeft, alsmede de kortere
of langere werkzaamheden van deze werknemer. Dit strekt tot informatieverschaffing inzake de Belgische sociale
zekerheid. De Dimona-plicht geldt ook voor buitenlandse werkgevers waarvan de werknemer zijn onderworpen
aan de Belgische sociale zekerheid. Zie art. 1-3 Koninklijk Besluit 5 november 2002 tot invoering van een
onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,
BS 20 november 2002. Zie ook Corr. Gent 3 december 2015, 2014.PGG.61 2014.VJ12.53.
1036
In deze zaak wordt voor een gebruik gemaakt van inlichtingen verschaft door de Poolse sociale inspectie
waarin werd vastgesteld ‘dat de hele vrachtwagenvloot en de technische inrichting voor het onderhoud ervan
zich in Rumst (België) zouden bevinden’. Volgens de Poolse autoriteiten gaat het om een postbusbedrijf ‘die
louter om administratieve redenen is ingeschreven in Polen maar geen effectieve activiteiten heeft op Pools
grondgebied’.
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725. In die zin zijn dergelijke Cyprus-routes te bestrijden. Niettemin volgt uit interviews met
zowel Belgische als Nederlandse handhavingsinstanties dat één en ander een sterk feitelijke
beoordeling blijft, hetgeen werkgever in se argumentatiemogelijkheden biedt. Hierdoor kost
de effectieve handhaving veel tijd en geld en hangt één en ander af van de middelen die een
nationale handhavingsinstantie heeft. Hierbij worden A1-attesten veelal beschouwd als
‘heilig’ en wordt hier nauwelijks op gehandhaafd. In de context van artikel 8 lid 4 Rome I kan
het dan voorkomen dat in een postbus arbeidsmodel vast komt te staan dat de sociale
zekerheid toepasselijk is van het land van de postbus. Dit waarborgt vanzelfsprekend niet een
nauwe band, hetgeen onder artikel 8 lid 4 Rome I wel centraal hoort te staan, terwijl de rechter
nochtans rekening moet houden met deze factor.
5. Conclusie
726. Voor het vaststellen van het socialezekerheidsrecht op hoog mobiele chauffeurs in het
wegtransport geldt artikel 13 Verordening 883/2004. Dit artikel moet gezien worden als
alternatief, en niet als uitzondering, op de hoofdregel van de lex loci laboris uit artikel 11
Verordening 883/2004 en heeft dan ook een ruim bereik: van zodra sprake is van meerdere
werkzaamheden op verschillende grondgebieden is het artikel van toepassing.
Het artikel stelt het woonland van de werknemer voorop, ten aanzien waarvan moet worden
bezien in hoeverre er sprake is van substantiële werkzaamheden (minimaal 25%) aldaar. In dit
kader is het van belang dat indien daar geen substantiële werkzaamheden worden verricht in
het woonland direct wordt aangeknoopt aan de vestigingsplaats van de werkgever, zonder
dat er rekening wordt gehouden of op die plaats(en) ook werkzaamheden worden uitgevoerd.
Ingeval wordt gewerkt voor meerdere werkgevers, wordt zelfs bij het uiteenlopen van de
vestingen van deze werkgevers, terwijl geen van deze vestigingen in het woonland van de
werknemer is gelegen, direct aangeknoopt bij de woonplaats van de werknemer, of hier nu
werkzaamheden plaatsvinden of niet.
In vergelijking met de rechtsgebieden van het arbeidsrecht en belastingrecht wordt er in de
sociale zekerheid ten aanzien van het specifieke geval van het internationaal wegtransport het
minst rekening gehouden met de feitelijk verrichte werkzaamheden. Waar de
socialezekerheidsregels in hoofdregels dus sterk afstemmen op het werklandbeginsel, sterker
dan in het belastingrecht, is het tegenovergestelde het geval in het wegtransport.
727. Eén en ander kan negatieve implicaties hebben voor de interne sociale
concurrentieproblematiek in deze sector. De relatief belangrijke rol die het vestigingscriterium
speelt is hier extra knellend. Net ten aanzien van een soortgelijk aanknopingspunt in het
conflictenrecht inzake arbeid, namelijk artikel 8 lid 3 Rome I waarin aan de werkgever een
centrale plaats wordt toegekend, heeft de rechter in de zaken Koelzsch en Voogsgeerd
geoordeeld dat dit criterium er zo min mogelijk toe moet doen bij de toets in artikel 8 Rome
I. Via het poortje van de correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I komt dit aanknopingspunt
specifiek voor situaties in het wegtransport (en overigens ook, en nog sterker, bij de overige
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transportsectoren) toch terug in de toets. Daarnaast voorziet de correctieclausule ingeval het
verwijzingsresultaat is gebaseerd op artikel 8 lid 3 Rome I met deze belangrijke factor niet in
een nuttige afwijkingsmogelijkheid, hetgeen nog meer druk zet op het bestaansrecht van deze
aanknopingsfactor in de context van het wegtransport.
Maar ook een aanknoping aan de woonplaats houdt in se minder rekening met de interne
sociale concurrentieproblematiek dan een aanknopingsfactor waarin de feitelijk verrichte
werkzaamheden een belangrijke rol spelen.
728. Dit knelt extra indien wordt bezien dat deze ‘belangrijke factor’ in artikel 8 lid 4 Rome
I ook werkelijk leidt tot een ondubbelzinnige aanwijzing van één bepaald
socialezekerheidsstelsel waardoor het in de toets, bijvoorbeeld ook afgezet tegen het
belastingrecht waar sprake kan zijn van een ambigue verwijzingsresultaat met verschillende
cumulatieve heffingsbevoegde landen, een sterk aanknopingspunt kan zijn.
729. Wel blijft het moeilijk om in algemene zin te zeggen waartoe de conflictregels inzake
sociale zekerheid leiden in het wegtransport, o.a. gelet op de grote afhankelijkheid van de
feitelijke situatie. Er bestaat geen aparte conflictregel om voor een aantal situaties binnen het
wegtransport, ongeacht de feiten, dezelfde uitkomst te bieden. De belangrijkste vaststelling
is dat het werklandbeginsel van artikel 11 Verordening 883/2004 in principe niet geldt voor
het wegtransport en dat de nuance ten gunste van het werkland indirect via artikel 8 lid 4
Rome I, net als bij bepaalde bilaterale verdragen én in sommige situaties bij de toepassing van
de algemene regels in het belastingrecht, niet zonder meer opgaat. De belangrijke factoren
inzake zijn de woonplaats van de chauffeur en de vestigingsplaats van de
transportonderneming.
D. TUSSENWAARDERING
730. Hoewel niet helemaal uitgekristalliseerd, wordt er vanuit gegaan dat de
correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I en de door het Hof in de zaak onderstreepte ruime
werking en aangemerkte ‘belangrijke factoren’ één op één relevant is voor de vaststelling van
het toepasselijk arbeidsrecht in het wegtransport.
731. De in het vorige hoofdstuk gedane vaststelling dat de in se afwijking van het werkland
negatieve implicaties heeft voor de interne sociale concurrentieproblematiek geldt dan ook
evenzeer voor het wegtransport. De vervolgens vastgestelde nuance hierop, gelet op de rol
die het werkland in de hoofdregels van het belasting- en socialezekerheidsrecht speelt, gaat
niet zonder meer op voor het wegtransport. Hoewel de hoofdregels van het belastingrecht
van toepassing zijn op de wegtransportsector, kan hiervan bilateraal worden afgeweken en in
sommige internationale betrekkingen is dit effectief gedaan.1037 In de sociale zekerheid geldt
1037

Ten opzichte van de lucht- en zeevaartsector geldt dit nog sterker. Voor de deze transportsectoren wordt in
het OESO het woonlandcriterium gehanteerd, maar dit geldt pas sinds november 2017. Daarvoor gold een
vestigingscriterium, hetgeen ook bijna één op één wordt overgenomen in de bilaterale verdragspraktijk van
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zelfs in algemene zin een alternatieve regel ten gunste van gelijktijdige werkzaamheden die
toegepast moet worden op het wegtransport die slechts tot op zekere hoogte rekening houdt
met het werkland en voornamelijk afstemt op het woonland of de vesting van de werkgever.
Indien de verwijzingsresultaten uit enerzijds het belastingrecht en anderzijds de sociale
zekerheid vervolgens met elkaar worden vergeleken, dan kan de sociale zekerheid in veel
gevallen meer gewicht in de schaal leggen bij de toets van artikel 8 lid 4 Rome I. In het
belastingrecht kan de ‘salary split’ immers leiden tot een ambigue verwijzingsresultaat, terwijl
in de sociale zekerheid altijd een exclusieve keuze voor één stelsel wordt gemaakt. Vanuit het
oogpunt van interne sociale concurrentie is het ongunstig dat de sociale zekerheid een
sterkere rol kan spelen in de correctieclausule, gelet op de in vergelijking met het
belastingrecht ongunstiger regels.
732. In het algemeen kan gezegd worden dat de voor het wegtransport van het werkland
afwijkende regels in het belasting- en socialezekerheidsrecht in se ongunstig is vanuit het
oogpunt van interne sociale concurrentie, hetgeen evenmin een waarborg biedt voor de
aanmerking van het nauwst, noch een nauw, verbonden rechtsstelsel van sociaal en
economische inbedding. De consequenties van een inadequate correctieclausule kunnen
vervolgens betrekking hebben op elk facet van de conflictregel van artikel 8 Rome I: 1. Een
mogelijke rechtskeuze kan niet worden gecorrigeerd bij localisatie van het objectief
toepasselijk recht in het herkomstland; 2. Er wordt afgeweken van het werkland; 3. De
onbepaalde tijdelijkheidsfictie wordt niet geneutraliseerd; 4. Een eventuele zwakke band die
volgt uit de aanknoping aan de subsidaire vestiging wordt niet gecorrigeerd.
Eén en ander speelt het scherpst in situaties waarin het criterium van de vestiging van de
werkgever in beide rechtsgebieden bepalend is. In dat geval wordt deze aanknopingsfactor,
ondanks de zaken Koelszch en Voogsgeerd, feitelijk weer terug relevant voor de toets onder
artikel 8 Rome I. In die gevallen gaat de in het vorige hoofdstuk gemaakte opmerking dat het
oordeel van het Hof in de zaak Schlecker dat kan worden afgeweken van het werklandbeginsel
ex artikel 8 lid 2 Rome I tot op zekere hoogte wordt genuanceerd door het feit dat het
werklandbeginsel bij de door het Hof vervolgens aangemerkte ‘belangrijke factoren’ indirect
nog een rol speelt, in elk geval niet op. Het is echter moeilijk in het algemeen te zeggen
waartoe deze regels in het wegtransport precies leiden. In de volgende titel wordt één en
ander specifiek getoetst aan de in deze studie geïdentificeerde arbeidsmodellen.

België en Nederland. Indien de verdragsstrategie is gebaseerd op een zo groot mogelijke coherentie met het
OESO zal dit in de loop der jaren veranderen, maar voorlopig staat in de bilaterale verdragen voor deze sectoren
nog het vestigingscriterium centraal.
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V. ARTIKEL 8 ROME I EN ARBEIDSMODELLEN
A. ALGEMEEN
733. In de toepassing van artikel 8 Rome I op heel tijdelijke of tijdelijke werkzaamheden in
de in deze studie geïdentificeerde arbeidsmodellen, waarbij sprake is van een duidelijke
standplaats in het herkomstland, zal veelal het arbeidsrecht van het herkomstland worden
aangemerkt als het toepasselijke recht. Hoewel dit negatieve implicaties kan hebben in de
context van interne sociale concurrentie, is dit verwijzingsresultaat gerechtvaardigd indien het
is gebaseerd op het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden
sociaal en economisch te zijn ingebed.
In veel bonafide arbeidsmodellen zal dit het geval zijn. Denk aan het simpele maar klassieke
primaire arbeidsmodel van een bilateraal transport waarin wordt gewerkt volgens een vast
dan wel onregelmatig arbeidspatroon: transport tussen lidstaten A en B, waarbij de
vervoerder uit lidstaat A voor een fabrikant, gevestigd in lidstaat A dan wel B, goederen
transporteert naar lidstaat A dan wel B. Het begin- en eindpunt van het transport ligt telkens
in lidstaat A, alwaar de chauffeurs ook wonen, sociaal verzekerd en belastingplichtig zijn, de
normale wekelijkse rusttijden doorbrengen, de opdrachten en instructies ontvangen, de
arbeid organiseren enzovoorts. Bij de overige arbeidsmodellen kan evengoed sprake zijn van
een duidelijke sociale en economische inbedding van een chauffeur.
734. Ten aanzien van het arbeidsmodel van de postbus staat het vervolgens buiten kijf dat
de conflictregel van artikel 8 Rome I hiertegen bestendig is. Indien sprake is van een duidelijke
standplaats, hetgeen per definitie niet kan liggen in het land van de postbus (anders is het
geen postbus), zal artikel 8 lid 2 Rome I leiden tot de aanmerking van dit recht. Een afwijking
hierop via de correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I ten gunste van het postbusland ligt
vervolgens niet voor de hand. In zowel de belasting- als socialezekerheidsregels gelden
veiligheidskleppen tegen postbussen en zullen de verwijzingsresultaten bij de correcte
toepassing van deze regels in een zuivere postbusconstructie niet leiden tot het land van de
postbus. Wel is het in het socialezekerheidsrecht ook in het geval van een postbus relatief
moeilijk een onterecht afgegeven A1-attest te bestrijden.
B. KNELPUNT ARBEIDSMODELLEN
1. Artikel 8 Rome I leidt niet tot het nauwst verbonden rechtsstelsel van
sociaal/economische inbedding
735. De toepassing van artikel 8 Rome I kan problematisch zijn indien het
verwijzingsresultaat niet leidt tot een nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer
geacht kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed, terwijl deze wel aanwezig is. Enige
nadelige effecten op de interne sociale concurrentie van de onterecht niet aangewezen
lidstaat worden dan niet gerechtvaardigd.
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a. Het specifieke arbeidsmodel van de langdurige werkzaamheden op een EU15
standplaats
736. De eerste situatie waar aan gedacht kan worden is het specifieke arbeidsmodel,
waarbij permanent wordt gewerkt op en vanuit een vaste standplaats in een EU15 lidstaat,
tevens woonplaats van de chauffeur, die anders is dan de vestigingsplaats van de werkgever
in een EU13 lidstaat: de Koelzsch-casus. Ten aanzien van deze situatie is de ruime invulling van
het standplaatscriterium die volgt uit de zaken Koelszch en Voogsgeerd gunstig te waarderen
vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie, terwijl artikel 8 lid 2 Rome I leidt tot het
nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de chauffeur sociaal en economisch is ingebed.
737. De eveneens ruime invulling van de correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome I is hier
echter minder gunstig te waarderen. Gelet op de door het Hof aangemerkte belangrijke
factoren zou de correctieclausule in casu immers kunnen voorzien in een afwijking.
Ten aanzien van het belastingrecht zou hier ten eerste in de concrete omstandigheden van
het geval een bilateraal verdrag toepasselijk kunnen zijn, waarbij wordt aangeknoopt bij de
vestiging van de werkelijke leiding van de transportonderneming. In België is dit ten aanzien
van vijf EU13 lidstaten het geval. Indien het specifieke verdrag zich echter aansluit bij de
algemene regels uit het OESO, is het afhankelijk van de concrete fysiek verrichte
werkzaamheden van de chauffeur welke landen heffingsbevoegd zijn. Gelet op de Koelzschcasus zou het woon- en werkland in EU15 hier zeker heffingsbevoegd kunnen zijn voor een
groot deel van het loon. Indien echter vast komt te staan dat de werkzaamheden voor meer
dan 183 dagen in een ander land plaatsvindt, of indien er eveneens wordt gewerkt in het
vestigingsland van de werkgever, dan vindt er een salary split plaats en leidt de belangrijke
factor onder artikel 8 lid 4 Rome I tot een weinig bruikbaar gezichtspunt.
Ten aanzien van het socialezekerheidsrecht kan er in casu sprake zijn van de aanmerking van
de toepasselijkheid van het EU15 socialezekerheidsstelsel, gelet op de woonplaats aldaar.
Indien daar immers minimaal 25% wordt gewerkt is voldaan aan de voorwaarden. In een
Koelzsch-casus zou hiervan relatief gemakkelijk sprake kunnen zijn, gelet op de in EU15
aanwezige standplaatsen waar en van waaruit telkens transport plaatsvindt. Het kan echter
ook voorkomen dat binnen dit arbeidsmodel sprake is van werkzaamheden van minder dan
25% op de woonplaats. In dat geval bepaalt de vestiging van de werkgever in uitgangspunt het
toepasselijk socialezekerheidsstelsel.
738. In de variatie binnen dit arbeidsmodel dat de woonplaats van de chauffeur niet
samenloopt met de standplaats, leiden de belastingregels tot een heffingsbevoegdheid van
het land van de standplaats indien daar meer dan 183 dagen per jaar wordt gewerkt en
eventueel tot andere heffingsbevoegde landen indien die drempel daar op gaat, dan wel
indien de overige uitzonderingen opgaan (er wordt bijv. gewerkt in het land van de vestiging
van de werkgever).
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De socialezekerheidsregels kunnen hier echter bijzonder steken. Indien immers niet 25% in
het woonland wordt gewerkt, hetgeen binnen deze variatie eerder het geval kan zijn dan bij
de zuivere Koelzsch-casus, dan wordt immers sec aangeknoopt bij de vestiging van de
werkgever, ook indien 100% vanaf de langdurige standplaats wordt gewerkt.
739. Afhankelijk van de concrete situatie kunnen de conflictregels in het belastingrecht en
socialezekerheidsrecht er dus toe leiden dat wordt afgeweken van het nauw verbonden
rechtsstelsel waar de chauffeur sociaal en economisch is ingebed. De eventueel nadelige
gevolgen voor de interne sociale concurrentieproblematiek worden in de Koelzsch-casus niet
gerechtvaardigd, daar de chauffeur niet geacht kan worden sociaal en economisch te zijn
ingebed in het land van de werkgever.
740. In de variant waarin de standplaats en de woonplaats uiteen liggen, zou, net als in het
vorige hoofdstuk bij de daar besproken Schlecker zaak, wellicht van een sociaal en
economische inbedding in het woonland kunnen worden gesproken. In de keuze tussen beide
aanwezige nauw verbonden rechtsstelsels zou voor de individuele werknemer wellicht de
voorkeur liggen bij een coördinatie met de belasting- en socialezekerheidsregels in het
woonland, alhoewel de werknemer in een interne sociale concurrentie context wellicht eerder
de hogere lonen verkiest van het werkland. Maar zoals ook in het vorige hoofdstuk werd
opgemerkt, wordt met deze uitleg onvoldoende rekening gehouden met de interne sociale
concurrentieproblematiek. Een aanwijzing van het stelsel van het werkland is vanuit dat
oogpunt aangewezen, terwijl hiermee evenmin afbreuk wordt gedaan aan de algemene
uitgangspunten van artikel 8 Rome I.
b. Tijdelijke werkzaamheden in secundaire en specifieke arbeidsmodellen
741. De tweede situatie waarin artikel 8 Rome I problematisch kan zijn is ten aanzien van
tijdelijke werkzaamheden in de secundaire en specifieke arbeidsmodellen, waarbij artikel 8
Rome I niet leidt tot de toepasselijkheid van het nauwst verbonden rechtsstelsel waar de
chauffeur sociaal en economisch is ingebed. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij relatief
langdurige, maar volgens de partijbedoeling ex artikel 8 lid 2 Rome I nog steeds tijdelijke,
werkzaamheden in het ontvangstland. In die situaties kan de tijdelijkheidsfictie de lex causae
onterecht stabiel houden in het herkomstland. De correctieclausule heeft dan een belangrijke
rol te vervullen en het is ook vanuit dat oogpunt dat de in se ruime uitleg van deze clausule
door het Hof in de zaak Schlecker gunstig is.
Als vervolgens naar de ‘belangrijke factoren’ inzake wordt gekeken, dan is deze gunstige
werking echter enkel aanwezig indien de hoofdregels van de belasting- en
socialezekerheidsregels worden toegepast. Hierin gelden immers tijdelijkheidsplafonds van
respectievelijk 183 dagen en 24 maanden, waarna het werkland wordt aangewezen. Dit
limiteert het in uitgangspunt onbepaalde karakter van de tijdelijkheidsfictie van artikel 8 lid 2
Rome I (zie het vorige hoofdstuk). In het wegtransport geldt het tijdsplafond van de
socialezekerheidsregeling echter niet (art. 13 Verordening 883/2004), terwijl de hierboven
342

opgemerkte nadelige werking van de socialezekerheidsregels ingeval woonplaats en
standplaats uiteenlopen, ten aanzien van secundaire arbeidsmodellen relatief sterk geldt. De
woonplaats valt in secundaire arbeidsmodellen immers in de regel niet samen met de tijdelijke
standplaats. Dit volgt ook uit de onderzochte rechtspraak van zowel België als Nederland: in
de zaken waarin secundaire arbeidsmodellen centraal staan en gegevens beschikbaar zijn over
het toepasselijke socialezekerheidsstelsel, valt dit stelsel nooit samen met de standplaats van
waaruit (tijdelijk) wordt gewerkt.
Indien in het belastingrecht sprake is van een bilaterale uitzondering, geldt het tijdsplafond
evenmin. Indien geen uitzondering is opgenomen, zijn de algemene regels uit het
belastingrecht in vergelijking met de sociale zekerheid in deze situatie gunstiger. Bij tijdelijke
werkzaamheden in een primair en secundair arbeidsmodel is het eerder te verwachten dat de
183 dagen drempel wordt overschreden, zodat dat land heffingsbevoegd is over de daar
verrichte arbeid. Wel dringt bij uiteenlopen van het woon- en werkland het gevaar op van een
salary split, hetgeen het belang van de factor verzwakt en wordt het gedomineerd wanneer
de factor het in de correctieclausule moet afleggen tegen de factor van de sociale zekerheid.
742. Gelet op bovenstaande kan gezegd worden dat de correctieclausule in
wegtransportspecifieke situaties kan haperen, hetgeen aan twee kanten kan snijden. Enerzijds
kan de correctieclausule in negatieve zin afwijken op het nauwst verbonden rechtsstelsel dat
via het werklandbeginsel ex artikel 8 lid 2 Rome I is vastgesteld. Anderzijds kan de
correctieclausule niet in positieve zin leiden tot de aanmerking van het nauwst verbonden
rechtsstelsel indien de tijdelijkheidsfictie op het werklandbeginsel ex artikel 8 lid 2 Rome I
hieraan in de weg staat.
2. Er is geen nauw verbonden rechtsstelsel van sociaal/economische inbedding aan te
wijzen
743. In sommige arbeidsmodellen in de hoog mobiele wegtransportsector kan het
voorkomen dat geen enkele aanknopingsfactor zou leiden tot een economische en sociale
inbedding van de werknemer, aangezien sommige chauffeurs simpelweg niet ergens ingebed
c.q. in te bedden zijn.
744. Denk aan het specifieke arbeidsmodel van de nomadische werkzaamheden in
bilaterale-, crosstrade- en cabotageoperaties, waarbij roulerend of opeenvolgend van land A
naar B, van B naar C, van C naar D enz… wordt gewerkt en waarbij chauffeurs leven, eten en
slapen in hun trucks. Gelet op het door het Hof in de zaak Koelzsch gestelde vereiste van de
‘duidelijke aanknoping’ van het standplaatscriterium, zal doorgaans in deze verschillende
landen geen standplaats zijn vast te stellen en wordt teruggevallen op de vestiging van
indienstname en/of de correctieclausule. Dit zal veelal leiden tot de aanmerking van het
arbeidsrecht van het vestigingsland van de werkgever, hetgeen in principe naar verhouding
de beste verlegenheidsoplossing kán zijn.
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745. Vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie zouden echter andere
aanknopingspunten te verkiezen kunnen zijn om de hantering van dit arbeidsmodel
onaantrekkelijker te maken. Er kan gedacht worden aan de aanknopingsfactor van de
woonplaats van de werknemer. Hoewel geen nauw verbonden land van sociaal en
economische inbedding valt aan te wijzen, zou niettemin gezegd kunnen worden dat het
woonland hiervoor in elk geval sterke kaarten zou hebben. Een omstandigheid die deze keuze
mede kan ondersteunen is het feit dat de kans op terugval op de arbeidsmarkt van het
woonland is in de regel groter is dan een terugval op de arbeidsmarkt waarmee de werknemer
in geen enkele vorm nauw is verbonden, behoudens de enkele vestigingsplaats van de
werkgever.
Het enkele hanteren van de aanknopingsfactor van de woonplaats kan echter een nadelig
effect hebben op de interne sociale concurrentieproblematiek. Denk aan een Pools
transportbedrijf dat in Moldavië woonachtige werknemers ronselt en deze vervolgens
doorheen heel de Unie inzet in een hoog nomadisch arbeidsmodel. Gelet op het in verhouding
met Polen nog lagere Moldavische loon zal het transportbedrijf bijzonder veel
concurrentievoordeel genieten. Eén en ander kan in de context van de interne sociale
concurrentieproblematiek dan ook unilateraal gecorrigeerd worden door een op het
begunstigingsbeginsel gebaseerde toepassing van het minimumloon van de feitelijke
werkplek. Inspiratie hiervoor kan worden gevonden in de Verordening 1214/2011 inzake het
vervoer van eurocontanten over de weg (zie hoofdstuk 1). Naar de geest van deze verordening
kan besloten worden dat het hoogste minimumloon toepasselijk is van de opeenvolgende
aangedane landen binnen de periode van een maand. Dit wordt op het einde van deze studie
bij het uiteenzetten van de krachtlijnen van een op het wegtransport toegespitste
conflictregeling nog verder uitgewerkt.
C. TUSSENWAARDERING
746. Artikel 8 Rome I leidt tot een vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie
bezien gerechtvaardigd resultaat indien het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de
chauffeur sociaal en economisch is ingebed wordt aangemerkt. Bij elk arbeidsmodel kan
hiervan sprake zijn. Daarnaast is het belangrijk vast te stellen dat artikel 8 Rome I bestendig is
voor het arbeidsmodel van de postbus.
747. Indien artikel 8 Rome I niet leidt tot de aanmerking van het nauwst verbonden
rechtsstelsel waarin de chauffeur sociaal en economisch is ingebed, dringen zich problemen
op. Indien dergelijke verwijzingsresultaten negatieve implicaties hebben voor de interne
sociale concurrentieproblematiek, is dit resultaat immers niet gerechtvaardigd. Zowel ten
aanzien van langdurige als tijdelijke werkzaamheden kan artikel 8 Rome I hier gebrekkig
werken.
748. Ten aanzien van langdurige werkzaamheden op en vanaf een standplaats in een
specifiek arbeidsmodel, de Koelzsch-casus, is het hier van belang in de eerste plaats voorop te
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stellen dat de door het Hof in de zaken Koelzsch en Voogsgeerd voorgeschreven ruime
invulling van het standplaatscriterium ex artikel 8 lid 2 Rome I gunstig is te waarderen.
Tegelijkertijd schrijft het Hof in de zaak Schlecker echter eveneens een ruime invulling van de
correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I voor waarmee van deze standplaats kan worden
afgeweken en ten aanzien waarvan het Hof heeft bevestigd dat dit ook kan indien sprake is
van langdurige en ononderbroken werkzaamheden in het ontvangstland. De vervolgens
aangemerkte belangrijke factoren inzake de belastingen en sociale zekerheid kunnen specifiek
in het wegtransport leiden tot een afwijking in negatieve zin van dit werkland ten aanzien
waarvan de chauffeur geacht kan worden sociaal en economisch te zijn ingebed. Ingeval de
woonplaats niet samenvalt met de standplaats kan dit nog sterker het geval zijn. Dergelijke
situaties kunnen overigens eveneens vallen binnen het kader van artikel 45 VWEU. De
Schlecker-correctie lijkt in dat geval met het hieruit volgende gelijke behandelingsgebod op
gespannen voet te staan.
749. Ten aanzien van tijdelijke werkzaamheden in secundaire en specifieke
arbeidsmodellen, kan de onbepaalde tijdelijkheidsfictie uit artikel 8 lid 2 Rome I leiden tot het
onterecht stabiel houden van het gewoonlijk werkland, terwijl de chauffeurs al geacht kunnen
worden sociaal en economisch te zijn ingebed in het ‘tijdelijke’ ontvangstland. In dat verband
is de door het Hof benadrukte ruimere beroepsmogelijkheid ex de correctieclausule van
artikel 8 lid 4 Rome I gunstig te waarderen, maar hiermee kan in de specifieke
wegtransportsector vervolgens weinig worden aangevangen gelet op de door het Hof
aangemerkte belangrijke factoren. In deze situatie kan bovendien nog eerder sprake zijn van
een uiteenlopen van de woonplaats en de tijdelijke standplaats, waardoor het nadelige effect
van de correctieclausule sterker is.
De door het Hof aangemerkte belangrijke factoren werken op die manier dubbel nadelig door
in de correctieclausule: enerzijds kan hierdoor een negatieve afwijking van het vastgestelde
werkland ten aanzien waarvan geacht kan worden dat de chauffeurs daarin sociaal en
economisch zijn ingebed worden getriggerd; anderzijds kan de correctieclausule niet worden
aangewend als positieve correctie op een door de tijdelijkheidsfictie onterecht stabiel
gehouden werkland in het herkomstland.
750. In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat in algemene situaties sprake is van een
nuance ten opzichte van de afwijkingsmogelijkheden op het werklandbeginsel ex artikel 8 lid
2 Rome I omdat in de belasting- en socialezekerheidsregels rekening wordt gehouden met het
werkland. Dit gaat dus niet altijd op voor het wegtransport: ten aanzien van het belastingrecht
kunnen hierop bilaterale uitzonderingen worden voorzien, terwijl in de alternatieve
conflictregel in de sociale zekerheid relatief weinig rekening wordt gehouden met de verrichte
werkzaamheden. Dit maakt de door het Hof aangemerkte ‘belangrijke factoren’ in de toets
van de correctieclausule ten aanzien van de wegtransportsector ongeschikt. Het houdt
onvoldoende rekening met de interne sociale concurrentieproblematiek, hetgeen in relatief
veel situaties niet wordt gerechtvaardigd door een verwijzingsresultaat dat is gebaseerd op
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het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer geacht kan worden sociaal en
economisch te zijn ingebed. Bij de ontwikkeling van een sectorspecifieke conflictregel dienen
deze factoren niet mee overgenomen te worden bij de invulling van de correctieclausule.
Ook kan gedacht worden aan het limiteren van de onbepaalde tijdelijkheidsfictie, alhoewel dit
tamelijk abstract is en een exacte duur niet wetenschappelijk te onderbouwen is. De voorkeur
ligt dan ook in een ruime correctieclausule, zonder het moeten toepassen van de belangrijke
factoren zoals voorgeschreven in de zaak Schlecker.
751. Ten aanzien van situaties waarin geen nauw verbonden rechtsstelsel waarin de
chauffeur sociaal en economisch is ingebed is aan te wijzen, bijvoorbeeld in nomadische
arbeidsmodellen, zal artikel 8 Rome I in de meeste gevallen leiden tot de aanmerking van het
recht van de vestiging van de werkgever. Dit kan in situaties een goede verlegenheidsoplossing
zijn, maar er zijn aanknopingsfactoren mogelijk die, in combinatie met unilaterale technieken,
de hantering van het arbeidsmodel onaantrekkelijker kunnen maken.

VI. DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 8 ROME I IN DE NATIONALE RECHTSPRAAK NA DE ZAAK KOELZSCH
UIT 2011
A. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
752. In deze titel wordt bezien in hoeverre de in dit hoofdstuk gedane vaststellingen ten
opzichte van enerzijds de vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht in het wegtransport en
anderzijds de verhouding van deze regels met de interne sociale concurrentieproblematiek
effectief terugkomen in de nationale rechtspraak van België en Nederland. Hoe vullen de
nationale rechters artikel 8 Rome I in ten opzichte van de hoog mobiele werkzaamheden in
het wegtransport? Wordt de hierboven beschreven systematiek van artikel 8 Rome I, en de
uitleg die het Hof daaraan heeft gegeven in de zaken Koelzsch, Voogsgeerd en Schlecker, in
acht genomen? In hoeverre biedt artikel 8 Rome I effectief ruimte om tot een vanuit interne
sociale concurrentie oogpunt wenselijk verwijzingsresultaat te komen en spelen de hierboven
aangemerkte knelpunten, o.a. ten aanzien van de tijdelijkheidsfictie en de invulling van de
belangrijke factoren bij de correctieclausule, eigenlijk wel?
Naast een praktische controle van de hierboven beschreven theorie, dient het
rechtspraakonderzoek er o.a. toe om eventuele toepassingsproblemen van de algemene
conflictregels op arbeid in het atypische wegtransport te signaleren en de eventueel daarvoor
voorziene oplossingen in kaart te brengen. In principe wordt enkel wegtransportrechtspraak
in dit onderzoek betrokken.
753. Hier wordt alvast opgemerkt dat de rechtspraak zowel in België als Nederland aan de
schaarse kant is. Hierdoor zal het lastig zijn bovenstaande vragen allemaal beantwoord te zien,
terwijl nog meer dan anders opgepast moet worden met het veralgemeniseren van deze
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rechtspraak. Niettemin vormt de wel aanwezige rechtspraak een waardevolle bron voor een
kijkje in de praktijk.
B. BELGIË
1. Algemeen
754. Vanaf 2015 komen de wegtransportzaken in België pas op gang. Op dit moment staat
de teller op negen zaken en een groot aantal is hangende. Een belangrijke kanttekening hierbij
is dat het merendeel van deze zaken in de context van het strafrecht spelen. In België behoort
het arbeidsrecht immers principieel mede tot het publieke domein en kan het arbeidsrecht
strafrechtelijk worden gehandhaafd. Een consequentie van deze strafrechtelijke context is dat
er meestal niet volledig wordt ingegaan op de volle civielrechtelijke ipr aspecten van de
situatie. Niettemin wordt artikel 8 Rome I en de uitleg daaraan in de rechtspraak van het Hof
in sommige zaken expliciet toegepast en vormen de zaken een bron voor de analyse naar
eventuele toepassingsproblemen en oplossingen in het wegtransport.
2. Wegtransportrechtspraak
a. Hof van Beroep Gent 3 december 2015
755. De zaak van het Hof van Beroep Gent uit 2015 markeert het begin van vanuit iproogpunt interessante wegtransportzaken in België. Im casu staat een secundair arbeidsmodel
centraal.1038 Het ging om Tsjechische chauffeurs die formeel in dienst zijn bij een
postbusbedrijf, gevestigd in Tsjechië, en in strijd met het terbeschikkingstellingsverbod naar
een Belgische transportonderneming werden gedetacheerd. Het staat vast dat de chauffeurs
werkzaam zijn in verschillende lidstaten, terwijl de chauffeurs ‘hoofdzakelijk’ werkzaam zijn in
België. In de context van de toets van het terbeschikkingstellingsverbod wordt het
werkgeversgezag eveneens toegewezen aan de standplaats in België, vanwaar een dispatcher
van het Belgische transportbedrijf rechtstreeks de chauffeurs instrueerde en waar de
transportopdrachten werden georganiseerd. Ook dienden chauffeurs gedurende de ritten aan
de dispatcher te rapporteren en fungeerde de dispatcher als hun contactpersoon voor alle
informatie en problemen tijdens die ritten.
756. Het Hof van Beroep onderschrijft de analyse van de rechtbank dat de enige activiteit
van het postbusbedrijf betrekking had op een verboden terbeschikkingstelling. Niettemin lijkt
hier alsnog verondersteld te worden dat de vestiging van de postbus relevant is voor de
bepaling van het toepasselijk arbeidsrecht. In casu beriep het postbusbedrijf zich op de
toepassing van het Tsjechische arbeidsrecht, gelet op de vestiging aldaar, maar het Hof
overweegt dat dit geen ‘determinerende factor’ is ómdat artikel 8 lid 4 Rome I hier leidt tot
een nauwere band met het Belgische arbeidsrecht:

1038

Corr. Gent 3 december 2015, 2014.PGG.61 2014.VJ12.53.
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‘In dat geval primeert artikel 8 lid 4 van die verordening, die het (arbeids)recht van het land
met de kennelijke nauwere band (hier België) van toepassing maakt boven datgene van het
land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen (Tsjechië).’

Hoewel de veronderstelling dat het vestigingscriterium er in de context van een postbus iets
toe doet incorrect is, is verder niets op het verwijzingsresultaat aan te merken. Wel zou de
zaak hier afgedaan moeten zijn op grond van artikel 8 lid 2 Rome I, maar dat had in casu geleid
tot hetzelfde resultaat: de standplaats ligt ondubbelzinnig in België, terwijl van een eventuele
standplaats in het herkomstland in geval van een postbus geen sprake kan zijn. De
correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome I zou hier verder niet vanaf wijken.
757. Niettemin houdt de zaak de onjuiste gedachte in stand dat de vestiging (van nota bene
een postbusbedrijf) er iets toe doet bij de bepaling van het toepasselijk arbeidsrecht. Deneve
merkt in dit verband op dat er ‘verwarring’ bestaat met de conflictregels van de sociale
zekerheid omdat op dat vlak alles in detail is geregeld en daar ‘kennelijk’ in het arbeidsrecht
bij wordt aangesloten.1039 Sensibilisering zou aangewezen zijn, waarover later meer.
b. Arbeidsrechtbank Antwerpen 14 april 2016 I, II, III
758. Een ander voorbeeld waarbij de zaak Koelzsch, maar zelfs ook Rome I in het geheel,
wordt genegeerd en de vestiging het relevante criterium wordt geacht zijn drie zaken van
Arbeidsrechtbank Antwerpen van 14 april 2016.1040 Dit zijn de enige civielrechtelijke zaken die
in België ten opzichte van het wegtransport zijn gewezen. In de drie zaken stonden dezelfde
Belgische en Slovaakse transportbedrijven en het daarin gebruikte secundaire arbeidsmodel
centraal, maar telkens werd apart geprocedeerd door drie verschillende Roemeense
chauffeurs.
Het gebruikte arbeidsmodel betreft een charter (onderaannemingsconstructie). Het Belgische
transportbedrijf EKB besteedde transportopdrachten uit in onderaanneming aan de Slovaakse
vennootschap CTES. CTES is geen dochter- of zusteronderneming van EKB, terwijl de groep tot
wie EKB behoorde daar ook geen participaties in heeft. CTES reed in onderaanneming voor
zowel de Belgische, Duitse, Nederlandse als Luxemburgse vennootschappen in de EKB groep.
De procederende chauffeurs Szarvas, Csutak en Toma hebben formeel een
arbeidsovereenkomst met de Slovaakse vennootschap en zijn onderworpen aan de Slovaakse
sociale zekerheid.

1039

C. Deneve, ‘Aanduiding van de toepasselijke arbeidswetgeving. Arbeiden zonder grenzen of ondernemen
zonder banden?’, TSR 2004, p. 558. Vergelijk Arbh. Brussel 28 mei 2009, JTT 2010, 121. In de
socialezekerheidsverordening 883/2004 is voor het wegtransport lange tijd primair aangehaakt aan het
vestigingscriterium. Inmiddels geldt een ietwat andere regel (zie hierboven).
1040
Arbrb. Antwerpen 14 april 2016, AR.12.7265.A en tussenvonnissen van 30 april 2015 en 19 maart 2015
(Szarvas); Arbrb. Antwerpen 14 april 2016, AR.12.266.A en tussenvonnissen van 30 april 2015 en 19 maart 2015
(Toma); Arbrb. Antwerpen 14 april 2016, AR.13.4166.A en tussenvonnissen van 30 april 2015 en 19 maart 2015
(Csutak).
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Chauffeurs verrichten vervolgens uitsluitend internationaal transport voor EKB met een vast
begin- en eindpunt in Antwerpen. De arbeidsovereenkomsten bevatten geen rechtskeuze,
maar wel wordt in de overeenkomsten op verschillende plaatsen verwezen naar de Slovaakse
arbeidswetgeving. In de arbeidsovereenkomsten wordt als plaats van tewerkstelling de zetel
van CTES in Slovakije aangeduid. De chauffeurs stellen echter dat hun gewoonlijke plaats van
tewerkstelling in Antwerpen lag omdat zij altijd containers vervoerden van Antwerpen naar
het hinterland en steeds terugkeerden naar Antwerpen. Voor het overige staat vast dat
chauffeurs geen vaste verblijfplaats hebben en zij leven, eten en slapen in hun truck.
759. Nadat de rechter door dit model heen prikt door te overwegen dat de chauffeurs
feitelijk in dienst zijn van de Belgische transportonderneming EKB, oordeelt de rechter dat
Belgisch arbeidsrecht toepasselijk is:
‘(…) de rechtbank [besluit] dat er tussen EKB (…) en de [chauffeur, toev. FVO] (…) een
gezagsrelatie en dus een arbeidsovereenkomst heeft bestaan. EKB (…) was de werkelijke
werkgever van de [chauffeur, toev. FVO] (…). Deze vennootschap was in Antwerpen gevestigd.
Bijgevolg is het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing’.

Verder ontbreekt elke motivering, terwijl partijen de vraag inzake het toepasselijk recht
uitgebreid bepleitten: de curator stelde dat het Slovaaks recht toepasselijk is o.a. gelet op de
vestiging, de chauffeurs stelden dat het Belgische recht toepasselijk is o.a. omdat de
activiteiten vanuit Antwerpen werden uitgevoerd. De rechter gaat hier niet inhoudelijk op in,
baseert zich in de motivering op geen enkele wet, laat staan Rome I, en acht de
vestigingsplaats doorslaggevend voor het bepalen van het toepasselijk arbeidsrecht op de
chauffeurs. Het is zonde dat de rechter in de enige Belgische civielrechtelijke
wegtransportzaak in dit rechtspraakoverzicht zo onverschillig is ten opzichte van de
conflictenrechtelijke aspecten inzake.
760. Vanzelfsprekend had een correcte toepassing van het conflictenrecht in casu tot geen
ander resultaat geleid, gelet op het vaste begin- en eindpunt in Antwerpen en de overige
feitelijke omstandigheden van die standplaats. Niettemin houdt deze redenering, net als de
voorgaand besproken zaak, de idee in stand dat het bij wegtransportzaken gaat om de
vestiging van de transportonderneming.
c. Rechtbank Oost-Vlaanderen 7 september 2016
761. Het kan ook anders. Een zaak waarin de ‘waar en van waaruit’-regel uit artikel 8 Rome
I wordt toegepast, zonder overigens een verwijzing naar de zaak Koelzsch, is de zaak van 7
september 2016 van de rechtbank Oost-Vlaanderen.1041
In casu gaat het om een ernstige zaak. Een in België woonachtige Belg hanteert twee
secundaire arbeidsmodellen: 1. Een uitzendbureau in Polen; 2. Een postbusbedrijf in Slovakije.
1041

Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 september 2016, S.2013.0442.D GE69.98.1743.13. Ten tijde van schrijven loopt
hiertegen beroep.
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Een aantal chauffeurs wordt in Polen aangeworven, alwaar de arbeidsovereenkomst wordt
ondertekend. Chauffeurs zijn onderworpen aan de Poolse sociale zekerheid en voor een
aantal van hen is werkgever in het bezit van een A1 formulier. Na de aanwerving worden de
chauffeurs direct naar België gestuurd. Vanuit de standplaats in België wordt elke
transportopdracht aangevat en beëindigd. Ook worden van daaruit alle opdrachten gegeven
en ontvangen. De chauffeurs slapen in de vrachtwagens of, indien niet mogelijk, in een stal
aan de Belgische standplaats. In de rapporten van de sociale inspectie wordt opgetekend dat
de toestanden er ‘verschrikkelijk’ zijn.1042 Uiteindelijk worden chauffeurs overgeheveld van
het uitzendbureau in Polen naar de postbus in Slovakije omdat de uitzendroute te duur werd.
Het staat vast dat vrachtwagens enkel naar Slovakije gaan voor een technische keuring (omdat
de vrachtwagens Slovaakse nummerplaten hebben). De elektronische chauffeurskaarten
worden altijd in de standplaats in België uitgelezen.
762. De rechtbank oordeelt ten aanzien van deze omstandigheden dat ‘de chauffeurs
gewoonlijk in en vanuit België werkten’. En: ‘Bijgevolg is het Belgisch arbeidsrecht van
toepassing (artikel 8 Rome I-Verordening)’. Gelet op de bewoordingen ‘gewoonlijk in en vanuit
België werkten’ wordt artikel 8 lid 2 Rome I bedoeld, maar dit wordt verder niet gemotiveerd,
noch wordt verwezen naar de zaak Koelzsch.
d. Rechtbank West-Vlaanderen 10 mei 2017 I, II, III, IV
763. Op 10 mei 2017 wijst rechtbank West-Vlaanderen gelijktijdig vier zaken waarin de zaak
Koelszch uitvoerig in acht wordt genomen en het werklandbeginsel wordt toegepast op de
voorliggende, en overigens in detail van elkaar verschillende, secundaire arbeidsmodellen
inzake de postbus.
764. In de eerste zaak gaat het om drie transportondernemingen, waarvan één is gevestigd
in België, één in Luxemburg en één in Slovakije.1043 Chauffeurs waren officieel in dienst bij de
Luxemburgse en Slovaakse ondernemingen. Feitelijk komt het erop neer dat de drie
ondernemingen worden beheerd door één en dezelfde zaakvoerder vanuit België en liepen
de transportactiviteiten van de ondernemingen door elkaar heen. De rechtbank stelt vast dat
al deze activiteiten telkens in België werden georganiseerd, terwijl geen sprake was van enige
activiteit in Luxemburg of Slovakije. Ook wordt vastgesteld dat chauffeurs hoofdzakelijk in
België werken, o.a. gelet op het overzicht van de dagvergoedingen van de chauffeurs, en dat
de vertrekplaatsen hoofdzakelijk in België gelegen waren.

1042

Daarnaast mochten overuren en wachturen niet worden doorgegeven en worden die dus ook niet betaald.
Hoewel gewerkt wordt met chemische producten, wordt geen beschermingskledij aangeboden, waardoor
chauffeurs brandwonden hebben opgelopen. Ook werd chauffeurs opgedragen te frauderen met de tachograaf
door een magneet. Soms moet rust ingetypt worden terwijl hij laadt of lost. Maar de chauffeur geeft tegelijkertijd
aan in verhouding niet slecht te verdienen en het daarom maar te pikken.
1043
Corr. Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017, S.85.15 BG.69.98.1226.16 – 1121.
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De rechtbank zet uitgebreid uiteen dat de juridische kaders voor het arbeidsrecht en
socialezekerheidsrecht verschillen en hoe deze kaders er precies uitzien. Ten aanzien van het
arbeidsrecht wijst de rechtbank op Rome I, de zaak Koelzsch en de Detacheringsrichtlijn.
Daarna oordeelt de rechtbank dat de chauffeurs gewoonlijk hun arbeid verrichten vanuit
België en acht het Belgische arbeidsrecht toepasselijk op de arbeidsovereenkomsten.1044
765. In de tweede zaak gaat het om chauffeurs in dienst van Belgische en Roemeense
transportondernemingen. De werkzaamheden hadden telkens het begin- en eindpunt in
België, terwijl daar: de vrachtwagens stonden gestald, de opdrachten werden gegeven en
ontvangen, de vrachtbrieven werden achtergelaten en de tachograaf werd uitgelezen. Het
staat vast dat verder geen activiteiten in het land van de vermeende postbus plaatsvonden.
De rechter oordeelt dan ook dat de chauffeurs gewoonlijk vanuit België werken en het
Belgische arbeidsrecht toepasselijk is.1045
766. De derde zaak is in hoge mate gelijkaardig aan de tweede en om dezelfde redenen
werd de standplaats in België gelokaliseerd en werd geoordeeld dat het Belgische
arbeidsrecht toepasselijk is.1046
767. In de vierde zaak kwam de rechter niet toe aan het oordeel of het Belgische
arbeidsrecht toepasselijk was. Hoewel het kader van artikel 8 Rome I en de zaak Koelzsch
uiteen werd gezet ter beantwoording van de vraag welk arbeidsrecht toepasselijk is, strandde
de zaak op het punt dat in strafrechtelijke context geen postbus kon worden aangenomen en
volgde er vrijspraak.1047
3. Overig – luchtvaartzaak Ryanair
768. Hoewel in dit rechtspraakoverzicht in beginsel wordt toegespitst op
wegtransportzaken, is de luchtvaartzaak bij Arbeidsrechtbank Charleroi 6 september 2013
hier het bespreken waard. De zaak is namelijk hoog illustratief voor toepassingsproblemen die
de feitelijke begrippen uit artikel 8 Rome I met zich mee kunnen brengen voor de nationale
rechters.

1044

Vanuit sociale zekerheidsperspectief is deze zaak overigens ook heel interessant. O.a. met een beroep op het
fraus omnia corrumpit beginsel legt de rechter de in Slovakije afgegeven A1-attesten naast zich neer omdat deze
attesten de resultante zijn van misleiding en het ‘naar het oordeel van de rechtbank nooit de bedoeling [kan] zijn
geweest van het Unierecht een frauderende ondernemer de rechtsgevolgen ervan te gunnen’. Overigens werden
de attesten in casu wel al provisorisch ingetrokken. Zie voor eenzelfde soort oordeel waarin met een beroep op
fraus omnia corrumpit een A1-attest terzijde wordt gelegd: Corr. Gent 18 mei 2017, C.674.2017. Dergelijke
oordelen lijken niet helemaal in overeenstemming te zijn met HvJ 6 februari 2018, C-359/16, ECLI:EU:C:2018:63,
‘Altun’. In dat arrest vereist het Hof immers dat de bevoegde instellingen eerst met elkaar in overleg treden en
indien dit niet ‘loyaal’ gebeurt dat de rechter dan pas eventueel kan tussenkomen.Vergelijk voor de bewijskracht
van A1-attesten en eventueel bedrog verder nog: Cass. 2 februari 2016, P.15.0846.N.1; Corr. Gent 21 mei 2015,
839.2015.
1045
Corr. Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017, S.694.15 BG.69.98.1228.16 – 1122.
1046
Corr. Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017, S.1598.15 BG.69.98.1802.16 – 1123.
1047
Corr. Rb. West-Vlaanderen 10 mei 2017, S.1598.15 BG.69.98.1802.16 – 1124.
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769. In vergelijking met de hierboven besproken uitspraak van de Arbeidsrechtbank
Charleroi uit 2005, is een zaak van dezelfde Arbeidsrechtbank ten aanzien van dezelfde
luchtvaartmaatschappij, maar dan 8 jaar later, hoogst opmerkelijk te noemen.1048 Eigenlijk
gaat het om een zo goed als dezelfde feitenconstellatie als in 2005. Net als in die zaak gaat het
om de luchtvaartmaatschappij Ryanair met een vestiging in Ierland en een luchthaven in
Charleroi. Ook hier wordt een Belgische werknemer naar Ierland gevlogen om de
arbeidsovereenkomst te ondertekenen, alwaar de sociale zekerheid en belastingen kunnen
worden gelokaliseerd. De werknemer werkt vervolgens telkens vanuit de luchthaven in
Charleroi, naar waar werknemer ook steevast terugkeert. Daarnaast woont werknemer in
België en is een rechtskeuze en forumkeuze uitgebracht ten gunste van Ierland.
Niettemin wijst de Arbeidsrechtbank de bevoegdheid af. Hiertegen is terecht hoger beroep
aangetekend bij het Arbeidshof Bergen en het is dit Arbeidshof dat de prejudiciële vraag stelde
aan het Hof die aan de basis lag van de in het vorige hoofdstuk besproken zaak CrewlinkRyanair. Hier is het evenwel aardig in te zoomen op de beslissing van de Arbeidsrechtbank.
770. Na een gedetailleerde bespreking van de zaken Mulox, Rutten en Weber, volgt een
bespreking van de zaken Koelzsch en Voogsgeerd.1049 Daarna oordeelt de Arbeidsrechtbank
dat gelet op de feiten ‘il se pourrait qu’il faille considérer que le lieu habituel de
l’accomplissement du travail est l’aéroport de Charleroi’. Maar dan maakt de
Arbeidsrechtbank een vreemde slag. Het overweegt dat niettemin de organisatie van
werkzaamheden ontbreekt op de basis in Charleroi en dat dit volledig in Dublin gebeurt. De
Arbeidsrechtbank hecht er inzake belang aan dat de reistijden van de vliegtuigen op internet
worden gezet die aldus overal waar het personeel toegang heeft tot het internet kunnen
worden geraadpleegd. Volgens de Arbeidsrechtbank worden verder maar marginale
activiteiten georganiseerd op Charleroi.1050 Daarom acht de Arbeidsrechtbank het
onvoldoende om te kunnen spreken van een gewoonlijke werkplek aldaar. De volgende
overwegingen zijn van belang:

1048

Arbrb. Charleroi 6 september 2013, R.G.11.5322.A. Deze zaak heb ik al eens uitvoerig besproken in F. van
Overbeeke, ‘Do We Need a New Conflict-of-Laws Rule for Labour in the European Road Transport Sector? Yes
We Do’, in J. Buelens and M. Rigaux (eds.) From Social Competition to Social Dumping, Antwerpen, Intersentia,
2016, p. 116-117.
1049
De zaken Koelzsch en Voogsgeerd spelen zich af in het conflictenrecht maar de rechtbank merkt op dat deze
zaken niettemin ‘instructifs’ zijn ‘et peuvent être utilisés comme outils d’analyse en l’espèce’.
1050
De rechtbank wijst op: ‘remédation en cas déchec au test de capacité, formations, réunions d’investigation
en cas de procédure disciplinaire et quelques stand by’.
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‘Comme pour l’arrêt Koelzsch, il faut tenir compte de l’ensemble des éléments spécifiques à
cette activité, et ainsi il faut notamment établir dans quel Etat est situé le lieu à partir duquel
le travailleur effectue ses missions de transport (Belgique notamment) reçoit les instructions
sur ses missions (Belgique et partout sur les destinations européennes) et organise son travail
(Irlande?), ainsi que le lieu où se trouvent ses outils de travail (Belgique). Il faut également
vérifier quels sont les lieux où le transport est principalement effectué (Europe), les lieux de
déchargement de la ‘marchandise’ (différents destinations en Europe) ainsi que le lieu où le
travailleur rentre après ses missions (Belgique). Alors que dans l’arrêt Koelzsch, l’Allemagne
était prépondérante, ici il n’est pas possible de considérer que la Belgique est prépondérante’.

771. Deze redenering is om veel redenen incorrect. Ik noem er vier. Allereerst gaat het bij
het aanknopingspunt van de organisatie van de werkzaamheden om de plaats waar de
werknemer de werkzaamheden organiseert en niet de werkgever.1051 Ten tweede hoeven niet
alle in Koelzsch genoemde aanknopingspunten te wijzen naar één en hetzelfde land om een
gewoonlijk werkland te construeren. Ten derde is het niet noodzakelijk voor een land om
‘prépondérante’ het gewoonlijke werkland te zijn. Het Hof van Justitie gebruikt dit woord
namelijk niet, maar wijst erop dat de werkzaamheden een ‘rattachement significatif’ moeten
hebben met een land, hetgeen in mijn ogen een minder strikt criterium is dan het criterium
van ‘prépondérante’.1052 Ten vierde zouden de hoofdzakelijk verrichte werkzaamheden niet
gelokaliseerd moeten worden in ‘Europa’ als één geografisch gebied, maar in één land.
Het hoog feitelijke karakter van de door het door het Hof in vaste rechtspraak voorgeschreven
toets inzake het gewoonlijke werkland (in plaats van een hard and fast rule) geeft ruimte voor
dergelijke misslagen en zorgt kennelijk voor toepassingsproblemen. Dit, en de verminderde
rechtszekerheid die daarvan het gevolg is, is een nadeel van een sterk feitelijke toets.
772. Daarnaast blijkt uit deze zaak dat de plaats waar de instructies worden ontvangen
weinig reële aanknopingswaarde hoeft mee te brengen, gelet op de digitalisering van deze
processen. Dit maakt de subregel uit de zaak Voogsgeerd, als al wordt aangenomen dat deze
regel mag worden overgeheveld naar het wegtransport, minder bruikbaar.
773. Hoewel in casu een zwakke bewijsvoering is gevoerd aan de kant van de voormalige
werknemers van Ryanair, wellicht ook gelet op de zaak van rechtbank Charleroi uit 2005 en
het ‘appeltje-eitje’ gehalte van de toen te bepleiten zaak, had de Arbeidsrechtbank
vanzelfsprekend moeten besluiten dat Charleroi de plaats is van waaruit gewoonlijk wordt
gewerkt.1053 Dit is ook waar het Hof en de AG op hinten in de zaak Crewlink-Ryanair.

1051

Zie voor de benadrukking van dit element overigens ook nog Conclusie van AG Saugmandsgaard Øe van 27
april 2017, C-168/16 (en C-169/16), ECLI:EU:C:2017:312, ‘Nogueira e.a.’.
1052
Vergelijk ten aanzien van de ‘waar’-plaats het Hof in de zaak Crewlink-Ryanair waarin het Hof wel van een
strikter criterium lijkt te spreken. Hier dient namelijk ‘onmiskenbaar’ sprake van te zijn.
1053
In de wandelgangen wordt gefluisterd dat dit oordeel tot stand is gekomen met het oog op het willen
behouden van de werkgelegenheid die Ryanair biedt in het door werkloosheid geplaagde Charleroi. Ryanair heeft
al eens eerder zonder blikken of blozen aangekondigd dat het de luchthaven van Marseille in Frankrijk gaat
verlaten ‘als represaille tegen gerechtelijke vervolgingen in Frankrijk’. Zie parlementaire vragen 19 oktober 2010,
P-8653/2010.
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4. Tussenwaardering
774. Het lijkt erop dat het standplaatscriterium en de uitleg daaraan in de zaak Koelzsch
langzaam doordringt in de nationale rechtspraak. Waar in de eerste zaken nog het
vestigingscriterium werd toegepast, staat het standplaatscriterium in recentere zaken
centraal. Overigens is het interessant dat de toepassing van het vestigingscriterium in deze
zaken geen problemen opleverde vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie, en
bovendien telkens leidde tot het nauwst verbonden rechtsstelsel van sociaal en economische
inbedding. In de zaken waar werd aangeknoopt aan het vestigingscriterium werden de
contractuele aspecten van de arbeidsverhoudingen immers volledig genegeerd, terwijl het
werkgeverschap in een aannemingsconstructie simpelweg werd gelegd op de in het
ontvangstland gevestigde vennootschap. De uit de zaak Voogsgeerd volgende formele uitleg
aan de aanknopingsfactor van artikel 8 lid 3 Rome I, kan in de Belgische praktijk dus worden
genuanceerd.
775. Daarnaast is het belangrijk vast te stellen dat, hoewel hierboven werd opgemerkt dat
het conflictenrecht bestendig is tegen postbusconstructies en deze derhalve niet faciliteert,
uit de onderzochte rechtspraak volgt dat het conflictenrecht in de meeste postbuscasus niet
eens relevant is omdat bij het doorprikken van een postbusconstructie het internationale
element in de casus kan komen te vervallen en derhalve geen vraag van conflictenrecht speelt
(al dan niet Belgische chauffeurs die formeel in dienst zijn bij een postbus in Slovakije, maar
via detachering naar een Belgische onderneming enkel in België werken). Hoewel strikt
technisch gezien de grensoverschrijdende arbeid in het wegtransport, ook in postbussituaties,
een toets aan het conflictenrecht triggert, wordt de postbus in de Belgische rechtspraak
telkens als zuiver interne situatie behandeld. Dit is ook een oplossing.
776. Voor het overige is het moeilijk algemene conclusies te trekken uit deze rechtspraak.
In de wegtransportrechtspraak staan immers telkens secundaire arbeidsmodellen centraal. In
de administratieve rechtspraak zijn dit telkens evidente postbusconstructies met een
duidelijke standplaats in België. In de enige civielrechtelijke zaak is sprake van een
chartermodel waarin langdurig wordt gewerkt op en vanaf een standplaats in België. Deze
rechtspraak is dan in zoverre nuttig indien wordt bezien of het standplaatscriterium uit artikel
8 lid 2 Rome I en de uitleg van het Hof effectief wordt toegepast, maar is weinig nutting om
eventuele toepassingsproblemen rond het standplaatscriterium en de algemene systematiek
van artikel 8 Rome I te signaleren. Er zullen in die situaties immers weinig problemen zijn bij
de toepassing van het standplaatscriterium ex artikel 8 lid 2 Rome I, terwijl de
tijdelijkheidsfictie evenmin voor gevaar zorgt. Het vestigingscriterium in formele invulling
levert vervolgens ook geen bijzondere problemen op en er is verder geen reden voor een toets
aan de correctieclausule, hetgeen ook effectief niet wordt gedaan. Artikel 8 Rome I leidt in
deze zaken telkens tot een vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie gunstig
verwijzingsresultaat, maar dat verbaast niet gelet op de onderhavige casus.
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777. Eén en ander betekent evenwel niet dat er geen toepassingsproblemen kunnen zijn.
Zeer illustratief hiervoor is de luchtvaartzaak Ryanair. Hoewel de Arbeidsrechtbank wel
aangeeft notie te hebben van het standplaatscriterium, ook bij gelijktijdige werkzaamheden
in verschillende lidstaten, wordt dit verkeerd toegepast. Het hoog feitelijke karakter van het
door het Hof voorgeschreven werklandbeginsel is hiervoor mede verantwoordelijk en heeft in
zoverre een duidelijke keerzijde.
C. NEDERLAND
1. Algemeen
778. In vergelijking met de wegtransportzaken van vóór de zaak Koelzsch met de recenter
wegtransportzaken in Nederland, valt het op dat de problematiek van interne sociale
concurrentie in de recente zaken centraler staat. De FNV maakt van de strijd hiertegen een
prioriteit en spant de ene na de andere zaak aan tegen Nederlandse transportbedrijven
waarvan wordt vermoed dat zij via in hun ogen onwenselijke arbeidsmodellen het
Nederlandse arbeidsrecht, en meer specifiek de cao, proberen te vermijden.
Op de problematiek rond cao’s wordt hier overigens nog niet ingegaan. De Nederlandse
wegtransportcao bevat scoperules die o.a. bepalen dat de cao enkel van toepassing is op in
Nederland gevestigde ondernemingen. Dit betekent dat ook indien artikel 8 Rome I het
Nederlandse arbeidsrecht aanwijst omdat van daaruit gewoonlijk wordt gewerkt, dit niet
hoeft te betekenen dat de Nederlandse wegtransportcao mee toepasselijk is: de cao heeft een
met een voorrangsregels vergelijkbaar autonoom toepassingsgebied en kan, ondanks dat het
eventueel wordt gevangen door de lex causae, zichzelf in het toepassingsgebied beperken.
Gelet op het voorrangsregelkarakter van de cao en de belangrijke rol die de interpretatie van
de Detacheringsrichtlijn speelt in deze problematiek, worden deze aspecten van de
rechtspraak pas bij de bespreking van deze onderwerpen aangestipt. Hierna wordt met name
gefocust op eventuele toepassingsproblemen van artikel 8 Rome I an sich.
2. Wegtransportrechtspraak
779. Sommige zaken zijn geanonimiseerd, sommige zaken niet en genieten met hun naam
algemene bekendheid in de rechtsleer en –praktijk. In het laatste geval worden de namen in
de titels gebruikt.
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a. Hof Den Bosch 27 september 2011 en 18 december 2012
780. Hoewel de ‘van waaruit’-regel in de context van het wegtransport tamelijk goed in de
Nederlandse rechtspraak van vóór de zaak Koelzsch is doorgedrongen (zie hierboven), gaat
het, ná de zaak Koelzsch, toch nog twee keer mis bij het Hof Den Bosch.1054
781. In een arrest van het Hof Den Bosch van 27 september 2011 wordt, net als in eerste
aanleg, zowel de zaak Koelzsch (tegen die tijd ongeveer een half jaar oud) als de
bevoegdheidsrechtspraak van het Hof, die reeds in veel rechtspraak als inspiratiebron heeft
gediend, genegeerd en wordt direct overgegaan tot een toepassing van het criterium van de
vestiging van indienstname.1055 Letterlijk wordt het volgende overwogen:
‘Zonder (impliciete) rechtskeuze is gelet op het feit dat [chauffeur, toev. FvO] in meer dan één
land werkzaam was, overeenkomstig artikel 6 lid 2 sub b EVO, eveneens Nederlands recht van
toepassing, zijnde het recht van het land van de vestiging van (…) [indienstname, toev. FvO].’

Hier blijkt niet uit de feiten of sprake was van een duidelijke standplaats ergens. Enkel wordt
vastgesteld dat de werkzaamheden in Europa plaatsvinden. Voor het overige staat vast dat
het gaat om een Engelse chauffeur met woonplaats in Frankrijk die onderworpen was aan de
Nederlandse sociale zekerheid. Tussen eiser en verweerder is niet in het geding welk recht
toepasselijk is: beiden veronderstellen de toepasselijkheid van het Nederlandse arbeidsrecht.
782. Een andere zaak waarin direct wordt overgegaan tot een toepassing van de vestiging
van indienstname is wederom afkomstig van het Hof Den Bosch van 18 december 2012.1056 In
navolging van de rechtbank in eerste aanleg, overweegt het Hof Den Bosch letterlijk:
‘Voor zover niet al aangenomen kan worden dat sprake is van een (impliciete) rechtskeuze van
partijen voor het Nederlands recht als toepasselijk recht, geldt dat (o.m.) nu [geïntimeerde]
zijn werkzaamheden in verschillende landen heeft verricht, het recht van het land waar zich
de vestiging (…) bevindt, die [geïntimeerde] in dienst heeft genomen, zijnde Nederland,
toepasselijk is.’

Ook hier blijkt niet of ergens een duidelijke standplaats valt af te leiden. Wel staat vast dat het
om een Duitse en aldaar woonachtige chauffeur gaat die hoofdzakelijk werkt in België,
1054

Het komt overigens ook voor dat in een wegtransportzaak sprake is van internationale aspecten, maar waarin
geen enkele of nauwelijks een overweging aan het ipr wordt gewijd en zonder meer uitgegaan wordt van het
recht van de lex fori. Hof Den Bosch 3 juli 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BX0429; Hof Den Bosch 11 december 2012,
ECLI:NL:GHSHE:2012:BY6001; Hof Den Bosch 7 februari 2006, ECLI:NL:GHSHE:2006:AX3033. In oudere
rechtspraak vond Van Hoek eveneens wegtransportzaken waarin ondanks een internationaal element, geen
aandacht wordt besteed aan ipr aspecten: Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 369
voetnoot 28. Dit kunnen er meer zijn gelet op de steekproefsgewijze benadering die Van Hoek hanteerde ten
aanzien van rechtspraak in het JAR. Vanzelfsprekend komt dit ook buiten het wegtransport voor, zie bijvoorbeeld:
Hof Den Bosch 27 maart 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BW0293; Hof Den Bosch 5 oktober 2010,
ECLI:NL:GHSHE:2010:BN9836.
1055
Hof Den Bosch 27 september 2011, ECLI:NL:GHSHE:2011:BT2869. Zie voor de feiten Rb. Den Bosch (ktr.
Eindhoven) 19 februari 2009, ECLI:NL:RBSHE:2009:6887. Zie voor een voorbeeld van deze redenering buiten het
wegtransport: CRvB 17 januari 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:345.
1056
Hof Den Bosch 18 december 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BY7092.
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Duitsland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk. Voor de overige feiten verwijst het Hof Den
Bosch naar het tussenvonnis van 26 augustus 2010, maar deze zaak is nergens te vinden en ik
ontving een negatief antwoord bij een verzoek tot inzage.1057 Net als de vorige zaak is tussen
eiser en verweerder niet in het geding welk recht toepasselijk is: beiden veronderstellen de
toepasselijkheid van het Nederlandse arbeidsrecht.
783. Hoewel de toepassing van artikel 8 lid 3 Rome I theoretisch incorrect is, is het praktisch
gezien in deze zaken weinig van belang. Telkens gaat het om kortdurende en snel afwisselende
werkzaamheden in primaire arbeidsmodellen, waarbij de werkgever geenszins de bedoeling
had enig arbeidsrecht te ontwijken. Beide partijen veronderstellen ook telkens de toepassing
van het Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst (dit kon overigens eveneens als
impliciete rechtskeuze worden afgeleid). De toepassing van artikel 8 lid 3 Rome I biedt dan
eerder een ‘snelle’ oplossing om hiertoe te geraken, zonder de precies verrichte
werkzaamheden te moeten localiseren en andere voor het standplaatscriterium relevante
aanknopingspunten te toetsen.
b. Hof Den Bosch 28 mei 2013 – de Mooy
784. In de zaak van het Hof Den Bosch uit 2013 wordt het gewoonlijk werklandbeginsel
onverkort toegepast op arbeid in het wegtransport, mét inachtneming van de zaak
Koelzsch.1058 Het is de eerste zaak in de Nederlandse rechtspraak waarin een secundair
arbeidsmodel opduikt.
785. In casu gaat het om een in Nederland gevestigd transportbedrijf De Mooy dat in Polen
een uitzendkantoor opent. Aldaar worden Poolse chauffeurs aangeworven en direct
gedetacheerd naar het Nederlandse bedrijf.1059 De werkzaamheden worden voor een
belangrijk deel verricht in en vanuit Nederland, maar voor het merendeel doorheen heel de
Unie.1060 Het Nederlandse transportbedrijf is de enige klant van het Poolse uitzendkantoor.
Beide bedrijven worden bestuurd door dezelfde directeur. Op de chauffeurs wordt de
Nederlandse cao niet toegepast. De FNV vordert nakoming van de cao.

1057

Het is opvallend dat hetzelfde Hof Den Bosch ruim een half jaar voor deze uitspraak wel aangeeft kennis te
hebben van de zaak Koelzsch en Voogsgeerd en vervolgens in lijn met deze zaken de voorliggende casus beslecht:
Hof Den Bosch 17 april 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BW3229.
1058
Hof Den Bosch 28 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457, JAR 2013, 159 (De Mooy). Hoger beroep van Rb.
Roermond (ktr. Venlo) 10 augustus 2011, ECLI:NL:RBROE:2011:BR4863. JAR 2011, 234.
1059
Art. 2.11 WWG juncto art. 26 sub b Besluit Goederenvervoer over de weg laat toe dat de vergunninghouder
vervoer verricht met gebruikmaking van chauffeurs die niet bij hem maar bij een uitzendbureau in dienst zijn
(mits het uitzendbureau als zodanig erkend is en een vergunning heeft). Het uitzendbureau in casu voldeed aan
de voorwaarden.
1060
Dit was niet helemaal duidelijk. Uit deze planlijsten heeft FNV bij conclusie na comparitie opgemaakt dat
2165 ritten een verbinding hadden met Nederland en 1336 ritten niet. Er zijn 1020 stops genoteerd in Milsbeek
en 106 in Otorowo (Polen). Daartegenover stelt Nico Mooy (NL) op grond van dezelfde planlijsten weer andere
berekeningen, die juist op het tegenovergestelde uitkomen. De kantonrechter nam het er dan maar voor aan dat
in Nederland ‘een belangrijk deel (maar niet het merendeel)’ van de werkzaamheden in Nederland worden
verricht.
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De verdere feiten worden door beide partijen hevig betwist, maar het komt vast te staan dat
de vrachtwagens worden gestald in Nederland, daar de wettelijke wekelijkse rust wordt
genomen en faciliteiten aanwezig zijn (douche, keukenblok, kooktoestel etc.). Ook lijkt die
plaats telkens het begin- en eindpunt van de transportopdrachten te zijn. Het blijkt niet uit de
feiten waar de werknemers onderworpen zijn aan de sociale zekerheid, noch waar belastingen
op arbeid worden betaald.
786. In eerste aanleg oordeelde de kantonrechter dat er in Nederland sprake is van een
standplaats ex artikel 6 lid 2 sub a EVO, alwaar ‘het centrum van de werkzaamheden’ is
gelegen (overigens zonder verwijzing naar de zaak Koelzsch). Meer specifiek overweegt de
kantonrechter:
‘In Nederland wordt een belangrijk deel (maar niet het merendeel) van de werkzaamheden
verricht met vervoer in Nederland, door Nederland en naar het Europese buitenland toe. De
Poolse werknemers krijgen hier hun instructies en staan hier onder gezag van Nico Mooy (NL).
Hier te lande hebben zij veelal hun standplaats te Milsbeek.’

787. Ook wijst de kantonrechter er nog op dat op de standplaats in Nederland een staking
is uitgebroken die alleen met Nico Mooy (NL) en niet met enig Pools bedrijf is uitgevochten.
En tot slot wordt een belang gehecht aan de vereenzelviging tussen het Nederlandse en Poolse
bedrijf omdat zij beiden dezelfde bestuurder hebben en het Poolse bedrijf geen andere
klanten dan het Nederlandse bedrijf heeft.
788. Het Hof Den Bosch volgt de kantonrechter in het oordeel dat de standplaats in
Nederland ligt, o.a. gelet op het feit dat, naast de rechtskeuze en sociale binding van
chauffeurs, ‘geen of nauwelijks een relatie bestaat met Polen als het gaat om de feitelijk
verrichte werkzaamheden in het kader van deze arbeidsovereenkomst.’ Uit de aard en opzet
van ‘de inleenconstructie als het centrum van de activiteiten’ leidt het Hof Den Bosch
vervolgens af dat met Nederland een zodanig nauwe band bestaat dat sprake is van Nederland
als het land van waaruit werknemers ter uitvoering met de arbeidsovereenkomst met Mooy
PL gewoonlijk zijn werk verricht ex artikel 6 lid 2 sub a EVO.
789. Hoewel op deze zaak veel aanmerkingen zijn te maken, is de zaak op dit punt in
overeenstemming met de rechtspraak van het Hof. Om te beginnen wordt het gewoonlijke
werkland toegepast op gelijktijdige werkzaamheden in verschillende landen in het
wegtransport, hetgeen bij collega’s van hetzelfde Hof Den Bosch in 2011 en 2012 nog mis ging
(zie hierboven). Daarnaast is het interessant op te merken dat zowel in eerste en tweede
aanleg belang wordt gehecht aan het aanknopingspunt rond de fysiek verrichte
vervoerswerkzaamheden bij de construering van de standplaats. Dit is in principe in
overeenstemming met de indiciënlijst uit de zaak Koelzsch. Wel wordt in deze lijst gewezen
op de plaats waar de werkzaamheden ‘hoofdzakelijk’ worden verricht. In casu gaat het om
een belangrijk deel, maar niet het merendeel van de werkzaamheden. Het is de vraag of dit
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kwantitatieve gegeven voldoende is om ‘hoofdzakelijk’ verrichte werkzaamheden aan te
nemen.
c. Hof Den Haag 22 oktober 2013
790. De zaak van het Hof Den Haag uit 2013 is een ander voorbeeld van de toepassing van
het gewoonlijke werklandbeginsel op arbeid in het wegtransport onder verwijzing naar de
zaak Koelzsch (en Voogsgeerd), en wel op een primair arbeidsmodel.1061/1062 De zaak gaat over
Engelse vrachtwagenchauffeurs (ongeveer 50) in dienst van een groot Nederlands
transportbedrijf (met ongeveer 500 werknemers) die vooral werken in en vanuit Engeland,
maar ook weleens in of vanuit Nederland. Het Nederlandse bedrijfstakpensioenfonds
goederenvervoer over de weg wilde deze Engelsen onderwerpen aan het bedrijfstakpensioen,
maar de werkgever stelt dat dit niet hoeft omdat de werkzaamheden in Engeland
plaatsvinden. De rechter in eerste aanleg gaat met de werkgever mee en oordeelt dat de
gewoonlijke werkplek in Engeland ligt. Ook acht de rechter niet een ander recht nauwer
verbonden, zodat het Engels recht het objectief toepasselijk recht is en blijft ex artikel 6 lid 2
sub a EVO.
791. Het Hof Den Haag laat dit oordeel in stand en acht, onder verwijzing naar de zaak
Koelzsch, waarde aan het feit dat de werkzaamheden grotendeels in en vanuit het VK
plaatsvinden; het belangrijkste deel van de arbeid verricht wordt in het VK, zoals het laden en
lossen van de vrachten; dat de chauffeurs hun opdrachten in het VK ontvangen; en dat de
chauffeurs na hun internationale ritten steeds terugkeren naar hun woonplaats in het VK.
Gelet daarop acht het Hof Den Haag het Engelse recht objectief toepasselijk via het
gewoonlijke werklandbeginsel ex artikel 6 lid 2 sub a EVO (art. 8 lid 2 Rome I). Expliciet acht
het Hof Den Haag de omstandigheden dat de Engelse chauffeurs in Nederlandse vrachtwagens
rijden, dat deze vrachtwagens in Nederland worden onderhouden en dat de rittenplanning
vanuit Nederland geschiedt in deze toets onvoldoende gewichtig. Dit zijn overigens ook geen
omstandigheden die in de zaak Koelzsch worden aangemerkt als mogelijk relevante factoren.
Onder verwijzing naar de zaak Voogsgeerd oordeelt het Hof Den Haag dat niet meer wordt
toegekomen aan het subsidiaire criterium, nu de gewoonlijk werkplek in het Verenigd
Koninkrijk ligt. Vervolgens overweegt het Hof Den Haag nog dat ook niet uit het geheel van de
omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomsten van de Engelse chauffeurs nauwer zijn
verbonden met Nederland zodat het Nederlandse recht van toepassing is.

1061

Hof Den Haag van 22 oktober 2013, JAR 2014, 85. Overigens werd de zaak Koelzsch in eerste aanleg nog niet
toegepast. Wellicht was de zaak Koelzsch nog te vers gelet op de datum ervan (15 maart 2011) en de datum van
het vonnis: Rb. Den Haag (Ktr. Delft) 9 juni 2011, JAR 2011, 176.
1062
Zie voor de toepassing van het werklandbeginsel op gelijktijdige werkzaamheden in primaire
arbeidsmodellen vóór de zaak Koelzsch eveneens: Hof Den Bosch van 20 september 2005; Hof Den Bosch 10 april
2007.
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792. Het Hof Den Haag heeft, evenals overigens de rechter in eerste aanleg, de zaak goed
opgebouwd en loopt keurig de aanknopingsladder van artikel 6 EVO af. In lijn met de
hierboven besproken zaak De Mooy en de meeste wegtransportrechtspraak van vóór de zaak
Koelszch wordt zowel in eerste als tweede aanleg het gewoonlijke werkland getoetst in de
context van het wegtransport. Bijna letterlijk wordt de indiciënlijst uit de zaak Koelzsch
toegepast (hoewel het het ‘laad’-criterium in die lijst ontbreekt), waarin eveneens de
hoofdzakelijk verrichte fysieke vervoerswerkzaamheden van belang werden geacht in de
construering van de standplaats in het Verenigd Koninkrijk.
793. Hoewel het Hof Den Haag niet verwijst naar de zaak Schlecker (hetgeen wellicht te
begrijpen is, gelet op het feit dat die zaak op dat tijdstip krap een maand oud was), is de
uitspraak van het Hof Den Haag, en overigens ook de uitspraak van de collega in eerste uitleg,
hiermee grotendeels in overeenstemming. Na het lokaliseren van een gewoonlijk werkland
wordt immers alsnog getoetst of misschien nog sprake is van een land dat nauwer verbonden
is met de arbeidsovereenkomst, terwijl belang wordt gehecht aan de in de zaak Schlecker
opgesomde ‘belangrijke factoren’. Zo wijst het Hof Den Haag op de aansluiting bij het Engelse
socialezekerheidsstelsel en het feit dat chauffeurs belastingplichtig zijn in Engeland. Wel wijst
het Hof Den Haag ook op factoren die niet zijn genoemd in de zaak Schlecker: de Engelse
woonplaats en het feit dat het belangrijkste deel van de arbeid werd verricht in Engeland.
d. Hof Arnhem-Leeuwarden 17 mei 2016 – Vos
794. De kort gedingzaak Vos bij het Hof Arnhem-Leeuwarden van 17 mei 2016 is in dit
rechtspraakoverzicht minder relevant omdat nauwelijks overwegingen worden gemaakt
inzake het objectief toepasselijk recht. Wel valt impliciet uit de zaak af te leiden dat het Hof
Arnhem-Leeuwarden, in navolging van de kantonrechter, uitgaat van een toepassing van het
gewoonlijke werkland in de context van arbeid in het wegtransport én dat beide rechters
vinden dat het gewoonlijke werkland niet in Nederland ligt.1063
795. Hoewel de casus iets ingewikkelder ligt, volstaat het hier op te merken dat Vos een in
Nederland gevestigde transportonderneming is van waaruit internationale
transportwerkzaamheden worden aangestuurd. Vos voert zelf transport uit met eigen
personeel en materieel, maar besteedt ook werk uit aan ondervervoerders. Het gaat hier om
tijdelijke en afwisselende werkzaamheden in het secundaire arbeidsmodel van de ‘charter’.
De ondervervoerders zijn in het buitenland gevestigd, waaronder de aan Vos gelieerde
vennootschappen Vosescu SRL (Roemenië) en UAB Vosas en UAB ITTL (Litouwen). Vast komt
te staan dat laden en lossen van goederen geschiedt door heel Europa en vrijwel allemaal in
andere landen dan Nederland, terwijl er veelal sprake is van groupagevervoer (dat wil zeggen
dat op een enkele rit vrachten van meerdere opdrachtgevers worden vervoerd en sprake is
1063

Hof Arnhem-Leeuwarden (kg.) 17 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3792 (Vos). Hier werd ook in eerste aanleg
vanuit gegaan: Rb. Overijssel (ktr. Zwolle) (kg.) 24 augustus 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3865 (Vos). Ik ben
betrokken geweest bij deze zaken aan de zijde van de FNV.
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van meerdere laad- en losadressen en verschillende landen). De chauffeurs die werkzaam zijn
voor deze ondernemingen krijgen niet volgens de Nederlandse cao of wet betaald. De FNV
vordert nakoming van het cao-loon op grond van de charterbepaling in de van toepassing
zijnde cao. In het geding wordt ervan uitgegaan dat de charterbepaling niet getoetst hoeft te
worden indien volgens het ipr, i.c. Rome I, het Nederlandse arbeidsrecht toepasselijk is,
aangezien de chauffeur dan integraal onder de werking van de cao valt.1064
796. Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de charterbepaling en de cao niet
toepasselijk is. Hieruit volgt eveneens dat evenmin wordt geacht dat Nederland het
gewoonlijke werkland kan zijn, hetgeen, zoals daarvan wordt uitgegaan in het geding, zou
leiden tot de integrale toepasselijkheid van de cao. Factoren die het Hof Arnhem-Leeuwarden
van belang achtte waren het feit dat; de aan Vos gelieerde vennootschappen in Roemenië en
Litouwen zelfstandig opererende vennootschappen zijn; de chauffeurs bij die
vennootschappen in dienst zijn; de opdrachten ritten betreft die buiten Nederland in Europa
worden geladen en gelost; de chauffeurs bij groupagevervoer niet alleen een van Vos
verworven opdracht van vervoer uitvoeren maar ook van andere (buitenlandse)
opdrachtgevers.
797. Puur gelet op de feiten die in rechte vast zijn komen te staan, lijkt een standplaats in
Nederland inderdaad moeilijk vast te stellen en wordt het uit Koelzsch volgende
standplaatscriterium m.i. correct toegepast. Er is immers geen sprake van een vast begin- of
eindpunt van de chauffeurs, er werd buiten Nederland geladen en gelost, de hoofdzakelijk
verrichte werkzaamheden vonden buiten Nederland plaats en het is onduidelijk waar de
chauffeurs instructies ontvingen. Hoewel de aanmerking van een standplaats in Nederland
vanuit intern sociaal concurrentie perspectief te verkiezen is, kan niet gezegd worden dat
Nederland een nauwst, of zelfs een nauw, verbonden rechtsstelsel van sociale en
economische inbedding is. Het in die omstandigheden via de schakel van artikel 8 Rome I
toepassen van de volledige brok van het Nederlandse arbeidsrecht zou disproportioneel zijn
geweest.
e. Hof Den Bosch 2 mei 2017 I, II –Van den Bosch/Silo-Tank
798. Een volgende zaak waarbij de aanknoping van het gewoonlijke werkland in het
wegtransport voorop wordt gesteld is de zaak bij het Hof Den Bosch inzake Szabo c.s./Van den
Bosch/Silo-Tank.1065 In de hieraan parallelle zaak die de FNV aanspande tegen Van den Bosch
wordt hiervan eveneens uitgegaan.1066 Hierna wordt ingezoomd op de zaak die de chauffeurs
1064

Dit zou volgen uit de charterbepaling zelf. Zoals volgt uit hoofdstuk 5 is dit conflitenrechtelijk gezien onjuist.
Art. 8 Rome I heeft immers geen dwingend, scoperules uitschakelend, effect. Werknemers in dienst van een
buitenlands transportbedrijf kunnen dan ook niet rechtsstreeks onder de cao vallen onder de vleugels van art. 8
Rome I.
1065
Hof Den Bosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1874. Zie voor de eerste aanleg: Rb. Oost-Brabant (ktr. Den
Bosch) 8 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:18. Ik ben betrokken geweest bij deze zaken aan de zijde van de FNV.
1066
Hof Den Bosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1873. Zie voor de eerste aanleg: Rb. Oost-Brabant (ktr. Den
Bosch) 8 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:19. Ik ben betrokken geweest bij deze zaken aan de zijde van de FNV.
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Szabo c.s. aanhangig maakten: deze zaak is immers illustratief voor een aantal
toepassingsproblemen van artikel 8 Rome I.
i.

Feiten

799. De in casu centraal staande internationaal actieve chauffeurs Szabo c.s. hebben de
Hongaarse nationaliteit en zijn formeel in dienst bij het Hongaarse transportbedrijf Silo-Tank.
Chauffeurs zijn onderworpen aan de Hongaarse sociale zekerheid en ook zijn zij daar
belastingplichtig. Silo-Tank rijdt charters voor o.a. het Nederlandse transportbedrijf Van den
Bosch op en vanaf een Nederlandse standplaats. Het gaat dus om het secundaire
arbeidsmodel van de charter, terwijl puur gelet op de feiten die zijn vast komen te staan
sprake lijkt te zijn van langdurige werkzaamheden op en vanaf de Nederlandse standplaats.
Het staat immers vast dat het chartervervoer in de betrokken periode plaatsvindt vanuit
Nederland (Erp), alwaar de ritten ook eindigen. Ook komt vast te staan dat chauffeurs
gedurende het gehele dienstverband vanuit Erp werken. Daarnaast blijkt uit de feiten dat in
Erp instructies worden gegeven en ontvangen en dienen de Hongaarse chauffeurs aldaar
vakantiedagen aan te vragen, terwijl daar vanuit werkgeverszijde eveneens de nodige
organisatie van de activiteiten plaatsvindt (incl. aansturing, planning, acquisitie en
boekhouding). Overigens behoren het Nederlandse als Hongaarse bedrijf tot hetzelfde
concern en worden de bedrijven bestuurd door dezelfde directeur.1067 Ook maken beide
bedrijven voor hun planning, orderverwerking, administratie, ICT en quality gebruik van
eenzelfde derde Nederlandse bedrijf, genaamd ‘Van den Bosch Company Services BV’. Eén en
ander duidt op een enigszins duurzaam verband tussen de chauffeurs en de standplaats in
Erp, waarbij kan worden aangenomen dat het in casu voor wat betreft het te identificeren
arbeidsmodel gaat om het langdurig verrichten van werkzaamheden op en vanaf de
standplaats van het uitbestedende transportbedrijf.
800. Chauffeurs krijgen Hongaars loon betaald en eisen in rechte jegens zowel Van den
Bosch als Silo-Tank loonbetaling conform het Nederlandse minimimum c.q. de Nederlandse
wegtransportcao.
Meer specifiek wordt jegens Van den Bosch gesteld dat dit de werkelijke werkgever is en dat
chauffeurs ‘slechts op papier in dienst zijn van Silo-Tank’. Jegens Silo-Tank wordt bepleit dat
het gehouden is op grond van artikel 8 lid 2 Rome I het Nederlandse wettelijke minimumloon
1067

Zeker in het begin van de procesvoering leek het duidelijk te gaan om een postbusbedrijf in Hongarije (ook
al was het wel een bestaand bedrijf in Hongarije dat was overgenomen door de Nederlandse bestuurder van Van
Den Bosch transporten). Later in de procedure werd het bedrijfsmodel vanuit werkgeverszijde steeds meer
gewijzigd en ‘geframed’ en zelfs zover dat het transportbedrijf in cassatieberoep stelt dat chauffeurs wellicht
vertrekken vanaf Erp, maar vervolgens hoog nomadisch doorheen de Unie rijden en zelfs niet terugkeren naar
Erp, gelet op de ‘wisselplaatsen’ (zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving van het nomadische arbeidsmodel en
zogenaamde ‘wisselplaatsen’). Het was overigens gek genoeg niet in het voordeel van de FNV om te pleiten dat
sprake was van een postbus. Dit zou de charterbepaling art. 44 uit de cao immers nutteloos maken omdat deze
bepaling zich voor de toepasselijkheid afhankelijk stelt van de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn,
hetgeen ingeval van een postbus via de Handhavingsrichtlijn niet toepasselijk kan zijn (zie hoofdstuk 10).
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te betalen, nu chauffeurs met name op ritten in en vanuit Nederland werkzaam zijn. Daarnaast
wordt op basis van de Detacheringsrichtlijn de toepassing van de cao lonen geëist.
ii.

In eerste aanleg

801. De kantonrechter leidt de beoordeling in met erop te wijzen dat Van den Bosch het
Hongaarse Silo-Tank heeft aangekocht met als doel voor haar transporten mede gebruik te
maken van Hongaarse chauffeurs om niet de Nederlandse lonen te hoeven betalen maar de
Hongaarse. Vervolgens overweegt de kantonrechter dat dit
‘een geoorloofd doel is uit het oogpunt van vrije mededinging op de Europese markt. Dit levert
dan ook niet zonder meer misbruik van identiteitsverschil op. Hetgeen [eisers] daarover
hebben gesteld gaat dan ook niet op.’

De kantonrechter benadrukt hierbij dat het onweersproken is gebleven dat Silo-Tank een
zelfstandige rechtspersoon is. Interessant is nog de volgende opmerking:
‘Dat Van den Bosch in de feitelijke uitvoering van de transporten wel werkgeversgezag
uitoefende, moge zo zijn, maar in het kader van de uitvoering van charters ligt het voor de
hand dat de opdrachtgever jegens de ingeleende arbeidskrachten dat gezag uitoefent.’

De vorderingen jegens Van den Bosch worden dan ook afgewezen.
802. Vervolgens staat Silo-Tank centraal. De kantonrechter overweegt dat het Nederlandse
recht toepasselijk is omdat daar het gewoonlijke werkland is gelegen op grond van artikel 8
lid 2 Rome I, terwijl geen sprake is van het door de transportondernemingen aangevoerde
‘uitzonderingsgeval’ zoals in de zaak Schlecker. Vervolgens stelt de kantonrechter toch vast
dat het in geding is waar de standplaats in casu kan worden gelokaliseerd, maar dat het niet
toekomt aan een bewijsopdracht inzake omdat het cao-loon reeds toegepast kan worden ex
de Detacheringsrichtlijn.1068
ii.

In tweede aanleg

803. In hoger beroep1069 wordt eveneens uitgegaan van een toepasselijkheid van het
werklandbeginsel ex artikel 8 lid 2 Rome I op het wegtransport, en dit keer onder
uitdrukkelijke verwijzing naar de zaak Koelzsch. Interessant genoeg komt het Hof Den Bosch
echter tot de tegenovergestelde conclusie als zijn collega in eerste aanleg, namelijk dat het
Hongaarse recht toepasselijk is.

1068

Deze overweging wordt uiteraard uitvoerig besproken onder het hoofdstuk waarin de interactie tussen Rome
I en de Detacheringsrichtlijn en de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op het wegtransport wordt
besproken.
1069
De vonnissen van 8 januari 2015 betroffen tussenvonnissen ten aanzien waarvan de rechter bij rolbeslissing
van 22 januari 2015 heeft bepaald dat tussentijds in hoger beroep mag worden gegaan.
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804. Het is interessant iets dieper in te zoomen op de onderliggende grieven van de
transportonderneming inzake. Hierin werd o.a. aangevoerd dat niet op basis van artikel 8
Rome I besloten kan worden tot de toepasselijkheid van het Nederlandse arbeidsrecht omdat
‘er geen aanleiding is om op de rechtsverhouding tussen een Hongaars bedrijf en Hongaarse
werknemers, die wonen in Hongarije en voor de sociale zekerheid en de verschillende
pensioen-, ziektekostenverzekerings-, en invaliditeitsregelingen zijn aangewezen op Hongarije
en waarvan de diensten altijd aanvangen en eindigen in Hongarije een ander recht dan het
Hongaarse recht toe te passen’.

Daarnaast zou op grond van artikel 8 lid 2 Rome I niet kunnen worden bepaald welk recht van
toepassing is omdat de chauffeurs hun arbeid niet in één land verrichten, maar in veel
verschillende landen in Europa.
805. Het Hof Den Bosch gaat (terecht) voorbij aan deze laatste redenering, onder verwijzing
naar de zaak Koelzsch, maar oordeelt niettemin dat Hongarije het gewoonlijke werkland is,
terwijl direct daarachter tussen haakjes wordt opgemerkt dat de arbeidsovereenkomst
daarmee in elk geval het nauwst verbonden is; één en ander gelet op de zaak Schlecker.
Het Hof Den Bosch acht het hierbij van belang dat Silo-Tank in Hongarije is gevestigd en niet
alleen transporten verzorgt voor Van den Bosch (althans dit is onweersproken gebleven),
terwijl de chauffeurs allen Hongaren zijn die arbeidsovereenkomsten hebben met Silo-Tank.
Voorts wonen zij in Hongarije, alwaar zij eveneens onderworpen zijn aan de sociale zekerheid
en belastingplichtig zijn. Het is vervolgens onvoldoende gemotiveerd bestreden dat
chauffeurs regelmatig na transporten terugkeerden naar Hongarije en vanuit daar weer te
werk werden gesteld. Ook merkt het Hof Den Bosch op dat zij vanaf het moment van vertrek
vanuit hun woonplaats in Hongarije naar de opstapplaats loon ontvingen. Vervolgens staat
vast dat de door Silo-Tank in opdracht van Van den Bosch gereden internationale ritten,
waarop de chauffeurs werden ingezet, voor slechts een beperkt deel in tijd en kilometrage in
Nederland werden uitgevoerd. Het Hof Den Bosch overweegt vervolgens expliciet:
‘In het licht van het vorenstaande legt de omstandigheid dat de betreffende internationale
ritten als zodanig in de relevante periode werden uitgevoerd vanuit Erp en aldaar weer
eindigden en dat wellicht ook instructies werden gegeven vanuit Van den Bosch onvoldoende
gewicht in de schaal om aan te knopen bij Nederland als het gewoonlijke werkland in de zin
van artikel 6 EVO respectievelijk artikel 8 Rome I’.

iii.

Waardering

806. Hoewel de redenering niet uitblinkt in helderheid, lijkt het erop alsof het Hof Den
Bosch de correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome I toepast, terwijl tegelijkertijd wordt beslist
dat Hongarije het gewoonlijke werkland is. Het Hof Den Bosch gaat op die manier eigenlijk
voor twee ankers liggen, waarbij de aanknopingspunten die relevant zijn bij artikel 8 lid 2 en
artikel 8 lid 4 Rome I gemengd door elkaar heen worden gebruikt om te komen tot het
Hongaarse arbeidsrecht.
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807. Ten aanzien van de toepassing van de correctieclausule op de concrete casus kan een
aantal vaststellingen worden gedaan. Ten eerste is het Hof Den Bosch het kennelijk oneens
met de hierboven aangestipte gedachte dat er in theorie wellicht een andere toepassing en
invulling van de correctieclausule dan voorgeschreven in de zaak Schlecker zou kunnen
bestaan indien sprake is van een situatie waarin de interne sociale concurrentieproblematiek
speelt. Ten tweede acht het Hof Den Bosch de zaak Schlecker waarin een grensarbeiderscasus
centraal staat, één op één relevant voor het wegtransport (zie ook al hierboven).
Eén en ander brengt met zich mee dat de in dit hoofdstuk aangestipte ‘gevaren’ van de
toepassing van de correctieclausule en de door het Hof aangemerkte ‘belangrijke factoren’ op
de atypische wegtransportsector effectief werkelijkheid zijn geworden in deze zaak. De
standplaats zoals dit is uitgelegd in de zaak Koelszch lijkt in casu m.i. immers onmiskenbaar in
Nederland te lokaliseren, hetgeen zou leiden tot een verwijzingsresultaat van het nauwst
verbonden rechtsstelsel van sociaal en economische inbedding, terwijl daarvan via de
correctieclausule met de specifieke Schlecker-invulling wordt afgeweken ten gunste van het
Hongaarse rechtsstelsel dat niet de nauwste, en evenmin een nauwe, band van sociaal en
economische inbedding waarborgt. De interne sociale concurrentie die Nederland ondervindt
als gevolg van dit verwijzingsresultaat is niet gerechtvaardigd.
808. Ten aanzien van de toepassing van het standplaatscriterium is vervolgens een aantal
toepassingsproblemen vast te stellen. Naast het feit dat Hongarije toch moeilijk het ‘centrum
van de werkzaamheden’ kan worden genoemd, is het hier met name interessant dat de
chauffeurs in casu gedurende het gehele dienstverband vanuit Erp werkten. Er werd dus
helemaal niet, ook niet voorafgaand, vanuit Hongarije gewerkt. Hoewel artikel 8 Rome I in
principe niet expliciet lijkt te vereisen dat bijvoorbeeld voorafgaand aan een eventuele
detachering (i.c. charter) in een herkomstland wordt gewerkt, dient met dit herkomstland wel
een nauwe band te bestaan om daar een standplaats te kunnen lokaliseren.
Hier kan een vergelijking gemaakt worden met de hierboven besproken nationale rechtspraak
inzake de aanneming met het oog op directe detachering. In veel van deze zaken wordt veelal
het ontvangstland aangemerkt als gewoonlijk werkland omdat het dienstverband enkel op het
grondgebied van het ontvangstland is uitgevoerd, terwijl sprake is van een zwakke band met
het herkomstland. Dit wordt zowel in interne sociale concurrentiecontext als in een meer
neutralere context toegepast. Indien inderdaad een nauwe band met het herkomstland
ontbreekt, lijkt het standplaatscriterium in deze rechtspraak correct te worden toegepast. Het
zou vanuit interne sociale concurrentie perspectief wellicht aan te bevelen zijn om in een
sectorspecifieke conflictregel te verduidelijken dat in het geval dat gedurende een
dienstverband enkel wordt gewerkt op en vanaf het grondgebied van één lidstaat, de
aanmerking van de standplaats in dat land een gegeven is.
809. Een ander toepassingsprobleem blijkt uit de vraag hoe en waar het begin- en eindpunt
van een transport gelokaliseerd kan worden. In de Koelzsch-indiciënlijst wordt meer specifiek
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gesproken van: ‘de plaats van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht’ en ‘de
plaats waar de werknemer na zijn opdrachten terugkeert’. Wordt hierbij telkens afgestemd
op de specifieke transportrit, of moet de situatie in het grotere geheel worden bezien?
Het Hof Den Bosch lijkt voor dit laatste te gaan door te overwegen dat de chauffeurs
‘regelmatig na transporten terugkeerden naar Hongarije en van daaruit weer te werk werden
gesteld’.1070 Inderdaad biedt de Koelzsch-indiciënlijst hier strikt gezien ruimte voor, alhoewel
het in algemeen natuurlijk wel gaat om het vaststellen van het ‘centrum van de
werkzaamheden’, hetgeen enige verbeeldingskracht vergt om dit in Hongarije te lokaliseren.
Een verduidelijking ten aanzien van de Koelzsch-indiciënlijst kan aangewezen zijn.
810. In dit kader is de slotredenering van het Hof Den Bosch nog interessant. Hierin wordt
immers letterlijk gesteld dat het feit dat de begin- en eindpunten van de internationale ritten
in Erp gelokaliseerd kunnen worden en waar ook instructies werden gegeven vanuit Van den
Bosch ‘onvoldoende gewicht in de schaal legt’ om aan te knopen bij het gewoonlijke werkland
ex artikel 8 lid 2 Rome I. Deze omstandigheden schuren dicht aan bij de in de zaak Voogsgseerd
gegeven subregel. In die subregel ging het meer specifiek om enerzijds een plaats van waaruit
de werknemer transportopdrachten verricht en anderzijds waar de werknemer instructies
ontvangt. Gelet op de digitalisering is het onduidelijk in hoeverre de instructies in het
onderhavige geval ook zijn ontvangen op de standplaats in Erp, maar eveneens gelet op het
ontbreken van enige andere standplaats lijkt het veilig hiervan uit te gaan. Dit had voor het
Hof Den Bosch voldoende reden kunnen zijn om de standplaats in Nederland te lokaliseren,
zonder dat dit in cassatie nog, afgezien van motiveringsproblemen, aangetast zou kunnen
worden.
811. Tot slot wijs ik op een belangrijk element in de redenering van het Hof Den Bosch. Het
wordt namelijk benadrukt dat het niet voldoende is weersproken dat de charters niet exclusief
voor Van den Bosch werden uitgevoerd.1071 Het zou dan eerder kunnen gaan om normale en
niet abusievelijke/spot charteractiviteiten, waarbij wellicht geen nauwe band met Nederland
bestaat om de toepassing van de cao te rechtvaardigen.
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Het Hof Den Bosch ging er hierbij overigens vanuit dat chauffeurs loon krijgen vanaf het moment dat ze gaan
rijden in Hongarije. Dit lijkt een misvatting. In casu ging het namelijk om reiskosten van Hongarije naar Nederland
en niet om loon dat wordt verkregen in de uitvoering van hun transportopdrachten in en vanuit Nederland. Maar
zelfs in het geval dat het wel loon geweest zou zijn, zou deze omstandigheid irrelevant moeten zijn indien dit niet
overeenstemt met de werkelijke situatie dat er feitelijk vervoersactiviteiten vanuit Hongarije werden verricht (en
het niet enkel de pendel tussen Hongarije en Nederland betroft).
1071
Overigens valt nog te betwijfelen in hoeverre werkelijk geoordeeld kan worden dat het onvoldoende
weersproken is dat de ritten niet exclusief voor Van den Bosch werden uitgevoerd. Uit de producties van de zaak
blijkt immers dat hierover wel degelijk het één en ander is gesteld. Zo is gesteld ‘dat het onjuist is dat Silo Tank
voor andere vennootschappen rijdt dan voor Van den Bosch’. Ook wordt gewezen op stukken uit de parallelle
FNV procedure waarin de financieel directeur van Van den Bosch heeft verklaard dat de inkomsten ‘voor
Hongarije’ uit rechtstreekse opdrachten ‘uiterst beperkt’ zijn. Dit is ook als motiveringsklacht aangevoerd in
cassatie.
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Mijns inziens lijkt echter (meer dan) voldoende uit de feiten te volgen dat sprake is van een
meer duurzame c.q. structurele band met Nederland, gelet alleen al op het feit dat Erp voor
de chauffeurs gedurende hun gehele dienstverband het begin- en eindpunt vormt voor de
transportritten: het lijkt niet moeilijk ertoe te besluiten dat daar het centrum van de
werkzaamheden is gelegen. Wel volgt het inderdaad ook uit de feiten dat de werkzaamheden
voornamelijk buiten Nederland plaatsvinden. Dat hieraan belang wordt gehecht is in
overeenstemming met de indiciënlijst uit de zaak Koelzsch.
812. Inmiddels is cassatieberoep ingesteld tegen deze (en de andere parallelle) zaak,
hetgeen ten tijde van schrijven wacht op behandeling door de Hoge Raad. Beide partijen
hebben verzocht om het stellen van een prejudiciële vraag. Op 7 september 2018 heeft de
Procureur Generaal van de Hoge Raad hiertoe ook geconcludeerd. Indien de Hoge Raad dit
doet is het de verwachting dat pas duidelijkheid wordt verkregen midden of eind 2019.
f.

Rechtbank Rotterdam 4 juni 2018

813. In de laatste in dit rechstpraakoverzicht te bespreken wegtransportzaak in kort geding
van de rechtbank Rotterdam van 4 juni 2018 wordt het gewoonlijk werklandbeginsel uit artikel
8 lid 2 Rome I, inclusief Koelzsch-uitleg, strak toegepast op de hoog mobiele werkzaamheden
in het wegtransport.1072 Centraal staat het specifieke top segment arbeidsmodel. Het betreft
Britse, en in het Verenigd Koninkrijk woonachtige, chauffeurs die internationaal transport
verrichten voor het in Nederland gevestigde transportbedrijf Visbeen. De chauffeurs zijn
onderworpen aan de Britse sociale zekerheid. In de arbeidsovereenkomst wordt het Verenigd
Koninkrijk als standplaats aangeduid en is een rechtskeuze gemaakt voor het Engelse recht.
De ritten liggen versnipperd over het Verenigd Koninkrijk, België en Nederland, terwijl zij
worden verricht op een Nederlandse transportvergunning. De kort geding rechter acht het
bewezen dat 70% van de ritten wordt verricht in het Verenigd Koninkrijk. De chauffeurs
gebruiken hun huis in het Verenigd Koninkrijk als standplaats, alwaar ze parkeren in het
weekend en van daaruit op maandag weer vertrekken. Voor het overige komt vast te staan
dat de plaats waar de wagens onderhouden worden, de plaats van aansturing en planning en
de plaats van waaruit de loonbetalingen worden verricht allemaal in Nederland te lokaliseren
zijn. De vakbond FNV vordert naleving van de Nederlandse wegtransportcao op deze
chauffeurs.
814. Na het aanhalen van artikel 8 Rome I en de zaak Koelszch, past de kort geding rechter
één en ander toe op de feiten en komt tot het oordeel dat de feiten ‘meer aanknopingspunten
[geven] met het Verenigd Koninkrijk dan met Nederland, zodat aangenomen moet worden
dat de bodemrechter op basis van deze gegevens zal oordelen dat Engels recht van toepassing
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Rb. Rotterdam (ktr.) (kg.) 4 juni 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:6877 (Visbeen).
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zou zijn geweest als geen rechtskeuze zou zijn gedaan’.1073 Dit vormt m.i. een correcte
toepassing van het standplaatscriterium uit de zaak Koelzsch.
3. Tussenwaardering
815. Uit het rechtspraakoverzicht blijkt dat het standplaatscriterium telkens wordt
toegepast op de hoog mobiele werkzaamheden in het wegtransport. Dit was ook al het geval
vóór de zaak Koelzsch. In twee situaties ging dit nog ‘mis’ waar de secundaire
aanknopingsfactor van de vestiging ex artikel 8 lid 3 Rome I werd toegepast, maar hier was
sprake van een primair arbeidsmodel zonder enig element van interne sociale concurrentie,
terwijl de partijen het al eens waren over de toepasselijkheid van het Nederlands recht. In die
zin diende de toepassing van de secundaire aankopingsfactor eerder als een snelle manier om
tot de toepasselijkheid van het Nederlandse arbeidsrecht te komen. Van een echt
toepassingsprobleem inzake artikel 8 lid 3 Rome I blijkt dus niet in de Nederlandse
rechtspraak. Wel kan de enkele aanwezigheid van artikel 8 lid 3 Rome I met name in de
Nederlandse rechtspraktijk relatief gevaarlijk zijn. In vergelijking met België, geldt in
Nederland een striktere contractuele benadering van arbeidsverhoudingen, hetgeen er dan
ook voor zou kunnen zorgen dat indien het artikel 8 lid 3 Rome I zou moeten worden toegepast
op een specifiek geval, in elk geval niet gerekend kan worden op een eventuele nuance zoals
in België, hetgeen op zichzelf in uitgangspunt negatieve implicaties kan meebrengen vanuit
het oogpunt van interne sociale concurrentie.1074
816. In vergelijking met de Belgische rechtspraak, vormt de Nederlandse rechtspraak een
waardevoller bron om de toepassing van artikel 8 Rome I en de systematiek ervan te
analyseren. Sowieso spelen de zaken zich af in civielrechtelijke context, waardoor dieper
wordt ingegaan op de ipr aspecten. Daarnaast lopen de onderliggende casus uiteen, waarbij
tevens primaire, secundaire en specifieke arbeidsmodellen voorkomen.
817. In het algemeen volgt uit deze rechtspraak een strakke toepassing van artikel 8 Rome
I en wordt de uitleg die daaraan is gegeven door het Hof in de zaak Koelszch (en Voogsgeerd)
nauw aangehaald en gevolgd. Dit zorgt telkens voor een minutieus toegepaste toets inzake de
lokalisatie van de standplaats. Wel zorgt het hoog feitelijke karakter van de toetsen ook in de
Nederlandse rechtspraak voor toepassingsproblemen, hetgeen met name blijkt uit de zaak
Van den Bosch/Silo-Tank. Hoewel de correctieclausule strikt in overeenstemming met de zaak
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Vervolgens verbindt de kort geding rechter hieraan direct de conclusie dat ‘de volgens Nederlands recht
toepasselijke cao op deze chauffeurs niet van toepassing is’. Dit is ietwat kort door de bocht, gelet op het feit dat
deze algemeen verbindend verklaarde cao via artikel 9 Rome I wellicht toepasselijk zou kunnen zijn. Dit is ook
door de FNV aangevoerd. Omdat zij er ook wel vanuit gingen dat de gewoonlijke werkplek in het Verenigd
Koninkrijk te lokaliseren zou zijn, bepleitten zij op basis van de scoperules van de cao de toepasselijkheid ervan.
Hoewel in kort geding, had het voor de hand gelegen dat de rechter hierover een oordeel zou geven.
1074
Verg. voor een ander geluid wel nog de ‘gelijke behandelingstoets’ Rb. Noord-Nederland (ktr. Assen) (kg.) 7
februari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:343 (Brinkman Trans). Het hoger beroep is nog hangende. Hierna in
hoofdstuk 9 wordt één en ander uitgebreider besproken.
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Schlecker wordt toegepast, bestaan er problemen in de redenering ten aanzien van de
standplaats. De specifieke toepassingsproblemen worden hierna nog op een rijtje gezet.
Een keerzijde van de strakke toepassing van artikel 8 Rome I is dat de ten aanzien van dat
artikel geldende knelpunten ten opzichte van de interne sociale concurrentieproblematiek
ook in de rechtspraak is terug te vinden. De zaak Van den Bosch/Silo-Tank vormt een
voorbeeld van het feit dat het strikte toepassen van de correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome
I en de uitleg daaraan in de zaak Schlecker op een wegtransportcasus vanuit het oogpunt van
interne sociale concurrentie kan leiden tot ongerechtvaardigde verwijzingsresultaten.
818. In vergelijking met de Belgische rechtspraak is het veiliger om op basis van de
Nederlandse rechtspraak enige algemene vaststellingen te doen. Zo blijkt dat de rechtskeuze
amper een rol speelt en soms direct wordt genegeerd bij het achterhalen van het toepasselijk
arbeidsrecht. Indien een rechtskeuze is gemaakt, wordt standaard de objectieve
aanknopingsladder afgelopen om te bezien in hoeverre een ander rechtsstelsel in
minimumbescherming kan voorzien. Er bestaan dus geen misverstanden, zoals bijvoorbeeld
bij de Luxemburgse gerechten in de zaak Koelszch, over de noodzaak altijd nog het objectief
toepasselijk arbeidsrecht vast te moeten stellen ingeval een rechtskeuze is gemaakt. Verder
staat vast dat het werklandbeginsel ruim wordt toegepast. De tijdelijkheidsfictie speelt geen
rol en het vestigingscriterium blijkt ongevaarlijk in de interne sociale
concurrentieproblematiek maar één en ander heeft te maken met de onderliggende casus.
Tot slot toetsen de Nederlandse rechters vaak aan de correctieclausule, hetgeen ook werd
verlangd door de onderliggende casus.
D. TOEPASSINGSPROBLEMEN OP EEN RIJ
1. Algemene vaststellingen Belgische en Nederlandse rechtspraak
819. In zowel de Belgische als Nederlandse rechtspraak is het standplaatscriterium
toegepast op gelijktijdige werkzaamheden in verschillende landen.1075 In een paar Belgische
zaken wordt wel nog belang gehecht aan het vestigingscriterium, hetgeen lijkt voort te komen
uit de verwarring die heerst ten aanzien van het zelfstandig karakter van enerzijds het
arbeidsrecht en anderzijds de sociale zekerheid. Hier kan het Unierecht op zichzelf weinig aan
doen. Gelet hierop was het voorstel van codificatie van de zaak Koelzsch in Belgische
wetgeving zo gek nog niet.1076 Sensibilisering lijkt hier aangewezen.
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In de rechtspraak van vóór Koelzsch werd in beide landen reeds overwegend inspiratie gezocht bij de
bevoegdheidsrechtspraak van het Hof inzake Mulox enz… Indien dan nog een vraag van conflictenrecht
openstond, werd deze uitleg direct doorgetrokken en is er dus sprake van een totale Gleichlauf tussen beide
rechtsgebieden.
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In de inleiding van deze studie werd dit voorstel kort aangestipt. Het ontwerp zag tamelijk eenzijdig op de
codificatie van de zaak Koelzsch, zonder recht te doen aan de overige verwijzingssystematiek van artikel 8 Rome
I. Na een negatief advies van de Raad van State werd dit ingetrokken. Voorontwerp van wet tot regeling van
bepaalde aspecten tot bepaling van het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst van de

369

820. Gewoonlijk gaat het in de nationale rechtspraak bij de toepassing van het
standplaatscriterium om de zoektocht naar het centrum van de werkzaamheden, waarbij de
‘van waaruit’-regel belangrijk is. Van toepassingsproblemen inzake bijvoorbeeld het niet
willen toepassen van het standplaatscriterium op gelijktijdige werkzaamheden blijkt niets.1077
821. Evenmin blijken toepassingsproblemen te bestaan in de waardering van enkele
typische wegtransportelementen. Met het oog op de Belgische en Nederlandse rechtspraak
kan hier gedacht worden aan elementen inzake de transportvergunning; het kenteken van de
vrachtwagen; de plaats waar de tachograaf wordt uitgelezen; de plaats waar de vrachtbrieven
worden opgemaakt en afgegeven. Aan deze elementen wordt terecht nauwelijks tot geen
waarde gehecht. Met name het kenteken heeft geen enkele voorspellende waarde wat betreft
het uiteindelijk vast te stellen arbeidsrecht. In bijna alle besproken Belgische en Nederlandse
zaken verschilt het uiteindelijk toepasselijk geachte arbeidsrecht met het land waarnaar het
kenteken verwijst. De aanknopingswaarde van de kenteken is ook, zeker na de liberalisatie en
de talloze mogelijkheden van het gebruik van buitenlands gekentekende vrachtwagens via
leasen, huren of uitlenen, minimaal. De elementen van de tachograaf en vrachtbrieven
kunnen met name van belang zijn om te achterhalen waar het kloppend hart van de
onderneming zit, maar zijn eveneens manipuleerbaar en doen er in principe niet toe bij de
bepaling van de standplaats van de chauffeur. Het gaat er immers om waar de werknemer zijn
werkzaamheden organiseert en niet de werkgever.
822. Van het in dit hoofdstuk besproken probleem inzake de toepassing van de in de zaak
Schlecker aangemerkte ‘belangrijke factoren’ op de wegtransportsector is effectief sprake in
de zaak Silo-Tank/Van den Bosch. Dit bevestigt het ongeschikte karakter van deze ‘belangrijke
factoren’ voor de atypische wegtransportsector. Zoals hierboven al werd opgemerkt, dient
het belang van deze factoren bij de ontwikkeling van een sectorspecifieke regel genuanceerd
te worden.
2. Specifieke toepassingsproblemen ten aanzien van de standplaats
823. De Belgische luchtvaartzaak Ryanair en de Nederlandse zaak Van den Bosch/Silo-Tank
zijn illustratief voor enkele toepassingsproblemen ten aanzien van het standplaatscriterium
uit artikel 8 lid 2 Rome I. In deze paragraaf staan specifieke toepassingsproblemen rond het
standplaatscriterium en de Koelzch-indiciënlijst centraal.
a. Plaats van waaruit de werknemer transportopdrachten verricht
824. De plaats van waaruit de werknemer transportopdrachten verricht is het eerste
aanknopingspunt dat het Hof noemt in de Koelzsch-indiciënlijst. Gelet op de overkoepelende
toets naar het centrum van de werkzaamheden van de chauffeur, ligt het voor de hand dat dit
werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van een transportwerkzaamheid van 3 oktober 2016
2016A74770.010.
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Dit kwam wel naar voren in een interview met een ambtenaar van het FOD Sociale Werkgelegenheid.
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punt verwijst naar de plaats waar de werknemer effectief de transportopdrachten aanvangt,
zonder bijvoorbeeld nog verplaatsingen te maken van de woonplaats naar de standplaats om
vervolgens de transportopdrachten aan te vangen.
Het Hof Den Bosch in de zaak Van den Bosch/Silo-Tank lijkt echter toch de verplaatsing vanuit
de woonplaats mee te rekenen, hoewel het onduidelijk is in hoeverre het Hof Den Bosch
specifiek toetste aan de standplaats ex artikel 8 lid 2 Rome I of redeneerde in het kader van
de correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I.
825. Een dergelijke lezing laat het herkomstland/woonland van chauffeurs onterecht een
belangrijke rol spelen in de toets van de standplaats ex artikel 8 lid 2 Rome I. Bovendien zou
deze lezing het toelaten dat de effectieve standplaats relatief gemakkelijk omzeild kan worden
door het betalen van loon voor de reistijd van werknemers tussen de woonplaats en de
standplaats. Dit is niet in overeenstemming met de lijn die het Hof in de zaak Ryanair-Crewlink
heeft uitgezet, waarin het expliciet de instrumentalisatie van aanknopingsfactoren en
‘ontwijkingsstrategieën’ als onwenselijk aanmerkt.
b. Plaats waar de werknemer instructies voor de opdrachten ontvangt
826. De plaats waar de werknemer instructies voor de opdrachten ontvangt is het tweede
element uit de Koelzsch-indiciënlijst. Het woord ‘ontvangen’ stelt duidelijk de chauffeur en
zijn/haar locatie centraal. In een aantal zaken achtten de rechters echter ook de
omstandigheid van belang dat de instructies worden gegeven vanuit de plaats van de
werkgever. Dit stelt de plaats van de organisatie van de werkgever centraal. Dit geeft op zich
niet indien deze plaats samenvalt met de standplaats van de werknemer, en in zoverre een
sterke nauwe band kan worden geconstrueerd. Dit kan echter nadelig werken indien het
centrum van de werkgever uiteenloopt met de werkelijke standplaats van de chauffeur. Een
voorbeeld hiervan is de Belgische luchtvaartzaak Ryanair: de Arbeidsrechtbank achtte o.a. het
feit dat Ryanair de werkzaamheden organiseert in Ierland van dermate gewicht dat niet
gesproken kon worden van een standplaats in België.
827. Deze omstandigheid zou er in de toets naar de standplaats van de werknemer ex artikel
8 lid 2 Rome I niet toe mogen doen. Los nog van het manipulatiegevaar, haakt het Hof de ‘van
waaruit’-regel immers expliciet aan aan de standplaats van de werknemer en niet aan de
vestiging van de werkgever. In het kader van de standplaats van de werknemer kunnen
zodoende enkel gezichtspunten relevant zijn die zien op de localisatie van die plaats. De
organisatie van de werkgever staat hier los van.
c. Plaatsen waar het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht
828. Het vierde element uit de Koelzsch-indiciënlijst spitst zich toe op de plaats waar het
vervoer hoofdzakelijk wordt verricht. Dit is in het begin van dit hoofdstuk relatief uitgebreid
behandeld. Uit de nationale rechtspraak volgt niet bepaald een bestendige lijn bij de uitleg
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van dit gezichtspunt. In de Nederlandse rechtspraak worden in een aantal zaken, in lijn met
het de noodzaak van het ‘hoofdzakelijk’ zijn van de verrichte werkzaamheden, marginale
werkzaamheden niet relevant geacht in de toets van de construering van een standplaats.
Maar in een andere zaak telt het in die toets al mee dat voor een belangrijk deel, maar niet
het merendeel, in een land wordt gewerkt.
829. Een belangrijker toepassingsprobleem ligt echter in het feit dat in de Belgische
luchtvaartzaak Ryanair heel ‘Europa’ als maatman wordt genomen, en niet een enkel land,
voor de localisering van de hoofdzakelijke vervoerswerkzaamheden.1078 Op die manier is het
gemakkelijk dergelijke werkzaamheden te lokaliseren, hetgeen bovendien veelal buiten de
standplaats zal liggen. Afhankelijk van de concrete situatie kan dit ongunstig zijn voor de
interne sociale concurrentieproblematiek. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin in een
secundair arbeidsmodel wordt gewerkt in het hogere lonen land van de standplaats, maar ook
hoog versnipperd in andere landen. Het zou eerder besloten kunnen worden dat de
werkzaamheden in het land van de standplaats hoofdzakelijk zijn, in vergelijking met de
overige hoog versnipperde werkzaamheden in elk apart land elders dan indien het wordt
vergeleken met de hoog versnipperde werkzaamheden in Europa als geheel.
d. Plaatsen waar de goederen worden gelost
830. De plaatsen waar de goederen worden gelost vormt het vijfde element in de Koelzschindiciënlijst. Er blijkt niet specifiek van toepassingsproblemen. In de meeste rechtspraak
worden deze losplaatsen overigens in één adem getoetst met de laadplaatsen. Dit nuanceert
de omissie van het Hof om de losplaatsen niet in de indiciënlijst op te nemen (zie hierboven).
e. Plaats waarnaar de werknemer na de opdrachten terugkeert
831. Tot slot wordt wordt in de indiciënlijst verwezen naar de plaats waarnaar de
werknemer na de opdrachten terugkeert. Het Hof Den Bosch lijkt dit in de zaak Van den
Bosch/Silo-Tank, net als ten aanzien van het beginpunt van de transportrit, op te vatten als
zijnde het herkomstland waar chauffeurs regelmatig naar terugkeren. Om dezelfde redenen
als werd aangevoerd bij het beginpunt van de transportrit is dit onjuist en onwenselijk.
f.

Een duidelijk aanknopingspunt

832. Het Hof benadrukt in de zaak Koelzsch dat het bij de lokalisering van de standplaats
moet gaan om ‘een duidelijk aanknopingspunt’ (‘un rattachement significatif’). De
Arbeidsrechtbank Charleroi lijkt hieruit echter af te leiden dat werkelijk elk aanknopingspunt
naar hetzelfde land moet verwijzen, of althans dat het moet gaan om ‘un rattachement
prépondérante’. Dit lijkt een onnodig verzwarend element in de toets naar de standplaats.
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Arbeidsrechtbank Charleroi: ‘Il faut également vérifier quels sont les lieux où le transport est principalement
effectué (Europe).’
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833. Andersom lijkt het Hof Den Bosch in de zaak Van den Bosch/Silo-Tank niet veel belang
te hechten aan een duidelijk vaststaande standplaats, gelet op de aanmerking van de
standplaats in Hongarije.
g. Conclusie
834. Indien geen sectorspecifieke conflictregel wordt ontworpen, is het gelet op de zojuist
besproken toepassingsproblemen, aan te bevelen enkele verduidelijkingen, verdere
richtlijnen of correcties door te voeren, zodat bij de toepassing van het standplaatscriterium
meer rekening kan worden gehouden met de interne sociale concurrentieproblematiek en de
waarborg dat het leidt tot het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de werknemer sociaal
en economisch is ingebed.
835. Ten eerste dient verduidelijkt te worden dat de verplaatsing vanaf de
woonplaats/verblijfplaats naar de standplaats niet meetelt bij de vaststelling van waaruit de
werknemer de transportopdrachten aanvangt. Vervolgens kan benadrukt worden dat de
plaats waar de werkgever instructies geeft c.q. gezag uitoefent irrelevant is in de toets van
artikel 8 Rome I, terwijl het evenmin gaat om de organisatie van de werkzaamheden door de
werkgever maar door de werknemer. Daarnaast moet verduidelijkt worden dat de
hoofdzakelijke werkzaamheden per land gelokaliseerd moeten worden en niet per Uniebreed
geografisch gebied. Eventueel kan toegevoegd worden dat de laadplaatsen ook van belang
zijn in de toets. Tot slot dient alle twijfel weggenomen te worden omtrent de plaats waarnaar
de werknemer terugkeert na de transportopdracht en de directe koppeling daarvan aan de
standplaats, zonder dat dit uitgerekt kan worden naar (de woonplaats in) het herkomstland.
836. Daarnaast moet vaststaan dat de lokalisatie van een standplaats een duidelijke
aanknoping moet mee brengen, zonder dat perse alle factoren zoals bijvoorbeeld genoemd in
de Koelzsch-indiciënlijst moeten wijzen naar één bepaald land. Vervolgens kan het een idee
zijn om in de specifieke situatie waarin enkel wordt gewerkt op en vanaf één bepaald
grondgebied (bijv. in geval van de aanneming met het oog op directe detachering) erin te
voorzien dat het ‘tijdelijke’ ontvangstland direct wordt aangemerkt als standplaats.1079

VII. CONCLUSIES
1. De vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht ex artikel 8 Rome I in het
wegtransport
837. Het ruime artikel 8 Rome I, en de uitleg die het Hof daaraan heeft gegegeven, leent
zich goed voor een toepassing op de atypische wegtransportsector zonder dat er in dat kader
noemenswaardige toepassingsproblemen spelen. De in het vorige hoofdstuk vastgestelde
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Hier wordt alvast opgemerkt dat dit consequenties kan hebben voor de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn en dat hiermee rekening moet worden gehouden bij het voorstel tot aanpassing van de
bilaterale conflictregel (zie hoofdstuk 8).
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uitgangspunten ten opzichte van het regime van artikel 8 Rome I en hoe het toepasselijk
arbeidsrecht in het algemeen moet worden vastgesteld, gelden in principe dan ook één op
één voor het wegtransport.
838. In dat verband biedt het ruime standplaatscriterium ex artikel 8 lid 2 Rome I ruimte
voor veel typegevallen in het wegtransport. Uit de nationale rechtspraak blijkt dat dit
criterium wordt toegepast op de wegtransportsector, met uitzondering van een aantal zaken
maar daarin leidde de toepassing van het vestigingscriterium dan wel de correctieclausule niet
tot een ander verwijzingsresultaat.
Tegelijkertijd betekent dit dat de nadelen van een hoog feitelijke toets, hoewel een dergelijke
toets van bijzonder belang is voor de uiteenlopende werkzaamheden in het wegtransport en
het kunnen bieden van een beoordeling op maat, ook in het wegtransport doorsijpelen. Naast
de eventuele rechtsonzekerheid als gevolg hiervan, bestaat het gevaar van uiteenlopende
toepassingen en kunnen transportbedrijven in de marges steeds ‘kansen’ blijven zien in het
hanteren van vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie onwenselijke
arbeidsmodellen. De Belgische luchtvaartzaak Ryanair en de Nederlandse zaak Van den
Bosch/Silo-Tank vormen hiervan een voorbeeld. In de Belgische luchtvaartzaak achtte de
Arbeidsrechtbank geen standplaats aanwezig in België, terwijl de Arbeidsrechtbank acht jaar
eerder ten aanzien van zo bijna exact dezelfde feitenconstellatie tot de conclusie komt dat de
standplaats wel in België ligt. In de Nederlandse zaak Van den Bosch/Silo-Tank staan de
rechters uit eerste en tweede aanleg lijnrecht tegenover elkaar: in eerste aanleg wordt op
basis van de zaak Koelszch geoordeeld dat de standplaats in Nederland ligt, terwijl deze
standplaats in tweede aanleg, eveneens met een beroep op de zaak Koelszch, in Hongarije
wordt gelokaliseed.
839. Ten aanzien van de tijdelijkheidsfictie zou ten aanzien van het wegtransport eventueel
nog een interpretatievraag op kunnen dringen in hoeverre de bepaling ook ziet op het stabiel
houden van een standplaats waar vooraf enkel maar vanuit wordt gewerkt. En andersom of
de werkzaamheden elders binnen de grenzen plaats moeten vinden. Er kan echter vanuit
gegaan worden dat deze bepaling ook toepasselijk is op ‘van waaruit’ werkzaamheden, zowel
met betrekking tot de stabiel te houden standplaats als de ‘elders’ te verrichte
werkzaamheden. In de nationale rechtspraak is deze bepaling niet aan bod gekomen.
840. Uit de ruime toepassing van het standplaatscriterium volgt tegelijkertijd een strikt
secundaire rol voor de aanknopingsfactor van de vestiging ex artikel 8 lid 3 Rome I, hetgeen
óók voor het wegtransport anno nu geldt. Wel zou relatief gezien, gelet op o.a. de lage
netgebondenheid van precies deze transportsector, nog een rol weggelegd kunnen zijn voor
deze aanknopingsfactor. In de nationale rechtspraak laten de rechters het criterium in principe
links liggen. Waar het criterium wel wordt toegepast, bracht dit vervolgens geen ander
verwijzingsresultaat mee en was hier ofwel sprake van verwarring met de sociale zekerheid,
ofwel werd het criterium uit praktische overwegingen toegepast. Het is ten opzichte van
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Belgische traditie van belang te benadrukken dat het criterium een strikt formele invulling
krijgt in de rechtspraak van het Hof en dat de ‘effectieve tewerkstelling’ er niet toe doet.
841. Hoewel het nog afgevraagd kan worden in hoeverre de in de grensarbeiderszaak
Schlecker uitgelegde correctieclausule één op één geldt voor de atypische
wegtransportsector, wordt er in deze studie vanuit gegaan dat dit het geval is. In de
Nederlandse zaak Van den Bosch/Silo-Tank is de correctieclausule in de Schlecker-betekenis
ook één op één toegepast op het wegtransport. Dit betekent dat rekening gehouden moet
worden met o.a. de belasting- en socialezekerheidsregels als ‘belangrijke factoren’ bij de
invulling van de correctieclausule. In deze rechtsgebieden kunnen speciale regels gelden voor
het wegtransport, waarin relatief meer rekening wordt gehouden met het woonland van de
werknemer en de vestiging van de werkgever. De toepassing van deze regels hangt hierbij in
hoge mate af van de concrete omstandigheden van het geval.
2. De verhouding van artikel 8 Rome I met interne sociale concurrentie in het
wegtransport
842. Zoals hierboven is opgemerkt, gelden de in het vorige hoofdstuk gemaakte
vaststellingen ten opzichte van artikel 8 Rome I in grote mate voor het wegtransport: de
beperking op de rechtskeuze, het ruime werklandbeginsel en het marginale belang van het
vestigingscriterium zijn vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie positief te
waarderen, terwijl de knelpunten met name liggen in de onbepaalde tijdelijkheidsfictie en de
toepassing van de correctieclausule. De ruime opzet van artikel 8 Rome I en de uitleg van het
Hof, lijken in uitgangspunt ook in het wegtransport ruimte te geven te kunnen komen tot de
aanmerking van het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de chauffeur sociaal en
economisch is ingebed.
843. Een belangrijke in het vorige hoofdstuk gemaakte vaststelling ten aanzien van de
correctieclausule gaat voor het wegtransport evenwel niet op, namelijk dat de door het Hof
in de zaak Schlecker aangemerkte ‘belangrijke factoren’ inzake het belasting- en
socialezekerheidsrecht een nuance bieden ten aanzien van de afwijkingsmogelijkheid van de
correctieclausule op het werkland ex artikel 8 lid 2 Rome I. Hoewel het werklandbeginsel in
de hoofdregels namelijk een belangrijke rol kan spelen, geldt dit namelijk in mindere mate ten
opzichte van de van de hoofdregels afwijkende regels die ten aanzien van het wegtransport in
deze rechtsgebieden kunnen gelden. Zo kunnen de woonplaats van de werknemer en de
vestigingsplaats van de werkgever in deze context een rol spelen. Dit kan dubbel negatief
uitpakken: enerzijds kan in negatieve zin afgeweken worden op een werkland waar langdurig
en ononderbroken wordt gewerken waarvan tevens geacht kan worden dat dit de sociaal en
economische inbedding van de werknemer waarborgt, ten gunste van een rechtsstelsel die
niet voorziet in deze waarborg; anderzijds kan niet in positieve zin afgeweken worden van een
in bepaalde omstandigheden langdurige ‘tijdelijkheidsfictie’.
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Deze vaststellingen worden bevestigd bij de toepassing van artikel 8 Rome I op de
arbeidsmodellen. De gebrekkige werking van de correctieclausule ligt aan de basis van de als
knelpunt aangemerkte arbeidsmodellen waarin wel sprake is van een nauwst verbonden
rechtsstelsel van sociaal en economische inbedding, maar artikel 8 Rome I niet leidt tot de
aanmerking ervan. Eén en ander heeft eveneens in de praktijk effectief geleid tot een vanuit
het oogpunt van interne sociale concurrentie ongerechtvaardigd verwijzingsresultaat,
namelijk in de Nederlandse zaak Van den Bosch/Silo-Tank. Bij de ontwikkeling van een
sectorspecifieke conflictregel zou nagedacht kunnen worden over het terugdraaien van de
zaak Schlecker.
844. Uit de toepassing van artikel 8 Rome I op de arbeidsmodellen kwam nog een ander
knelpuntmodel naar boven. Namelijk de situatie waarin nergens het nauwst, noch een nauw,
verbonden rechtsstelsel van sociaal en economische inbedding valt aan te merken. In dat
geval leidt artikel 8 Rome I veelal tot de aanmerking van het recht van de vestiging van de
werkgever, hetgeen in veel situaties de beste verlegenheidsoplossing is maar in sommige
situaties ook niet. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn in het geval werknemers elders wonen en geen
enkele band hebben met het vestigingsland van de werkgever. Vanuit het oogpunt van interne
sociale concurrentie zou dan gedacht kunnen worden aan de aanknoping aan het woonland
in combinatie met een op het begunstigingsbeginsel gebaseerde toepassing van de
minimumlonen.
845. Bij de huidige status quo van het regelgevende kader is het in de tussentijd van belang
te bezien hoe de conflictenrechtelijke methode inzake de voorrangsregels zich tot de interne
sociale concurrentieproblematiek verhouden en of deze methode wellicht ruimte biedt om
het eventueel vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie gebrekkige
verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I te corrigeren. Dit is niet alleen van belang voor
situaties waarin artikel 8 Rome I niet leidt tot de aanmerking van het nauwst verbonden
rechtsstelsel waarin de chauffeur sociaal en economisch is ingebed; ook in situaties waarin
artikel 8 Rome I daar wel toe leidt, maar andere staten niettemin hinder van interne sociale
concurrentie ondervinden, is het van belang te bezien in hoeverre een aantal voor deze
concurrentieproblematiek relevante arbeidsregels van deze lidstaten additioneel, of in plaats
van, het door artikel 8 Rome I aangewezen rechtsstelsel van toepassing kan zijn. De adequate
werking van deze methode van de voorrangsregels heeft eveneens invloed op de
beantwoording van de vraag in hoeverre de individuele-privaatrechtelijke focus van artikel 8
Rome I gerechtvaardigd is in de context van de interne sociale concurrentieproblematiek:
indien de gaten immers adequaat via voorrangsregels kunnen worden gedicht, steekt artikel
8 Rome I minder scherp. Een bespreking van deze voorrangsregels, vervat in artikel 9 Rome I
en de Detacheringsrichtlijn, vormt het onderwerp van de volgende hoofdstukken.
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VIII.

SAMENVATTING

846. Het standplaatscriterium ex artikel 8 lid 2 Rome I is een belangrijk criterium voor de
wegtransportsector. Zowel uit interviews als uit de onderzochte rechtspraak blijkt dat in veel
situaties sprake is van een vast begin- en eindpunt, alwaar tegelijkertijd een centrum van de
werkzaamheden kan worden vastgesteld. Wel leidt o.a. de lage netgebondenheid van de
wegtransportsector nog tot situaties die niet onder het standplaatscriterium gebracht kunnen
worden.
De Koelzsch-indiciënlijst is leidend voor de invulling van het standplaatscriterium. Het gaat om
de plaats van waaruit de chauffeur transport verricht, waar de werkzaamheden door de
chauffeur worden georganiseerd, waar instructies worden ontvangen, waar de trucks staan,
waarnaar wordt teruggekeerd, waar wordt gelost en waar de hoofdzakelijke werkzaamheden
plaatsvinden. In de zaak Voogsgeerd wordt voor de zeevaart een subregel gecreëerd die erin
voorziet dat wanneer de plaats van waaruit wordt vertrokken en waar de instructies worden
ontvangen hetzelfde is, de rechter deze plaats moet aanmerken als standplaats ex artikel 8 lid
2 Rome I. Het is onduidelijk in hoeverre deze regel is over te hevelen naar het wegtransport,
gelet op de verschillende karakteristieken van deze sector en de zeevaart (en luchtvaart). In
elk geval heeft het Hof in de zaak Koelzsch benadrukt dat het standplaatscriterium moet leiden
tot een ‘duidelijke’ aanknoping.
847. Bij tenminste twee voor deze studie relevante type gevallen bestaan nog
interrpetatievragen inzake het standplaatscriterium: meerdere standplaatsen en aanneming
met het oog op directe detachering. Met name de zaak Weber zou hier richting kunnen geven.
Ook is bezien hoe de nationale rechtsrpaak hiermee om gaat.
848. Uit nationale rechtspraak blijkt dat het standplaatscriterium steevast wordt toegepast
op het wegtransport, onder uitzondering van een aantal zaken maar daar leidde de toepassing
van ofwel het vestigingscriterium ofwel de correctieclausule niet tot een ander
verwijzingsresultaat. Het hoog feitelijke karakter van de toets zorgt voor een aantal
toepassingsproblemen die in een aparte paragraaf zijn opgelijst. Hiermee kan rekening
worden gehouden in de ontwikkeling van een sectorspecifieke regeling.
849. Ten aanzien van de tijdelijkheidsfictie uit artikel 8 lid 2 Rome I lijken de bewoordingen
enkel te zien op het stabiel houden van een ‘waar’-plaats, in geval van werkzaamheden ‘in’
een ander land. Het moet echter aangenomen worden dat beide zinsdelen ook zien op ‘van
waaruit’-werkzaamheden. Daarnaast kan als uitgangspunt genomen worden dat het begrip
‘tijdelijkheid’ ziet op werkzaamheden van voorbijgaande aard en dat gelijktijdige
werkzaamheden die worden uitgevoerd onder een vast arbeidspatroon hier in de regel niet
onder vallen. Eén en ander is niet aan bod gekomen in nationale rechtspraak.
850. De van oudsher voor de hoog mobiele werkzaamheden gedoodverfde aanknoping van
de vestiging van indienstname ex artikel 8 lid 3 Rome I krijgt ook ten aanzien van het
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wegtransport een zuiver secundair belang toebedeeld. Wel kan relatief gezien nog een zekere
rol weggelegd zijn voor deze aanknopingsfactor, gelet op de hierboven ook al aangestipte lage
netgebondenheid van de sector. De aanknopingsfactor moet strikt formeel worden ingevuld,
waarbij geen belang mag worden gehecht aan de ‘effectieve tewerkstelling’. Het
bestaansrecht van deze factor kan in twijfel worden getrokken.
851. In de zaak Schlecker heeft het Hof een ruime toepassing van de correctieclausule
onderstreept, waardoor met deze clausule ook afgeweken kan worden van het
standplaatscriterium ex artikel 8 lid 2 Rome I: zelfs indien daar, of van daaruit, langdurig en
ononderbroken wordt gewerkt. Hoewel één en ander niet helemaal is uitgekristalliseerd,
wordt ervan uitgegaan dat de correctieclausule in de Schlecker-uitleg één op één van
toepassing is op het wegtransport. In de Nederlandse zaak Van den Bosch/Silo-Tank is dit
alvast als zodanig toegepast. Belangrijke factoren bij de invulling zijn de belasting- en
socialezekerheidsregels. Voor het wegtransport gelden in die rechtsgebieden vaak specifieke
regels die, in verhouding met de algemene regels, relatief meer belang hechten aan de
woonplaats van de werknemer en de vestigingsplaats van de werkgever.
852. De in het vorige hoofdstuk gedane vaststellingen ten aanzien van artikel 8 Rome I en
de verhouding met de interne sociale concurrentieproblematiek gaan tot op zekere hoogte
ook op voor het wegtransport. Het is gunstig dat: de rechtskeuze ex artikel 8 lid 1 Rome I is
beperkt; het werkland ex artikel 8 lid 2 Rome I ruim wordt ingevuld en het vestigingsbegrip ex
artikel 8 lid 3 Rome I een zuiver secundair belang toekomt. Problemen dringen zich op ten
aanzien van de onbepaalde tijdelijkheidsfictie ex artikel 8 lid 2 Rome I en de invulling van de
correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I.
853. Een belangrijke in het vorige hoofdstuk gemaakte vaststelling ten aanzien van de
correctieclausule gaat voor het wegtransport niet op, namelijk dat de door het Hof in de zaak
Schlecker aangemerkte ‘belangrijke factoren’ inzake het belasting- en socialezekerheidsrecht
een nuance kunnen bieden ten aanzien van de afwijkingsmogelijkheid van de
correctieclausule op het werkland ex artikel 8 lid 2 Rome I. Hoewel het werklandbeginsel in
de hoofdregels namelijk een belangrijke rol kan spelen, geldt dit in mindere mate ten opzichte
van de regels die ten aanzien van het wegtransport in deze rechtsgebieden kunnen gelden.
Dit kan dubbel negatief uitpakken: enerzijds kan in negatieve zin afgeweken worden op een
werkland waar langdurig en ononderbroken wordt gewerkt, waarvan tevens geacht kan
worden dat dit de sociaal en economische inbedding van de werknemer waarborgt, ten gunste
van een rechtsstelsel die niet voorziet in deze waarborg; anderzijds kan niet in positieve zin
afgeweken worden van een in bepaalde omstandigheden langdurige ‘tijdelijkheidsfictie’. Deze
vaststellingen worden bevestigd bij de toepassing van artikel 8 Rome I op de arbeidsmodellen.
De nationale rechtspraak bevestigt dit eveneens, waarbij de venijnige werking van de
correctieclausule in het bijzonder bleek uit de zaak Van den Bosch/Silo-Tank.
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854. Bij de toepassing van artikel 8 Rome I op de arbeidsmodellen moet alleerst een aantal
aspecten voorop worden gesteld. In het algemeen leidt artikel 8 Rome I in de toepassing op
heel tijdelijke werkzaamheden in de arbeidsmodellen bij een duidelijke standplaats in het
herkomstland tot de aanmerking van het arbeidsrecht van het herkomstland. Indien dit het
land is van het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de chauffeur sociaal en economisch is
ingebed is dit vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie gerechtvaardigd. De ruime
opzet van artikel 8 Rome I en de uitleg van het Hof, lijken in uitgangspunt ruimte te geven te
kunnen komen tot de aanmerking van het nauwst verbonden rechtsstelsel waarin de
chauffeur sociaal en economisch is ingebed.
855. Problemen dringen zich op indien sprake is van een nauwst verbonden rechtsstelsel
waarin de chauffeur sociaal en economisch is ingebed, maar artikel 8 Rome I niet leidt tot de
aanmerking van dat rechtsstelsel. De onbepaalde tijdelijkheidsfictie ex artikel 8 lid 2 Rome I,
al dan niet in combinatie met de ruime werking van de correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome
I en de specifieke invulling die het Hof daaraan heeft gegeven in de zaak Schlecker liggen aan
de basis hiervan. De correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome I en de Schlecker-invulling houdt
in de toepassing op het wegtransport onvoldoende rekening met de interne sociale
concurrentieproblematiek. Hiermee moet rekening gehouden worden in de ontwikkeling van
een sectorspecfieke conflictregel.
856. In situaties waarin nergens een nauw verbonden rechtsstelsel waarin de chauffeur
sociaal en economisch is ingebed valt aan te merken, leidt artikel 8 Rome I veelal tot de
aanmerking van het recht van de vestiging van de werkgever. Indien werknemers elders
wonen en geen enkele band hebben met het vestigingsland van de werkgever, zou vanuit het
oogpunt van interne sociale concurrentie gedacht kunnen worden aan de aanknoping aan het
woonland in combinatie met een op het begunstigingsbeginsel gebaseerde toepassing van de
minimumlonen.
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HOOFDSTUK 8 DE VOORRANGSREGELS VAN ARTIKEL 9 ROME I
I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
857. In deze studie werd al meerdere keren vastgesteld dat binnen het rechtsgebied van
het conflictenrecht met name de methode van de voorrangsregels kan worden aangewend
om rekening te houden met c.q. invloed uit te oefenen op de interne sociale
concurrentieproblematiek. Een bilaterale conflictregel, zoals artikel 8 Rome I, die in
uitgangspunt één arbeidsrecht aanwijst, in een situatie waarin verschillende staten vanuit het
oogpunt van de sociale orde gerechtvaardigde belangen kunnen hebben in de toepassing van
(een aantal regels uit) hun recht, kan immers maar zoveel doen. Daarnaast bieden
voorrangsregels, in de woorden van Van Hoek, ruimte voor die sociale doelstellingen van het
recht die niet of onvoldoende in de bilaterale conflictregel zijn verdisconteerd.1080
Eén van de conclusies uit de vorige hoofdstukken was dat artikel 8 Rome I op verschillende
punten in principe ruimte laat voor interne sociale concurrentie en dat het accent van de
conflictregel eerder ligt op de (privaatrechtelijke) individueel-werknemersbeschermende kant
van het arbeidsrecht dan dat het rekening houdt met de meer publiekrechtelijke aspecten. Dit
kan vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie leiden tot zowel gerechtvaardigde als
ongerechtvaardigde verwijzingsresultaten.1081 In beide situaties zouden de voorrangsregels ex
artikel 9 Rome I en ex de Detacheringsrichtlijn aangewend kunnen worden om de
tekortkomingen van artikel 8 Rome I op het gebied van interne sociale concurrentie op te
vangen. Vanuit dat oogpunt kunnen beide regelingen gezien worden als een vangnet ten
opzichte van artikel 8 Rome I (zie ook al kort hoofdstuk 4).
858. In dit hoofdstuk staan de voorrangsregels uit artikel 9 Rome I centraal. Dit leerstuk is
met name relevant indien de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing is. Bij de
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Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 96. Zie ook uitgebreid hierover V. Van Den
Eeckhout, ‘Alle wegen leiden naar Rome (I), alle wegen vertrekken vanuit Rome (I)!? Mogelijkheden tot
opheldering van ipr-onduidelijkheden bij internationale detachering’, ArA 2009, p. 3-21. Overigens wordt nog
weleens gesteld dat voorrangsregels niet toegepast kunnen worden in arbeids- en consumentenzaken omdat de
conflictregels inzake al op het beschermingsbeginsel zijn gebaseerd: L. Strikwerda, De overeenkomst in het IPR,
Antwerpen, Maklu, 2015, p. 159-160. Dergelijke argumentatie vertoont gelijkenis met de hierna nog kort te
bespreken oudere Duitse rechtsleer inzake de Sonderanknupfung en Eingriffsnormen. Eén en ander vindt geen
steun in recenter rechtspraak en de grote meerderheid van de rechtsleer. In de zaak Nikiforidis gaat het Hof
eveneens uit van een additionele toepassing van voorrangsregels in de context van artikel 8 Rome I. Zo
overweegt het Hof dat het toelaten van andere voorrangsregels dan die zijn geregeld in artikel 9 lid 2 en 3 Rome
I zou betekenen dat ‘het aantal bepalingen van bijzonder dwingend recht dat van toepassing is in afwijking van
(…) artikel 8, lid 1 (…) [zou] toenemen en bijgevolg [zou] kunnen worden afgedaan aan de voorspelbaarheid van
de materiële regels die op de overeenkomst van toepassing zijn.’ HvJ 18 oktober 2016, C-153/15,
ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’, r.o. 47.
1081
Een gerechtvaardigd verwijzingsresultaat is de aanwijzing van het rechtsstelsel van sociaal economische
inbedding van de werknemer. Niettemin kunnen andere rechtsstelsels vanuit het oogpunt van interne sociale
concurrentie belangen hebben bij de toepassing van een deel van hun arbeidsregels. Een ongerechtvaardigd
verwijzingsresultaat is een aanwijzing van het rechtsstelsel waarin de werknemer niet sociaal economisch is
ingebed.
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toepasselijkheid van de richtlijn, geldt immers het in die richtlijn vastgelegde gecoördineerde
kader dat bepaalt welke voorrangsregels wanneer kunnen worden toegepast. 1082 De
toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op de wegtransportsector is evenwel hoogst
onduidelijk, hetgeen het hier extra van belang maakt te bezien in hoeverre de
voorrangsregelleer ex artikel 9 Rome I één en ander kan opvangen indien de richtlijn
toepassing mist.
859. Hierbij moet allereerst voorop worden gesteld dat de voorrangsregelleer uit artikel 9
Rome I enkel restrictief zou moeten worden toegepast: het is immers geenszins de te
verkiezen conflictenrechtelijke oplossing voor de interne sociale concurrentieproblematiek in
de Unie. Hoewel de in hoge mate ongecoördineerde voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I
qua methode in theorie vergaande invloed kán uitoefenen op de interne sociale
concurrentieproblematiek, bijvoorbeeld door het sec opleggen van de minimumlonen van de
lidstaten waar wordt gewerkt (hoe kort ook), zou dit binnen dit ongecoördineerde kader van
artikel 9 Rome I praktisch gezien onhanteerbaar zijn en leiden tot grote rechtsonzekerheid
waar niemand bij is gebaat.
Vanuit zowel conflictenrechtelijk als primair Unierechtelijk oogpunt worden de mogelijkheden
van het kunnen toepassen van voorrangsregels onder artikel 9 Rome I dan ook terecht
beperkt. Daarnaast zorgt de Detacheringsrichtlijn voor een verdere coördinatie in de toe te
passen voorrangsregels. Deze in de richtlijn gekozen methode is, gelet op o.a. de
rechtsonzekerheid waartoe de ongecoördineerde unilaterale toepassing van voorrangsregels
ex artikel 9 Rome I kan leiden, veruit de te verkiezen methode voor de conflictenrechtelijke
aanpak van de interne sociale concurrentieproblematiek binnen de Unie.1083 De richtlijn biedt
ook een sterker vangnet dan artikel 9 Rome I: enerzijds schakelt het nationale scoperules uit,
anderzijds vergemakkelijkt het de bewijslast voor de werknemer c.q. het ontvangstland bij de
al dan niet gerechtvaardigde toepassing van de harde kern voorrangsregels (zie hoofdstuk 9).
860. Gelet op de mogelijke vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie gebrekkige
verwijzingsresultaten van artikel 8 Rome I en de in het volgende hoofdstukken te bespreken
problematiek rond de Detacheringsrichtlijn in de toepassing op het wegtransport, is het
niettemin belangrijk dat de voorrangsregels uit artikel 9 Rome I niet te sterk in de toepassing
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Over de exacte interactie tussen voorrangsregels uit artikel 9 Rome I en die uit de Detacheringsrichtlijn
bestaat nog wel onduidelijkheid, bijvoorbeeld t.a.v. de vraag in hoeverre nog ruimte bestaat voor het toepassen
van voorrangsregels uit artikel 9 Rome I die niet, of minimaal, in de harde kern van artikel 3 lid 1
Detacheringsrichtlijn worden geregeld. In HvJ 19 juni 2008, C-319/06, ECLI:EU:C:2008:350, ‘C./Luxemburg’ laat
het Hof niet veel ruimte (zie het volgende hoofdstuk). Ten aanzien van de mogelijke relevantie van artikel 9 Rome
I in deze context wijst Deinert bijvoorbeeld op bepalingen inzake een tewerkstellingsplicht voor zwaar
gehandicapte mensen, de continue doorbetaling van loon, moederschapsgeld, massaontslagrecht en
toestemming voor ontslag van zwaar gehandicapte mensen. Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 204
en 219-220.
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Vergelijk het Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 2 en 8. Hierin wijst de Commissie eveneens, o.a. ter
rechtvaardiging van de Detacheringsrichtlijn, expliciet op rechtsonzekerheid rond de voorrangsregelleer en de
uiteenlopende toepassing in de lidstaten inzake.
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worden beperkt. Het kan in de interne sociale concurrentieproblematiek van met name het
wegtransport van bijzonder belang zijn dat er voldoende ruimte wordt geboden om, waar
artikel 8 Rome I en de Detacheringsrichtlijn tekortschieten, bepaalde situaties op te kunnen
vangen via artikel 9 Rome I. Vanuit deze vangnetfunctie wordt artikel 9 Rome I in dit hoofdstuk
getoetst. Het wordt bezien in hoeverre de ten opzichte daarvan aangebrachte beperkingen
uit Rome I en het primaire Unierecht voldoende ruimte bieden voor het toepassen van
voorrangsregels in de interne sociale concurrentieproblematiek van het wegtransport. Hierbij
wordt de minimumloonregeling als voorrangsregel als uitgangspunt genomen, o.a. gelet op
het belang dat het unilateraal kunnen toepassen van minimumlonen kan hebben in de interne
sociale concurrentieproblematiek in het wegtransport (verg. ook de reeds genomen
unilaterale maatregelen inzake in Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Oostenrijk1084).
861. Om de vangnetfunctie vast te kunnen stellen (en vervolgens te beoordelen) worden
allereerst de algemene karakteristieken en doelstellingen van de voorrangsregelleer uit artikel
9 Rome I in kaart gebracht. Vervolgens wordt ingezoomd op de beperkingen die Rome I en het
primaire Unierecht in het algemeen stellen op de voorrangsregelleer. Uit Rome I zelf volgt al
dat voorrangsregels enkel terughoudend mogen worden toegepast. De exacte implicaties
hiervan zijn echter onduidelijk. Illustratief zijn hier de van oudsher onderliggende tradities van
lidstaten inzake, waarbij enerzijds veel ruimte werd gelaten voor het kunnen toepassen van
voorrangsregels en anderzijds minder ruimte werd toegestaan. Kort worden deze tradities in
kaart gebracht, zodat het duidelijker wordt welke principiële keuzes de wetgever in artikel 9
Rome I heeft gemaakt ten aanzien van deze benaderingen en in hoeverre het artikel
principieel ruimte geeft aan het kunnen toepassen van voorrangsregels ter eventuele
correctie op een vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie nadelig bilateraal
verwijzingsresultaat.
Vervolgens worden de beperkingen die volgen uit het primaire Unierecht geanalyseerd. Met
name het vrij verkeer van diensten vormt in het sociale domein een belangrijk kader dat
invloed kan uitoefenen op de ruimte waarbinnen voorrangsregels kunnen worden toegepast.
In de context van het vrij verkeer dient het opleggen van voorrangsregels immers, net als
andere regels uit het nationale recht van de lidstaten, te voldoen aan de rule of reason toets.
862. Kort komt nog de regeling inzake de vreemde voorrangsregels uit artikel 9 lid 3 Rome
I ter sprake omdat ten aanzien van deze categorie van voorrangsregels een ietwat ander
regime geldt. Daarnaast wordt de verhouding tussen de voorrangsregel en de openbare ordeexceptie uit artikel 21 Rome I aangestipt. Deze exceptie vormt immers ook een
correctiemechanisme op het verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I, waardoor het relevant
is te bezien in hoeverre de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I eventueel kan worden
aangevuld via dat mechanisme.
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Zie de inleiding van deze studie en uitgebreid hoofdstuk 10.
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863. Vervolgens wordt ingezoomd op de arbeidsmodellen en specifiek op de
minimumlonen en wordt vastgesteld in welke situaties artikel 9 Rome I nu precies in een
vangnet zou moeten voorzien. Daarna wordt bekeken of het Unierecht hiertoe ruimte biedt.
Kort wordt daarbij vastgesteld dat de minimumloonregeling wordt erkend als voorrangsregel
en wat er onder de minimumlonen moet worden verstaan. Eveneens worden de algemene
richtlijnen die volgen uit de zaak Bundesdruckerei nog eens apart in kaart gebracht. Tot slot
wordt aan de hand van de verschillende typen van werkzaamheden in de arbeidsmodellen
van het wegtransport getoetst in welke situaties voorrangsregels, concreet: de
minimumlonen, precies kunnen worden opgelegd. Hierdoor wordt de vangnetfunctie van
artikel 9 Rome I zichtbaar en kan deze functie worden beoordeeld.
864. In de laatste titel van het hoofdstuk wordt bezien in hoeverre het Uniekader doorwerkt
ten opzichte van de minimumlonen in de Belgische en Nederlandse rechtspraktijk en meer
specifiek of de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I hier goed uit de verf komt. In beide
lidstaten gelden de specifieke wegtransportcao’s als belangrijkste bron voor de vaststellingen
van de lonen in de sector. De internationale toepasselijkheid van deze cao’s zal worden
geanalyseerd, waarbij wordt bezien of en in hoeverre de nationale cao’s zijn afgestemd op het
Unierechtelijk kader.
865. De rode draad inzake de interne sociale concurrentieproblematiek houdt overigens
tegelijkertijd in dat in deze studie niet wordt ingegaan op elk knelpunt of vraagstuk dat kan
spelen rond de voorrangsregelleer. Lagarde noemt artikel 7 EVO ‘par une de ses dispositions
les plus commentées’.1085 Dit heeft te maken met talloze factoren. Het artikel, evenals artikel
9 Rome I, laat immers niet enkel ruimte voor voorrangsregels op het gebied van
arbeidsovereenkomsten maar ten aanzien van alle overeenkomsten die worden geregeld in
Rome I. In de context van het algemene overeenkomstenrecht wordt de voorrangsregelleer
primair gezien als een beperking op de partijautonomie; dé hoeksteen van het EVO en Rome
I.1086 Er is dan ook veel aandacht besteed aan wanneer en hoe voorrangsregels deze
partijautonomie kunnen doorkruisen. Ook bestaan er allerlei formele bezwaren tegen het
toepassen van vreemde voorrangsregels. Denk aan het veel aangehaalde standpunt dat een
rechter niet is gehouden zich te voegen naar de wil van een buitenlandse wetgever. Dergelijke
overwegingen zijn ook heden ten dage nog terug te vinden in de vormgeving van artikel 9
Rome I. Eén en ander wordt in deze studie grotendeels buiten beschouwing gelaten.
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Lagarde, ‘Convention de Rome’ 1992, p. 2. Zie ook Von Hoffman, Lando & Siehr, European Private
International Law of Obligations 1975, p. 211.
1086
Nr. 11 considerans Rome I. Zie ook HvJ 18 oktober 2016, C-153/15, ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’, r.o. 43.
Zie uitgebreid M. Mandery, Party Autonomy in Contractual and Non-Contractual Obligations, Frankfurt am Main,
Peter Lang GmbH, 2014; F. Mann, ‘Contracts: Effect of Mandatory Rules’ in P. North (ed.), Contract Conflicts: The
EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: A Comparative Study, Amsterdam-New YorkOxford, North-Holland Publishing 1982, p. 17-20. Zie in hetzelfde werk: D. Jackson, ‘Mandatory Rules and Rules
of Ordre Public’, p. 59-80; A. Philip, ‘Mandatory Rules, Public Policy (Political Rules) and Choice of Law’, p. 81110.
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II. ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN EN DOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 9 ROME I
866. Artikel 9 Rome I biedt een algemene regeling voor het kunnen toepassen van
voorrangsregels ten aanzien van elke overeenkomst die valt onder Rome I. Er wordt ruimte
gelaten voor voorrangsregels van zowel het recht van de aangezochte rechter, hierna
kortheidshalve aangeduid als de lex fori, (lid 2) als het vreemd recht (lid 3). Het woord
‘voorrang’ ziet op het vastgestelde subjectief of objectief toepasselijk recht; 1087 ongeacht dit
recht kunnen voorrangsregels aanspraak maken op toepassing.1088 Zij doorkruisen dus het
verwijzingsresultaat en opereren feitelijk naast het gewone bilaterale verwijzingsprocedé.
Hierbij wordt een principieel andere methode gevolgd.
867.

Uit artikel 9 lid 1 Rome I volgt dat het gaat om de volgende regels:
‘Bepalingen van bijzonder dwingend recht zijn bepalingen aan de inachtneming waarvan een
land zoveel belang hecht voor de handhaving van zijn openbare belangen zoals zijn politieke,
sociale of economische organisatie, dat zij moet worden toegepast op elk geval dat onder de
werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk recht overeenkomstig deze verordening overigens
van toepassing is op de overeenkomst.’

In deze conflictenrechtelijke toets wordt de rechtsverhouding dus niet als uitgangspunt
genomen, maar de nationale materiële wet, waarbij wordt bezien of en in hoeverre de
concrete casus onder de werkingssfeer ervan valt. Dit kwalificeert als een unilaterale methode
en staat in uitgangspunt tegenover de bilaterale methode van artikel 8 Rome I. Artikel 7 EVO
bevat een soortgelijke regeling voor voorrangsregels, maar verschilt op bepaalde punten in de
inhoudelijke vormgeving (zie hierna).
868. Uit artikel 9 lid 1 Rome I volgt vervolgens dat bezien moet worden in hoeverre een
concreet geval onder ‘de werkingssfeer’ van de voorrangsregel valt. Dit kan blijken uit
enerzijds de geschreven scoperules die in een nationale wettelijke of cao bepaling zijn
opgenomen en anderzijds uit de aard en het doel van de bepaling. In België ontbreken in de
meeste gevallen duidelijk en volledig omschreven scoperules, waardoor het voornamelijk zal
gaan om de tweede toets. In Nederland komen geschreven scoperules in wetten en cao’s die
expliciet zien op het internationale toepassingsbereik wel vaker voor.
869. Het doel van de voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I blijkt uit nummer 37 in de
considerans van Rome I:
‘Overwegingen van algemeen belang rechtvaardigen dat de rechters van de lidstaten zich in
uitzonderlijke omstandigheden kunnen beroepen op rechtsfiguren zoals de exceptie van
openbare orde en op bepalingen van bijzonder dwingend recht (…)’.
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Vergelijk HvJ 18 oktober 2016, C-153/15, ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’. Hoewel het Hof de
voorrangsregelleer primair in het licht zet van een afwijking op het subjectief toepasselijk recht (r.o. 43 en r.o.
47), wordt ook het verband gelegd met verstoringen van het collisiesysteem an sich (r.o. 45 en 48).
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Illustratief is Hof Den Haag 9 oktober 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX9769.
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De regeling heeft dus als doel het voor de rechter mogelijk te maken om, in uitzonderlijke
omstandigheden, rekening te houden met overwegingen van algemeen belang.
870. Hieruit volgt tegelijkertijd ook het uitzonderingskarakter van artikel 9 Rome I:
voorrangsregels kunnen immers slechts in ‘uitzonderlijke omstandigheden’ een rol spelen. In
de zaak Nikiforidis heeft het Hof dit eveneens benadrukt.1089 Hoewel in deze zaak een
voorrangsregel centraal staat die valt buiten het kader van artikel 9 Rome I, zijn de algemene
overwegingen van het Hof inzake interessant.
Zo overweegt het Hof ten aanzien van artikel 9 Rome I dat het artikel ‘als afwijkende maatregel
(…) strikt [dient] te worden uitglegd’ (r.o. 44). Het Hof onderbouwt deze ‘strikte’ uitleg o.a.
door te wijzen op de algemene doelstelling van Rome I die volgens het Hof af te leiden is uit
nummer 16 van de considerans: ‘het zorgen voor rechtszekerheid in de Europese
rechtsruimte’ (r.o. 44). Het doorkruisen van het subjectief of objectief toepasselijk recht van
voorrangsregels zou deze rechtszekerheid kunnen verminderen. Daarnaast benadrukt het Hof
het belang van de voorspelbaarheid van de op een overeenkomst toepasselijke materiële
regels. Het Hof had één en ander eveneens ten aanzien van het EVO in de zaak Unamar laten
doorschemeren, hoewel het daar ging om het effect van een rechtskeuze bij een
handelsagentuurovereenkomst.1090
871. Typisch Savigniaans georiënteerde overwegingen dus, hetgeen aan de voorrangsregels
in Rome I een uitzonderingskarakter toebedeeld. Zoals in de inleiding werd aangestipt, zijn de
exacte implicaties van een ‘terughoudend gebruik’ echter onduidelijk. In de rechtsleer wordt
het terughoudend gebruik van voorrangsregels verschillend geïnterpreteerd. Callsen merkt
bijvoorbeeld op dat de voorrangsregels en de openbare orde exceptie uit Rome I
‘onberekenbare tijgers’ zijn die het verwijzingsresultaat in stukken kunnen rijten, terwijl Grusic
nog maar weinig ruimte ziet voor de voorrangsregelleer onder artikel 9 Rome I in de Unie.1091
In deze studie werd al meerdere keren gewezen op het traditioneel relatief ruimhartige
gebruik van voorrangsregels in België en meer in het algemeen op een uiteenlopende
toepassing van voorrangsregels in de lidstaten, waar o.a. de zaak Rush Portuguesa niet
bepaald in een coördinatie voorzag en de uitvaardiging van de Detacheringsrichtlijn
noodzakelijk was (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 2, 4 en 6). Hierna wordt iets dieper ingezoomd
op de achtergrond van deze uiteenlopende toepassingen. Hierdoor wordt duidelijk welke
principiële keuzes de wetgever heeft gemaakt bij de vormgeving van artikel 9 Rome I en kan
daaruit tot op zekere hoogte worden afgeleid welke beperkingen het artikel oplegt aan de
toepassing van voorrangsregels in een interne sociale concurrentiecontext.
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HvJ 18 oktober 2016, C-153/15, ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’.
HvJ 17 oktober 2013, C-184/12, ECLI:EU:C:2013:663, ‘Unamar’.
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Callsen stelt zich zelfs, maar weinig overtuigend, op het standpunt dat uit art. 9 Rome I geenszins een
restrictief gebruik van voorrangsregels voortvloeit. Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016,
vooral p. 244-252. Grusic, The European Private International Law of Employment 2015, p. 235.
1090
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III. CONTEXT: VERSCHILLENDE TRADITIES LIDSTATEN
A. ALGEMEEN
872. In een aantal studies is uitgebreid aandacht besteed aan de rol die
werknemersbescherming en sociale orde kunnen spelen in de conflictenrechtelijke systemen
van landen.1092 Eén van de punten waarin deze rol het duidelijkst zichtbaar is, is het gebruik
van voorrangsregels (en de positieve dan wel negatieve openbare orde-exceptie) in een
bepaald land.1093 Schnorr was één van de eersten die hiernaar ten aanzien van het WestEuropese continent, en overigens in opdracht van de Commissie, een tamelijk uitvoerig
rechtsvergelijkend onderzoek verrichtte.1094 Dit rapport is hoog illustratief voor de
verschillende benaderingen die in landen kunnen bestaan. In het hiernavolgende wordt
grotendeels op de bevindingen uit dit rapport gesteund.
B. HET SCHNORR-RAPPORT 1969 EN HET ONDERSCHEID TUSSEN ROMAANSE EN GERMAANSE STELSELS
873. Toen Schnorr in de jaren ’60 onderzoek deed naar de toenmalige zes lidstaten en de
wijze waarop in deze lidstaten werd omgegaan met de bepaling van het toepasselijk recht in
grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen, kwam hij tot de conclusie dat de benaderingen in
deze lidstaten zodanig verschilden dat er een tweedeling moest worden gemaakt. Zo
onderscheidde hij enerzijds de Romaanse stelsels van België, Frankrijk, Italië en Luxemburg.
Dit worden ook wel ‘ordre public’ stelsels genoemd, waarin het arbeidsrecht grotendeels
(eveneens) behoort tot het publieke domein. Het in dat domein geldende sterke
territorialiteitsbeginsel, gelinkt aan de fysieke aanwezigheid op het grondgebied, wordt dan
logischerwijs ook toegepast op het arbeidsrecht waardoor deze bepalingen traditioneel sterk
territoriaal werden/worden opgelegd.
Anderzijds onderscheidde Schnorr de stelsels van Duitsland en Nederland. Hij merkte deze
laatste twee landen niet expliciet aan als ‘Germaanse’ stelsels, maar ik zal dat in het
hiernavolgende
kortheidshalve
wel
doen.
In
deze
stelsels
wordt
de
overeenkomstenrechtelijke kant van het arbeidsrecht meer benadrukt en worden slechts
bepaalde delen van het arbeidsrecht, bijvoorbeeld regels inzake de arbeidsomstandigheden
en –tijden en de minimumlonen, publiekrechtelijk gehandhaafd. In deze stelsels wordt dan
ook meer ruimte gelaten voor het privaatrechtelijk geïnspireerde conflictenrecht, boven een
strikt territoriale toepassing van het eigen arbeidsrecht.
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Zie bijvoorbeeld Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969;
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000; Grusic, The European Private International Law of
Employment 2015; Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016.
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Zie voor correlaties tussen bepaalde tradities van lidstaten met de vormgeving van bilaterale conflictregels:
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000.
1094
De Commissie was namelijk voornemens een wetgevend instrument voor te bereiden inzake het
conflictenrecht voor arbeidsverhoudingen binnen de Unie. Dit mondde uit in twee Commissievoorstellen van
1972 en 1975 maar leidde tot niets. In hoofdstuk 4 zijn deze voorstellen kort aangestipt.
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874. Voor de exacte conflictenrechtelijke implicaties hiervan is het interessant de analyse
van Schnorr nog iets dichterbij te bekijken. Schnorr begint zijn analyse met de vaststelling dat
wanneer enkel en alleen wordt gekeken naar de meerzijdige conflictregels, de lidstaten
(behalve Italië) ongeveer dezelfde methodes hanteren. Hierbij gelden volgens Schnorr twee
te onderstrepen principes: enerzijds wordt tot op zekere hoogte een vrije rechtskeuze
toegelaten, terwijl anderzijds, bij het ontbreken van een dergelijke keuze, de zoektocht wordt
ingezet naar het nauwst verbonden recht (‘le lien le plus étroit’).1095
Italië is daarentegen het enige land waar, na ‘(…) un vif conflit de théories sur le sens en
matière de droit du travail’, wordt uitgegaan van het territorialiteitsbeginsel wanneer de
arbeid wordt verricht op Italiaans grondgebied. Hierdoor is elke werkzaamheid, uitgevoerd in
Italië, zonder uitzondering onderworpen aan het Italiaanse arbeidsrecht, zelfs indien de
essentie van de arbeidsverhouding in het buitenland gelokaliseerd kan worden. 1096/1097
875.

Dan komt Schnorr op het, in zijn ogen, hoofdprobleem:
‘(…) les différentes réglementations nationales apportent des réserves extrêmement
différentes en faveur des règles de fond nationales aux critères de rattachement des règles de
renvoi, lorsque la règle de renvoi aboutit à l’application d’un régime juridique étranger.’1098

De verschillende houdingen ten aanzien van het buitenlands recht, eventueel ten gunste van
het eigen recht, zijn voorts, volgens Schnorr, onder te verdelen in twee ‘fundamentele
groepen’, zoals hierboven al kort was aangestipt: de Romaanse en Germaanse stelsels.
876. Het Romaanse stelsel (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) zou in dit onderscheid het
accent leggen ‘sur les intérêts socio-politiques nationaux’ en focust in het verlengde hiervan
op de eigen regels en past een grote reserve toe op de toepassing van buitenlands recht. In
Germaanse stelsels (Duitsland en Nederland) daarentegen wordt de voorkeur gelegd ‘à
l’harmonie de décision sur le plan international’ en focust in het verlengde daarvan op de
toepassing van het recht zoals aangewezen door de klassieke conflictregels, eventueel ten
koste van de toepassing van het eigen recht.1099
877. In het Romaanse stelsel is volgens Schnorr sprake van een extensieve toepassing van
het leerstuk van de (positieve) internationale openbare orde, hetgeen is verplicht op grond
1095

Schnorr wijst op verschillende taalversies. In het Frans ‘la loi la plus intéressée’, Italiaans ‘legge più
rispondente alle natura del rapporto’, Nederlands ‘het meest rationele recht’ en in het Duits ‘rechtlicher
Schwerpunkt’. Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969, p. 9.
1096
Zie voor een gedetailleerde bespreking van het Italiaanse stelsel: Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre PublicVorbehalt 2016, p. 181-190. Hieruit volgt dat in Italië lange tijd van een strikt formeel territorialiteitsprincipe
werd uitgegaan waarin het arbeidsrecht feitelijk als van dwingende openbare orde werd aangemerkt.
1097
Ten aanzien van de gebruikte aanknopingsfactoren stelt Schnorr dat er veel verschillen bestaan, terwijl zij
veelal ‘lijden’ onder excepties. Wel ontwaart hij drie veelvoorkomende aanknopingspunten: de plaats van de
werkzaamheden, de gemeenschappelijke nationaliteit en de plaats van de sluiting van de overeenkomst.
Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969, p. 10.
1098
Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969, p. 11.
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Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969, p. 11.
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van de vele arbeidswetten die als ‘lois de police et de sûreté’ worden gezien.1100 De openbare
orde wordt hier geïnterpreteerd als een voorbehoud ten gunste van alle
arbeidsreglementering (vervat in zowel wet als cao), waarvan een bepaalde onmisbare
waarde uitgaat ten aanzien van de sociaal-economische structuur van de sociale orde in de
desbetreffende staat. In die zin beperken deze regels zich niet tot regels waarop
strafbepalingen staan of tot het publiekrecht. Integendeel, zij omvatten alle regels van het
privaatrecht die een wederkerig karakter hebben, evenals algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomsten, ‘dont l’objectif est d’instaurer un ordre déterminé,
nécessaire pour la société’.1101 Hoewel één en ander nog afhangt van de specifieke scoperules
die vervolgens aan deze politiewetten worden geplakt, kunnen de klassieke meerzijdige
conflictregels op die manier vergaand in het toepassingsbereik worden beperkt.
878. Het Germaanse stelsel staat hiermee in contrast. Zo wijst Schnorr erop dat het
essentiële kenmerk van dit stelsel erin bestaat dat het een voorkeur heeft voor een vrije
rechtskeuze boven alle andere aanknopingspunten, zelfs indien dit indruist tegen nationale
sociaal-economische belangen. Onder verwijzing naar de bekende Duitse rechtsgeleerde
Gamillscheg, stelt Schnorr dat in deze stelsels vooral de vrijheid van partijen en de gemaakte
rechtskeuze voorop staat, en dat pas bij de onmogelijkheid dit te achterhalen wordt
aangeknoopt bij de plaats van de langdurige arbeid, ‘que cela entraîne ou non l’élimination de
principes d’ordere socio-économiques nationaux’.1102 Materiële regels kunnen in dit systeem
enkel op twee manieren inwerken op het toe te passen buitenlands recht: via een kleine
categorie van erkende (meestal zuiver publiekrechtelijke) voorrangsregels en de negatieve
openbare orde exceptie.1103
C. TUSSENWAARDERING EN VERDIEPING
879. Uit de analyse van Schnorr blijkt hoe principieel verschillend lidstaten met het domein
van het arbeidsrecht in het conflictenrecht om kunnen gaan. In de Romaanse stelsels, wordt
het accent eerder gelegd op de publiekrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht. Hoewel in
deze lidstaten (behalve Italië) op het eerste gezicht gewerkt lijkt te worden met een meerzijdig
verwijzingssysteem (bestaande uit een subjectieve en objectieve aanknoping), kan van de lex
causae weinig over blijven indien dit de toepassing van buitenlands recht betekent in een
situatie waarin de arbeid (incidenteel, tijdelijk of gewoonlijk) op het eigen grondgebied wordt
verricht. Via een ruim beroep op voorrangsregels (of de positieve openbare orde) wordt dan
alsnog het eigen recht toegepast. Deze voorkeur voor de lex fori, het eigen recht, staat in
1100

Meer precies beschrijft Schnorr het als volgt: ‘Elle est fondée sur une application extensive de l’ordre public
international qui à son tour est due au fait que de nombreuses lois du travail sont considérées comme des lois
de police et de sûreté (legge die policia) au sens de l’article 3 du Code civil ou de l’art. 38 des disposizioni
preliminari au Codice civile.’ Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales
1969, p. 11. Vergelijk hier voor België het beroemde Vendo-arrest uit 1974 dat naadloos in een dergelijke
benadering past (zie hierna).
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Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969, p. 12.
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Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969, p. 13.
1103
Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969, p. 13-14.
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contrast met het Savigniaanse gedachtengoed; in casu met de centrale grondvoorstelling dat
het er niet toe doet of eigen dan wel vreemd recht wordt toegepast, terwijl het belang van
staten principieel boven het private belang wordt gezet. Aldus wordt het arbeidsrecht in
dergelijke stelsels grotendeels ontrokken aan de Savigniaanse greep en krijgt het een aparte
plaats, waarbij een bijna dominante rol wordt toebedeeld aan de publiekrechtelijke aspecten
van dit rechtsgebied.
880. Ingezoomd op België in de jaren ‘70, is het Vendo-arrest illustratief.1104 In dat
principsarrest heeft het Hof van Cassatie bijna elke regel van het Belgische arbeidsrecht
aangemerkt als een voorrangsregel in de zin van artikel 3 lid 1 BW. Het inmiddels opgeheven
artikel 3 lid 1 BW diende in België als basis voor de ontwikkeling van de voorrangsregelleer en
luidde als volgt:1105
‘De wetten van politie en veiligheid verbinden iedereen die het grondgebied bewoont’.1106/1107

Meer specifiek oordeelde het Hof van Cassatie dat inzake de overeenkomsten van
dienstverhuring de wettelijke bepalingen die de bescherming van werknemers organiseren en
van dwingende aard zijn, behoren tot de regels van politie en veiligheid in de zin van artikel 3

1104

Cass. 25 juni 1975, Pas. 1975, I, 1038; TSR 1975, 442.
Zie uitvoerig voor de ontwikkeling van de Belgische voorrangsregelleer en de toepassing van Belgische
voorrangsregels in oudere Belgische rechtspraak de uitgebreide analyse van Fallon, Analyse jurimetrique de la
loi applicable au contrat de travail 1989. Een klassieke studie ten aanzien van art. 3 lid 1 BW is verder: R. Vander
Elst, Les lois de police et de sécurité en droit international privé français et belge, Parijs, Sirey en Brussel, 1956
(deel 1) en 1963 (deel 2). Zie ook Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht’ 2009, p. 91-158.
1106
Het WIPR hief dit artikel in 2004 op. Zie art. 139 lid 1 WIPR. Het huidige art. 20 WIPR regelt nu de
voorrangsregelleer. Zie voor deze definitie en ook de bespreking van de politiewetten: de Toelichting op het
WIPR, Parl. St. Senaat 2003, nr. 3-27, 1, p. 26. Jorens en Van Overmeiren merken hierover op dat het artikel
afgeleid zijn van artikel 7 EVO en ‘will most probably be interpreted in an analogous way as the ‘laws of police
and safety’ referred to in the Civil Code’. Jorens en Van Overmeiren, ‘The implementation of the PWD in Belgium’
2005, p. 483.
1107
In de rechtsleer en rechtspraak wordt bijzonder uiteenlopende terminologie gehanteerd om deze normen te
definiëren: ‘lois de police’, ‘règles d’application immédiate’, ‘lois de police administrative’, ‘lois de police
protectrices’ en ‘wetten van politie en veiligheid’, ‘onmiddellijk toepasbare bepalingen’, ‘bijzonder dwingend
recht’, ‘dwingend recht’, ‘normen met een ingebouwde afbakening, ‘internationaal-dwingende normen’,
‘verwijzingsbestendige normen’, ‘voorrangsregels’. Heel verwarrend wordt in dit verband ook veelvuldig
verwezen naar bepalingen van (positieve) openbare orde. In België is de term ‘lois de police’/‘wetten van politie
en veiligheid’, net als de gebruikte terminologie in artikel 3 lid 1 BW zelf, de meest gangbare. Dumortier
bekritiseert deze term door erop te wijzen dat de meeste wettelijke bepalingen die onder art. 3 lid 1 BW worden
geschaard niets te maken hebben met politie of veiligheid. Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal
privaatrecht 1981, p. 7.
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lid 1 BW.1108 Dit betekent dus een zeer ruimhartige uitleg van artikel 3 lid 1 BW. 1109 Blanplain
concludeert in dit verband:
‘Aangezien het arbeidsrecht voor het groot deel uit dwingende wettelijke normen bestaat,
betreft de hoofdvraag van het ipr terzake niet langer de toepasselijke contractwet maar wel
de toepassingsbegrenzing van arbeidsrechtelijke regels van politie en veiligheid’.1110

Eén en ander is later door het Hof van Cassatie meerdere keren bevestigd.1111/1112
Het uitgangspunt komt hierdoor te liggen op een toets naar de toepasselijkheid van de
Belgische materiële wetten in plaats van op de rechtsverhouding zelf, waarbij als scoperule de
plaats van de arbeid een cruciale rol speelt.1113 Eén en ander past perfect in de uitgangspunten
van een Romaanse traditie. Wel is deze ruimhartige kwalificatie later afgezwakt door relatief
enge scoperules te plakken aan een aantal Belgische voorrangsregels, hetgeen de toepassing
van dergelijke regels meer in toom houdt (zie hierna).
881. De functie van het conflictenrecht krijgt in een dergelijk Romaans stelsel ook een
andere invulling dan bijvoorbeeld in een Germaans stelsel. Zo wordt het conflictenrecht via
1108

De originele Franse tekst luidt: ‘(…) en matière de contrat de louage de travail, les dispositions légales qui
organisent la protection des travailleurs et qui ont un caractère impératif sont, au sens de l’article 3 1 er du Code
civil, des lois de police et de sûreté’. Dumortier noemt dit terecht een rechtspolitiek oordeel. Dumortier,
Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 216. In vergelijking met Nederland merkt Van
Hoek hier nog over op dat dergelijke oordelen daar eerder ongebruikelijk zijn en dat men dit in principe aan de
rechtswetenschap overlaat. Zie Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 129.
1109
In de woorden van Dumortier is artikel 3 lid 1 BW ‘zeer sterk uitgerokken’ en is de elasticiteit langzamerhand
zo groot geworden dat de tekst van het artikel zelf voor de interpretatie van de eruit afgeleide regel geen nut
meer heeft. Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 57.
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Voorwoord Blanplain in Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 5.
1111
Cass. 27 maart 2006, JTT 2006, 294; Cass. 4 december 1989, JTT 1990, 77.
1112
Bepalingen die in de rechtspraak of wetgever zijn aangemerkt als hebbende het karakter van wetten van
politie en veiligheid zijn o.a. de bepalingen inzake minimumlonen (Arbh. Luik 22 oktober 1981, JTT 1982, 581);
bepalingen van bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten (Arbh.
Brussel 12 april 1988, JTT 1988, 359; Parl. Doc. Senaat zitt. 1986-87, nr. 382-1); eindejaarspremies (Arbh. Luik 23
september 1993, TSR 1993, 450); jaarlijkse vakantie en toekenning van vakantiegeld (Arbh. Luik 22 oktober 1981,
JTT 1982, 581; Arbh. Brussel 11 maart 1983, JTT 1983, 178; Arbh. Brussel 24 mei 1983, JTT 1983, 178; Arbh.
Brussel 12 april 1988, JTT 1988, 359; de Arbeidswet van 16 maart 1971 (Arbrb. Brussel 17 juni 1986, JTT 1986,
275); de wet van 12 april 1965 betreffende de loonbescherming (Cass. 4 december 1989, JTT 1990, 77); de wet
van 24 juli 1987 (terbeschikkingstellingsverbod) (Arbrb. Brussel 16 februari 1989, AR.12726.87; Arbrb. Luik 19
september 1997, Soc.Kron 1999, 563; Arbh. Brussel 28 juni 2011, Soc.Kron 2012, 514; Arbh. Brussel 13 juli 2011,
RW 2012-13, 834; Arbh. Gent 13 juni 2012, TGR-TWVR 2014, 83); art. 35, 65 en 86 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 inzake ontslag om dringende reden (Arbh. Brussel 23 mei 1983, RW
1983-1984, 254) en inzake het concurrentiebeding (Cass. 14 mei 1990, JTT 1990, 337);
handelsvertegenwoordigersstatuut (Arbrb. Verviers 28 september 1977, JTT 1978, 43; Arbh. Brussel 30
november 1976, TSR 1977, 127) en de daarbij behorende uitwinningsvergoeding (Arbh. Brussel 11 maart 1983,
JTT 1983, 178); bepalingen betreffende hygiëne en veiligheid (Parl. Doc. Senaat, zitt. 1986-1987 nr. 362-1, 42).
Niet hiertoe behoren bijvoorbeeld wettelijke bepalingen inzake het willekeurig ontslag (Arbh. Luik 23 september
1993, TSR 1993, 450) en verjaringstermijnen van één jaar (Arbh. Brussel 4 mei 1988, JTT 1988, 494). Zie hiervoor
Wetsontwerp tot omzetting van de Detacheringsrichtlijn DOC 50 1441/001, p. 6-7.
1113
Deneve stelt in dit verband dat de bepalingen van dwingend recht in het Belgisch arbeidsrecht bepaald zal
worden ‘door de plaats van de arbeid en niet door het recht dat de overeenkomst beheerst’. C. Deneve,
Grensoverschrijdende conflicten in het arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2001, p. 54.
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unilaterale methoden eerder aangewend ter verwezenlijking van de ordeningsrechtelijke
doelstellingen. Dit stelsel zou dus sec relatief veel ruimte bieden aan voorrangsregels om de
tekortkomingen van de bilaterale conflictregel op het gebied van interne sociale concurrentie
op te vangen. Sterker nog; het belang van de bilaterale conflictregel verdwijnt in dergelijke
stelsels naar de achtergrond.
882. Dit hoeft overigens niet altijd gunstig uit te pakken voor de individuele
werknemersbescherming. Hoewel ordeningsrechtelijke belangen kunnen samenlopen, al dan
niet indirect, met individuele werknemersbescherming, hoeft dit immers niet altijd zo te zijn
(zie ook hoofdstuk 4). Het meest voor de hand liggende voorbeeld inzake het uiteenlopen van
deze belangen is hier enerzijds het feit dat een individuele werknemer er veel belang bij kan
hebben dat hij/zij bescherming geniet van het nauwst verbonden rechtsstelsel van sociaal en
economische inbedding en dat hiervan niet wordt afgeweken bij tijdelijke werkzaamheden
elders en anderzijds de ordeningsrechtelijke belangen die ontvangstlanden waar deze
tijdelijke werkzaamheden plaatsvinden kunnen hebben.
883. Daarnaast kunnen individuele belangen in Romaanse stelsels worden aangetast door
het feit dat het arbeidsrecht niet altijd extraterritoriaal werd opgelegd, waardoor werknemers
een belangrijk stuk bescherming konden mislopen. Illustratief is een vroegere situatie in
Frankrijk, hetgeen is beschreven in het werk van Van Hoek, Dumortier en Callsen. Daaruit volgt
dat in Frankrijk een behoorlijk strikte territorialiteitsleer gold ten aanzien van arbeid, eigenlijk
gelijkaardig aan wat ook in Italië lang het geval was. In Frankrijk betekende dit enerzijds een
strikte toepassing van het Franse arbeidsrecht op arbeid verricht op Frans grondgebied, maar
het betekende anderzijds eveneens een beperkte extraterritoriale toepassing.1114 Met andere
woorden: op arbeid verricht buiten Frans grondgebied werd in de regel niet het Franse recht
toegepast en liepen vanuit Frankrijk uitgezonden werknemers in bepaalde situaties deze
bescherming mis.1115 Zoals Van Hoek beschrijft werd dit later gecorrigeerd door een systeem
van begunstiging in te voeren, waardoor de werknemer altijd een soort minimumbescherming
genoot en waarvan enkel ten gunste voor de werknemer mocht worden afgeweken. 1116
884. Hieruit volgt eveneens dat in deze stelsels in uitgangspunt voornamelijk rekening
wordt gehouden met de eigen ordeningsrechtelijke belangen, hetgeen de extraterritoriale
toepassing van het arbeidsrecht dus niet altijd even vanzelfsprekend maakt en waarbij de
toepassing van vreemde ordeningsrechtelijke belangen op veel weerstand kan stuiten. In
zoverre kan gezegd worden dat dit systeem dan ook niet zozeer een internationaal
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Zo werd ook lang een extraterritoriale werking aan algemeen verbindend verklaarde cao’s onthouden. Zie
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 125 e.v. Tot uitgesproken ongenoegen van Schnorr
overigens: Schnorr, La détermination du droit applicable aux relations de travail internationales 1969.
1115
Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 321 bespreekt hier het voorbeeld van de Franse
journalist die in China voor een Franse tv zender, Franstalige documentaires moest maken. Hierop werd Chinees
arbeidsrecht toegepast.
1116
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 125 e.v.
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geïnspireerde gecoördineerde toepassing van de relevante arbeidswetten op het concrete
geval beoogt, maar het voornamelijk de eigen belangen behartigt.
885. In de Germaanse stelsels krijgen algemene typisch Savigniaanse conflictenrechtelijke
doelstellingen de voorkeur. Het gaat om een vlot internationaal handelsverkeer en het streven
naar Entscheidungsharmonie. Dit leidt tot een spaarzame toepassing van de voorrangsregels,
die immers enkel maar het verwijzingsresultaat kunnen verstoren. Slechts de nauwe categorie
van de zogenaamde Eingriffsnormen kan derhalve kwalificeren als voorrangsregel. Ten
aanzien van de oudere rechtsleer is de opsomming van Gamillscheg hier illustratief:
Eingriffsnormen kunnen zijn o.a. economische beperkingen, uitvoerverboden,
deviezenvoorschriften, kartelwetgeving, beleggers-/consumentenbescherming, bodem/grondstoftransacties.1117
Arbeidsrechtelijke regelingen behoren hier volgens Gamillscheg expliciet niet toe, alhoewel
een uitzondering wordt gemaakt voor de minimumlonen.1118 Gamillscheg wijst erop dat een
universele aanwending van het binnenlandse arbeidsrecht (bij arbeid in het binnenland) een
breuk is op de uitgangspunten van het conflictenrecht en niet kan plaatsvinden onder het
mom van de voorrangsregels. Deze laatsten zouden immers enkel kunnen zien op de
internationale economische ordening. Gamillscheg vervolgt te stellen dat de binnenlandse
openbare ordening erin is geïnteresseerd dat tussen werkgever en werknemer een juist
evenwicht bestaat. Dit evenwicht kan zowel door buitenlands als door binnenlands recht
bereikt worden. Gaat het dus om bijvoorbeeld een Engelse of Belgische arbeidsovereenkomst,
dan is het volgens Gamillscheg in eerste lijn aan het Engelse of Belgische arbeidsrecht het
evenwicht te herstellen; Duitsland wil immers ook dat de buitenlandse rechtbanken bij een
Duitse arbeidsovereenkomst, de Duitse afwegingen toepast en deze niet door het eigen recht
verdrukt.1119 Gelet daarop geldt er een onbeperkte rechtskeuze voor arbeidsovereenkomsten.
In deze benadering krijgt het arbeidsrecht dus nauwelijks een aparte plaats en wordt het
accent gelegd op de privaatrechtelijke aspecten van dit rechtsgebied.
886. Ingezoomd op Nederland in de jaren ‘70, blijkt dat deze Duitse benadering op een
aantal punten werd gevolgd.1120 Interessant is hier het Mackay II arrest.1121 Hoewel de Hoge
Raad daarin ten aanzien van de voor arbeidsovereenkomsten te gebruiken
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Gamillscheg, ‘Ein Gesetz über das internationale Arbeitsrecht’ 1983, p. 343.
Gamillscheg stelt ondubbelzinnig: ‘Der Arbeitsvertrag ist überwiegend zwingend ausgestaltet und erscheint
deshalb als der gegebene Anwendungsfall einer Inlandsklausel. Es ist es indessen nicht’. Gamillscheg, ‘Ein Gesetz
über das internationale Arbeitsrecht’ 1983, p. 343.
1119
Wel stelt Gamillscheg nog dat indien het toepasselijke recht wezenlijk onder de Duitse standaard is, het
‘Vorbehaltsklausel’ kan worden aangewend. In zijn uitleg vertoont dit ‘Klausel’ gelijkenissen met de negatieve
openbare orde-exceptie. Gamillscheg, ‘Ein Gesetz über das internationale Arbeitsrecht’ 1983, p. 361.
1120
Zie uitvoerig Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 105 e.v.
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HR 8 juni 1973, NJ 1973, 400. Net als in Belgie, bestond het conflictenrecht in Nederland een lange tijd uit
rechtersrecht. In de tijd van dit arrest bestond er geen geschreven conflictregel voor arbeid. Deze zaak wordt de
‘standaarduitspraak’ genoemd inzake het toepasselijk recht op de individuele arbeidsovereenkomst. Van Hoek,
Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 105.
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aanknopingsfactoren een primair belang toebedeeld aan het werkland en zelfs inclusief een
standplaatscriterium, lijkt het principe van de rechtskeuze voorop te worden gesteld, waarbij
slechts een enge categorie van voorrangsregels werd erkend. Of de rechtskeuze wellicht aan
enige beperkingen kan worden onderworpen wordt niet duidelijk, maar uit onderzoek van
Van Hoek blijkt dat in het positieve recht in Nederland tot op grote hoogte werd uitgegaan
van een vrije en onbeperkte rechtskeuze.1122
887. De functie van het conflictenrecht kan in dergelijke stelsels dan ook niet worden
ingevuld als dat het rekening zou moeten houden met publiekrechtelijke belangen. Vergelijk
hier het in de jaren ’70 gevelde oordeel van het Duitse Bundesgerichtshof in het door Van
Hoek besproken ‘Joegoslaven-arrest’. Hierin werd de toepasselijkheid van een Duitse cao
bepleit op Joegoslaven die in Duitsland bouwwerkzaamheden verrichtten. Het
hoofdargument was dat er anders sprake zou zijn van concurrentievervalsing. Het BAG
weigerde echter zegen te geven aan de toepassing van de cao en overwoog dat voor oneerlijke
concurrentie oplossingen kunnen worden gezocht bij de publiekrechtelijke
werkvergunningverlening.1123 Overigens heeft eveneens de meer privaatrechtelijk
georiënteerde individuele werknemersbescherming in dergelijke stelsels een lange tijd
principieel nauwelijks erkenning gekregen. Zo merkt Van Hoek ten aanzien van de door het
EVO ingevoerde beperking op de rechtskeuze (art. 6 lid 1 EVO) op dat dit tamelijk vernieuwend
was voor het Nederlandse conflictenrecht in die tijd.1124
Het is duidelijk dat het in het algemeen niet tot de taak wordt gerekend van het klassieke
conflictenrecht om zich bezig te houden met dergelijke doelstellingen. Een groter contrast
met het Belgische Vendo-arrest is bijna niet te bedenken.
888. Résumé: Over het geheel genomen bestaat in Romaanse stelsels in uitgangspunt dus
meer ruimte voor het toepassen van voorrangsregels ter correctie van een gebrekkig
bilateraal verwijzingsresultaat. In dit systeem wordt dan niet persé rekening gehouden met
de individuele bescherming van een werknemer, maar vooral met de belangen van staten bij
de toepassing van het arbeidsrecht, hetgeen in sommige gevallen meer de publiekrechtelijke
en collectieve aspecten van werknemersbescherming benadrukt. Wel staan hierbij
voornamelijk de eigen ordeningsrechtelijke belangen centraal.
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De onderzochte rechtspraak ligt tussen de periode 1986-1999. Van Hoek, Internationale mobiliteit van
werknemers 2000, p. 387: ‘Terwijl in sommige Europese landen de rechtskeuze aan banden was gelegd, en ook
in de Nederlandse literatuur voor grotere bescherming van werknemers werd bepleit, leek het positieve recht
tot op grote hoogte uit te gaan van partijautonomie’.
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BAG 4 mei 1977, NJW 1977, p. 2039-2040. Zie uitgebreid Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers
2000, p. 213. De cao werd hier overigens niet toegepast omdat het Duits recht niet van toepassing was op de
individuele arbeidsovereenkomsten van de Joegoslaven. In Duitsland werd lang vereist dat Duitse cao’s pas
toepasselijk konden zijn indien Duits recht toepasselijk is.
1124
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 316 e.v. Zoals Van Hoek erop wijst, was in die
tijd wel sprake van een totaal ander landschap waarin met name hoger opgeleid personeel de grens over werd
gestuurd.
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D. STATUS QUO – AANHOUDEND VERSCHIL IN BENADERING ONDER HET EVO
889. Ook nog ver na het door Schnorr verrichte onderzoek hebben deze verschillende
tradities zich doorgezet.1125 Het onderzoek van Van Hoek dat ruim 30 jaar later plaats vond,
laat ten aanzien van Duitsland, Frankrijk en Nederland eenzelfde, of een hiermee
vergelijkbaar, beeld zien. Het onderzoek van Callsen uit 2016 bevestigt dit nog eens en vult
het aan met Italië. Ook in België is dit het geval.
890. De totstandkoming van het EVO in 1980 heeft hierin minder eenvormigheid gebracht
dan door de verdragsopstellers was beoogd en loopt daarmee eigenlijk het hoofddoel mis.1126
Een belangrijke reden hiervan is dat het voor een lange tijd aan een rechterlijk college ontbrak
dat een eenvormige uitleg kon garanderen, terwijl de omzetting van het EVO in veel lidstaten
op merkwaardige wijze vorm kreeg (zie hoofdstuk 5).
Ten aanzien van de voorrangsregels hielp het voor een eenvormige uitleg voorts niet mee dat
artikel 7 EVO ruim is geformuleerd en de lidstaten er eigenlijk alle kanten mee uit konden.1127
Anders dan het kopje van het artikel, verwijst het artikel zelf bijvoorbeeld enkel naar
dwingende bepalingen en niet naar bijzonder dwingende bepalingen, hetgeen vraagtekens
kan oproepen over het toepassingsbereik van deze bepalingen. Daarnaast ontbreekt een
algemene definitie zoals in artikel 9 lid 1 Rome I. Het Toelichtend rapport EVO 1980 is verder
ook van ieder woord verstoken over een eventueel terughoudend gebruik van
voorrangsregels, terwijl (net als overigens in de tekst van art. 9 lid 2 Rome I) volledige vrijheid
lijkt te worden gegeven aan het toepassen van lex fori voorrangsregels (art. 7 lid 2). Het
gestelde door Dumortier is in dit verband illustratief:
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Zie voor deze vaststelling in de jaren ’90: Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 2 en 8. Er is overigens verder
geen onderzoek gedaan naar hoe de tradities nu nog doorwerken in het conflictenrecht onder Rome I. Dit zou
evenwel een mooi doctoraatsonderwerp kunnen zijn.
1126
Zie art. 18 EVO en Toelichtend Rapport EVO 1980, p. 8: ‘Het hoofddoel van dit Verdrag is in het nationale
recht van de Lid-Staten van de EEG een samenstel van eenvormige regels in te voeren (…)’. Zie ook A. Junker,
‘Empfiehlt es sich, Art. 7 EVÜ zu revidieren oder aufgrund der bisherigen Erfahrungen zu präzisieren? IPRax 2004,
p. 67-69.
1127
Dit weerhield het Hof er echter niet van de definitie zoals nu is neergelegd in art. 9 lid 1 Rome I ook toe te
passen op art. 7 EVO: Zie ook HvJ 17 oktober 2013, C-184/12, ECLI:EU:C:2013:663, ‘Unamar’, r.o. 47. Ten aanzien
van de ruime formulering merkt Strikwerda nog het volgende op: Opmerkelijk is dat zelfs de Amerikaanse iprrevolutionair Cavers, die men toch moeilijk een man van ‘hard en fast rules’ kan noemen, verklaart ‘startled’ te
zijn door de beoordelingsvrijheid die art. 7 de rechter laat’. Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht
1987, p. 107.
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‘(…) Eén van de tendenzen in de rechtspraak van de West-Europese landen in deze kwestie is
dat elk land de bescherming die zijn eigen arbeidsrecht aan de werknemers geeft, wil
garanderen voor alle werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst een minimum aantal
aanknopingspunten bezit met de eigen rechtsorde. Aan deze bekommernis komt artikel 7 (…)
nu tegemoet (…). Deze bepaling is zo ruim geformuleerd dat ze ongeveer alle praktijken dekt
die op dit terrein in de lidstaten bestaan. Voor het bepalen van het toepasselijk recht op de
arbeidsovereenkomsten zal daarom o.i. het toekomstige Verdrag in zijn huidige versie, weinig
aan het bestaande internationaal privaatrecht wijzigen’.1128

891. In de Belgische rechtspraktijk is vervolgens ook lange tijd ruimhartig gebruik gemaakt
van artikel 7 EVO ten gunste van de toepassing van het eigen arbeidsrecht.1129 Dumortier
merkt in dit verband op dat de rechtspraak in België er impliciet van uitgaat dat de Belgische
wetten van politie en veiligheid inzake arbeidsovereenkomsten moeten worden toegepast op
alle arbeidsovereenkomsten of onderdelen ervan die in België worden uitgevoerd.1130
Eveneens was in Frankrijk sprake van een ruimhartig gebruik. Pataut stelt in dit verband dat
indien sprake was van een situatie waarbij de werkzaamheden enige band met Frankrijk
hadden, maar via de meerzijdige conflictregels buitenlands recht toepasselijk was, het Franse
recht gewoon alsnog in één klap via de ruime schakel van artikel 7 EVO werd toegepast.1131
892. Gelet op de voorgaande bespreking van de karakteristieken en doelstellingen van
artikel 9 Rome I, lijkt Rome I principiële keuzes te maken ten gunste van de Germaanse
benadering en dus voor een meer spaarzame toepassing van voorrangsregels. Hierna wordt
dieper ingezoomd op deze principiële keuzes en wordt in het verlengde daarvan de ruimte
bezien die artikel 9 Rome I laat voor de toepassing van voorrangsregels. Bij de analyse naar de
ruimte waarbinnen voorrangsregels zich kunnen bewegen wordt een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds de kwalificatie van voorrangsregels en anderzijds de daadwerkelijke
toepassing van voorrangsregels.

IV. ARTIKEL 9 LID 1 ROME I – EEN DEFINITIE
893. Ten aanzien van de kwalificatie van voorrangsregels voorziet artikel 9 Rome I in een
vooraf bepaalde definitie (zie hierboven), hetgeen geheel ontbreekt in het EVO. Hiermee is
Rome I het enige Unierechtelijke instrument waarin het leerstuk een definiëring krijgt.1132
Callsen leidt hieruit drie elementen af: Het moet gaan om een ‘dwingend voorschrift’ (1) dat

1128

Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 204. Het valt overigens te
betwijfelen of zo in het algemeen gesteld kan worden dat ‘in de rechtspraak van de West-Europese landen’ een
dergelijke tendens bestaat, aangezien zoals hierboven ook duidelijk werd, en hierna nog duidelijker zal blijken,
ten aanzien van dit punt toch wel cruciale verschillen bestaan tussen Germaanse en Romaanse stelsels.
1129
Verg. het in deze studie al geciteerde stuk uit de inleiding van het handboek van Rigaux en Humblet dat van
een sterk territoriale gelding van het Belgische arbeidsrecht uitgaat: Humblet en Rigaux, Synopsis van het
Belgische arbeidsrecht 2014, p. 9.
1130
Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 205.
1131
Pataut, ‘Lois de police et ordre juridique communautaire’ 2004, p. 258.
1132
Zie voor een vergelijking van de verschillende instrumenten: Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre PublicVorbehalt 2016, p. 35.
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de ‘openbare belangen’ aangaat (2), welke naar inzicht van de staat zo sterk is dat het een
doorkruising van het objectief/subjectief toepasselijk recht rechtvaardigt (3).1133
894. Van oudsher bestaat veel onenigheid over een correcte definiëring van (bijzonder)
dwingende of openbare orde bepalingen in het ipr, waar niet zelden dezelfde soort begrippen
die gelden in het interne recht door elkaar worden gehaald. Ten aanzien van Mancini en zijn
volgelingen, die in de Romaanse school verwoed zochten naar een definitie van dwingende
bepalingen/openbare ordebepalingen, merkt Kollewijn veelzeggend op:
‘Zelden zullen geleerden met zoveel moeite zo weinig resultaat hebben bereikt, als de
romanisten bij hun streven om de kenmerken van het recht van openbare orde te bepalen.
Het gelijkt er veel op of een kwade demon deze twistappel tussen hen heeft geworpen om hun
geesten te verwarren en hen af te houden van beter en vruchtbaarder werk.’1134

De Commissie besloot uiteindelijk bij de omzetting van het EVO in Rome I de knoop door te
hakken en wonderbaarlijk genoeg komt de voorgestelde definitie in het Rome I-voorstel zo
goed als ongerept door het wetgevingsproces en geldt een bijna één op één overname.1135/1136
Zoals de Commissie zelf ook opmerkt, is bij de definitie inspiratie gezocht bij de, hierna nog te
bespreken, zaak Arblade waar de Belgische arbeidswetten van politie en veiligheid centraal
staan. Het Hof oordeelde daarin immers dat voorrangsregels zien op
‘nationale bepalingen aan de inachtneming waarvan zoveel belang wordt gehecht voor de
handhaving van de politieke, sociale of economische organisatie van de betrokken lidstaat, dat
zij moeten worden nageleefd door eenieder die zich op het nationale grondgebied van deze
lidstaat bevindt, en voor elke daarin gesitueerde rechtsbetrekking’ (r.o. 30).1137

Dit impliceert tegelijkertijd dat het bij voorrangsregels ook kan gaan om bepalingen die
beogen zwakke partijen te beschermen.1138 Dit wijkt tot op zekere hoogte af van de oudere
1133

Zie Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 242 met een uitvoerige bespreking van deze
elementen.
1134
R. Kollewijn, Het beginsel der openbare orde in het internationaal privaatrecht, Den Haag, Martinus Nijhoff
1917, p. 26, zoals geciteerd door Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 19.
1135
Hoewel de herziening van de voorrangsregelleer opzichzelf heel wat voeten in aarde heeft gehad. Harris
merkt op: ‘Of all the issues arising in the negotiation of the Rome I Regulation, none has proved more problematic
than the revision of the provisions relating to mandatory rules’. J. Harris, ‘Mandatory Rules and Public Policy
under the Rome I Regulation’, in F. Ferrari and S. Leible (eds.), Rome I Regulation: The Law Applicable to
Contractual Obligations in Europe, Munich, Sellier, 2009, p. 270.
1136
Zoals Van Hoek erop wijst ontstond er ten aanzien van de voorgestelde definitie onrust omdat onduidelijk
was of met de gekozen formulering geen beperking was aangebracht ten aanzien van het soort publieke
belangen dat met voorrangsregels mag worden beschermd. Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van
algemeen belang en bijzonder dwingend recht’ 2009, p. 80. Daarom werd de bepaling licht gewijzigd in de zin
dat het moet gaan om ‘openbare belangen zoals zijn politieke, sociale of economische organisatie’. Zie uitvoerig
voor het wetgevingsproces rond de definiëring in art. 9 lid 1 Rome I: McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 690
e.v.
1137
Vergelijk ook de definitie van Francescakis, één van de grondleggers van het concept van ‘lois de police’: ‘Lois
dont l’application est nécessaire pour le sauvegarde de l’organisation politique, social et économique du pays’.
P. Francescakis, La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit international privé : publié avec le
concours du CNRS, Paris, Sirey, 1958.
1138
Zie in gelijke zin het Groenboek EVO naar Rome I 2002, p. 38.
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benaderingen in het hierboven besproken Germaanse stelsel en de daarin gehanteerde strikte
categorie van Eingriffsnormen.1139
895. De definitie maakt voorts duidelijk dat het bij de kwalificatie van voorrangsregels gaat
om het doel dat met de regeling wordt nagestreefd en niet om de formeel-juridische
vormgeving van een regel (bv. is het publiek- of privaatrecht?).1140 Het is evenwel de vraag of
het veel bijdraagt aan een uniforme interpretatie van artikel 9 Rome I.1141 Toegegeven, de
enkele toevoeging van een definitie kan ipso facto bijdragen aan een meer uniforme
interpretatie. Ook de verduidelijking in de tekst van het artikel zelf dat het moet gaan om
‘bijzonder dwingend recht’ kan hieraan bijdragen. Tegelijkertijd blijft de definiëring echter
(noodzakelijk) vaag, ruim en subjectief en lijken hier alsnog heel wat bepalingen onder te
kunnen vallen. Voor de kwalificatie van voorrangsregels an sich lijkt Rome I in die zin praktisch
dus niet veel beperkingen mee te brengen, ook niet ten aanzien van de traditie in de
Romaanse stelsels.1142
896. Specifiek met het oog op het wegtransport is het belangrijk te benadrukken dat deze
ruime kwalificatie onder artikel 9 Rome I eveneens betekent dat voorrangsregels bijvoorbeeld
ook kunnen afstemmen op ‘heel tijdelijk’ op het grondgebied verrichte werkzaamheden en
andersom ook op werkzaamheden die niet hoofdzakelijk op het grondgebied worden verricht
maar vooral vanaf het grondgebied. Artikel 9 lid 1 Rome I laat het immers o.a. over aan de
specifieke scoperules van de voorrangsregels. In de zaak Arblade wordt hier eveneens

1139

Bij voorrangsregels in het algemeen kan een grof onderscheid gemaakt worden tussen regels die klassiek
werden aangezien als voorrangsregels in de tijd dat de verzorgingsstaat nog niet volledig tot wasdom was
gekomen, waarbij het voornamelijk gaat om bepalingen die primair betrekking hadden op de territoriale
integriteit en het economisch welzijn van de staat. Denk hierbij aan regels rond im- en exportrestricties,
monopoliewetgeving en anti-mededingingswetgeving. Het belang van deze (nationale) regels is in de Unie met
de invoering van de interne markt aanzienlijk verminderd. Een tweede categorie voorrangsregels heeft onder de
vleugels van de verzorgingsstaat eerder betrekking op de bescherming van zwakke partijen, maar worden
tegelijkertijd geacht de sociale orde in een staat te garanderen. In Duitsland werd tweede categorie van
voorrangsregels onder het bredere leerstuk van de Sonderanknüpfung gevoegd. In Nederland lijkt (eerder) te
worden erkend dat regels die de werknemers beogen te beschermen vallen onder voorrangsregels, hoewel
hieraan telkens een publiekrechtelijk tintje moet zitten: Van Hoek, ‘De bilateralisering van de voorrangsregelleer’
2004 wijst op Th. de Boer, noot HR 12 sept 1997, NJ 1998, 668 en L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse
internationaal privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1997, p. 92.
1140
Zie Van Hoek, ‘Het toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten’ 2003, p. 8. Dit is bijvoorbeeld anders dan
lange tijd gebruikelijk was/is in België. Zoals Dumortier erop wijst toetst de Belgische rechtspraak de vorm van
de regel: wel of niet dwingend in België? In België wordt daarbij o.a. belang gehecht aan de eventueel
strafrechtelijke handhaving van de regeling. In Duitsland en Nederland daarentegen stond eerder het doel van
de regeling centraal. Zie Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 161-162.
Wat Nederland betreft, is een recent voorbeeld art. 7:616c lid 2 BW inzake de ketenaansprakelijkheidsregeling
voor lonen in het wegtransport en de memorie van toelichting. Hierin wordt opgemerkt dat er ‘geen rol [is]
weggelegd voor publiekrechtelijke handhaving’ en dat het een zuiver civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid
betreft. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de ketenaansprakelijkheid, o.a. gelet op het doel, (i.c. reële sociale
bescherming, ook indien buitenlandse dienstverrichters in Nederland tijdelijk werkzaamheden verrichten) een
voorrangsregel is in de zin van art. 9 Rome I. Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3, p. 6 en 11-12.
1141
Het Max Planck Instituut lijkt hiervan wel zonder meer uit te gaan. Max Planck Institute, ‘Comments on the
Commission’s Rome I Proposal’ 2007, p. 318.
1142
In gelijke zin en heel uitgebreid: Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 242.
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ondubbelzinnig ruimte voor gelaten. Het Hof wijst meer specifiek op enerzijds de enkele
aanwezigheid op een grondgebied van een lidstaat en anderzijds ‘elke daarin gesitueerde
rechtsbetrekking’.1143 In hoeverre de voorrangsregels in de systematiek van Rome I en het
Unierecht werkelijk kunnen worden toegepast is een andere vraag en wordt hierna
behandeld.

V. ARTIKEL 9 LID 2 ROME I – LEX FORI VOORRANGSREGELS
A. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
897. Ten aanzien van de toepassing van lex fori voorrangsregels uit artikel 9 lid 2 Rome I,
lijken de expliciete bewoordingen van het artikel in Rome I weinig beperkingen te bevatten.
Artikel 9 lid 2 Rome I luidt namelijk:
‘Niets in deze verordening beperkt de toepassing van de bepalingen van bijzonder dwingend
recht van de rechter bij wie de zaak aanhangig is’.

Het tegendeel is echter waar.
898. De focus in deze paragraaf ligt op de vraag in hoeverre het toepassen van lex fori
voorrangsregels wordt beperkt door het regime van Rome I. Tegelijkertijd wordt aandacht
besteed aan de verhouding met de ‘dwingende regels’ uit artikel 8 lid 1 Rome I.
B. EEN TERUGHOUDEND GEBRUIK
899. Uit het hierboven al geciteerde nummer 37 van de considerans bij Rome I kan een
terughoudend gebruik van de voorrangsregels worden afgeleid en dus ook ten aanzien van lex
fori voorrangsregels. Dit wordt bevestigd door het Hof in de zaak Nikiforidis dat onder
verwijzing naar dat nummer in de considerans in algemene zin oordeelt dat artikel 9 Rome I
als afwijkende maatregel ‘strikt’ moet worden uitgelegd (zie hierboven).1144
Deze strikte uitleg bevestigt het feit dat het stelsel van Rome I op dit specifieke punt eerder
lijkt op de klassiek Germaanse stelsels van Duitsland en Nederland, waarin veel waarde wordt
gehecht aan de bilaterale verwijzing en waarop voorrangsregels maar spaarzaam mogen
worden toegepast.
900. Bij gebrek aan verdere rechtspraak van het Hof, valt niet veel meer uit Rome I af te
leiden dan de vaststelling dat de voorrangsregelleer enkel terughoudend mag worden
toegepast en bijvoorbeeld niet op een manier zoals gewoon was in de Romaanse traditie.
Hierbij lijkt het gebod van een terughoudend gebruik in elk geval minstens te impliceren dat

1143

In dit verband is de Nederlandse zaak Hof Den Bosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1873 (Van Den Bosch
& Silo-Tank/FNV) merkwaardig. Het Hof Den Bosch oordeelt dat voorrangsregels enkel zouden kunnen zien op
werkzaamheden ‘op het grondgebied’ c.q. een arbeidsmarkt moeten raken (zie hoofdstuk 10).
1144
HvJ 18 oktober 2016, C-153/15, ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’.
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er een zekere band moet bestaan tussen de voorrangsregel en het concrete geval, maar het
zal van geval per geval moeten worden getoetst in hoeverre hiervan sprake is.
901. Het is hierbij van belang te benadrukken dat ‘een zekere band’ in een unilaterale toets
naar aard anders zou kunnen worden ingevuld dan de (nauwe) band die normaal wordt vereist
met een bepaald rechtsstelsel in een bilaterale toets. Ondanks het voorgeschreven
terughoudend gebruik van de voorrangsregels, zou in een unilaterale toets in vergelijking met
een bilaterale toets onder omstandigheden namelijk sneller aangenomen kunnen worden dat
sprake is van een band die de toepassing van de voorrangsregel rechtvaardigt. Dit zou bij
gelijkaardige aanknopingsfactoren/scoperules in zowel de bilaterale als unilaterale toetsen
kunnen leiden tot een verschillende uitleg.
Meer concreet wijs ik hier bijvoorbeeld op het begrip van de gewoonlijke werkzaamheden die
zowel in bilaterale als unilaterale context wordt gebruikt. Vergelijk enerzijds de
aanknopingsfactor uit artikel 8 lid 2 Rome I en anderzijds de in de Belgische praktijk algemeen
gehanteerde scoperule inzake de gewoonlijk werkzaamheden bij politiewetten. Deze
begrippen hoeven niet noodzakelijk hetzelfde te worden ingevuld. Dit komt o.a. door 1. het
verschillende karakter van beide regelingen (unilateraal-bilateraal); 2. de verschillende
consequenties (de toepasselijkheid van één rechtsregel-een vol arbeidsrecht) en; 3. eveneens
de over het geheel genomen verschillende vormgeving van begrippen (in het Belgische begrip
ontbreekt de tijdelijkheidsfictie en ontbreekt een interactie met de overige
aanknopingsfactoren).
Het onder punt 1. genoemde verschillende karakter komt tot uiting in de gehanteerde
invalshoek, waarbij in een unilaterale context de Belgische voorrangsregel als uitgangspunt
wordt genomen. Dit triggert logischerwijs een eerder eenzijdig ingevulde toets waarin enkel
wordt bezien in hoeverre de Belgische sociaal economische verhoudingen geraakt worden en
in het verlengde daarvan of er een standplaats in België valt te lokaliseren, los van eventueel
andere standplaatsen elders. Volgens deze eenzijdiger blik, waarbij elders verspreide
aanknopingspunten niet perse relevant worden geacht, lijkt vervolgens sneller sprake te
kunnen zijn van het lokaliseren van enige standplaats in België. Dit is anders in bilaterale
context. Sowieso staat daarin de meer neutrale rechtsverhouding centraal, zonder nationale
wortels, maar één en ander volgt ook uit het doel van een bilaterale conflictregel: het
aanwijzen van één toepasselijk rechtsstelsel. Hierdoor kan maar sprake zijn van één
standplaats, waardoor de toets wijder wordt en de verschillende internationale
aanknopingspunten in beschouwing genomen moeten worden voor het vaststellen van deze
ene standplaats.
Een engere toets in de unilaterale methode en een ruimere toets in de bilaterale methode is
vervolgens goed te begrijpen als de onder punt 2. genoemde verschillende consequenties
worden bezien. In de bilaterale toets van artikel 8 Rome I heeft de lex causae immers een
breed bereik en ziet het in beginsel op de toepassing van het gehele arbeidsrecht. Indien de
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contactpunten verspreid liggen over twee landen, bijvoorbeeld in het tijdelijke werkland en
het herkomstland, bevat deze toets dan ook twee aspecten: enerzijds moet de binding met
het herkomstland worden bezien en anderzijds de binding met het tijdelijke werkland. Bij een
voorrangsregel ziet de toets in uitgangspunt op één aspect: de binding van het concrete geval
met de voorrangsregel, waarbij geen sprake hoeft te zijn van een nauwe of nauwste band;
indien o.a. het algemeen belang wordt geraakt en sprake is van een zekere band kan dit
voldoende zijn voor een gerechtvaardigde toepassing.
De onder punt 3 aangehaalde verschillende vormgeving valt hierdoor tegelijkertijd ook te
verklaren. In een bilaterale toets kan, in geval de plaats van de gewoonlijke werkzaamheden
gelijkloopt met de economische en sociale inbedding van de werknemer in het herkomstland,
een tijdelijkheidsfictie nodig zijn om zo goed mogelijk het nauwst verbonden recht te kunnen
garanderen, terwijl dit vanzelfsprekend niet speelt bij de toepassing van een voorrangsregel
en een tijdelijkheidsfictie in dergelijke bepalingen in de regel ontbreekt.
1. Implicaties voor de Belgische rechtspraktijk
902. De benadering van het Hof van Cassatie in het Vendo-arrest, waarbij het uitgangspunt
komt te liggen op de toepasselijkheid van de Belgische materiële wetten in plaats van op de
rechtsverhouding is niet in overeenstemming met de systematiek van Rome I.1145 Net als
eigenlijk al ten aanzien van het EVO kon worden geredeneerd (zie hierboven), lijkt het niet
voor de hand te liggen om bij de beantwoording van de vraag welk arbeidsrecht toepasselijk
is te beginnen met een methodiek die vervat ligt in een uitzonderingsbepaling (artikel 9 Rome
I), ten koste van een conflictregel die specifiek voor arbeidsovereenkomsten is geschreven
(artikel 8 Rome I).
903. In hoeverre deze strijdigheid werkelijk knelt, hangt echter tot op zekere hoogte af van
de precieze toepassing van deze regels. Hoewel in oudere Belgische rechtspraak zaken zijn te
vinden waarin een ruim arsenaal aan politiewetten wordt toegepast op occasionele
werkzaamheden of tijdelijke werkzaamheden die van korte duur zijn,1146 is de effectieve
toepassing van voorrangsregels in de tijd genuanceerd door ten aanzien van bepaalde
voorrangsregels enge scoperules te hanteren. Het Hof van Cassatie heeft op 27 maart 2006
immers geoordeeld dat de dwingende bepalingen inzake arbeidsovereenkomsten betreffende
de bescherming van de werknemers (die aldus volgens het Hof van Cassatie wetten van politie
1145

Zie in gelijke zin H. Storme en S. Bouzoumita, ‘Arbeidsovereenkomsten in internationaal privaatrecht’, NJW
2005, p. 310.
1146
Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 73-111. Dumortier concludeert:
‘De toepassing van publiekrechtelijke voorschriften, in België ‘wetten van politie en veiligheid’ genoemd, op
welke arbeid die op het grondgebied wordt verricht is veel te ongenuanceerd (…). Het kriterium voor de
toepassing van publiekrechtelijke voorschriften inzake arbeidsovereenkomsten zou eerder rekening moeten
houden met de vraag of de arbeidsovereenkomst al dan niet binnen de betrokken rechtssfeer valt. De toepassing
van publiekrechtelijke voorschriften wordt dan niet meer afhankelijk gemaakt van een eventuele korte en
okkassionele arbeidsprestatie op het grondgebied. (…) Op die manier begeeft men zich op weg naar een erg
forumgezinde rechtspraak die elke vorm van ‘Entscheidungseinklang’ onmogelijk maakt (…).
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en veiligheid zijn) de werkgevers ten aanzien van werknemers verbinden die ze gewoonlijk
tewerkstellen in België.1147 Hierbij wordt dus een zekere permanentie vereist en gaat het niet
om louter toevallige of marginale werkzaamheden. Dit werd al onderschreven in veel
rechtspraak,1148 hoewel geen eenduidig beeld kan worden afgeleid ten aanzien van de vraag
wanneer nu precies was voldaan aan het vereiste van het verrichten van gewoonlijke
werkzaamheden in België.1149 Dumortier stelde voor de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978 in dit verband in 1981 al de volgende regel voor:
‘De wet […] geldt, niettegenstaande elk andersluidend beding, voor alle werknemers die
gewoonlijk in België werkzaam zijn. De tewerkstelling in België heeft een gewoonlijk karakter
tenzij de werknemer hoogstens twee jaar in België werkzaam is in het kader van een
arbeidsverhouding die hij in het buitenland heeft aangegaan met een in dat land gevestigde
werkgever. Indien de werknemer hoogstens twee jaar in het buitenland werkzaam is in het
kader van een arbeidsverhouding die hij in België is aangegaan met een in België gevestigde
werkgever, wordt hij geacht gewoonlijk in België tewerkgesteld te zijn’.1150

Wat er hier feitelijk gebeurt is dat er op een ‘voorrangsregelachtige’ manier dwingend wordt
aangeknoopt bij een bepaalde materiële wet en deze wet als zodanig als uitgangspunt wordt
genomen, maar daar vervolgens een scoperule aan wordt gehangen die vergelijkbaar is met
de aanknopingsfactoren worden gebruikt in meerzijdige conflictregels. Hierdoor vervaagt het
onderscheid tussen de klassieke meerzijdige conflictregels en de voorrangsregels en in zoverre
is het te begrijpen dat in bepaalde Franstalige rechtsleer het onderscheid tussen beide,
principieel tegenovergestelde methoden, niet altijd werd erkend.1151
Dit maakt het dat een dergelijke benadering theoretisch gezien in strijd is met de systematiek
van Rome I, maar praktisch hoeft dit weinig verschil uit te maken. Eén en ander hangt af van
de concrete omstandigheden van het geval en de specifieke toepassing van de
voorrangsregels.
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Cass. 27 maart 2006, JTT 2006, 294. Zie hoofdstuk 6 voor een bespreking hiervan in het kader van de beperkte
rechtskeuze ex artikel 8 lid 1 Rome I.
1148
Zie bijvoorbeeld Cass. 4 december 1990, JTT 1990, 77; Arbh. Antwerpen 15 april 1996, JTT 1997, 237; Arbh.
Bergen 8 februari 1999, JTT 1999, 371; Arbh. Brussel 10 oktober 2000, JTT 2001, 18; Arbh. Gent 13 juni 2012,
TGR-TWVR 2014, 83.
1149
Zo noemen Jorens en Van Overmeiren de rechtspraak inzake ‘far from clear’. Jorens en Van Overmeiren, ‘The
implementation of the PWD in Belgium’ 2005, p. 483. Zie ook in het algemeen voor een bespreking van deze
rechtspraak: C. Deneve, Grensoverschrijdende conflicten in het arbeidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2001. In
NAR advies nr. 1.313 van 30 mei 2000 ten aanzien van de omzetting van de Detacheringsrichtlijn, Adviezen NAR
1.300-1.329 merkt de werkgeversorganisatie in dit kader op dat de rechtsonzekerheid omtrent de vaststelling
van wetten van politie en veiligheid ‘in de praktijk de ontwikkeling in de hand [heeft] gewerkt van situaties van
terbeschikkingstelling waarin de buitenlandse onderneming geen enkele bepaling van ons arbeidsrecht naleeft’.
1150
Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 217-222. Dit koppelt Dumortier
vervolgens, geheel naar Frans voorbeeld, aan een begunstigende rechtskeuzemogelijkheid door te overwegen
dat een keuze voor buitenlands recht wel gevolgen heeft voor zover het de bescherming van de werknemer
vergroot.
1151
Dit wordt besproken door Strikwerda, Semipubliekrecht in het conflictenrecht 1987, p. 96-99; Van Hoek,
Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 129 voetnoot 26.
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904. Afsluitend is het in elk geval belangrijk te benadrukken dat, ondanks dat het
arbeidsrecht in België principieel sterk tot het publiekrechtelijke domein wordt gerekend, de
systematiek van Rome I ertoe leidt dat er principieel anders gekeken moet worden naar de
conflictenrechtelijke vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht. Onder Rome I dient dan in
een lex fori situatie in uitgangspunt allereerst te moeten worden nagegegaan welk
arbeidsrecht objectief toepasselijk is via artikel 8 Rome I.1152 Blijkt dat dit Belgisch recht is, dan
vallen in beginsel de Belgische politiewetten hieronder. Blijkt dat dit buitenlands recht is, maar
een Belgische politiewet kwalificeert onder artikel 9 lid 1 Rome I en de concrete situatie valt
onder de werkingssfeer ervan (al dan niet via geschreven scoperules1153 of indien die volgt uit
de aard en het doel van de wet), dan dient de politiewet toegepast te worden. Hiervan mag
niet te snel uitgegaan worden. Een algemene strikte scoperule, bijvoorbeeld een toepassing
van de voorrangsregel bij werkzaamheden van minimaal twee jaar op Belgisch grondgebied,
om de ruime kwalificatie van voorrangsregels te neutraliseren is derhalve niet meer nodig. In
Rome I gaat het om een ‘terughoudend gebruik’ waarbij sprake moet zijn van een zekere band
tussen de voorrangsregel en het concrete geval.
C. DE VERHOUDING MET DE ‘DWINGENDE BEPALINGEN’ UIT ARTIKEL 8 LID 1 ROME I
905. Over de verhouding tussen dwingende regels uit artikel 8 lid 1 en artikel 9 Rome I
bestaat onduidelijkheid en krijgt in de lidstaten een uiteenlopende toepassing.1154
906.

Nummer 37 van de considerans bij Rome I verklaart het volgende:
‘Het begrip ‘bepalingen van bijzonder dwingend recht’ moet worden onderscheiden van de
uitdrukking ‘bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken’, en dient met
meer terughouding te worden gebezigd’.1155

Hieruit volgt dat de dwingende regels uit zowel artikel 8 lid 1 en artikel 9 Rome I een ander
toepassingsbereik hebben. Artikel 8 lid 1 Rome I ziet in dit verband op een ruimere groep van
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Dit zou nog anders kunnen zijn ten aanzien van arbeidswetten die zich qua werkingssfeer volledig onttrekken
aan de meerzijdige verwijzing, zoals bijvoorbeeld wetgeving inzake arbeidstijden en –omstandigheden.
1153
Als gezegd komen geschreven scoperules in België minder vaak voor, maar áls ze voorkomen zijn ze vaak
verouderd en/of ademen ze nog sterk de Romaanse traditie: de voorrangsregel verlangt een strikt territoriale
toepassing op elke activiteit verricht op Belgisch grondgebied, zonder dat enige verdere specificatie wordt
gegeven. Vergelijk bijvoorbeeld voor het wegtransport de hierna te bespreken wegtransportcao. Het Hof van
Cassatie heeft één en ander in 2006, als gezegd, in het algemeen genuanceerd door te bepalen dat
voorrangsregels (politiewetten) in de regel toepasselijk zijn op werkzaamheden die gewoonlijk worden verricht
op Belgisch grondgebied. In die zin kan in België niet zo direct geleund worden op de geschreven scoperules in
een voorrangsregel.
1154
Zie Complementary study PWD 2011, p. 26, waarin deze onduidelijkheid wordt aangestipt en erop wordt
gewezen dat één en ander een uiteenlopende toepassing krijgt in lidstaten.
1155
In het Groenboek van EVO naar Rome I 2002, p. 38-40 was de vraag gesteld in hoeverre een verduidelijking
zou moeten komen voor de onderlinge verhouding van de in het EVO gebruikte definities inzake dwingende
bepalingen (toen in artt. 3, 5, 6, 7 en 9). Uiteindelijk is het dus tot niet veel meer gekomen dan die overweging
in de considerans.
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regels, waarbij niet noodzakelijk eveneens sprake hoeft te zijn van een algemeen belang zoals
in artikel 9 Rome I.
1. Implicaties voor de Belgische rechtspraktijk
907. Gelet op de reeds in hoofdstuk 5 besproken ruime beperking op de rechtskeuze bij
arbeidsovereenkomst ex artikel 8 lid 1 Rome I, lijkt met name dit artikellid tegemoet te komen
aan de Romaanse stelsels. De definiëring van artikel 9 lid 1 Rome I vertoont gelijkenissen met
de van oudsher in België gemaakte ruime kwalificatie van politiewetten, waaronder immers
eveneens wetten vallen die zuiver de particuliere belangen beogen te beschermen. Deze
laatste wetten lijken niet allemaal eveneens te kunnen vallen onder artikel 9 Rome I,
aangezien daar een algemeen belang voorop wordt gesteld. Wel blijft de invulling hierbij hoog
normatief. Zo kan gesteld worden dat ómdat op dwingende wijze invloed wordt uitgeoefend
op het machtsevenwicht tussen particulieren ter bescherming van één van deze partijen die
zwakker is, het algemeen belang wordt geraakt.1156 Eén en ander zal van geval tot geval dienen
te worden getoetst
908. Specifiek ten aanzien van het Belgische arbeidsrecht is het in elk geval belangrijk te
onderstrepen dat het feit dat het gehele Belgische arbeidsrecht, louter intern gezien, van
dwingende aard is, niet betekent dat iedere arbeidsrechtelijke norm ook via artikel 9 Rome I
aanspraak kan maken om toegepast te worden op situaties die door een ander recht worden
beheerst.1157 In geval van een rechtskeuze wordt de toepassing van de dwingende regels uit
het Belgische arbeidsrecht gewaarborgd in artikel 8 lid 1 Rome I, waarbij geldt dat de primaire
aanknopingsfactor ex artikel 8 lid 2 Rome I tot op zekere hoogte in uitgangspunten
overeenstemt met voor die Belgische arbeidsregels doorgaans gehanteerde scoperules. Wel
kunnen mogelijk de verschillen tussen een unilaterale en bilaterale invulling ervoor zorgen dat
deze Belgische regels onder de bilaterale toets van artikel 8 Rome I, en die niet kunnen worden
toegepast onder artikel 9 Rome I, wellicht minder vaak toepassing zouden kunnen krijgen dan
het geval was in de Belgische rechtspraktijk van vóór het EVO/Rome I
909. In dit verband is het interessant te wijzen op een oordeel van het Arbeidshof in Brussel,
waarin het verschil tussen enerzijds artikel 6 lid 1 EVO (art. 8 lid 1 Rome I) en anderzijds artikel
7 EVO (art. 9 Rome I) wordt onderschreven. Het Arbeidshof oordeelt dat het bij
voorrangsregels moet gaan om bepalingen die de openbare orde raken ‘en niet louter
bepalingen (…) van dwingend recht die private belangen beschermen in de zin van artikel
1156

Vergelijk bijvoorbeeld Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 61.
Dumortier stelt dat de bescherming van private belangen door de staat in zekere zin altijd het algemeen belang
raakt. Zie verder pagina’s 67-73 waarin Dumortier de verschillende posities van Belgische auteurs inzake de vraag
of een dwingende bepaling automatisch betekent dat een sociaal economisch belang wordt nagestreefd, naast
elkaar zet. Vergelijk hier nog het hierboven besproken standpunt van Gamillscheg inzake de Eingriffsnormen,
hetgeen lijnrecht tegenover de visie van Dumortier staat.
1157
Zie in dezelfde zin Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht’ 2009, p. 123; Storme en S.
Bouzoumita, ‘Arbeidsovereenkomsten in internationaal privaatrecht’, NJW 2005, p. 309; Fallon, Analyse
jurimetrique de la loi applicable au contrat de travail 1989.

403

6’.1158 Hoewel het gebruik van het begrip ‘openbare orde’ hier verwarrend kan zijn omdat deze
terminologie eigenlijk wordt gereserveerd voor de openbare orde exceptie onder artikel 21
Rome I, onderkent het Arbeidshof dus expliciet het verschil tussen artikelen 6 lid 1 en 7 EVO.
Vervolgens gaat het Arbeidshof over tot een toetsing van de specifieke Belgische wet, in casu
het terbeschikkingstellingsverbod, ten aanzien waarvan het Arbeidshof vaststelt dat in
rechtspraak en rechtsleer algemeen wordt uitgegaan van het openbare orde karakter van die
wet. Het Arbeidshof wijst er vervolgens op dat het bestaan van strafsancties op de wet een
indicatie kan vormen van het openbare orde karakter, maar dat het vooral moet worden
afgeleid uit het door de wet beoogde doel, dat er in casu in bestaat koppelbazerij en gesjacher
met werknemers tegen te gaan; praktijken die van die aard zijn dat zij de sociale en
economische organisatie in het land te ontwrichten.
Interessant is hier het verweer van de werkgevers dat, onder verwijzing naar de hierboven
aangestipte zaak van het Hof van Cassatie van 27 maart 2006, Belgische wetten van politie en
veiligheid enkel toegepast mogen worden op werkzaamheden die gewoonlijk op Belgisch
grondgebied worden verricht en dus niet op tijdelijke werkzaamheden aldaar. Het Arbeidshof
pareert dit door te overwegen dat artikel 6 lid 1 EVO al ziet op dergelijke bepalingen en dat
het voorhouden dat voor de toepassing van artikel 7 EVO ook een gewoonlijke tewerkstelling
is vereist geen zin heeft.
910. Dit is in overeenstemming met de hierboven reeds getrokken conclusie dat voor een
deel van de van oudsher aangemerkte Belgische wetten van politie en veiligheid primair
geredeneerd moet worden vanuit het kader van artikel 8 Rome I en niet op
voorrangsregelachtige manier, zoals wordt voorgeschreven door artikel 9 Rome I, vanuit de
Belgische politiewet zelf. Ten aanzien van de van oudsher gekwalificeerde Belgische
politiewetten moet dus een opsplitsing gemaakt worden, waarbij, in navolging van het lijstje
van Callsen (zie hierboven), enkel die politiewetten die o.a. dwingend zijn (1) een algemeen
belang dienen (2) en zodanig belangrijk zijn dat zij het subjectieve/objectieve
verwijzingsresultaat kunnen doorkruisen (3) onder artikel 9 Rome I kunnen worden geschaard.
De specifieke invulling blijft als gezegd hoog normatief, hetgeen het leerstuk rechtsonzeker
maakt.

VI. LEX FORI VOORRANGSREGELS EN UNIERECHTELIJKE BEPERKINGEN
A. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
911. Naast de zojuist besproken conflictenrechtelijke beperkingen, kan de toepassing van
lex fori (en overigens ook vreemde) voorrangsregels beperkt worden door het primaire
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Arbh. Brussel 28 juni 2011, Soc.Kron 2012, 514.
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Unierecht. Dit gaat ook op voor de wegtransportsector, nu uit hoofdstukken 1 en 2 volgt dat
dit algemene Uniekader ook toepasselijk is op deze sector.
Met name de zaak Arblade is hier relevant. Na een bespreking hiervan wordt dieper ingegaan
op de o.a. uit deze zaak volgende rule of reason toets die voorrangsregels uit artikel 9 Rome I
moeten doorstaan indien de casus valt in de context van het vrij verkeer.
B. DE ZAAK ARBLADE
912. Als eerst moet hier worden opgemerkt dat Rome I als secundair Unierecht met het
primaire Unierecht in overeenstemming dient te zijn, en wel in het bijzonder met de
fundamentele vrijheden van verkeer (zie hoofdstuk 5). Dit principe krijgt uitwerking in
nummer 40 van de considerans bij Rome I. Spanning inzake de toepassing van voorrangsregels
ex artikel 9 Rome I in het sociale domein zou in dit verband kunnen bestaan ten aanzien van
het in het primaire Unierecht gewaarborgde recht van ondernemingen tot het vrij kunnen
verrichten van diensten binnen de Unie (art. 56 VWEU): de oplegging van arbeidsregels van
het ontvangstland vormen hierop immers sec een beperking (zie hoofdstuk 2). In o.a. de zaak
Arblade heeft het Hof hierover meer duidelijkheid gegeven, waarin niet verrassend de
toepassing van voorrangsregels uit een Romaans stelsel, in casu het onze, centraal staat.
913. In deze zaak ging het om verschillende politiewetten uit het Belgisch sociaal recht die
door de Belgische inspectie werden gehandhaafd op tijdelijk op het Belgische grondgebied
werkzame Franse werknemers.1159 Deze werkzaamheden geschiedden in opdracht van in
Frankrijk gevestigde werkgevers die zich tegen de toepassing van het Belgische recht
verweerden met een beroep op de vrijheid van diensten.1160 De Belgische regering, die
tussenkwam in de zaak, voerde o.a. aan dat de Belgische sociale wetten worden
gekwalificeerd als wetten van politie en veiligheid en dat het niet inachtnemen ervan strafbaar
is gesteld.1161 Het Hof oordeelt:
‘Het is niet omdat nationale bepalingen als wetten van politie en veiligheid worden
aangemerkt, dat zij niet in overeenstemming met de verdragsbepalingen dienen te zijn; anders
zou afbreuk worden gedaan aan de voorrang en de eenvormige toepassing van het
gemeenschapsrecht.’1162

Vervolgens overwoog het Hof dat dergelijke nationale bepalingen als uitzondering op het
Unierecht moet worden beschouwd en dat deze bepalingen, in voorkomend geval, moeten
kwalificeren als dwingende redenen van algemeen belang (r.o. 31). Met andere woorden:
voorrangsregels dienen de rule of reason toets te kunnen doorstaan. Met de rule of reason
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HvJ 23 november 1999, C-369/96 en C-376/96, ECLI:EU:C:1999:575, ‘Arblade’. Kort samengevat ging het om
de in de bouwcao vastgelegde minimumlonen, de getrouwheidszegels, weerverletsregeling en de modaliteiten
rond de verplichting sociale documenten bij te houden.
1160
Tegen beide werkgevers liepen onafhankelijke procedures: Arblade en Leloup. De zaken werden gevoegd.
1161
Conclusie van AG Ruiz-Jarabo Colomer van 25 juni 1998, ECLI:EU:C:1998:318, nr. 32.
1162
Zie ook HvJ 17 oktober 2013, C-184/12, ECLI:EU:C:2013:663, ‘Unamar’, r.o. 46.
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wordt hier gedoeld op de in de jurisprudentie ontwikkelde rechtvaardigingstoets inzake
belemmeringen op het in de Verdragen gewaarborgde vrij verkeer.
914. Het was niet voor het eerst dat het Hof zich moest buigen over nationale sociale
wetgeving die werd opgelegd op tijdelijke werkzaamheden verricht door buitenlandse
werknemers, waarbij werkgevers met een beroep op het vrij verkeer van diensten de dans
probeerden te ontspringen. Uit deze rechtspraak volgde al dat deze bepalingen indien zij een
belemmering vormen op de vrijheden van verkeer, hoe deze bepalingen ook worden
genoemd, aan de rule of reason toets moesten voldoen. In de zaken Rush Portuguesa en
Vander Elst stond bijvoorbeeld Franse regelgeving centraal die werd geacht te behoren tot de
Franse openbare orde. Dit belette het Hof niet de regelgeving te zetten in het toetsingskader
van de vrijheden van verkeer (zie hoofdstuk 2).
915. Dit bevestigt dat de benadering waarin wetten van politie en veiligheid worden geacht
sec van toepassing te zijn op activiteiten die worden verricht op het grondgebied waar die
wetten gelden strijdig kan zijn met het Unierecht, hetgeen implicaties heeft meegebracht voor
de Belgische (en Franse) traditie inzake. Een andere consequentie van deze rechtspraak is dat
indien aan een bepaalde arbeidswet een scoperule is meegegeven, de rechter in de context
van het vrij verkeer niet zomaar gehoor mag geven aan deze uitdrukkelijke wens van zijn
wetgever maar eveneens moet toetsen aan de rule of reason.1163
C. RULE OF REASON – INHOUD
916. Zoals het Hof in de zaak Arblade herhaalt, bestaat de rule of reason toets uit een aantal
aspecten. Allereerst moet sprake zijn van de aanwezigheid van een ‘dwingende reden van
algemeen belang’, die geldt voor iedere persoon of onderneming die op het grondgebied van
de betrokken staat werkzaam is.1164 Hierbij is het belangrijk dat dit belang niet al wordt
gewaarborgd door de regels van de staat van herkomst. Vervolgens moet de toepassing van
de nationale regeling geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te
waarborgen en dit mag niet verder gaan dan nodig voor het bereiken van dat doel (r.o. 3435).1165
917. Een belangrijke vraag is welke maatregelen kunnen kwalificeren als zijnde een
dwingende reden van algemeen belang. Het Hof heeft er reeds veel erkend, waaronder ook
de categorie van werknemersbescherming (r.o. 36).1166 Voor het eerst deed het Hof hierover
1163

Vergelijk ook F. van Overbeeke, ‘Noot Unamar C-184/12’, SEW 2014, p. 410-416.
Zie voor de band tussen enerzijds het bijzonder dwingend recht in het ipr en de dwingende redenen van
algemeen belang in de jurisprudentie inzake het vrij verkeer en anderzijds de openbare orde begrippen: Van
Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend recht’ 2009, p. 55-90.
1165
Zie voor een uitgebreide bespreking van deze rule of reason toets met het evenredigheids-,
proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel: K. Lenaerts en P. Van Nuffel, Europees recht, Antwerpen,
Intersentia, 2011.
1166
Zie Conclusie van AG Ruiz-Jarabo Colomer van 25 juni 1998, ECLI:EU:C:1998:318, nr. 59 waarin een
opsomming wordt gegeven van de door het Hof erkende gronden (waaronder ook het gevaar van een ernstige
aantasting van het financiële evenwicht van het socialezekerheidsstelsel).
1164
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uitspraak in de zaak Webb waarin werd verwezen naar de gegronde vrees dat een bepaalde
activiteit het belang van goede verhoudingen op de arbeidsmarkt zou schaden of dat daarbij
het belang der betrokken arbeidskrachten onvoldoende gewaarborgd zou zijn (r.o. 19).1167 In
de zaak Bundesdruckerei overweeg het Hof dat minimumlonen binnen het kader van een
dwingende reden van algemeen belang vallen, daar het als doel heeft ‘te verzekeren dat
werknemers een passend loon ontvangen, ‘sociale dumping’ te vermijden en tegelijkertijd te
voorkomen dat concurrerende ondernemingen die hun werknemers een passend loon
betalen, zouden worden afgestraft’ (r.o. 31).1168 Zuiver administratieve of economische
redenen kunnen geen dwingende reden van algemeen belang vormen.
918. Vervolgens is het van belang dat individuele werknemers een reëel voordeel dienen te
hebben bij de toepassing van voorrangsregels. Een voorbeeld van dit reële voordeel vereiste
vormt eveneens de zaak Arblade waar o.a. de Belgische getrouwheidszegels en
weerverletsbepalingen in het geding waren. Het Hof merkt inzake op dat vast moet staan dat
de toepassing van deze regelingen ‘de werknemers een voordeel geven dat hen echt een extra
bescherming kan bieden die zij anders niet zouden genieten’.1169 In de zaak Seco zorgde het
vereiste van reëel voordeel voor werknemers voor een probleem voor de bestreden
Luxemburgse wetgeving omdat in casu de bijdragen die de werkgever moest betalen niet ten
goede kwamen aan de werknemers.1170
Een ander voorbeeld van het reële voordeel vereiste vormt de zaak Finalarte.1171 Hierin stond
een Duitse regeling centraal, waarvan in rechte kwam vast te staan dat deze wet uitdrukkelijk
tot doel heeft Duitse bouwondernemingen te beschermen tegen de stijgende
concurrentiedruk op de Europese interne markt en dus tegen buitenlandse
dienstverrichters.1172 Reeds tijdens de eerste discussies over het wetsontwerp is er meermaals
op gewezen dat met deze wet vooral oneerlijke concurrentie moest worden tegengegaan die
wordt veroorzaakt door Europese ondernemingen met een lage lonen beleid. Het Hof wijst
erop dat volgens vaste rechtspraak maatregelen niet gerechtvaardigd kunnen worden door
economische doelstellingen, zoals de bescherming van nationale ondernemingen (r.o. 39).1173
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HvJ 17 december 1981, C-279/80, ECLI:EU:C:1981:314, ‘Webb’.
HvJ 18 september 2014, C-549/13, ECLI:EU:C:2014:2235, ‘Bundesdruckerei’.
1169
Jorens en Van Overmeiren beschrijven ‘the aftermath’ na de zaak Arblade in België. Zo hebben de sociale
partners specifieke bepalingen ontworpen die in bepaalde gevallen voorzien in een vrijstelling voor buitenlandse
ondernemingen van het moeten voldoen aan getrouwheidszegels en de bouwverletsregels. Jorens en Van
Overmeiren, ‘The implementation of the PWD in Belgium’ 2005, p. 494.
1170
HvJ 3 februari 1983, C-62/81, ECLI:EU:C:1982:34, ‘Seco’. Het Hof oordeelde meer specifiek dat een regeling
waarbij werkgevers sociale lasten moeten betalen zonder dat werknemers ‘enig sociaal voordeel’ daarvan
hebben, niet gerechtvaardigd kan worden uit hoofde van het algemeen belang in verband met de sociale
bescherming van werknemers.
1171
HvJ 25 oktober 2001, C-49/98, ECLI:EU:C:2001:564, ‘Finalarte’.
1172
Zie ook HvJ 18 juli 2007, C-490/04, ECLI:EU:C:2007:430, ‘C./Duitsland’.
1173
Vergelijk ook HvJ 24 januari 2002, C-164/99, ECLI:EU:C:2002:40, ‘Portugaia’ waarin aan het Hof werd
gevraagd of in een dwingende reden van algemeen belang ‘niet enkel de sociale bescherming van de ter
beschikking gestelde werknemers’ besloten kan liggen maar ook ‘de bescherming van de nationale
bouwnijverheid en in de vermindering van de nationale werkloosheid ter voorkoming van sociale spanningen’.
1168
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Maar hiermee deed het Hof de zaak nog niet af en overweegt het expliciet dat de bedoeling
van de wetgever slechts een indicatie vormt dat het niet gaat om een legitieme grond. Volgens
het Hof moet alsnog bezien worden of objectief gezien de bescherming van gedetacheerde
werknemers wordt bevorderd door de wet. Van belang is hier de omstandigheid dat
werknemers een reëel voordeel hebben, waarbij het Hof wel toevoegt dat dit voordeel ‘in
aanzienlijke mate bijdraagt’ aan hun sociale bescherming. O.a. moest in casu achterhaald
worden of werknemers bij terugkeer werkelijk in staat zijn aanspraak te maken op de
financiële voordelen die voortkomen uit de bestreden Duitse wet.
919. Vervolgens speelt het een belangrijke rol dat het belang niet al mag zijn gewaarborgd
in het herkomstland, hetgeen ook te maken heeft met de vraag of sprake is van een reëel
voordeel. Deze toets werd bijvoorbeeld eveneens aangelegd bij de hierboven besproken
Belgische getrouwheidszegels en weerverletsregeling in de zaak Arblade en de Duitse wet in
de zaak Finalarte. In de zaak Arblade gaf het Hof aan de nationale rechter de opdracht mee
om na te gaan ‘of de in de lidstaat van ontvangst verlangde bijdragen de betrokken
werknemers recht op een sociaal voordeel geven, en of de werknemers in de lidstaat van
vestiging op grond van de door de werkgever in deze staat betaalde werkgeversbijdragen een
bescherming genieten die in wezen overeenkomt met die van de regeling van de lidstaat waar
de dienst wordt verricht’ (r.o. 53). In de zaak Finalarte heeft het Hof het over ‘dezelfde of een
in wezen vergelijkbare bescherming’ (r.o. 45).
In de zaak Bundesdruckerei vormde dit vereiste, naast nog andere vereisten, eveneens een
belemmering voor een extraterritoriale toepassing van Duitse minimumlonen op
werkzaamheden in Polen, gelet op het feit dat de belangen van werknemers in Polen, gelet
op het daar geldende levenspeil, voldoende wordt gewaarborgd door het daar geldende
minimumloon.1174
D. TUSSENWAARDERING
920. In situaties waarin de toepassing van een voorrangsregel een belemmering vormt op
de fundamentele vrijheden van verkeer dient voor een rechtvaardiging derhalve aan
bovenstaande voorwaarden te worden voldaan. In de woorden van AG Trstenjak zal hierbij
telkens moeten ‘worden overgegaan tot een op het concrete geval afgestemd onderzoek van
de vraag of de betrokken regeling objectief beschouwd de bescherming van de ter beschikking
gestelde werknemers waarborgt en of deze de betrokken werknemers een daadwerkelijk
voordeel verschaft dat duidelijk bijdraagt tot hun sociale bescherming’.1175
921. Zoals Van Hoek terecht opmerkt, wordt de toepassing van het recht van het
ontvangstland in deze toets slechts ‘voorwaardelijk’ en geldt het eerder als vangnet, hetgeen
Het Hof herhaalt dat economische doelstellingen niet als zodanig kunnen kwalificeren en gekeken moet worden
naar de (reële) werknemersbescherming (r.o. 26-29).
1174
HvJ 18 september 2014, C-549/13, ECLI:EU:C:2014:2235, ‘Bundesdruckerei’.
1175
Vergelijk ook Conclusie AG Trstenjak van 13 september 2007, C-319/06, ECLI:EU:C:2007:516, nr. 62.

408

vertaalt naar het conflictenrecht meer lijkt op de negatieve openbare orde-exceptie dan op
de Savigniaanse klassieke voorrangsregelleer.1176 Interessant hierbij is dat in de vaste
rechtspraak van het Hof een reëel voordeel voor de individuele werknemers wordt vereist bij
de unilaterale oplegging van voorrangsregels. Hoewel dit in de specifieke in deze studie
centraal staande interne sociale concurrentieproblematiek weinig hoeft te steken, omdat het
opleggen van voorrangsregels uit EU15 lidstaten op arbeidsovereenkomsten die worden
uitgevoerd in EU15 lidstaten maar worden beheerst door EU13 arbeidsrecht veelal een reëel
voordeel voor de individuele werknemers zal inhouden (met name gelet op bijv. de
minimumlonen), is dit vanuit breder sociaalrechtelijk perspectief toch merkwaardig. Lidstaten
geraken er nu niet meer mee door te wijzen op het belang van het waarborgen van de sociaal
economische belangen in hun stelsels; nee, telkens dient de individuele werknemer erbij
gebaat te zijn. Individuele werknemersbescherming dringt zo door in de toepassing van de
voorrangsregelsregelleer, waardoor deze leer in het jasje van artikel 9 Rome I in Uniecontext
tot op zekere hoogte wordt ‘geprivatiseerd’. In combinatie met de reeds op individuelewerknemersbescherming georiënteerde bilaterale conflictregel uit artikel 8 Rome I, lijkt deze
individualistische focus niet perse recht te doen aan de meer publiekrechtelijke c.q.
ordeningsrechtelijke en collectieve kanten van het arbeidsrecht.
922. Volledigheidshalve merk ik op dat de rule of reason toets vanzelfsprekend niet
toegepast hoeft te worden in situaties die buiten de vrij verkeerscontext vallen. In die zin is
het, zoals van Hoek stelt, onwenselijk om de in Rome I gebruikte begrippen al te zeer in te
kleuren vanuit de behoeftes van het vrij verkeer. De rule of reason toets wordt onafhankelijk
van het ipr verricht.1177 De voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I zelf wordt dus niet persé
beïnvloed door het Unierecht, maar wel kan het Unierecht afhankelijk van de voorliggende
casus ‘ingrijpen’ op het resultaat van de voorrangsregel indien het niet voldoet aan de, ten
opzichte van artikel 9 Rome I, extra voorwaarden die het stelt in de rule of reason toets.

VII. ARTIKEL 9 LID 3 ROME I – VREEMDE VOORRANGSREGELS
A. ALGEMEEN
923. Artikel 9 lid 3 Rome I regelt voorrangsregels die noch behoren tot het recht van de
rechter (lex fori), noch tot het subjectief of objectief toepasselijk recht (lex causae). Vanuit het
oogpunt van de interne sociale concurrentieproblematiek, kan deze regeling bijvoorbeeld van
belang zijn indien chauffeurs in dienst van EU13 transportbedrijven met werkzaamheden in
EU15 lidstaten, bepaalde bijzonder dwingende arbeidsregels van deze EU15 landen op hen

1176

Letterlijk: Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend recht’
2009, p. 82.
1177
Waarbij Van Hoek nog opmerkt dat de twee toetsen in de praktijk vaak samen zullen vallen, maar niet
noodzakelijk identiek hoeven te zijn (waarbij o.a. wordt gewezen op het uitgangspunt bij de vrij verkeerstoets:
het herkomstland en bij de conflictenrechtelijke toets: de lex causae). Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende
redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend recht’ 2009, p. 82.
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toegepast wensen te zien, maar de zaak enkel aanhangig kan worden gemaakt in de EU13
lidstaat.
Dit is bijvoorbeeld het geval indien sprake is van tijdelijke werkzaamheden in een EU15 land
en daar geen gewoonlijk werkland zoals wordt vereist in artikel 21 Brussel Ibis kan worden
vastgesteld. In dat geval kan het zijn dat enkel in EU13 een bevoegde rechter bestaat en kan
de EU13 rechter bij een procedure aldaar zich geconfronteerd zien met de eventuele
toepassing van vreemde voorrangsregels uit een (of meer) EU15 lidstaat. Overigens voorziet
de Detacheringsrichtlijn wel in een bevoegdheidsgrond voor de rechter van het tijdelijke
werkland; dit is een ander punt waarop het instrument een meerwaarde vormt ten opzichte
van de voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I.1178
924. Qua methode is de toepassing van dit type voorrangsregels op de arbeidsmodellen niet
anders dan de lex fori voorrangsregels, maar ten aanzien van het effectieve toepassingskader
gelden er wel strengere vereisten. Artikel 9 lid 3 Rome I luidt:
‘De rechter kan ook gevolg toekennen aan de bepalingen van bijzonder dwingend recht van
het land waar de verbintenissen krachtens de overeenkomst moeten worden nagekomen of
zijn nagekomen, voor zover die bepalingen van bijzonder dwingend recht de tenuitvoerlegging
van de overeenkomst onwettig maken. Bij de beslissing of aan deze bepalingen gevolg moet
worden toegekend, wordt rekening gehouden met hun aard en doel alsmede met de gevolgen
die de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen zou kunnen hebben.’

Hieruit volgt een verschil tussen lex fori voorrangsregels en vreemde voorrangsregels, waarbij
de laatste categorie als gezegd aan strengere eisen is onderworpen.1179 Voor de rechter wordt
vrijblijvend de optie gelaten om rekening te houden met vreemde voorrangsregels, hetgeen
het facultatieve karakter van deze leer ten aanzien van vreemde voorrangsregel benadrukt.
Dit was ook al het geval in het EVO en is om verschillende redenen te verklaren. Denk aan
overwegingen als de rechtszekerheid en het algemene bezwaar van de toepassing van
buitenlands (semi-) publiekrecht.1180 Daarnaast worden extra vereisten gesteld ten aanzien
van welke bepalingen onder artikel 9 lid 3 Rome I kunnen vallen, hetgeen hierna nog verder
wordt besproken.
925. Met name het bezwaar van het moeten toepassen van buitenlands (semi-)
publiekrecht maakt het dat de bepaling omtrent de vreemde voorrangsregels niet overal
evenveel populariteit geniet.1181 Sowieso was de regeling ten tijde van de invoering van het
1178

In de praktijk blijken evenwel nog veel drempels te bestaan inzake en wordt weinig van de
bevoegdheidsgrond gebruik gemaakt. Comparative study PWD 2011, p. 140.
1179
Zie Van Hoek, ‘De bilateralisering van de voorrangsregelleer’ 2004, waarin de stelling wordt behandeld in
hoeverre onderscheid tussen lex fori en vreemde voorrangsregels binnen de Unie vervaagt. Van Hoek wijst er
o.a. op dat het feit dat ook lex fori voorrangsregels moeten voldoen aan de rule of reason toets het verschil in
behandeling tussen forale en vreemde voorrangsregels ‘in hoge mate’ wordt verkleind. (p. 19).
1180
Zie uitgebreid de studie van Van Rooij, De positie van publiekrechtelijke regels 1976.
1181
Zoals Van Hoek opmerkt lijken deze bewaren in arbeidszaken overigens minder te spelen: Van Hoek, ‘Het
toepasselijk recht op arbeidsovereenkomsten’ 2003. Dit kan verklaard worden doordat hier vaak de
beschermenswaardige belangen van werknemers in het geding zijn. In vergelijking met de toepassing van
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EVO, zoals de Commissie het verwoordt, een ‘zeer vernieuwende bepaling, waarin het
verlangen van de lidstaten tot uitdrukking wordt gebracht om tot op zekere hoogte het
wetgevingsbeleid van andere landen, inclusief derde landen, te eerbiedigen’.1182 Hierbij werd
duidelijk inspiratie ontleend aan de Nederlandse Alnati zaak, waarin de Hoge Raad in die tijd
tamelijk ruimdenkend oordeelde dat onder omstandigheden rekening gehouden kan worden
met vreemde voorrangsregels.1183 Niet elk land wilde dit echter onderschrijven. Zo hebben
het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Luxemburg, Duitsland, Portugal, Litouwen en Slovenië
expliciet een voorbehoud (ex artikel 22 lid 1 sub a EVO) gemaakt ten aanzien van de regeling
van artikel 7 lid 1 in het EVO.1184
In dit verband vraagt de Commissie zich het Groenboek nog af wat de toekomst van het
artikellid zou zijn, gelet op het feit op de onwil van het toepassen van vreemde
voorrangsregels en dat er amper rechtspraak bestaat inzake.1185 In de reacties op het
Groenboek wordt daarentegen gewezen op het feit dat wel degelijk rechtspraak bestaat
waarin vreemde voorrangsregels worden toegepast, waarmee volgens de Commissie het ‘nut’
van het artikel werd bewezen. Dit geldt volgens de Commissie te meer omdat het bestaan van
alternatieve bevoegdheidsgronden hiertoe kunnen dwingen: ‘de mogelijkheid voor de rechter
om rekening te houden met de bepalingen van bijzonder dwingend recht van een andere
lidstaat waarmee het geschil nauw is verbonden en waar de eiser ook een geding aanhangig
had kunnen maken, is (…) van cruciaal belang in een echte Europese rechtsruimte’.1186
926. Met het oog op de in deze studie centraal staande vangnetfunctie, wordt hier in het
algemeen opgemerkt dat de extra vereisten die aan de toepassing van vreemde
voorrangsregels ex artikel 9 lid 3 Rome I worden gesteld de vangnetfunctie van de
voorrangsregelleer, ongeacht welk arbeidsmodel voorligt, kunnen verzwakken. De toepassing
van voorrangsregels is hier immers facultatief en berust in belangrijke mate op de
discretionaire bevoegdheid van de aangevatte rechter.

buitenlandse voorrangsregels in het algemene overeenkomstenrecht, levert dit een ander kader op. Bij dat
laatste gaat het, voornamelijk vroeger, meer om exotische en soms als paternalistisch of exorbitant ervaren
dwingende/publiekrechtelijke regels ten aanzien van bijvoorbeeld deviezen/goudclausules/exportverboden etc.
Binnen de Unie zijn veel van dergelijke regels inmiddels verboden en speelt het onderwerp derhalve minder.
1182
Groenboek EVO naar Rome I, p. 44.
1183
HR 3 mei 1966, ECLI:NL:HR:1966:AB4654, NJ 1967, 3 (Alnati).
1184
Groenboek EVO naar Rome I 2002, p. 44. Illustratief in de context van het arbeidsrecht is Gamillscheg, ‘Ein
Gesetz über das internationale Arbeitsrecht’ 1983, p. 351. Hoewel Gamillscheg de Internationale
Entscheidungseinklang als ‘Ziel’ van het ipr aanmerkt, staat hij afwijzend tegenover vreemde voorrangsregels.
1185
Groenboek EVO naar Rome I 2002, p. 44. Illustratief is Dumortier: ‘Hoewel de toepassing van buitenlandse
publiekrechtelijke voorschriften inzake arbeidsovereenkomsten in de Belgische rechtspraak niet expliciet wordt
uitgesloten, voelt men toch aan dat er een zekere terughoudendheid bestaat. Vaak wordt zonder ernstige
motivering Belgisch recht toegepast zonder de inhoud van het buitenlands recht te onderzoeken’. Dumortier,
Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 111.
1186
Voorstel Rome I 2005, p. 8.
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B. VAN EEN NAUWE BAND NAAR EEN ONWETTIGE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
927. De formulering van artikel 9 lid 3 Rome I is enger dan in het EVO. In het EVO wordt
immers enkel in meer algemene zin een nauwe band vereist tussen het geval en de dwingende
bepalingen van het desbetreffende land.1187 Dit lijkt ruimte te bieden voor elk type vreemde
voorrangsregel, zolang maar een nauwe band wordt aangetoond. Gelet op het feit dat
lidstaten geen voorbehoud kunnen maken ten aanzien van specifieke bepalingen in Rome I,
moest bij de omzetting van het EVO naar Rome I evenwel aan de verschillende bezwaren
tegemoet gekomen worden en werd de regeling verengd: het vereiste van een nauwe band is
vervangen door de eis dat het moet gaan om voorrangsregels van het land van de uitvoering
van de overeenkomst en bovendien dat deze voorrangsregels de uitvoering van de
overeenkomst onwettig maken. In de zaak Nikiforidis heeft het Hof aan dit vereiste vervolgens
een strikte uitleg gegeven.1188
928. De engere definiëring lijkt sommige voorrangsregels uit te sluiten. Het is hier de
cruciale vraag hoe het begrip ‘onwettig’ moet worden geïnterpreteerd. Neem bijvoorbeeld de
voorrangsregel van het minimumloon. Maakt het niet of minder betalen van het
minimumloon de uitvoering van de overeenkomst onwettig? Zou het bijvoorbeeld voldoende
zijn dat het niet betalen van minimumlonen onwettig is en derhalve aan het vereiste van
artikel 9 lid 3 Rome I is voldaan?
Strikt genomen lijkt bijvoorbeeld het Belgische terbeschikkingstellingsverbod eerder te
kwalificeren als een bepaling die de uitvoering van de overeenkomst onwettig maakt. Harris
lijkt in dit verband ook van een nauwere interpretatie uit te gaan waar hij opmerkt dat er voor
de ‘onwettigheid’ in de zin van artikel 9 lid 3 Rome I meer nodig is dan een in strijd met het
contract uitgevoerd contract en dat eerder gedacht moet worden aan ‘the law of the place of
performance prohibits performance in that state, as opposed to not requiring the contract to
be perfomed according to its terms’.1189

1187

Artikel 7 lid 1 EVO luidt: ‘Bij de toepassing ingevolge dit Verdrag van het recht van een bepaald land kan
gevolg worden toegekend aan de dwingende bepalingen van het recht van een ander land waarmede het geval
nauw is verbonden, indien en voor zover deze bepalingen volgens het recht van dit laatstgenoemde land
toepasselijk zijn, ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst. Bij de beslissing of aan deze dwingende
bepalingen gevolg moet worden toegekend, wordt rekening gehouden met hun aard en strekking, alsmede met
de gevolgen die uit de toepassing of niet-toepassing van deze bepalingen zouden voortvloeien.’
1188
HvJ 18 oktober 2016, C-153/15, ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’. In casu gaat het om een Griek die voor een
Grieks bedrijf enkel in Duitsland werkt. De centraal staande voorrangsregel betreft een in Griekenland
uitgevaardigde publiekrechtelijke regel die de salarissen van ambtenaren bevriest, hetgeen de werkgever op de
Griek toegepast wenste te zien. Het Hof overwoog dat artikel 9 lid 3 Rome I in de weg staat aan een toepassing
van dergelijke voorrangsregels omdat de overeenkomst niet in Griekenland wordt uitgevoerd. Het Hof beroept
zich hierbij o.a. op de wetgevingsgeschiedenis en dat de wetgever de scope van artikel 9 lid 3 Rome I expliciet
nauwer heeft willen maken. Het Hof liet overigens wel doorschijnen dat met de Griekse maatregel als feit
rekening kan worden gehouden.
1189
J. Harris, ‘Mandatory Rules and Public Policy under the Rome I Regulation’, in F. Ferrari and S. Leible (eds.),
Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Munich, Sellier, 2009, p. 322.
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Niettemin lijkt het onaannemelijk ervan uit te gaan dat de wetgever de zo belangrijke
voorrangsregels inzake het minimumloon heeft willen uitsluiten van artikel 9 lid 3 Rome I. In
dit verband is het interessant te wijzen op het door McParland aangehaalde voorstel van de
Zweedse delegatie tijdens de onderhandelingen van Rome I. Hierin werd erop gewezen dat
‘onwettig’ begrepen moet worden ‘in the widest sense and was not restricted to criminal law
sanctions, but also included rules rendering the contract void or unenforcable and rules that
would otherwise modify it, e.g. lower a price in violation of rules on usury’.1190 Het werd
voorgesteld één en ander in de considerans van Rome I op te nemen, maar dit is nooit
gebeurd.
929. Het blijft evenwel onduidelijk hoe de term ‘onwettig’ hier geïnterpreteerd moet
worden, terwijl rechtspraak inzake niet voor handen is. Zoals volgt uit bovenstaande, lijkt het
evenwel verdedigbaar dat minimumlonen onder artikel 9 lid 3 Rome I kunnen vallen, gelet op
enerzijds het onwettige karakter van het niet of minder betalen ervan an sich en anderzijds
het belang van de bepaling en de onaannemelijkheid dat de wetgever dit heeft willen
uitsluiten.
C. HET BELANG VAN HET FORUM
930. In algemene zin kan worden vastgesteld dat de toepassing van vreemde
voorrangsregels onder artikel 9 lid 3 Rome I ten aanzien van sommige voorrangsregels is
verzwaard. Het leerstuk neigt in Rome I eerder ‘eenzijdig’ ingevuld te worden.1191 Dit maakt
het dat het in een eengemaakte ‘ruimte van veiligheid, vrijheid en recht’ nog steeds van belang
is bij welk forum het geding aanhangig wordt gemaakt.1192 Nog los van het facultatieve
karakter van artikel 9 lid 3 Rome I, lijkt het o.a. gelet op de onduidelijkheid rond de
interpretatie bijvoorbeeld het begrip ‘onwettigheid’, voor werknemers die effectief hun
rechten willen afdwingen het veiligst te procederen bij het land van het forum waarin die
rechten worden gewaarborgd.
Zoals hierboven al werd aangestipt, wordt werknemers deze kans echter niet altijd geboden:
Brussel Ibis voorziet enkel in een bevoegdheidsgrond voor de rechter van het gewoonlijke
werkland, en bij gebreke daarvan, de rechter van de vestiging van indienstname (art. 21
Brussel Ibis). Dit heeft implicaties voor de effectieve rechtsbescherming van internationaal
actieve werknemers.

1190

McParland, Rome I-Regulation 2015, p. 707.
Zie over de controverse tussen eenzijdige en meerzijdige invullingen met verwijzing naar rechtsleer: Van
Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 78-79.
1192
Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend recht’ 2009, p.
79 wijst er (terecht) nog op dat dit de Entscheidungsharmonie verstoort en daardoor het doel van Rome I wordt
ondergraven. En ook: ‘M.i. was er alle reden om juist binnen Europa de mogelijkheid voor toepassing van
voorrangsregels van andere lidstaten te verruimen’.
1191
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VIII. ARTIKEL 9 ROME I EN DE VERHOUDING MET DE OPENBARE ORDE EXCEPTIE UIT ARTIKEL 21
ROME I
A. ALGEMEEN
931. Niet alleen de voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I kan het bilaterale
verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I corrigeren. De reeds door Von Savigny erkende
techniek van de openbare orde-exceptie ex artikel 21 Rome I heeft dit in theorie eveneens in
zich.
Artikel 21 Rome I luidt als volgt:
‘De toepassing van een bepaling van het door deze verordening aangewezen recht kan slechts
terzijde worden gesteld indien deze toepassing kennelijk onverenigbaar is met de openbare
orde van het land van de rechter.’1193

De regeling in Rome I is één op één overgenomen uit het EVO. In combinatie met nummer 37
van de considerans, wordt algemeen aangenomen dat dit leerstuk zeer terughoudend mag
worden toegepast:1194 nog terughoudender dan de voorrangsregels uit artikel 9 Rome I. Dit is,
zeker in de Europese rechtsruimte, logisch gelet op het enigszins gevoelige karakter van dit
leerstuk. Hierin wordt immers, anders dan bij de voorrangsregels, de door artikel 8 Rome I
aangewezen lex causae als uitgangspunt genomen en op wenselijkheid beoordeeld tegen het
kader van de eigen openbare orde van de rechter.1195 Indien de lex causae het recht van een
andere lidstaat betreft, kan hierbij terecht een gepaste terughoudendheid van de rechter
worden verlangd. Van de Savigniaanse gelijkwaardigheid tussen rechtsstelsels wordt in deze
techniek volledig afstand gedaan.
932. Uit bovenstaande volgt tegelijkertijd dat dit leerstuk niet of nauwelijks relevant is voor
de in deze studie centraal staande interne sociale concurrentie problematiek. Van Hoek komt
in dit verband, na een analyse van de Unierechtelijke rechtspraak inzake het vrij verkeer en de
erkenning van vonnissen, o.a. tot de volgende conclusie:

1193

In tegenstelling tot voorrangsregels, is de openbare orde-exceptie tamelijk eenvormig geregeld in de vier
Rome Verordeningen. Zie voor een analyse inzake Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p.
35. Eenzelfde soort formulering wordt eveneens gebruikt in verdragen van de Haagse Conferentie: Zie hiervoor
Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend recht’ 2009, p. 84
voetnoot 106. Ook in de Detacheringsrichtlijn komt dit begrip terug, hetgeen in hoofdstuk 10 nog wordt
besproken.
1194
Zie bijvoorbeeld Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht’ 2009, p. 126 en verwijzing naar
rechtsleer.
1195
Zie voor discussies welk recht het afgeweerde buitenlandse recht zou moeten vervangen: Deinert,
Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 70.

414

‘De openbare orde is (…) geen geschikt middel om de gelijke behandeling van alle binnen het
territoir actieve werknemers te bewerkstelligen’.1196

Hoewel eventueel verdedigbaar is dat het loonniveau en de ontslagbescherming an sich
wellicht onder de openbare orde-exceptie zou kunnen vallen, dient de kloof tussen de lex
causae en de lex fori immers ‘wijd en diep’ te zijn voordat de openbare orde-exceptie
ingrijpt.1197 Dit is een moeilijke toets. Een minimumloon van 2 euro in Bulgarije kan immers
perfect overeenstemmen met het in Bulgarije geldende prijspeil. Indien werknemers daar ook
werkelijk veel werken en leven, is het voor de openbare orde exceptie irrelevant dat een
dergelijk minimumloon in België pure armoede zou betekenen. Dit kan anders zijn indien de
chauffeurs niet of nauwelijks in Bulgarije komen (wellicht uit een ander, eventueel zelfs nietEuropees, land zijn aangeworven) en hoog nomadisch in EU15 lidstaten rondzwerven en
aldaar moeten rondkomen van een dergelijk loon. Als conflictenrechtelijke reactie op
dergelijke arbeidsmodellen zou de openbare orde-exceptie hier in theorie een oplossing
kunnen bieden, alhoewel het gevoelige karakter van dit leerstuk echter kan dwingen tot de
conclusie dat een dergelijke oplossing in een Europese rechtsruimte minder goed thuis hoort
en andere (conflictenrechtelijke) oplossingen in dergelijke situaties wellicht te verkiezen zijn.
In zoverre zou de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I maar zeer beperkt aangevuld kunnen
worden door het mechanisme van de openbare orde-exceptie.
933. Voor onderwerpen in het sociale domein die een geslaagd beroep op de openbare
orde-exceptie kunnen meebrengen, kan met name gedacht worden aan bepalingen inzake het
verbod op slavernij (vrije arbeidskeuze), kinderarbeid, collectieve onderhandelingen en acties, discriminatie en mensenhandel.1198
B. OPENBARE ORDE IN DE ZIN VAN ROME I EN OPENBARE ORDE IN DE ZIN VAN DE BELGISCHE RECHTSPRAKTIJK
934. Tot slot wijs ik er hier voor alle duidelijkheid op dat het begrip ‘openbare orde’ in de
zin van artikel 21 Rome I niet dezelfde betekenis heeft als het begrip ‘openbare orde’ of
‘internationale openbare orde’ zoals dat van oudsher wordt gebruikt in de Belgische
rechtspraktijk.1199 Wortelend in de Romaanse traditie schuurt het concept van de
internationale openbare orde eerder aan tegen het leerstuk van de voorrangsregels, daar
hierin doorgaans de Belgische politiewet als uitgangspunt wordt genomen om van daaruit het
1196

Hoewel mogelijk nog een verschillende invulling geldt, net als bij de voorrangsregels, t.a.v. extra
Unierechtelijke casus. Zie Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder
dwingend recht’ 2009, p. 85.
1197
Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend recht’ 2009, p.
85-86.
1198
Zie Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend recht’ 2009,
p. 87; Deinert, Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 70. Overigens volgt uit de toelichting bij art. 21 WIPR, waarin
eveneens de openbare orde-exceptie wordt geregeld, dat bepalingen van internationaal publiekrecht, zoals het
verbod op mensenhandel, slavernij etc., niet op grond van art. 21 WIPR moeten worden geweerd maar op grond
van het internationaal publiekrecht zelf. Zie Toelichting bij Wetboek Internationaal Privaatrecht, Parl.St. Senaat,
B.Z. 2003, nr. 27/1, p. 49; Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht’ 2009, p. 127.
1199
Zie uitvoerig hierover: Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht’ 2009, p. 91 e.v.
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internationale toepassingsbereik af te leiden.1200 Deze toets vindt vaak ongeacht de
aangewezen lex causae plaats. Zoals volgt uit de vorige paragraaf, is het leerstuk van de
openbare orde exceptie ex artikel 21 Rome I hieraan principieel tegenovergesteld, daar de
aangewezen lex causae expliciet wordt beoordeeld op wenselijkheid naar maatstaven van de
openbare orde van het land van de aangezochte rechter.
Van Hoek verwoordt het verschil tussen de negatieve openbare orde-exceptie (zoals gebruikt
in Rome I) en de positieve openbare orde (zoals gebruikt in België) mooi: de openbare orde in
negatieve functie vormt een incidentele correctie op het resultaat van toepassing van de
conflictregel, die overigens onverlet blijft, terwijl de openbare orde in positieve functie de
conflictregel bij voorbaat uitschakelt ten gunste van de gelding van het eigen recht. In beide
gevallen wijkt het vreemde recht: in het eerste geval wegens inhoud, in het tweede geval
ongeacht inhoud.1201
935. Illustratief voor het Belgische openbare orde begrip is een zaak van het Arbeidshof
Antwerpen van 19 november 2001.1202 Nadat wordt verduidelijkt dat Belgische wetten van
politie en veiligheid slechts toepassing vinden op de werknemer die gewoonlijk zijn arbeid in
België verricht, legt het Arbeidshof zich toe op de uitleg van de ‘internationale openbare orde’.
Volgens het Arbeidshof kan een wet slechts onder dit begrip vallen
‘wanneer de wetgever door de bepalingen van die wet een beginsel heeft willen vastleggen
dat, naar zijn oordeel, essentieel is voor de gevestigde morele, politieke of economische orde
en dat, om die reden, noodzakelijkerwijs elke toepassing in België van een tegengestelde of
verschillende regel van vreemd recht uitsluit, ook al is die volgens de gebruikelijke regels van
de wetsconflicten van toepassing.’

Hierbij verduidelijkt het Arbeidshof dat wetsbepalingen inzake de minimum
opzeggingsvergoeding, de jaareindpremie, het vakantiegeld en het loon verschuldigd voor
feestdagen niet aan de internationale openbare orde raken.
936. In de interpretatie die hier door het Arbeidshof wordt gegeven, hetgeen ook
terugkomt in andere Belgische uitspraken, wordt dus geredeneerd vanuit de Belgische
wet.1203 Zoals volgt uit bovenstaande, is deze positieve invulling van de openbare orde onder
Rome I niet gebruikelijk. Een dergelijke belangenbehartiging van eigen wetten wordt daarin
immers opgelost via de voorrangsregelleer. Overigens voorziet de recenter Belgische
1200

Ten aanzien van de openbare orde-exceptie merkt Dumortier op: ‘Vaak wordt geen onderscheid gemaakt
tussen deze techniek en de (…) notie der politieregels’. Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal
privaatrecht 1981, p. 76.
1201
Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend recht’ 2009, p.
1202
Arbh. Antwerpen 19 november 2001, RW 2003-04, 821.
1203
Zie Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 78. Dumortier verklaart het
gebruik van de definitie ‘openbare orde’ met een beroep op de vooroorlogse rechtspraak waarin nog geen link
werd gelegd met artikel 3 lid 1 BW (waarin ‘wetten van politie en veiligheid’ wordt gebruikt) en gebruik werd
gemaakt van conflictenrechtelijke rechtsleer waarin de openbare orde werd beschreven. Dumortier merkt op
dat hieruit de theoretisch verkeerde conclusie volgt dat sommige dwingende Belgische bepalingen ‘van
internationale openbare orde’ zouden zijn.
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rechtspraak volgens Van Regenmortel telkens in een negatief oordeel bij de toepassing van
de positieve internationale openbare orde: er is geen rechtspraak bekend waarbij een
bepaling wel onder het begrip kwalificeerde en sec werd toegepast.1204

IX. MINIMUMLONEN EN DE VANGNETFUNCTIE VAN DE VOORRANGSREGELS IN DE TOEPASSING OP
ARBEIDSMODELLEN

A. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
937. Gelet op het belang van deze titel wordt het plan van aanpak hier kort herhaald: in
deze titel wordt het hierboven beschreven algemene kader rond de voorrangsregelleer van
artikel 9 Rome I toegespitst op de specifieke voorrangsregel van het minimumloon en wordt
de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I geanalyseerd. Het is hierbij een belangrijke vraag of en
in hoeverre er nog bijzondere vereisten voortvloeien uit het Unierecht ten aanzien van het
opleggen van de minimumlonen op werkzaamheden in EU15 ontvangstlanden en wanneer nu
sprake is van een ongerechtvaardigde belemmering.
938. Om de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I te kunnen beoordelen wordt om te
beginnen aandacht besteed aan de verschillende typen van werkzaamheden in de
arbeidsmodellen en de vraag of en in hoeverre artikel 9 Rome I in een vangnet zou moeten
voorzien. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 1. De langdurige werkzaamheden op
en vanaf een EU15 standplaats uit het specifieke arbeidsmodel; 2. De tijdelijke
werkzaamheden op en vanaf een EU15 standplaats in het secundaire of specifieke
arbeidsmodel; 3. De heel tijdelijke werkzaamheden op het grondgebied van een lidstaat in
primaire arbeidsmodellen (al dan niet in combinatie met charters en/of in een nomadische
arbeidsmodel).
Daarna wordt volledigheidshalve kort stil gestaan bij het feit dat minimumlonen kwalificeren
als voorrangsregels en wordt ingezoomd op de zaak Bundesdruckerei en de daaruit volgende
algemene richtlijnen. Vervolgens worden de arbeidsmodellen erbij genomen en wordt
specifiek aan de hand daarvan getoetst waar het Unierecht de grenzen stelt. In de analyse
wordt ervan uitgegaan dat artikel 8 Rome I in een EU13-EU15 context leidt tot de aanmerking
van het EU13 arbeidsrecht (al dan niet het nauwst verbonden rechtsstelsel van sociaal en
economische inbedding), terwijl de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing is, waardoor het
relevant wordt te bezien in hoeverre artikel 9 Rome I hierop kan reageren. Op deze manier
wordt de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I zichtbaar en kan worden beoordeeld in hoeverre
deze regeling adequaat is ten opzichte van het kunnen opvangen van enerzijds een, vanuit het
oogpunt van interne sociale concurrentie, gebrekkig verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I
en anderzijds het gat dat ontstaat indien de Detacheringsrichtlijn niet toepasselijk is.

1204

Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht’ 2009, p. 126.
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939. Ten aanzien van de onderliggende specifieke nationale minimumloonwetgeving en –
cao’s wordt er in het algemeen van uitgegaan dat daarin territoriaal op de plaats van arbeid
gerichte scoperules liggen vervat, terwijl deze voorrangsregels bovendien zouden kunnen
worden toegepast op werkzaamheden verricht vanaf een bepaald grondgebied. In de laatste
paragraaf wordt ingegaan op de scoperules uit de Belgische en Nederlandse
minimumloonregelingen (en in hoeverre deze scoperules coherent zijn met de vangnetfunctie
van artikel 9 Rome I).
B. MINIMUMLOON EN HET VANGNET VAN ARTIKEL 9 ROME I
1. Langdurige werkzaamheden en tijdelijke werkzaamheden met duurzaam element
940. Bij het merendeel van de arbeidsmodellen is het relatief gemakkelijk vast te stellen dat
ruimte zou moeten bestaan voor de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I om een eventueel
gebrekkig verwijzingresultaat te corrigeren. Denk allereerst aan de langdurig verrichte
werkzaamheden op en vanaf een bepaalde standplaats in het specifieke arbeidsmodel: de
Koelzsch-casus. Bij dergelijke langdurige c.q. permanente werkzaamheden op en vanaf een
bepaald grondgebied kan zelfs beargumenteerd worden dat in deze specifieke situatie alleen
al dat de principes van het vrij verkeer van werknemers ex artikel 45 VWEU een gelijke
behandeling zou gebieden.1205 Mocht artikel 8 Rome I hier niet in voorzien, bijv. door de
Schlecker-correctie ex artikel 8 lid 4 Rome I, dan dient artikel 9 Rome I hier minstens in vangnet
te kunnen worden aangewend.
941. Hetzelfde geldt voor tijdelijk verrichtte werkzaamheden met duurzaam element,
bijvoorbeeld gedurende een aantal weken of zelfs dagen, op en vanaf een stabiele standplaats
in de secundaire en specifieke arbeidsmodellen. Hoewel het Hof in de context van
arbeidsmobiliteit in het vrije dienstenverkeer steevast bepaalt dat deze werknemers de
arbeidsmarkt van het ontvangstand niet betreden, staat de invloed op de sociaal economische
verhoudingen van deze landen bij dergelijke arbeidsmobiliteit vast. De Detacheringsrichtlijn
vormt de belichaming hiervan. Indien noch artikel 8 Rome I, noch de Detacheringsrichtlijn
voorzien in de toepassing van enige bepalingen van dat land, dient artikel 9 Rome I in vangnet
te kunnen worden aangewend.
2. Heel tijdelijke werkzaamheden in transit-, bilaterale-, crosstrade- en
cabotageoperaties
942. Moeilijker wordt het ten aanzien van de heel tijdelijke werkzaamheden in de primaire
arbeidsmodellen, (al dan niet in combinatie met charters en/of in een nomadische
arbeidsmodel). Hier kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds

1205

Vergelijk Eliaerts die een directe conflictregel uit het gelijke behandelingsgebod van art. 45 VWEU afleidt: L.
Eliaerts, ‘Grensoverschrijdende detachering: De omzetting van de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU’, RW 201415, p. 123-137.
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transitwerkzaamheden en cabotage en anderzijds internationaal transport via bilaterale- en
crosstradeoperaties.
a. Groen licht voor transit en rood licht voor cabotage
943. Als eerst is hier interessant de wetgevingsprocedure rond het Detacheringsvoorstel
d.d. 31 mei 2017 van de Commissie ten aanzien van een sectorspecifieke conflictregel voor
arbeid in het wegtransport. De instellingen buigen zich daarbij namelijk direct over de
moeilijke vraag wanneer minimumlonen nu precies gerechtvaardigd kunnen worden
opgelegd. Hoewel het Detacheringsvoorstel zeer controversieel is en de onderlinge
instellingen op veel punten diep van mening verschillen, hebben de instellingen
overeenstemming bereikt over transitwerkzaamheden en cabotage: de minimumlonen
mogen niet worden toegepast op transitwerkzaamheden, terwijl de minimumlonen moeten
worden toegepast op cabotage vanaf het eerste moment van de werkzaamheden. Groen licht
voor transit en rood licht voor cabotage dus.
944. Deze politieke overeenstemming wordt ondersteund door de sociale en economische
studies die inzake zijn verricht.1206 De gemene deler hiervan is dat transitwerkzaamheden de
sociaal economische verhoudingen doorgaans nauwelijks raken, terwijl cabotageoperaties
zonder uitzondering worden aangemerkt als werkzaamheden met een hoge impact op de
sociaal economische verhoudingen.1207
945. Voor cabotage is ook tastbaar juridisch bewijs te vinden van deze impact. Zo is
enerzijds in 2009 al bepaald dat de Detacheringsrichtlijn, inclusief de minimumlonen, van
toepassing zou moeten zijn op cabotage (nr. 17 considerans Verordening 1072/2009) en
anderzijds is cabotage de enige transportvorm ten aanzien waarvan in het Unierechtelijke
transport acquis een wettelijke discriminatie op nationaliteit is opgenomen (artt. 8, 9 en 10
Verordening 1072/2009). De sociaal economische impact is hier dan ook genoegzaam
gegeven. In het verlengde hiervan zou de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I ook ruimte
moeten kunnen bieden voor het opleggen van minimumlonen op, al dan niet heel tijdelijke
werkzaamheden in, cabotageoperaties indien artikel 8 Rome I en de Detacheringsrichtlijn
hierin niet voorzien.
946. Eén en ander blijkt overigens ook duidelijk uit de Belgische rechtspraktijk. Illustratief
zijn de Belgische op 24 april 2017 specifiek ten aanzien van het wegtransport gepubliceerde
1206

Europees Parlement, Working paper 1998; AECOM Task A 2014; AECOM Task B 2014; European Parliament,
Employment conditions in the international road haulage sector 2015; CNR, Comparative study of employment
and pay conditions of international lorry drivers in Europe 2016; European Parliament, Road Transport Hauliers
in the EU: Social and Working Conditions 2017; Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 13-15.
1207
Zie bijvoorbeeld AECOM A en B. Vergelijk ook de Belgische op 24 april 2017 specifiek ten aanzien van het
wegtransport gepubliceerde ‘guidelines’ voor handhavingsambtenaren (vrij online beschikbaar). Ten aanzien van
de toepassing van de Omzettingswet inzake de Detacheringsrichtlijn, daarin vervat de Belgische minimumlonen,
wordt opgemerkt dat geval tot geval wordt bezien in hoeverre er sprake is van een voldoende nauwe band met
België, waarbij alvast duidelijk wordt gemaakt dat hiervan meestal wel sprake is bij cabotage, maar zeker niet bij
transitwerkzaamheden.
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‘guidelines’ voor handhavingsambtenaren.1208 Ten aanzien van de toepassing van de
Omzettingswet inzake de Detacheringsrichtlijn, daarin vervat de Belgische minimumlonen,
wordt opgemerkt dat geval tot geval wordt bezien in hoeverre er sprake is van een voldoende
nauwe band met België, waarbij alvast duidelijk wordt gemaakt dat hiervan meestal wel
sprake is bij cabotage, maar zeker niet bij transitwerkzaamheden. In lijn hiermee geldt de
Limosa-plicht voor cabotage wel en voor transit (evenals overigens voor internationaal
transport) niet.1209
947. In dezelfde geest wordt in Nederland de toepassing van het minimumlonen via de
Detacheringsrichtlijn enkel gehandhaafd in situaties waarin de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn ‘aannemelijk’ is, zoals in het geval van cabotage. Transit wordt niet eens
beschouwd als mogelijk relevante transportactiviteit op Nederlands grondgebied. Dit vindt
ook
zijn
weerslag
in
de
gebruikte
scoperules
in
de
Nederlandse
ketenaansprakelijkheidsregeling ex artikel 7:616c lid 2 Rome I voor het loon in de
wegtransportsector. Hoewel het hier gaat om een andere voorrangsregel dan het
minimumloon, wordt ten aanzien van die regeling in de memorie van toelichting expliciet
opgemerkt dat de ketenaansprakelijkheidsregeling niet van toepassing is op
transitwerkzaamheden omdat er in dat geval ‘te weinig aanknopingspunten met Nederland’
zijn’.1210
948. Enkel Duitsland en Frankrijk lijken hier uit de pas te lopen wat betreft de oplegging van
het minimumloon op transitwerkzaamheden. Beide lidstaten hebben in 2015 immers besloten
dat o.a. transitwerkzaamheden een dermate voldoende band meebrengt dat de oplegging van

1208

Guidelines
2017,
p.
7.
Vrij
online
beschikbaar:
https://www.siod.belgie.be/sites/default/files/content/download/files/guidelines_transport_24_04_17_nl.pdf.
1209
Dit is een algemene voorafgaande notificatieplicht voor buitenlandse bedrijven bij detachering van
werknemers naar Belgisch grondgebied. Voor degene die een Limosa-melding heeft gedaan of daarvan is
ontheven, gelden vrijstellingen o.a. op het gebied van het bijhouden van sociale documenten. Zie artikel 8 lid 1
wet 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG, BS 13 maart 2002; art. 6quater Koninklijk Besluit nr. 5
23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, BS 2 december 1978; art. 1 lid 1 Koninklijk
Besluit 20 maart 2007 tot uitvoering van het hoofdstuk 8 van titel IV van de programmawet van 27 december
2006, BS 28 maart 2007, 16975. Deze wetgeving is na 2007 nog veel gewijzigd. Zie voor een overzicht:
https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/limosa.html.
1210
Kamerstukken II 2014/15, 34108, 3, p. 16-17. Zie Wet van 26 oktober 2016 tot wijziging van Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek in verband met de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het
verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van
goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg, Stb.
2016, 420.
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minimumloon daarop is gerechtvaardigd.1211/1212 In beide lidstaten wordt expliciet geoordeeld
dat transitactiviteiten de binnenlandse economie raken en de rechtvaardiging van de
toepassing van het minimumloon daarmee gegeven is.
Hohnstein merkt ten aanzien van de Duitse minimumloonregeling op dat er in het
wetgevingsproces een onderscheid is gemaakt tussen zuiver transitverkeer en transport
waarin een laad- of lospunt in Duitsland ligt.1213 Het algemene uitgangspunt hierbij was dat
voor de toepassing van de Duitse minimumloonwet hoe dan ook ‘eine unmittelbare
Berührung mit der deutschen Wirtschaft’ moet bestaan. Dit zou volgens de wetgever bij
transport met een laad- of lospunt in Duitsland zonder meer gegeven zijn, terwijl men hierover
ten aanzien van transittransport het lange tijd niet eens was. Uiteindelijk is evenwel besloten
dat ‘die reine Fahrt mit dem Transportmittel über ‘deutsches Territorialgebied’ (…) eine
ausreichende Berührung mit der deutschen Wirtschaft [ist]’. Kortom: ook transitactiviteiten
raken de binnenlandse economie voldoende dat daarop de minimumlonen moeten worden
toegepast.1214
Tegen zowel Duitsland als Frankrijk is de Commissie inmiddels een inbreukprocedure
gestart.1215

1211

Op 1 januari 2015 werd in Duitsland het minimumloon ingevoerd bij het Mindestlohngesetz (‘MiLoG’), waarin
werd bepaald dat deze wet ook voor transitactiviteiten geldt. Daarnaast gelden notificatieverplichtingen voor
niet Duitse werkgevers, zoals het schriftelijk (al dan niet online) in het Duits informatie verschaffen over de op
het grondgebied werkzame werknemers aan de Duitse douane. Voorts gelden er administratieplichten en
bewaarplichten. Zie T. Wevers en J. Wery, ‘Duitse Wet op het minimumloon: kommer, kwel en kansen’, Weg en
Wagen 2015, p. 7-9; In Frankrijk geldt sinds 1 juli 2016 de Loi Macron (Decree 2014-1569, aangenomen op 7 april
2016; implementatiewet 2016-418) in aanvulling op de ‘Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance’
(‘SMIC’). Hierin wordt bepaald dat het Franse minimumloon op iedereen, dus ook chauffeurs, van toepassing is.
Ook in deze wet worden vereisten gesteld aan informatievoorziening, notificatieplichten en dient bovendien op
Frans grondgebied een vertegenwoordiger aanwezig te zijn.
1212
Vergelijk de kop van de Nederlandse krant NRC op 7 juli 2016: ‘Duitsland en Frankrijk hebben lak aan EU en
beschermen chauffeurs’. Onder verwijzing naar de Detacheringsrichtlijn schrijft de krant dat Frankrijk dreigt om
‘eenzijdig
EU-wetten
te
schrappen
die
Franse
arbeiders
(…)
benadelen’.
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/07/duitsland-en-frankrijk-hebben-lak-aan-eu-en-beschermen-chauffeurs3140785-a1510340.
1213
F. Hohnstein, ‘Der gesetzliche Mindestlohn und seine Auswirkungen auf die Logistikbranche’, TransportR
2015, 149-153.
1214
Dat dit ook binnen Duitsland een tamelijk controversieel besluit is blijkt uit LG Ansbach Az. 22.3.2018, 1 S
872/17, AG Weißenburg Az. 1 C 435/16. Hierin achtte de rechter het toepassen van minimumlonen op
cabotageactiviteiten in strijd met het vrij verkeer van diensten. Het zou gezegd kunnen worden dat er voor
cabotage in de categorie van de ‘heel tijdelijke’ werkzaamheden in het wegtransport het meest ruimte zou
bestaan voor een toepassing van het minimumloon (zie hierna).
1215
Zie voor de ingebrekestelling van Duitsland en Frankrijk van 16 juni 2016: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-16-2101_en.htm. Eurocommissaris Bulc merkt in dit verband op: ‘the systemic application of
minimum wage legislation by France and Germany to all international transport operations touching their
respective territories restricts in a disproportionate manner the freedom to provide services and the free
movement of goods.’
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b. Vooralsnog oranje licht voor internationaal transport in bilaterale- en
crosstradeoperaties
949. Ten aanzien van heel tijdelijke werkzaamheden in internationaal transport in
bilaterale- en crosstradeoperaties wordt één en ander een heel stuk lastiger en het is ook
precies op dit punt dat de instellingen van de Unie sterk van mening verschillen. De Commissie
stelt in dit kader voor dat de minimumlonen moeten worden toegepast op de verrichting van
werkzaamheden die langer dan drie dagen duren, berekend binnen een kalendermaand, op
het grondgebied: daaronder mag het minimumloon niet worden toegepast. De Raad acht het
daarentegen meer geschikt deze tijdsdrempel te leggen op negen dagen, terwijl het Europees
Parlement in het eerste (en op de plenaire vergadering d.d. 3 juli 2018 afgeschoten1216)
standpunt zelfs voorstelt de minimumlonen in het geheel niet toe te passen op deze
transportoperaties. Hier schijnt dus enkel vooralsnog maar het meer onduidelijke oranje licht.
950. Eén en ander vindt eveneens weerslag in de sociale en economische rapporten.
Hoewel zonder uitzondering als gevolg van deze transportoperaties een impact op de sociaal
economische verhoudingen van lidstaten wordt gesignaleerd, hangt één en ander sterk af van
de concrete omstandigheden van het geval, zoals bijvoorbeeld de specifieke transportrit,
geografische ligging en niche van transport.
Voor wat betreft de specifieke transportrit kan gedacht worden aan de situatie waarin een
Pools bedrijf wodka brengt naar Nederland en vanaf Nederland tulpen mee terugbrengt en op
deze terugweg in Duitsland ook nog een vracht bier oppikt. De Nederlandse en Duitse sociaal
economische verhoudingen worden hierdoor in meer of mindere mate geraakt. Maar indien
het Poolse bedrijf enkel wodka had gelost in Nederland en vervolgens leeg terugrijdt is
nauwelijks impact aanwezig.
Qua geografische ligging kunnen bepaalde specifieke transportstromen extra gevoelig liggen.
Met name Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Oostenrijk en Zweden zullen bijvoorbeeld,
met het oog op het grote gat in loonkosten tussen de EU15 en EU13 lidstaten, de gevolgen
van interne sociale concurrentie in de context van bilateraal transport voelen. Deze lidstaten
zijn overigens ook niet toevallig allen lid van de ‘Road Transport Alliance’ (samen met België,
Frankrijk en Noorwegen), waarvan de Commissie expliciet de verwachting uitspreekt dat deze
landen tegen 2019 allen unilaterale loonmaatregelen tegen interne sociale concurrentie in het
wegtransport zullen uitvaardigen indien er op Unieniveau niks wordt geregeld.1217

1216

Raad van de Europese Unie, Informatieve nota, Interinstitutioneel dossier 2017/0121(COD), 10569/18, 13
juli 2018.
1217
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 9.
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De niche van transport kan er tot slot nog toe doen omdat het afhangt van de specifieke niche
in hoeverre er scherpe dan wel minder scherpe concurrentiedruk heerst en tot op welke
hoogte bepaalde transportondernemingen in lidstaten geraakt worden.1218
951. Op lidstaatniveau bestaat vervolgens een tamelijk gevarieerd beeld inzake de
toepassing van de minimumlonen op internationale transportoperaties, hetgeen in het kader
van de Detacheringsrichtlijn in hoofdstuk 10 nog uitvoerig zal worden besproken. De ene
lidstaat acht de toepassing niet gerechtvaardigd, de andere expliciet wel. Illustratief voor dit
laatste is de Oostenrijkse minimumloonwetgeving dat sinds 2017 voorziet in de toepassing
van het minimumloon vanaf het moment dat er een contactpunt van laden of lossen in
Oostenrijk bestaat (in tegenstelling tot Duitsland en Frankrijk vereist Oostenrijk dus nog wel
een effectief contactpunt). Ook ten aanzien van deze Oostenrijkse wetgeving heeft de
Commissie een inbreukprocedure ingesteld.1219
952. Eén en ander is dus hoog normatief. Het zou niettemin gezegd kunnen worden dat van
zodra bij deze transportvormen de noodzaak vaststaat om de sociaal economische
verhoudingen te waarborgen, artikel 9 Rome I hiervoor in principe ruimte zou moeten kúnnen
bieden. Eén en ander lijkt ook impliciet te worden aangenomen in de debatten tussen de
instellingen, waarbij enkel de invulling van wanneer de minimumlonen precies kunnen
worden toegepast verschilt. In dit verband wijst rapporteur Kyllönen van het Europees
Parlement ter rechtvaardiging van de uitsluiting van internationaal transport van de
Detacheringsrichtlijn ook expliciet naar ‘Rome I’ en het feit dat de uitsluiting ook weer niet zo
erg is omdat chauffeurs gelet op Rome I niet helemaal zonder bescherming komen te
zitten.1220 Gelet op het onderwerp van het debat, de toepasselijke minimumlonen bij heel
tijdelijke werkzaamheden, lijkt het erop dat de rapporteur hier doelt op artikel 9 Rome I (art.
8 Rome I kan hier immers naar aard zeer weinig mee). In het hierna volgende zal worden
bezien of en in hoeverre het Unierecht het sowieso toelaat het vangnet van artikel 9 Rome I
in dergelijke situaties van heel tijdelijke werkzaamheden aan te wenden.
C. MINIMUMLOON ALS VOORRANGSREGEL EN DE MATERIEELRECHTELIJKE INVULLING
953. Het staat buiten kijf dat minimumlonen kwalificeren als voorrangsregels in de zin van
artikel 9 lid 1 Rome I. Minimumlonen vervullen immers onmiskenbaar een sociaal
economische functie. In de vaste rechtspraak van het Hof wordt dit telkens als zodanig erkend.
Het Hof onderscheidt drie facetten inzake: 1. het verzekert dat werknemers een passend loon
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ontvangen; 2. het vermijdt ‘sociale dumping’ en; 3. het voorkomt dat concurrerende
ondernemingen die hun werknemers een passend loon betalen worden afgestraft.1221
Na een uitvoerig globaal rechtsvergelijkend onderzoek, stelt Morgenstern in 1984 al vast dat
minimumlonen ‘are widely regarded as mandatory’.1222 In het Germaanse georiënteerde
stelsel van Nederland kunnen minimumlonen zelfs, als één van de weinige arbeidsregels,
strafrechtelijk worden gehandhaafd. In dit verband is het nog interessant dat ook Gamillscheg,
van oudsher zeer zuinig in het aanmerken van voorrangsregels (Eingriffsnormen) die het in zijn
ogen zo bijna heilige bilaterale verwijzingsresultaat mogen verstoren, minimumlonen tot
voorrangsregels rekent (zie hierboven). De minimumlonen worden in de rechtspraak van
België en Nederland van oudsher dan ook, waar nodig, telkens effectief als voorrangsregels
behandeld.
954. Wat vervolgens materieelrechtelijk onder het begrip ‘minimumlonen’ kan worden
verstaan wordt wel (zeer) uiteenlopend ingevuld in de verschillende lidstaten.1223 Gelet op de
materieelrechtelijke aard van deze vraag, worden voor deze studie de volgende beknopte
opmerkingen gemaakt.
In de vaste rechtspraak van het Hof wordt onderstreept dat de invulling hiervan in
uitgangspunt een nationale aangelegenheid is, maar dat de invulling ‘niet tot gevolg (…) [mag
hebben, toev. FvO] dat het verrichten van diensten tussen de lidstaten wordt belemmerd’.1224
Het Hof heeft in de zaak Sähköalojen ammattiliitto (hierna: de Finse vakbondzaak) het begrip
‘minimumloon’ in de Detacheringsrichtlijn een relatief ruime invulling gegeven, ten aanzien
van welke zaak de Commissie bijvoorbeeld stelt dat hieruit feitelijk het begrip ‘bezoldiging’
kan worden afgeleid.1225 Gelet op de huidige tendens in de Unie en de bereikte
overeenstemming over de wettelijke uitbreiding van het begrip ‘minimumlonen’ naar
‘bezoldiging’ in de nieuwe Detacheringsrichtlijn, ligt het voor de hand dat het Hof in het kader
van de voorrangsregels in artikel 9 Rome I eveneens voldoende ruimte zal geven aan
verschillende nationale invullingen inzake (mits zij uiteraard voldoen aan de algemene
vereisten die volgen uit de hierboven besproken rule of reason toets). Een en ander is evenwel
nog niet uitgekristalliseerd. Hierna zal telkens gerefereerd worden aan het begrip
minimumlonen, terwijl het dus mogelijk is dat een en ander ook op gaat ten opzichte van een
ruimer minimumloonbegrip, zoals het begrip bezoldiging.
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D. DE ZAAK BUNDESDRUCKEREI EN DE KOPPELING TUSSEN MINIMUMLOON EN LEVENSPEIL
955. Ten opzichte van de vraag in welke gevallen de toepassing van het minimumloon
volgens het huidige Unierecht gerechtvaardigd kan zijn, kan de zaak Bundesdruckerei enige
algemene richtlijnen bieden. In deze zaak ging het om een openbare aanbesteding in Duitsland
inzake o.a. de digitalisering van enkele overheidsprocessen. In de bijzondere voorwaarden van
de aanbesteding wordt bepaald dat de Duitse minimumlonen moeten worden garandeerd bij
de uitvoering van de opdracht, ook door onderaannemers.
Het Duitse bedrijf Bundesdruckerei schrijft zich in en geeft aan de opdracht in
onderaanneming uit te willen besteden aan een Pools ICT-bedrijf, alwaar eveneens alle
werkzaamheden plaats zullen vinden. Bundesdruckerei wijst er hierbij op dat het moeten
toepassen van het Duitse minimumloon in strijd is met Unierecht. Eén van de argumenten
inzake is dat het betalen van een Duits minimumloon niet gebruikelijk is in Polen, ‘gelet op het
levenspeil in die staat’. De Duitse beroepsinstantie geeft Bundesdruckerei gelijk en oordeelt
dat het vrij dienstenverkeer zou worden beperkt en dat inschrijvers die hun prestaties leveren
in andere lidstaten met een heel andere kostenstructuur, indirect zouden worden
gediscrimineerd, indien het Duitse minimumloon ook zou gelden voor werknemers buiten het
Duitse grondgebied. De bescherming van werknemers als dwingende reden van algemeen
belang rechtvaardigt één en ander volgens de beroepsinsantie evenmin, o.a. gelet op het feit
dat het doel van de regeling, het garanderen van een passend loon, niet opgaat omdat dit
minimumloon ‘duidelijk hoger [is] dan wat vereist is om een passend loon te verzekeren, gelet
op de kosten van levensonderhoud’ in Polen. Zekerheidshalve legt de beroepsinstantie toch
een prejudiciële vraag voor.
956. Het Hof volgt in de redeneringen van Bundesdruckerei en de beroepsinstantie, zonder
dat het nodig werd bevonden enige conclusie door een AG te laten voorbereiden. Het Hof
oordeelt dat de maatregel onevenredig is omdat het ‘verder gaat dan wat nodig is ter
bereiking van het doel om de werknemers te beschermen’, o.a. omdat het voorgeschreven
minimumloon ‘niet in verhouding staat tot de kosten van levensonderhoud in de lidstaat
waarin de prestaties (…) zullen worden verricht’ (r.o. 34).
957. Uit de zaak volgt dus een koppeling van de minimumlonen aan het levenspeil in een
bepaalde lidstaat, waarbij als ‘passend loon’ wordt vastgesteld het loon van het land waar
moet worden voorzien in het levensonderhoud en waar de werkzaamheden worden verricht.
Hoewel opgepast moet worden met het te vergaand abstraheren van het oordeel in deze zaak,
o.a. gelet op de extraterritoriale casuspositie, kan minstens aangenomen worden dat het Hof
het bij de toepasssing van de minimumlonen van belang acht dat de werknemer een passend
loon ontvangt, hetgeen het loon is van het land waar de werknemer in het levensonderhoud
voorziet en waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Wel blijft het onduidelijk hoe de weging van de verschillende door het Hof aangemerkte
doelstellingen van het minimumloon uitpakt in een situatie waarin de werknemer niet hoeft
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te voorzien in het levensonderhoud in het ontvangstland van het in het geding zijnde
minimumloon, maar waarbij wel een diepe sociaal economische impact van de
werkzaamheden in dat ontvangstland vaststaat, zoals dit kan voorkomen bij bepaalde heel
tijdelijke werkzaamheden in het wegtransport (zie hierna).
E. VANGNETFUNCTIE ARTIKEL 9 ROME I GETOETST AAN VERSCHILLENDE TYPEN VAN WERKZAAMHEDEN IN DE
ARBEIDSMODELLEN

1. Langdurige en tijdelijke werkzaamheden op en vanaf een EU15 standplaats
a. Algemeen
958. Ten opzichte van grensoverschrijdende langdurige of tijdelijke werkzaamheden,
verricht op een vaste of stabiele plaats, moet vooropgesteld worden dat het Hof altijd tamelijk
mild is geweest wanneer het moest oordelen over de al dan niet gerechtvaardigde oplegging
van het minimumloon door het ontvangstland.
Illustratief is hier de reeds in hoofdstuk 2 geciteerde passage van AG VerLoren van Themaat,
waarin de AG bepleit dat kostenvoordelen, waaronder lagere loonkosten, behoren tot de
‘wezenskenmerken’ van de vrijheid van diensten en in het verlengde daarvan afwijzend staat
ten opzichte van het in die context opleggen van minimumloon op tijdelijke
werkzaamheden.1226 Het mag duidelijk zijn dat het Hof hier niet in mee gaat waar het in die
zaak oordeelt dat het Unierecht de lidstaten niet belet hun wetgeving of collectieve
arbeidsovereenkomsten inzake minimumlonen te laten gelden voor eenieder die, zelfs
tijdelijk, arbeid in loondienst op hun grondgebied verricht (r.o. 14). Dit wordt in latere
rechtspraak telkens herhaald.
959. In deze rechtspraak staan vaak casus centraal waarin gedurende een zekere periode
op het grondgebied van een andere lidstaat bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Twee
elementen zijn hier van belang; namelijk dat de tijdelijke werkzaamheden enige tijd duren en
dat sprake is van een enigszins stabiele of vaste werkplaats in het tijdelijke werkland.
In die situaties werd in de context van het vrij verkeer telkens ruimte gelaten voor een
toepassing van het minimumloon. Hierbij blijft het vanzelfsprekend van belang dat in het
specifieke geval wordt voldaan aan de hierboven besproken algemene voorwaarden inzake
de rule of reason. Met name aan het in dat kader geldende reële voordeel vereiste zal in een
EU13-EU15 context waarin een EU15 minimumloon wordt toegepast relatief gemakkelijk
worden voldaan. Wel is het in dat verband van belang dat ingeval een inbreuk wordt
vastgesteld op de betaling van het minimumloon van het ontvangstland, dat deze inbreuk
wordt geregulariseerd en niet enkel wordt gesanctioneerd (dwz. dat aan de werknemers
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werkelijk het minimumloon moet toekomen en niet enkel ter sanctionering (hoge) boetes
worden uitgeschreven voor het transportbedrijf).
960. De uit het Unierecht volgende ruimte voor de oplegging van minimumlonen in casu
lijkt ook conform de zaak Bundesdruckerei. Het zou immers gezegd kunnen worden dat omdat
de chauffeur voor de duur van de tijdelijke of langdurige werkzaamheden op standplaats van
het ontvangstland moet voorzien in het levensonderhoud het passend loon in casu een
waarborg is van de minimumlonen van dat ontvangstland.
961. Indien één en ander wordt toegepast op langdurige werkzaamheden of tijdelijke
werkzaamheden met enige duurzaamheid op een stabiele standplaats in een
secundair/specifiek arbeidsmodel, lijkt het Unierecht in se dus geen bijzondere beperkingen
te stellen aan de toepassing van de minimumlonen voor de duur van de werkzaamheden op
het grondgebied van de standplaats. Het wordt benadrukt dat het cruciaal is dat de tijdelijke
werkzaamheden enige duurzaamheid hebben en niet vallen onder de categorie van ‘heel
tijdelijke’ werkzaamheden (zie hierna).
b. De semi extraterritoriale toepassing van minimumlonen
962. Een vraag die zich hier opdringt is of de minimumlonen van de vaste c.q. stabiele
standplaats ook semi extraterritoriaal kunnen worden opgelegd op de langdurige of tijdelijke
werkzaamheden die op en vanaf het grondgebied, en dus ook op een ander grondgebied,
plaatsvinden.1227
963. Zoals al volgt uit dit hoofdstuk, verzet de voorrangsregelleer ex artikel 9 Rome I zich in
principe niet tegen een unilaterale toepassing op werkzaamheden die niet perse op het
specifieke grondgebied plaatsvinden: het is voldoende dat ‘de rechtsbetrekking daar kan
worden gesitueerd’. Hierbij dient sprake te zijn van een zekere band en zou het primaire
Unierecht additionele kunnen stellen, aangezien het sec opleggen van minimumloon immers
een ongerechtvaardigde belemmering op het vrije dienstenverkeer kan vormen (zie hierboven
in het algemeen de rule of reason toets). Veel meer valt uit het Unierecht echter niet op te
maken, terwijl de rechtspraak van het Hof hier minder bruikbaar is, nu de daarin centraal
staande feitenconstellaties immers minder goed vergelijkbaar zijn met een casus waarin
voornamelijk op en vanaf een grondgebied wordt gewerkt.
Wel zou de zaak Bundesdruckerei een dergelijke semi extraterritoriale toepassing kunnen
ondersteunen. Indien immers vaststaat dat een chauffeur in het levensonderhoud moet
voorzien op de standplaats van tijdelijke of langdurige werkzaamheden, en het opleggen van
1227
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het minimumloon enkel zou reiken tot de effectief op dat grondgebied verrichte
werkzaamheden, terwijl voor het overige het verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I moet
worden vertrouwd, dan kan dit leiden tot een lager loon dan het op dat grondgebied geldende
minimumloon. De doelstelling van het ‘passend loon’ wordt in dat geval niet gehaald. Dit
gebiedt de toepassing van de minimumlonen ten aanzien van de langdurige c.q. tijdelijke
werkzaamheden op én vanaf het grondgebied van het ontvangstland.
964. Gelet hierop lijken er in principe geen vanuit artikel 9 Rome I en het primaire Unierecht
bijzondere bezwaren te bestaan tegen een semi extraterritoriale toepassing van het
minimumloon op langdurige dan wel tijdelijke werkzaamheden op en vanaf een grondgebied:
telkens is een zekere band cruciaal, hetgeen m.i. evenzeer bewerkstelligd kan worden indien
sprake is van enige standplaats c.q. centrum waar en van waaruit de werkzaamheden
gedurende een bepaalde periode worden verricht.
In vergelijking met de bilaterale toets onder artikel 8 Rome I, kan het gezegd worden dat het
gaat om de Koelzsch-standplaats in het klein: specifiek ten aanzien van de toepassing van
minimumlonen is een zekere standplaats vereist die de toepassing van het minimumloon op
werkzaamheden op en vanaf die standplaats rechtvaardigt. Gelet op het feit dat het slechts
om één bepaling gaat en niet om de gehele brok van het arbeidsrecht, zou hiervan relatief
sneller sprake kunnen zijn dan bij de toets onder artikel 8 Rome I en net als bij de Koelszchstandplaats hoeven elders verrichte fysieke werkzaamheden niet perse relevant te zijn voor
het aannemen van een dergelijke standplaats die de toepassing van het daar geldende
arbeidsrecht rechtvaardigt: ook ten opzichte van de daaruit verrichte werkzaamheden.
965. In het algemeen zou er dus een sterke zaak gemaakt kunnen worden voor de semi
extraterritoriale toepassing van minimumlonen indien sprake is van een stabiele standplaats
waar en van waaruit gedurende een zekere periode wordt gewerkt. De rechtvaardiging
hiervan neemt vanzelfsprekend toe naarmate de werkzaamheden langer duren en de
chauffeur meer ingebed raakt in het land van de standplaats c.q. werkelijk voorziet in het
levensonderhoud aldaar. De sterkste band in dit verband zal worden gecreëerd bij langdurige
werkzaamheden op en vanaf een standplaats. Ten aanzien van dergelijke werkzaamheden is
het immers zelfs mogelijk de ‘grote’ Koelzsch-standplaats te lokaliseren in het bilaterale kader
van artikel 8 lid 2 Rome I, hetgeen vervolgens de toepassing van het gehele arbeidsrecht tot
gevolg heeft, inclusief een semi extraterritoriale toepassing (zie vorig hoofdstuk). Indien van
dit verwijzingsresultaat wordt afgeweken via de correctieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I,
vormt de via artikel 8 lid 2 Rome I vastgestelde standplaats m.i. in elk geval een ruim
voldoende band om de semi extraterritoriale toepassing van de minimumlonen aldaar te
rechtvaardigen.
c. De vangnetfunctie van artikel 9 Rome I
966. Het primaire Unierecht lijkt geen bijzondere beperkingen te stellen aan de toepassing
van de minimumlonen van het ontvangstland in geval van langdurige werkzaamheden of
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tijdelijke werkzaamheden met enige duurzaamheid op en vanaf een stabiele standplaats.
Daarnaast lijkt er in principe ruimte te bestaan voor de semi extraterritoriale toepassing van
het minimumloon. Dit lijkt eveneens conform het kader van artikel 9 Rome I en het vereiste
van een zekere band.
De toets valt of staat met de duur van de tijdelijke werkzaamheden en de band c.q. mate van
integratie van de chauffeur in het ontvangstland. Bij langdurige werkzaamheden in een
specifiek arbeidsmodel (de Koelzsch-standplaats) lijkt zonder meer aan de vereisten te
worden voldaan. Voor wat betreft de tijdelijke werkzaamheden is het van belang dat deze
worden gekenmerkt door enige duurzaamheid en dat dus geen sprake is van heel tijdelijke
werkzaamheden. Eén en ander moet in het concrete geval worden beoordeeld.
967. Zowel bij langdurige als tijdelijke werkzaamheden wordt de vangnetfunctie van artikel
9 Rome I hier in principe dus niet te ver beperkt en werkt het adequaat. Ten aanzien van de
langdurige werkzaamheden is dit extra belangrijk omdat artikel 8 Rome I in deze situatie kan
leiden tot een verwijzingsresultaat dat niet is gebaseerd op het nauwst verbonden
rechtsstelsel van sociale en economische inbedding. De Schlecker-correctie van artikel 8 lid 4
Rome I kan immers, in het bijzonder in het wegtransport, afwijken van de via artikel 8 lid 2
Rome I vastgestelde standplaats. Het vangnet van artikel 9 Rome I neutraliseert dit Schleckereffect.
968. Ten aanzien van tijdelijke werkzaamheden kan dit overigens ook van belang zijn omdat
artikel 8 Rome I in deze situatie evemin hoeft te leiden tot het nauwst verbonden rechtsstelsel
van sociale en economische inbedding. Onder de onbepaalde tijdelijkheidsbepaling uit artikel
8 lid 2 Rome I kunnen ‘tijdelijke’ werkzaamheden immers dermate langdurig zijn dat
gesproken kan worden van een sociaal en economische inbedding in het ontvangstland. In dat
geval kan de tijdelijkheidsfictie het recht van het herkomstland onterecht stabiel houden,
terwijl met de correctieclausule in Schlecker-invulling in de atypische wegtransportsector
weinig aangevangen kan worden. In dergelijke gevallen kan ervan uitgegaan worden dat de
tijdelijkheid voldoende duurzaam is om te voldoen aan voorwaarden van het primaire
Unierecht en het kader van artikel 9 Rome I zelf.
969. Maar ook ingeval het verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I wel leidt tot het nauwst
verbonden rechtsstelsel van sociale en economische inbedding, kan een unilaterale correctie
via artikel 9 Rome I bij tijdelijke werkzaamheden elders noodzakelijk zijn. Hierin wordt dus in
principe voorzien. Het is voor de gerechtvaardigde toepassing van het minimumloon cruciaal
dat de ‘tijdelijke’ werkzaamheden niet ‘heel tijdelijk’ zijn, hetgeen als gezegd telkens aan de
hand van de concrete omstandigheden beoordeeld moet worden.
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2. Heel tijdelijke werkzaamheden op EU15 grondgebied
a. Transitwerkzaamheden
970. Hoewel het Hof zich nog niet heeft kunnen buigen over de al dan niet gerechtvaardigde
oplegging van minimumlonen op transitwerkzaamheden, lijkt relatief gemakkelijk uit het
Unierecht af te leiden dat dit ongerechtvaardigd zal zijn. Dit lijkt alleen al te volgen uit het
kader van artikel 9 Rome I, waarin immers een zekere band wordt vereist. Het lijkt niet in
overeenstemming met het gebod van een ‘terughoudend gebruik’ van voorrangsregels om op
transitwerkzaamheden het minimumloon toe te passen (nr. 37 considerans Rome I).
Daarnaast kan het kader van het primaire Unierecht voor een blokkering van de toepassing
van minimumlonen zorgen. Denk aan de rule of reason toets met betrekking tot de
proportionaliteit en evenredigheid.
971. Het ongerechtvaardigde karakter van de oplegging van minimumloon op
transitactiviteiten lijkt conform de zaak Bundesdruckerei. In elk geval staat vast dat chauffeurs
in uitgangspunt bij transitwerkzaamheden niet hoeven te voorzien in het levensonderhoud in
het transitland. Het niettemin toe willen passen van dat loon zou onevenredig zijn omdat het,
in de woorden van het Hof, ‘verder gaat dan wat nodig is ter bereiking van het doel om de
werknemers te beschermen’. Daarnaast kan het afgevraagd worden of het transitland ter
rechtvaardiging van het opleggen van de minimumlonen een beroep kan doen op de andere
twee door het Hof in de zaak Bundesdruckerei erkende facetten van het mechanisme van het
minimumloon, kort terug te voeren op: het waarborgen van de interne sociaal economische
verhoudingen. Het is namelijk de vraag in hoeverre de sociaal economische verhoudingen hier
werkelijk in het geding zijn. Denk aan een bilaterale transportrit tussen Polen en Nederland
waarbij Poolse wodka, via het grondgebied van Duitsland, wordt vervoerd naar Nederland, en
Nederlandse tulpen mee terug, via het grondgebied van Duitsland, naar Polen wordt
genomen. Kan het gezegd worden dat de Duitse sociaal economische verhoudingen in dat
geval dermate in het geding zijn dat het de toepassing van de Duitse minimumlonen op die
transitactiviteiten rechtvaardigt?
972. Het geheel overziend, zou het geconcludeerd kunnen worden dat het enkele
verrichten van transitwerkzaamheden onvoldoende is om een gerechtvaardigde toepassing
van minimumlonen te triggeren. Dit volgt zowel uit artikel 9 Rome I als uit het primaire
Unierecht.
b. Transportwerkzaamheden met laad- en/of losplaats (bilaterale-, crosstrade- en
cabotageoperaties)
973. Zowel ten aanzien van heel tijdelijke werkzaamheden in bilaterale- en
crosstradeoperaties, als óók in cabotageoperaties is het Unierecht minder eenduidig. Indien
de koppeling tussen minimumloon en levenspeil uit de zaak Bundesdruckerei wordt
doorgetrokken naar de casus waarin heel tijdelijk wordt gewerkt in een bepaalde lidstaat,
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terwijl vaststaat dat chauffeurs daar niet in hun levensonderhoud hoeven te voorzien, zou
geconcludeerd kunnen worden dat de toepassing van de minimumlonen van die lidstaat
onevenredig is. In die zin zou de gerechtvaardigde oplegging van minimumlonen in
uitgangspunt een zekere integratie van de werknemer in het werkland vereisen.
Tegelijkertijd erkende het Hof in die zaak echter ook de doelstellingen inzake het kunnen
waarborgen van de sociaal economische verhoudingen binnen de grenzen van een lidstaat (in
de woorden van het Hof: het vermijden van ‘sociale dumping’ en het voorkomen dat
ondernemingen die in een ‘passend loon’ voorzien worden afgestraft). Anders dan, of: sterker
dan, bij transitwerkzaamheden het geval is kan in casu scherp het belang van het waarborgen
van de sociaal economische verhoudingen spelen. In dat geval zou het meer individueel
georiënteerde belang inzake het voorzien in een passend loon voor de specifieke werknemer
wellicht minder gewicht toekomen dan het belang van het kunnen waarborgen van de sociaal
economische verhoudingen en kan de oplegging van het minimumloon in het verlengde
daarvan worden gerechtvaardigd.
Het is echter allerminst zeker of het Hof een dergelijke benadering zou onderschrijven.
Hierboven in de tussenwaardering ten opzichte van het algemene primaire Unierecht werd er
al op gewezen dat het Hof een tamelijk individueel-georienteerde benadering voorstaat in de
toepassing van artikel 9 Rome I. In lijn hiermee zou het Hof ten aanzien van de minimumlonen
wellicht relatief veel belang hechten aan het feit dat een minimumloonmaatregel het doel
voorbij zou schieten indien het geen ‘passend loon’ betekent voor de specifieke individuele
werknemer.
974. De algemene vaste rechtspraak biedt voor het overige weinig richtlijnen. Zoals volgt
uit de paragraaf waarin langdurige en tijdelijke werkzaamheden werden behandeld, werden
de casus in deze rechtspraak van het Hof immers veelal gekenmerkt door tijdelijke
werkzaamheden met enige duurzaamheid, terwijl deze werkzaamheden bovendien vaak op
een bepaalde vaste c.q. stabiele plaats binnen de grenzen van een lidstaat werden uitgevoerd.
In het wegtransport komen cabotage operaties het meest in de buurt bij dergelijke
werkzaamheden omdat daar ook binnen de grenzen van een lidstaat wordt gewerkt. Wel is
cabotage in de meeste gevallen, gelet op de uit de transportwetgeving volgende restricties
(zie hoofdstuk 1), per definitie ook heel tijdelijk. Crosstrade of bilaterale transportoperaties,
waarbij een land heel tijdelijk wordt aangedaan zijn vervolgens nog minder vergelijkbaar met
de feitelijke omstandigheden in de rechtspraak van het Hof.
975. Niettemin zou de zaak Mazzoleni hier wellicht interessant kunnen zijn omdat de daarin
centraal staande casuspositie op een aantal punten vergelijkbaar is met sommige heel
tijdelijke werkzaamheden in het internationaal wegtransport.1228 Het wordt benadrukt dat de
interpretatiewaarde laag is: de zaak speelt zich expliciet niet af in EU15-EU13 context en er is

1228

HvJ 15 maart 2001, C-165/98, ECLI:EU:C:2001:162, ‘Mazzoleni’.
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sprake van een typische grensarbeidsituatie. Niettemin rechtvaardigt de van de vaste
rechtspraak afwijkende feitenconstellatie een bespreking.
In casu ging het om een in Frankrijk gevestigd bedrijf dat is gespecialiseerd in het verlenen van
bewakingsdiensten. Eén van de cliënten was een winkelcentrum dat is gelegen in het dicht
aan Frankrijk grenzende Belgische Messancy. Voor de bewaking en surveillance van dit
winkelcentrum heeft het bedrijf 13 werknemers in dienst, waarvan sommigen een voltijdse
betrekking hadden in België en sommigen tegelijkertijd in zowel Frankrijk als België werkten.
De aard van het surveillancewerk bracht met zich mee dat het personeel gerouleerd moest
worden om te voorkomen dat zij gemakkelijk zouden kunnen worden herkend.
De Belgische inspectie vorderde toepassing van het in de relevante Belgische cao vastgestelde
minimumloon (356,68 BEF), hetgeen aanmerkelijk hoger lag dan wat werknemers kregen
(237,59 BEF). Voor de correctionele rechtbank te Aarlen stelde de werkgever dat hij enkel het
Franse minimumloon hoefde te betalen. De werkgever beriep zich er o.a. op dat de betrokken
werknemers op grond van de Franse regelgeving dezelfde of een in wezen vergelijkbare
bescherming genoten als die waarin de Belgische wetgeving voorziet. De werkgever erkent
hierbij dat de Franse minimumlonen lager zijn, maar volgens de werkgever dient voor een
vergelijking de gehele positie van de werknemers in aanmerking genomen te worden, met
inbegrip van de belastingdruk en de sociale zekerheid.
De Belgische rechter besloot prejudiciële vragen te stellen, waaronder o.a. de vraag (zoals
geherformuleerd door het Hof)
‘of een onderneming, gevestigd in een grensstreek, waarvan sommige werknemers eventueel
gedurende korte periodes een deel van hun diensten moeten verrichten op het aangrenzende
grondgebied van een andere lidstaat dan die waar de onderneming is gevestigd, zich aan de
nationale regels inzake minimumlonen van de ontvangende lidstaat moet houden, wanneer
genoemde werknemers in de lidstaat van vestiging een vergelijkbare algemene bescherming
genieten, zij het met een lager minimumloon’.

976. Het Hof begint met de overweging dat in casu het vrij verkeer van diensten ex artikel
56 VWEU in het geding is (de Detacheringsrichtlijn was temporeel niet van toepassing). Na te
overwegen dat deze vrijheid in het bijzonder van belang is voor bedrijven die zijn gevestigd in
de grensstreek waarbij hun activiteiten regelmatig in verschillende lidstaten worden
uitgevoerd, herhaalt het Hof de vaste trits overwegingen die horen bij een casus waarin sprake
is van een belemmering op het vrij verkeer van diensten1229 en komt tot de conclusie dat het
1229

Heel kort: 1. Het vrij verkeer van diensten ziet niet alleen op de afschaffing van discriminatie maar ook op de
opheffing van belemmeringen (r.o. 22); 2. De voorwaarden voor vestiging mogen niet aan een dienstverlener
worden gesteld (r.o. 23); 3. De toepassing van een nationale regeling kan belemmeren indien het kosten of
bijkomende administratieve of economische lasten met zich meebrengt (r.o. 24); 4. Een belemmering kan
worden gerechtvaardigd door dwingende maatregelen van algemeen belang, voor zover het doel niet reeds in
het herkomstland wordt gewaarborgd (r.o. 25); 5. De toepassing moet geschikt zijn en mag niet verder gaan dan
nodig (r.o. 26); 6. Een dwingende reden van algemeen belang is werknemersbescherming (r.o. 27); 7. Het
Unierecht belet lidstaten niet het minimumloon toe te passen (r.o. 28).
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Unierecht de lidstaat niet verbiedt het minimumloon op te leggen aan tijdelijk op hun
grondgebied werkzame werknemers, ongeacht of zij in dienst zijn van een in een andere
lidstaat gevestigde werkgever (r.o. 29). Maar dan overweegt het Hof:
‘Evenwel kan niet worden uitgesloten, dat er omstandigheden zijn waarin de toepassing van
die regels noodzakelijk noch evenredig is aan het nagestreefde doel, namelijk de bescherming
van de betrokken werknemers’ (r.o. 30).

Het Hof wijst er in dit verband op dat het in de zaken Seco, Guiot en Arblade ging om
werknemers in de bouwsector die daadwerkelijk gedurende een langere of kortere periode
werden gedetacheerd om een bepaald project in een andere lidstaat uit te voeren, terwijl het
in onderhavige zaak gaat om een onderneming die is gevestigd in een grensstreek, waarvan
sommige werknemers eventueel deeltijds en gedurende korte periodes een deel van hun
arbeid moeten verrichten op het aangrenzende grondgebied (r.o. 31). Bovendien, zo vervolgt
het Hof, is het relevant dat de werknemers over het geheel genomen, en dus inclusief de
belastingdruk en sociale zekerheid, in vergelijkbare posities verkeren (r.o. 33). Indien sprake
is van deze omstandigheden, moeten worden getoetst in hoeverre de oplegging van het
minimumloon noodzakelijk en evenredig is (r.o. 34).
Het Hof vult vervolgens alvast in dat het doel dat met het opleggen van het minimumloon
wordt nagestreefd is bereikt indien werknemers ‘over het geheel genomen in een
gelijkwaardige positie verkeren wat loon, belasting en sociale zekerheid betreft’ (r.o. 35). Ook
zou de toepassing in casu tot onevenredige bijkomende administratieve kosten kunnen leiden,
aangezien dit als consequentie kan hebben dat voor iedere werknemer per uur het juiste loon
moet worden uitgerekend, afhankelijk van de vraag of hij tijdens het werk de grens van een
andere lidstaat heeft overschreden, en voorts dat er verschillende lonen worden uitbetaald
aan werknemers die aan dezelfde vestiging zijn verbonden en hetzelfde werk verrichten.
Volgens het Hof kan deze laatste consequentie dan weer leiden tot spanningen tussen de
werknemers en zelfs de cohesie bedreigen van de in de lidstaat van vestiging geldende
collectieve arbeidsovereenkomsten (r.o. 36).
Tot slot wijst het Hof erop dat de toets inzake de noodzakelijkheid en evenredigheid moet zien
op alle omstandigheden van het geval, maar dat in het bijzonder rekening gehouden dient te
worden met de duur van de dienstverrichting, de voorzienbaarheid ervan en de vraag of de
werknemers daadwerkelijk naar de ontvangende lidstaat zijn uitgezonden dan wel of zij
verbonden blijven aan het bedrijf van hun werkgever in zijn lidstaat van vestiging (r.o. 37-38).
977. Vanuit het oogpunt van de hoog mobiele werkzaamheden in het wegtransport zou hier
eventueel de evenredigheidstoets van belang kunnen zijn. Het element evenredigheid ziet in
deze context op de bijkomende administratieve kosten die worden veroorzaakt door het
moeten berekenen van het loon op kortdurende en continue wisselende
grensoverschrijdende werkzaamheden. Het Hof wijst op drie elementen die van belang
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kunnen zijn: de duur, de voorzienbaarheid en in hoeverre een werknemer terbeschikking is
gesteld aan een andere onderneming.
Indien deze criteria worden toegepast op heel tijdelijke werkzaamheden in bilaterale- en
crosstradeoperaties lijken deze criteria geen ruimte te bieden voor de oplegging van het
minimumloon daarop. Dit geldt eveneens ten aanzien van cabotage: er is immers per definitie
sprake van heel tijdelijke werkzaamheden – cabotage operaties worden in de huidige
transportreglementering beperkt tot slechts drie ritten in zeven dagen (1); cabotage operaties
kunnen onvoorzienbaar zijn – afhankelijk van de transportplanning kan een cabotage operatie
net wel of niet passen (2); cabotage operaties brengen in uitgangspunt geen
terbeschikkingstellingselement in de zin van de zaak Mazzoleni mee – de chauffeurs blijven
rechtstreeks verbonden aan hun transportbedrijf (3). Drie keer mis dus.
Indien sprake is van vaste(re) arbeidspatronen, zouden de criteria eventueel meer ruimte
kunnen bieden, hoewel het criterium inzake de terbeschikkingstelling hoe dan ook niet op zal
gaan in het geval de werkzaamheden plaatsvinden in een primair arbeidsmodel.
978. Als gezegd speelt deze zaak zich echter af in een tamelijk andere context, waardoor
het onduidelijk is in hoeverre deze criteria eventueel sec doorgetrokken kunnen worden. Het
Hof merkt ook op dat deze criteria moeten worden toegepast indien sprake is van een
(grensarbeiders)situatie waarin werknemers zich ten opzichte van elkaar in een vergelijkbare
positie bevinden qua loon, belastingdruk en sociale zekerheid. In de interne sociale
concurrentieproblematiek in het wegtransport liggen de evenwichtspunten inzake
vanzelfsprekend heel anders, hetgeen wellicht een andere, eventueel mildere toets, vergt.
c. De vangnetfunctie van artikel 9 Rome I
979. Het lijkt erop dat het Unierecht in de weg staat aan de gerechtvaardigde toepassing
van het mininumloon op zuivere transitwerkzaamheden. Dit is in overeenstemming met de
vaststelling dat artikel 9 Rome I hier ook geen zaak heeft om als vangnet te worden
aangewend.
980. In geval van heel tijdelijke werkzaamheden in bilaterale-, crosstrade- en
cabotageoperaties is het hoogst onduidelijk in hoeverre het Unierecht de vangnetfunctie van
artikel 9 Rome I beperkt. Indien een dergelijke vangnetfunctie aangenomen moet worden, is
het in elk geval belangrijk dat de uit de zaak Bundesdruckerei volgende koppeling tussen
minimumlonen en levenspeil wordt losgelaten en dat geen belang wordt gehecht aan de
Mazzoleni-criteria. Het is evenwel onduidelijk in hoeverre deze criteria sowieso één op één
kunnen worden toegepast en in hoeverre artikel 9 Rome I in bepaalde omstandigheden
eventueel in de vangnetfunctie zou kunnen worden geblokkeerd. Met name ten aanzien van
cabotageoperaties kan een eventuele blokkering van de vangnetfunctie diep steken vanuit het
oogpunt van interne sociale concurrentie.
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981. Gelet op de huidige onduidelijkheid, en de in dit vacuüm reeds genomen unilaterale
maatregelen, is op dit punt opheldering en coördinatie op Unieniveau vereist. De verwijzing
van Kyllönen naar Rome I is in dit verband gevaarlijk. Zoals volgt uit deze paragraaf, verdient
het allerminst de voorkeur om één en ander over te laten aan artikel 9 Rome I, nog los van het
feit dat dit vanuit het oogpunt van een adequate coördinatie sowieso een onaantrekkelijke
optie is (zie de inleiding van dit hoofdstuk).
F. DE MINIMUMLONEN IN BELGIE EN NEDERLAND EN DE VANGNETFUNCTIE VAN ARTIKEL 9 ROME I
1. Het geringe praktische belang van de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I
982. De vangnetfunctie van artikel 9 Rome I heeft weinig praktisch belang voor de
rechtspraktijk van Belgie en Nederland. In beide lidstaten is de Detacheringsrichtlijn immers
tamelijk ruim omgezet, waardoor veel transportwerkzaamheden onder deze wetten
vallen.1230 Dit betekent concreet dat de in die landen wettelijke of algemeen verbindend
verklaarde cao-bepalingen ten opzichte van de harde kern ex artikel 3 Detacheringsrichtlijn,
en dus inclusief de minimumlonen, dwingend van toepassing zijn. Vanzelfsprekend speelt de
vangnetfunctie van artikel 9 Rome I dan geen rol meer.
983. Gelet op de scoperules van de omzettingswetten is de vangnetfunctie enkel relevant
ten aanzien van het arbeidsmodel waarin langdurige werkzaamheden worden verricht op en
vanaf een vaste of stabiele standplaats. In beide omzettingswetten wordt immers afgestemd
op tijdelijke werkzaamheden op het grondgebied. Dit betekent dat niet-tijdelijke
werkzaamheden erbuiten vallen en dus in principe geen sprake kan zijn van langdurige
werkzaamheden. In de Nederlandse omzettingswet wordt zelfs expliciet in de scoperule
opgenomen dat de wet ziet op tijdelijke werkzaamheden die ‘niet gewoonlijk in of vanuit
Nederland’ worden verricht (art. 1 WagwEU). Deze situaties vallen dus in de regel buiten het
kader van de omzettingswetten, waardoor de eventuele vangnetfunctie van artikel 9 Rome I
relevant wordt.
984. Gelet op de scoperules van de omzettingswetten is de vangnetfunctie van artikel 9
Rome I ten opzichte van de hierboven besproken arbeidsmodellen van tijdelijke
werkzaamheden op en vanaf een vaste of standplaats c.q. heel tijdelijke werkzaamheden op
het grondgebied van deze lidstaten in principe dus uitgespeeld. Volledigheidshalve wordt er
hier wel op gewezen dat er ten aanzien van de Detacheringsrichtlijn interpretatieproblemen
bestaan ten aanzien van deze arbeidsmodellen. Zo is het onduidelijk in hoeverre de scoperules
van de Detacheringsrichtlijn het toelaten toegepast te worden op tijdelijke werkzaamheden
op en vanaf een grondgebied, terwijl ook marge bestaat ten aanzien van de vraag in hoeverre
heel tijdelijke werkzaamheden kunnen kwalificeren onder het in de richtlijn gehanteerde
begrip tijdelijkheid. Indien deze werkzaamheden niet worden gedekt door de richtlijn, kan,
1230

In Nederland geldt een relatief ruime omzetting pas sinds 1 januari 2018. In het volgende hoofdstuk worden
deze omzettingswetten uitvoerig besproken.
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hoewel hoog theoretisch, de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I als gevolg van een
richtlijnconforme interpretatie van de omzettingswetten, dan toch van belang zijn. In
hoofdstuk 10 worden deze knelpunten inzake de begrippen in de Detacheringsrichtlijn nog
uitgebreid besproken.
985. Gelet op de omzettingswetten is de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I dus in principe
enkel relevant ten opzichte van het arbeidsmodel van langdurige werkzaamheden op en vanaf
een EU15 grondgebied. Hoewel in België op dit gebied geen sprake is van knelpunten, dringt
in Nederland een bijzonder probleem op. Hierna wordt één en ander kort besproken, waarbij
gelet op de problematiek in Nederland hieraan eerst aandacht wordt besteed.
2. De scoperules uit de Nederlandse wegtransportcao
a. Algemeen
986. Bij de analyse naar de vraag in hoeverre de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I ten
opzichte van de casus van langdurige werkzaamheden op en vanaf een vaste of stabiele
standplaats op een grondgebied in de Nederlandse praktijk doorwerkt is het van belang te
bezien of de onderliggende nationale minimumloonbepalingen zich in die situatie laten
toepassen.
987. In Nederland zijn de minimumlonen voor de wegtransportsector vastgelegd in een
specifieke voor die sector geldende algemeen verbindend verklaarde cao,1231 terwijl er ook
een algemeen wettelijk minimumloon is gewaarborgd.1232 Gelet op het praktische belang en
de knelpunten inzake wordt hierna gefocust op de in de wegtransportcao vastgestelde
minimumlonen.
988. Voorop wordt gesteld dat algemeen verbindend verklaarde cao’s in de Nederlandse
rechtspraktijk als voorrangsregels kunnen kwalificeren.1233 Anders dan in België is hieraan
1231

Hoewel het Nederlandse arbeidsrecht in principe niet, zoals in Belgie, wordt gekenmerkt door een pluraliteit
aan cao’s omdat in principe is voorzien in een alomvattende wettelijke regeling ten opzichte waarvan cao’s enkel
een aanvullende (soms in derogerende zin) werking kunnen hebben, heeft in Nederland voor het wegtransport
lange tijd wel twee cao’s bestaan. Dit betrof enerzijds de zogenoemde TLN-cao met de vakbond FNV als partij en
anderzijds de KNV-cao met de vakbond CNV als partij. In 2017 zijn beide cao’s samengevoegd en wordt hieraan
in Nederland gerefereerd als TLN-cao. De cao geldt tot 1 januari 2020 en is per 17 augustus 2017 algemeen
verbindend verklaard. Zie Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 augustus 2017
tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het
Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, Stcrt.16 augustus 2017, nr. 39465.
Volgens artikel 2 lid 1 Wet AVV gelden de algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de cao ‘voor alle
werkgevers en werknemers ten aanzien van arbeidsovereenkomsten, die naar den aard van den arbeid, waarop
zij betrekking hebben, onder de collectieve arbeidsovereenkomst vallen of zouden vallen, hetzij deze
arbeidsovereenkomsten op het tijdstip, waarop de werking der verbindendverklaring aanvangt, reeds gesloten
zijn, hetzij zij daarna gesloten worden’.
1232
Wet van 27 november 1968, houdende regelen inzake een minimumloon en een minimumvakantiebijslag
zoals deze wet laatstelijk is gewijzigd op 2 februari 2011 en is gepubliceerd in Stb. 2011, 55. Zie uitvoerig hierover
vanuit conflictenrechtelijk oogpunt: Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 476 e.v.
1233
Zie uitvoerig over cao’s en ipr: Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 487 e.v.
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nooit het gevolg gekoppeld dat deze bepalingen sterk territoriaal op de op het grondgebied
verrichte activiteiten zouden moeten worden toegepast. Illustratief is de Wet op de algemeen
verbindend verklaring (hierna: Wet AVV), ten aanzien waarvan het in Nederland nodig is
geweest om bij de implementatie van de Detacheringsrichtlijn in 1999 een artikel in te lassen
dat bepaalt dat algemeen verbindend verklaarde cao bepalingen (zoals geregeld in de harde
kern van de Detacheringsrichtlijn) ook gelden voor gedetacheerde werknemers die in
Nederland tijdelijk arbeid verrichten (art. 2 lid 6 Wet AVV).
In het Nederlandse ‘contractuele’ cao-stelsel is het, om de internationale toepasselijkheid van
de cao af te leiden, vervolgens van belang de in de cao specifiek opgenomen scoperules te
analyseren.1234 Anders dan in Belgie worden daarin immers met het oog op de eventuele
internationale toepassing veelal precieze scoperules opgenomen.1235
b. Gewoonlijke werkzaamheden én in dienst van een Nederlandse vestiging
989. In de wegtransportcao staan scoperules opgenomen die afstemmen op de gewoonlijke
werkzaamheden verricht op of vanaf het grondgebied van Nederland, waar het
transportbedrijf bovendien moet zijn gevestigd. Voor bepaalde werkzaamheden uitgevoerd
door werknemers die niet rechtstreeks in dienst zijn van een Nederlands transportbedrijf,
worden o.a. ‘doorbedingplichten’ op de Nederlandse werkgever gelegd ten aanzien van
uitzendarbeid (art. 9 lid 2 en 3 cao), collegiale inleen (art. 9a cao) en charterconstructies (art.
73 cao). Met name de charterbepaling (en in mindere mate de collegiale inleenbepaling)
vormt in de Nederlandse rechtspraak een problematisch aspect, nu deze bepaling zichzelf
voor de toepassing afhankelijk stelt van de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn
waardoor de problematiek rond de richtlijn rechtstreeks wordt geïnjecteerd in de
Nederlandse rechtspraktijk (zie hoofdstuk 10 voor de knelpunten rond de
Detacheringsrichtlijn).1236
990. Uit scoperules volgen tenminste twee belangrijke criteria: 1. Gewoonlijk werken op of
vanaf Nederlands grondgebied; 2. voor een in Nederland gevestigd transportbedrijf.

1234

Zoals Rombouts en Rigaux aangeven is het in een contractueel stelsel ‘van essentieel belang om het
toepassingsgebied van de cao te ontleden’. Zie uitvoerig over contractuele vs. institutionele cao-stelsels: J.
Rombouts en M. Rigaux, De paritaire organen met inbegrip van de paritaire comités, Mechelen, Kluwer, 2005, p.
45-47. Overigens is dit onderscheid te grof om alle verschillende kleuren van cao-systemen te vangen. Zie voor
een uitgebreide beschrijving van de cao-systemen in Duitsland, Frankrijk en Nederland: Van Hoek, Internationale
mobiliteit van werknemers 2000, p. 487 e.v. Zowel Nederland als Duitsland kunnen worden ingedeeld bij het
contractuele model, terwijl beide cao-systemen alsnog veel van elkaar verschillen. Frankrijk behoort dan tot het
institutionele model, maar verschilt ook aanzienlijk van het Belgische cao-systeem.
1235
Zie voor de beschrijving van de verschillende scoperules die kunnen worden gebruikt in Nederlandse cao’s:
Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000. p. 502-515; Van Hoek en Houwerzijl, De toepassing
van de Nederlandse transport-cao op chauffeurs in het Europese wegtransport 2008.
1236
Zie voor een overzicht van de typisch Nederlandse cao-perikelen inzake: E. Franssen, ‘Concurrerende
arbeidsvoorwaarden in het internationale wegtransport’, TVR 2016, p. 37.
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991. Hoewel de eerste scoperule één op één de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I ten
aanzien van langdurige werkzaamheden lijkt te ondersteunen,1237 kan de tweede scoperule
inzake het vestigingscriterium voor bijzondere problemen zorgen. Indien een rechter
bepalingen uit de Nederlandse wegtransportcao als voorrangsregel wil toepassen, is het
immers noodzakelijk dat het minstens gaat om chauffeurs die in dienst zijn van in Nederland
gevestigde transportbedrijven.
Het enkele hanteren van deze scoperule kan leiden tot de blokkering van de vangnetfunctie
van artikel 9 Rome I, hetgeen ongunstig kan zijn vanuit het oogpunt van interne sociale
concurrentie. Denk specifiek aan de situatie waarin gewoonlijk op en vanaf Nederlands
grondgebied wordt gewerkt in dienst van een buitenlands transportbedrijf. Meer concreet kan
het gaan om een Koelzsch-casus, hier aangepast aan de Nederlandse situatie: er wordt
gewoonlijk gewerkt op en vanaf een langdurige standplaats in Nederland voor een in EU13
gevestigd transportbedrijf. Of denk aan een misbruiksituatie waarin sprake is van langdurige,
niet-tijdelijke, ‘charters’ op en vanaf de standplaats van de Nederlandse opdrachtgever en
officieel uitgevoerd door een EU13 transportbedrijf met aldaar in dienst zijnde werknemers.
Het wordt hier herhaald dat zelfs indien artikel 8 Rome I het Nederlands arbeidsrecht aanwijst,
de wegtransportcao zichzelf ten opzichte van het buitenlandse transportbedrijf van de
toepassing uitsluit door deze tweede self-limiting scoperule.
992. Illustratief is de zaak De Mooy waarin de Nederlandse vakbond FNV naleving van de
wegtransportcao vorderde.1238 Het betrof een secundair arbeidsmodel tussen enerzijds het
Nederlandse transportbedrijf De Mooy en anderzijds een in Polen gevestigd uitzendbureau
dat aldaar werknemers wierf en direct uitzond naar De Mooy in Nederland om vervolgens
enkel daar en van daaruit transportwerkzaamheden te verrichten (beide entiteiten werden
overigens bestuurd door dezelfde bestuurder). Hoewel het Hof van Beroep oordeelde dat
Nederland het gewoonlijke werkland ex artikel 8 lid 2 Rome I was, moest het echter vaststellen
dat de wegtransportcao met de toentertijd geldende specifieke scoperules niet van toepassing
kon zijn op het Poolse uitzendkantoor. Waarschijnlijk gelet op dit onbevredigende resultaat
oordeelde het Hof van Beroep vervolgens dat, ondanks de gewoonlijke werkzaamheden, toch
ook tijdelijk in Nederland werd gewerkt waardoor de toentertijd geldende Nederlandse
omzettingswet van de Detacheringsrichtlijn van toepassing was en de scoperules uit de cao,
in elk geval ten opzichte van de harde kernbepalingen, uitgeschakeld konden worden. De
voorrangsregelleer ex artikel 9 Rome I kon hier immers niet als vangnet aangewend worden

1237

In het specifieke top segment arbeidsmodel waar in dienst van een Nederlands transportbedrijf op
regelmatige, en dus niet-tijdelijke wijze, een kleine hoeveelheid werkzaamheden (bijv. 15% van de totale
werkzaamheden) in Nederland worden verricht door volledig in EU13 ingebedde chauffeurs en ten aanzien
waarvan artikel 8 Rome I dan ook leidt tot de aanmerking van het EU13 recht, is het nog de vraag in hoeverre
deze scoperule het toelaat te oordelen dat ‘gewoonlijk’ in Nederland wordt gewerkt. In een unilaterale toets zou
hier in de regel meer ruimte voor kúnnen bestaan dan in een bilaterale toets.
1238
Hof Den Bosch 28 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457, JAR 2013, 159 (De Mooy).
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omdat hieraan geen dwingend, nationale scoperule uitschakelend, effect kleeft zoals dit wel
het geval is bij de Detacheringsrichtlijn (en de nationale omzettingswetten).
993. De scoperule snijdt in casu aan twee kanten: indien artikel 8 Rome I verwijst naar
Nederlands arbeidsrecht kan de wegtransportcao zich onttrekken aan het
verwijzingsresultaat; indien artikel 9 Rome I in vangnetfunctie moet worden toegepast wordt
dit geblokkeerd.
994. Zeker voor de Belgische lezer is het hier belangrijk nog eens te onderstrepen dat in
Nederland eerder sprake is van een contractueel-georiënteerde benadering ten aanzien van
het arbeidsrecht, hetgeen inhoudt dat voor de vaststelling van de werkgever als uitgangspunt
wordt genomen de werkgever waar de werknemer formeel in dienst is getreden (zie
hoofsdtuk 5 kort ten aanzien van triangulaire arbeidsverhoudingen en de contractuele
benadering).1239 Leerstukken als doorbraak van werkgeversaansprakelijkheid of gedeeld
werkgeverschap zijn in Nederland minder gewoon, waardoor de in de Nederlandse cao
gehanteerde scoperule extra knelt. In België zou de scoperule uit de Nederlandse
wegtransportcao minder problematisch zijn.1240 In de hierboven besproken zaak de Mooy had
een Belgische rechter m.i. bijvoorbeeld zonder omhaal besloten dat de Nederlandse De Mooy
de werkelijke werkgever was, dat sprake is van een zuiver ‘intern’ Nederlandse
aangelegenheid waardoor het Nederlandse arbeidsrecht integraal, inclusief de cao zou zijn
toegepast.
Illustratief voor de Nederlandse contractuele benadering is de zaak Van Den Bosch/SiloTank.1241 In dit kader bepleitte de vakbond FNV uitvoerig dat sprake is van een doorbraak van
werkgeverschap omdat het feitelijk gezag over de chauffeurs bij het Nederlandse
transportbedrijf Van Den Bosch zou liggen. De hieronder liggende feiten leken één en ander
sterk te kunnen onderbouwen. Zo staat vast dat Van Den Bosch en Silo-Tank behoren tot
hetzelfde concern, worden bestuurd door dezelfde directeur en voor hun planning gebruik
maken van hetzelfde ‘externe’ bedrijf. Daarnaast lag het begin- en eindpunt gedurende het
gehele dienstverband van de chauffeurs op de standplaats in Nederland. Bovendien werden
op die standplaats instructies gegeven en ontvangen en moesten chauffeurs daar hun
vakantiedagen aanvragen. De kantonrechter wilde echter niets weten van een eventuele
doorbraak van (of gedeeld) werkgeverschap. De kantonrechter oordeelt dat het ontwijken van
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Zie voor een uitvoerige studie: J. Zwemmer, Pluraliteit van werkgeverschap, Alphen aan den Rijn, Wolters
Kluwer, 2012. Vergelijk ook de argumentatie van Duitsland in de zaak Pugliese: HvJ 10 april 2003, C-437/00,
ECLI:EU:C:2003:219.
1240
In deze context werd in het vorige hoofdstuk ten aanzien van de Belgische rechtspraak al vastgesteld dat de
eventuele negatieve implicaties van de aanknopingsfactor inzake de vestiging ex artikel 8 lid 3 Rome I voor de
interne sociale concurrentieproblematiek in belangrijke mate wordt genuanceerd doordat in sommige
detacheringsconstructies de inlenende werkgever simpelweg wordt aangemerkt als de werkelijke werkgever,
waardoor het in het verlengde daarvan geen kwaad kan aan die vestigingsplaats aan te knopen.
1241
Rb. Oost-Brabant (ktr. Den Bosch) 8 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:18 (Szabo c.s./Van Den Bosch & SiloTank). Zie het vorige hoofdstuk voor een uitgebreide bespreking van deze zaak.
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hogere lonen door de vrije mededinging in de Unie wordt toegelaten en dat één en ander niet
zonder meer misbruik van identiteitsverschil oplevert.
Overigens blijkt wel een ietwat flexibeler benadering uit de zaak Brinkman Trans.1242 In kort
geding moest de kantonrechter oordelen over de toepasselijkheid van de charterbepaling in
de wegtransportcao op een secundair arbeidsmodel, maar kwam daaraan niet toe omdat
sprake zou zijn van ‘vereenzelviging’ tussen de transportondernemingen. De buitenlandse
ondernemingen zouden een verlengstuk zijn van de Nederlandse moederonderneming. Op
basis van een soort gelijke behandelingsredenering oordeelde de kantonrechter dat daarom
hetzelfde loon toegepast moet worden op de werknemers van de buitenlandse
ondernemingen als het loon dat werknemers van de moederonderneming krijgen. Een
dergelijke redenering negeert de (feitelijk formele) contactuele aspecten van de
arbeidsverhoudingen. Overigens werd de ‘vereenzelviging’ van de werkgever in de zaak de
Mooy door het Hof Den Bosch ook aangestipt als zijnde relevant.1243 Dit kan wellicht
doorgewerkt hebben in de oordeelsvorming: hoewel het Hof Den Bosch niet aan een
doorbraak van werkgeversaansprakelijkheid wilde, kwam het op de hierboven beschreven
manier toch min of meer tot een aanvaardbaar resultaat. Met name een flexibeler benadering
ten aanzien van de invulling van het vestigingsbegrip in de zaak Brinkman Trans zou de
negatieve gevolgen van de scoperule uit de wegtransportcao op kunnen vangen.1244
c. Conclusie
995. Hoewel de eerste scoperule uit de Nederlandse wegtransportcao inzake de
gewoonlijke werkzaamheden op zichzelf in uitgangspunt de vangnetfunctie van artikel 9 Rome
I op langdurige werkzaamheden niet in de weg lijkt te staan, zorgt de tweede scoperule inzake
de Nederlandse vestiging voor problemen zodra de transportwerkzaamheden niet worden
verricht in dienst van een Nederlands transportbedrijf. In situaties van langdurige (of
gewoonlijke) werkzaamheden op of vanaf Nederlands grondgebied, al dan niet in secundaire
of specifieke arbeidsmodellen, wordt de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I geblokkeerd: ook
indien het binnen artikel 9 Rome I mogelijk is bepaalde voorrangsregels uit de
wegtransportcao toe te passen, bijvoorbeeld bij een voldoende band bij gewoonlijke
werkzaamheden, blokkeert de cao zich zelf immers in de toepassing. Eén en ander wordt
vervolgens niet genuanceerd door in geval van secundaire arbeidsmodellen de Nederlandse
onderneming bijvoorbeeld direct aan te merken als formeel-juridische werkgever: in
Nederland geldt in uitgangspunt eerder een contractueel-georiënteerde benadering.
996. Voor de Nederlandse rechtspraktijk is het dus extra van belang dat de situatie onder
de Detacheringsrichtlijn c.q. omzettingswet valt, waardoor de nationale scoperules kunnen
1242

Rb. Noord-Nederland (ktr. Assen) (kg.) 7 februari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:343 (Brinkman Trans).
Hof Den Bosch 28 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457, JAR 2013, 159 (De Mooy).
1244
Overigens verlangt de scoperule ook dat vergunningplichting vervoer wordt verricht op grond van de
Nederlandse transportwet WWG. De scoperules van deze wet stemmen af op enerzijds in Nederland gevestigde
transportbedrijven en anderzijds op in Nederland actieve transportbedrijven (art. 1.3 WWG).
1243
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worden uitgeschakeld. Illustratief hiervoor is de zaak De Mooy. Hoewel conflictenrechtelijk
niet zuiver, leidde de door het Hof Den Bosch gehanteerde truc inzake het gelijktijdig
vaststellen van zowel het gewoonlijk als het tijdelijk werkland in Nederland min of meer tot
een aanvaardbaar resultaat doordat alsnog via de omzettingswet een harde kern van
arbeidsvoorwaarden op het Poolse uitzendkantoor konden worden afgedwongen. Om tot
aanvaardbare resultaten te komen zonder te moeten terugvallen op dergelijke kunstgrepen,
verdient het aanbeveling de scoperule te schrappen. Indien dit niet mogelijk is, zou een
eventueel flexibeler benadering ten aanzien van het vestigingsbegrip in de rede liggen.
997. Het belang van schrapping van de scoperule wordt nog eens versterkt door de
inmiddels geldende WagwEU waarin nieuwe scoperules staan opgenomen die het zelfs
onmogelijk maken de door het Hof van Beroep gehanteerde kunstgreep toe te passen en
waardoor het dus moeilijker is te komen tot een aanvaardbaar verwijzingsresultaat. Het wordt
nu immers bepaald dat de wet van toepassing is op tijdelijke werkzaamheden die ‘niet
gewoonlijk in of vanuit Nederland worden verricht’. De cao kan nu in geval van gewoonlijke of
langdurige werkzaamheden in Nederland dus enkel via het poortje van artikel 9 Rome I gaan,
hetgeen tegen buitenlandse werkgevers geen soelaas biedt. Dit slaat een gat in de
rechtsbescherming van chauffeurs in vorderingen jegens een buitenlandse dienstverrichter.
Eén en ander kan opgevangen worden via de voor de Nederlandse werkgevers ten aanzien
van deze buitenlandse dienstverrichter vastgelegde doorbedingplichten. Ten aanzien van
langdurige charters is echter sprake van een probleem omdat het zichzelf voor de
toepasselijkheid afhankelijk stelt van de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn. De
toepasselijkheid van het blote kader van deze richtlijn is nu net problematisch in het
wegtransport, terwijl de richtlijn met name ten aanzien van de hier centraal staande
langdurige werkzaamheden, gelet op de daarin gestelde tijdelijkheidseis, niet van toepassing
zal zijn. Het problematische karakter van de richtlijn, en de toepassing van de charterbepaling,
wordt in hoofdstuk 10 uitgebreid besproken.
3. De scoperules van de Belgische wegtransportcao
a. Algemeen
998. Om te bezien hoe de vangnetfunctie ex artikel 9 Rome I uit de verf komt in België dient
de internationale toepasselijkheid van de relevante Belgische minimumloonbepalingen
geanalyseerd te worden. Net als in Nederland geldt voor het wegtransport een algemeen
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verbindend verklaarde cao, hetgeen hierna als uitgangspunt wordt genomen.1245/1246 Anders
dan in Nederland blijken de scoperules van de cao echter niet duidelijk uit de cao zelf.
999. Voorop moet worden gesteld dat algemeen verbindend verklaarde cao’s in het
institutionele cao-stelsel van Belgie sec als voorrangsregel (politiewet) kwalificeren. Een lange
tijd werd hieraan, net als bij de wettelijke voorrangsregels, een strikt territoriale toepassing
gekoppeld, hetgeen betekent dat deze cao’s toegepast moeten worden op elke werkzaamheid
op het Belgische grondgebied.1247 Illustratief is het gestelde door Dumortier, namelijk dat
‘[men] in de onze buurlanden (…) over de ‘territoriale’ gelding van algemeen verbindend
verklaarde kollectieve arbeidsovereenkomsten meestal een minder strikte opvatting [heeft]
dan in België’.
b. Werkzaamheden op of vanaf Belgisch grondgebied
1000. Zoals al eerder in dit hoofdstuk is besproken, heeft het Hof van Cassatie in 2006 echter
een enge scoperule geplakt aan de Belgische politiewetten in algemene zin: deze zijn namelijk
enkel van toepassing op werkzaamheden die gewoonlijk worden verricht in België.1248 Hieruit
lijkt te volgen dat algemeen verbindend verklaarde cao’s toegepast kunnen worden op
gewoonlijke werkzaamheden verricht in België.
Ten aanzien van de wegtransportcao wordt dit uitgangspunt min of meer bevestigd door het
FOD Werkgelegenheid en Sociale Zaken. In antwoord op mijn navraag inzake wordt erop
1245

Het betreft de sectorale cao van 27 januari 2005 inzake de arbeidsvoorwaarden en lonen van het rijdend
personeel. Deze cao is algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 24.9.2006, BS 28.11.2006. Artikel
31 van de Wet van 5 december 1968 betreffende de cao’s en de paritaire comités bepaalt dat een algemeen
verbindend verklaarde cao bindend is voor alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het
paritair orgaan en voor zover zij vallen onder de werkingssfeer zoals in de overeenkomst is bepaald. BS 15 januari
1969. De relevante paritaire comites: Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140: KB 13.3.1973, BS
13.4.1973; KB 8.5.1981, BS 26.6.1981; KB 7.5.2007, BS 31.5.2007; KB 13.3.2011, BS 1.4.2011; KB 4.10.2011, BS
21.10.2011) en Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden (PC 140.03: KB
22.1.2010, BS 9.2.2010; KB 15.2.2016, BS 1.3.2016.). Ook bestaat er nog een deelsector voor het rijdend
personeel, hetgeen geen officieel Paritair Subcomité is. De Comités worden samengesteld uit een
representatieve groep van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. De cao’s die hieruit voortkomen
leiden tot een juridisch vermoeden dat alle werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het
Comité zijn gebonden: algemeen verbindend verklaard of niet.
1246
Volledigheidshalve wordt hier gewezen op de cao ‘gelijk loon gelijk werk’ van 13 maart 2014 die met name
ten aanzien van tijdelijke werkzaamheden in secundaire arbeidsmodellen in een verduidelijking beoogt te
voorzien ten opzichte van de omzettingswet inzake de Detacheringsrichtlijn (o.a. door de invoering van de
standplaats zodat de omzettingswet ook expliciet op die situaties ziet). De cao is op 8 januari 2015 algemeen
verbindend verklaard. BS 6 februari 2015. Neerlegging: 26 maart 2014, registratie: 17 juni 2014, nummer:
121724/CO/140.0409. Inhoudelijk bevat de cao geen arbeidsvoorwaarden, maar is het eerder een
princiepsovereenkomst.
1247
Zie bijvoorbeeld expliciet Bergen 29 juni 1977, JTT 1978, 87; Brussel 26 oktober 1977, JTT 1978, 87; Arbh.
Brussel, 12 april 1988, JTT 1988, 359; Arbh. Luik, 23 september 1993, RDS 1993, 450. Hierin ondersteund door
auteurs als Blanpain, Parijs, Van Buggenhout, Piron en De Vos. Zie voor een beschrijving hiervan Dumortier,
Arbeidsverhoudingen in het internationaal privaatrecht 1981, p. 319-320.
1248
Cass. 27 maart 2006, JTT 2006, 294. Zie in gelijke zin: Arbh. Gent 13 juni 2012, TGR-TWVR 2014, 83. Hierin
werd in algemene zin overwogen dat Belgische politie- en veiligheidswetten, zoals in casu het Belgische
terbeschikkingstellingsverbod, enkel van toepassing zijn op werknemers die gewoonlijk in België werken.
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gewezen dat de handhavingsambtenaren in de praktijk uitgaan van de toepasselijkheid van de
cao op chauffeurs die gewoonlijk werken op het grondgebied van België. Interessant is dat het
FOD expliciet wijst op het feit dat het begrip eveneens kan zien op werkzaamheden verricht
vanaf Belgisch grondgebied, één en ander voor zover er een zekere band met België vaststaat.
Daarnaast wordt erop gewezen dat de wegtransportcao ook kan worden toegepast indien niet
perse gewoonlijke werkzaamheden vaststaan en dat feitelijk van geval tot geval kan worden
beoordeeld of een voldoende nauwe band vaststaat met België. Echt harde scoperules in de
cao zoals in Nederland ontbreken dus.
Hoe dan ook volgt hieruit dat de cao zich zonder meer zal lenen voor de toepassing op de
hierboven gesignaleerde situatie van het langdurig verrichten op of vanaf het Belgische
grondgebied. In die zin wordt de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I niet geblokkeerd.
1001. Overigens wordt er volledigheidshalve op gewezen dat een letterlijke lezing van de
scoperules uit de wegtransportcao voor verwarring kunnen zorgen doordat daar strikt gezien
uit afgeleid kan worden dat de cao toegepast moet worden op werkelijk elke activiteit verricht
in België.1249 Voor het rijdend personeel wordt immers bepaald dat de cao van toepassing is
op ‘in België uitgevoerde werkzaamheden’. Strikt gezien is dit naar resultaat vergelijkbaar met
de scoperules uit de door de Commissie gewraakte minimumloonwetgeving van Duitsland en
Frankrijk. In België is het als gezegd echter niet veilig uit te gaan van scoperules in wettelijke
of cao bepalingen en moet de interpretatie van de rechters en handhavingsinstanties altijd
worden gecontroleerd.
Het is hier interessant een vergelijking te maken met een zaak waarin het internationale
toepassingsbereik van het Belgische terbeschikkingstellingsverbod op hoog mobiele
werkzaamheden in het wegtransport moest worden vastgesteld.1250 In die wet wordt
eveneens expliciet bepaald dat het ziet op ‘activiteiten op het Belgische grondgebied’. De
rechter nuanceert dit strikte territorialiteitsbeginsel echter door voor de toepassing van de
voorrangsregel in de context van het wegtransport meer te vereisen dan het loutere
verrichten van transportactiviteiten op het Belgische grondgebied. De rechter achtte het
namelijk van belang dat de transportwerkzaamheden ‘hoofdzakelijk’ in België plaatsvonden.
c. Geen overige scoperules
1002. Het wordt benadrukt dat in de Belgische wegtransportcao verder geen andere selflimiting scoperules zijn opgenomen, zoals dit bij de Nederlandse wegtransportcao het geval is:
1249

De onduidelijkheid die de letterlijke lezing van de cao inzake meebrengt lijkt overigens een algemeen
knelpunt in verschillende Belgische cao’s. Illustratief is M. Smets en P. Vanden Broeck, ‘Detachering en sociale
(arbeids)inspectie – De bestrijding van de arbeidsrechtelijke fraude’, in Jorens Handboek Europese detachering
en vrij verkeer van diensten 2009, p. 628: Wij stellen vast dat de sociale partners bij het opstellen van de cao’s
nog steeds weinig rekening houden met de steeds groeiende aanwezigheid van buitenlandse dienstverleners op
de Belgische arbeidsmarkt. Er worden slechts mondjesmaat uitdrukkelijk regels voorzien die de praktische
toepassing van deze regelgeving op deze dienstverleners mogelijk maakt’.
1250
Corr. Gent 3 december 2015, 2014.PGG.61 2014.VJ12.53 (zie hoofdstuk 3).
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de cao ziet evengoed op buitenlandse transportbedrijven. De hierboven besproken
problematiek in Nederland speelt in het institutionele cao-stelsel van Belgie geen rol.
1003. Ter ondersteuning van de vaststelling dat Belgische cao’s evengoed zien op
buitenlandse werkgevers wordt in de rechtsleer veelal gewezen op de parlementaire
voorbereidingen van de Wet van 5 december 1968 betreffende de cao’s en de Paritaire
Comités.1251 Hieruit valt af te leiden dat er bij de vaststelling of een werkgever onder een
Paritair Comité ressorteert, enkel rekening wordt gehouden met de activiteiten die worden
uitgeoefend in België. Bij de bespreking van artikel 31 van de Wet wordt immers expliciet
opgemerkt dat algemeen verbindend verklaarde cao’s in principe zien op alle individuele
arbeidsverhoudingen die in België worden uitgevoerd, ongeacht de duur en de context van de
tewerkstelling, terwijl onder alle werkgevers en werknemers zowel de vreemdelingen als de
nationale onderdanen worden beschouwd.1252
Illustratief is hier nog het uitvoerig gemotiveerde arrest van het Hof van Beroep Brussel van
26 oktober 1977, waarin één en ander wordt onderstreept.1253 Het ging om een buitenlandse
werkgever die in België met buitenlandse werknemers werkzaamheden uitvoerde. De
werkgever werd door het OM strafrechtelijk vervolgd vanwege het niet naleven van
bepalingen van een algemeen verbindend verklaarde cao inzake het minimumloon. In eerste
aanleg werd de werkgever vrijgesproken o.a. omdat de werkgever ressorteerde onder een
Frans paritair comité en daarom niet onder het paritair orgaan van de wet van 5 december
1968 kon vallen. Ook zou de Belgische wet enkel voorzien in bescherming voor werknemers
die voor Belgische werkgevers werken.
Het Hof van Beroep appelleert en oordeelt dat dit uitgangspunt ertoe zou leiden dat alle
buitenlandse werkgevers in België toegelaten worden om te werken met goedkopere
werknemers, ten koste van de Belgische werkgevers. Het Hof van Beroep overwoog
vervolgens dat daarmee artikel 31 van de wet verdraaid zou worden, aangezien in dat artikel
enkel wordt gesteld dat de algemeen verbindend verklaarde cao bindend is voor alle
werkgevers en werknemers die behoren tot het ressort van het paritair orgaan en voor zover
zij vallen onder de werkingssfeer van de cao. Van een onderscheid tussen Belgische en
buitenlandse werkgevers is aldus, volgens het Hof van Beroep, geen sprake. Bovendien
verwerpt het Hof van Beroep de overweging dat de Franse werkgever al valt onder het Franse
paritair comité omdat het behoren tot het ressort van een paritair orgaan hetzelfde is als ‘in
de bedrijfstak werkzaam zijn’. Enkel omdat de Franse werkgever werkzaam is in België zou hij
dus de Belgische algemeen verbindend verklaarde cao na moeten leven. Hieruit volgt dat
‘behoren tot een paritair comité’ net zo goed op buitenlandse als Belgische ondernemingen
kan zien en dat het primair afstemt op activiteiten verricht in België.
1251

Zie bijvoorbeeld Jorens, Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten 2009, p. 151
Gedr. St. Senaat 1966-67, 23 februari 1967, nr. 148, 36-38.
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1004. In deze context is dan ook de volgende in de Belgische wegtransportcao opgenomen
passage te interpreteren. De cao is van toepassing op:
‘werkgevers ressorterend onder het Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek en
behorend tot de subsectoren voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden
(…) als ook op hun werklieden’.

In deze scoperule wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen in België of in het buitenland
gevestigde werkgevers, waarbij moet worden aangenomen dat de cao van toepassing kan zijn
op beiden.1254
d. Conclusie
1005. De Belgische wegtransportcao leent zich zonder meer voor een toepassing op de casus
van langdurige werkzaamheden op of vanaf een vaste of stabiele standplaats vanaf het
grondgebied. Zodoende is de cao coherent met de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I.

X. CONCLUSIES
A. ALGEMEEN
1006. Het wordt vooropgesteld dat de voorrangsregelleer ex artikel 9 Rome I in een Europese
rechtsruimte slechts restrictief toegepast dient te worden. Hoewel het een nuttig instrument
kan zijn in de interne sociale concurrentieproblematiek, vormt het ongecoördineerde kader
een bron van rechtsonzekerheid. Tegelijkertijd is het van belang te onderstrepen dat zowel
artikel 8 Rome I als de Detacheringsrichtlijn tekort kunnen schieten in de interne sociale
concurrentieproblematiek van het wegtransport en het van belang is dat artikel 9 Rome I in
dat geval als vangnet moet kunnen worden aangewend. Gelet daarop zou deze vangnetfunctie
niet teveel mogen worden beperkt.
1007. Het blijkt dat zowel Rome I zelf als het primaire Unierecht voorziet in beperkingen. Zo
wordt in Rome I onderstreept dat voorrangsregels ‘terughoudend’ gebruikt mogen worden.
Als een en ander wordt afgezet tegen de tradities van lidstaten inzake blijkt dat het artikel aan
beide tradities recht heeft willen doen, waarbij uiteindelijk in de effectieve toepassing van lex
fori voorrangsregels principiële keuzes zijn gemaakt ten gunste van het Germaanse stelsel. Zo
krijgen de Romaanse stelsels ietwat ruimte bij de kwalificatie van voorrangsregels in artikel 9
lid 1 Rome I. Maar is de toepassing van de lex fori voorrangsregels vervolgens wel aan
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Vergelijk eveneens de bepalingen inzake het specifieke toepassingsgebied van het Paritair Comité voor het
Vervoer en de Logistiek, nr. 140. Hierin staat namelijk dat het van toepassing is op: ‘alle ondernemingen voor
wegvervoer voor rekening van derden (…)’. Het toepassingsgebied van de subsector voor het goederenvervoer
ten lande voor rekening van derden, nr. 140.03, onderschrijft dit en heeft het niet over enkel in België gevestigde
ondernemingen maar over ‘de ondernemingen’. Voor de deelsector ‘Rijdend Personeel’ wordt vervolgens
bepaald: ‘Deze fiche is geldig voor het Rijdend personeel in ondernemingen, voor hun in België uitgevoerde
werkzaamheden, die behoren tot het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van
derden’.

445

beperkingen onderheving, zoals dat het geval is in Germaanse stelsels waarin het bilaterale
verwijzingsresultaat belangrijk wordt geacht en slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden
aangetast. In het verlengde daarvan ligt de functie van het conflictenrecht niet in de eerste
plaats in het waarborgen van publiekrechtelijke belangen.
Voor deze studie het meest relevant is dat arbeidsregels zich relatief gemakkelijk laten
kwalificeren als voorrangsregels, terwijl de rechter zich in principe terughoudend dient op te
stellen bij de toepassing ervan, ook indien het de eigen lex fori voorrangsregels betreft.
Klassiek Savigniaanse doelstellingen spelen hier een rol, zoals de rechtszekerheid,
voorspelbaarheid, Entscheidungsharmonie en de hanteerbaarheid. Hoewel dit het
interpretatieve kader biedt van de ruimte waarbinnen voorrangsregels kunnen worden
toegepast, blijft het lastig vast te stellen hoe ver deze conflictenrechtelijke beperkingen
precies reiken. Minimaal dient sprake te zijn van een zekere band tussen het concrete geval
en de voorrangsregel, hetgeen van geval tot geval moet worden bezien. De rechtsonzekerheid
die hieruit volgt is overigens inherent aan het leerstuk en wordt, gelet op de ruime Romaanse
traditie, relatief gezien nog beperkt.
1008. De beperkingen uit het Unierecht in de toepassing van de voorrangsregels in het
sociale domein volgen met name uit het vrij verkeer van diensten. Voorrangsregels dienen in
die context te voldoen aan de rule of reason toets. Werknemersbescherming kwalificeert als
dwingende reden van algemeen belang. Criteria als proportionaliteit en evenredigheid zijn
verder belangrijke toetsstenen bij de vaststelling of het vrij verkeer van diensten al dan niet
gerechtvaardigd wordt belemmerd. Hieruit volgen zodanige beperkingen dat bijvoorbeeld
Van Hoek concludeert dat artikel 9 Rome I in intra-Unierechtelijke context eerder lijkt op de
negatieve openbare-orde exceptie dan op de klassieke voorrangsregelleer. Gelet op het reële
voordeel vereiste blijkt dat het Hof er een tamelijk individueel-georiënteerde focus op na
houdt, hetgeen in principe past in een meer Germaanse benadering van het leerstuk.
1009. Ten aanzien van vreemde voorrangsregels ex artikel 9 lid 3 Rome I gelden extra
vereisten en de openbare orde-exceptie van artikel 21 Rome I voorziet niet (of nauwelijks) in
een aanvulling op de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I.
B. MINIMUMLONEN EN DE VANGNETFUNCTIE VAN ARTIKEL 9 ROME I
1010. Ingezoomd op de minimumlonen en de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I, blijkt dat
minimumlonen steevast kwalificeren onder een dwingende reden van algemeen belang,
waarbij het Hof drie facetten onderscheidt: het waarborgen van een passend loon; het
vermijden van ‘sociale dumping’; het voorkomen dat ondernemingen die een passend loon
betalen worden afgestraft. Binnen het huidige kader lijkt ruimte te bestaan een
materieelrechtelijk ruimer minimumloonbegrip te hanteren, zoals het begrip bezoldiging. Uit
de zaak Bundesdruckerei volgt een koppeling tussen het minimumloon en het levenspeil. Een
passend loon is in dat kader het loon van de lidstaat waar de werknemer in het
levensonderhoud voorziet en waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
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1011. Ten aanzien van langdurige of tijdelijke werkzaamheden met enig duurzaam element
staat het Hof volgens vaste rechtspraak relatief mild inzake het gerechtvaardigd kunnen
toepassen van het minimumloon in de context van het vrij verkeer van diensten. In
uitgangspunt gelden de beperkingen van de rule of reason toets, maar deze lijken niet voor
bijzondere problemen te zorgen in een EU15-EU13 context. Er lijkt eveneens ruimte te bestaan
voor de semi extraterritoriale toepassing van het minimumloon. Het is ten opzichte van de
tijdelijke werkzaamheden cruciaal dat sprake is van enig duurzaam element en dat de casus
niet valt onder de categorie heel tijdelijke werkzaamheden. De vangnetfunctie van artikel 9
Rome I ten opzichte van het gebrekkige verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I is hier
adequaat. Ten opzichte van de tijdelijke werkzaamheden en de privaatrechtelijke handhaving
door werknemers, geldt wel de nuance dat één en ander door het kader van artikel 9 lid 3
Rome I moet. Dit kader biedt een zwakker vangnet dan het kader van artikel 9 lid 3 Rome I.
1012. Het is een stuk lastiger om de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I te toetsen aan heel
tijdelijke werkzaamheden in bijvoorbeeld bilaterale-, crosstrade- en cabotageoperaties, al dan
niet in combinatie met charters of nomadische arbeidsmodellen. Sowieso is het lastig
objectief te bepalen in welke situaties artikel 9 Rome I als vangnet zou moeten fungeren. Ten
opzichte van transitwerkzaamheden en cabotage lijkt dit gemakkelijker.
Bij transitwerkzaamheden zou artikel 9 Rome I niet als vangnet moeten optreden, terwijl dit
bij cabotage wel noodzakelijk is. Ten opzichte van transitwerkzaamheden staat het Unierecht
in de weg aan een gerechtvaardigde toepassing van de minimumlonen en is zodoende in
overeenstemming met de vaststelling dat artikel 9 Rome I inzake ook niet in een vangnet zou
moeten voorzien. Ten opzichte van cabotage is het hoogst onduidelijk in hoeverre het
Unierecht de gerechtvaardigde toepassing van minimumlonen toelaat. Om de vangnetfunctie
niet te blokkeren zou in elk geval de uit de zaak Bundesdruckerei volgende koppeling tussen
minimumloon en levenspeil niet toegepast moeten worden en moet geen belang worden
gehecht aan de Mazzoleni-criteria. Het blijft hierbij onduidelijk in hoeverre deze criteria
sowieso toegepast zouden worden op een specifieke EU15-EU13 wegtransportcasus.
Bij bilaterale- en crosstradeoperaties is het in sterke mate afhankelijk van het concrete geval
in hoeverre een eventuele toepassing van het minimumloon gerechtvaardigd kan worden
geacht. Het zou gezegd kunnen worden dat indien in het concrete geval een sociaal
economisch belang kan worden vastgesteld, artikel 9 Rome I in een vangnet zou moeten
voorzien. Net als bij cabotage geldt dan het loslaten van enerzijds de koppeling tussen
minimumloon en levenspeil en anderzijds de Mazzoleni-criteria. Het is evenwel aangewezen
één en ander te coördineren op Unieniveau. Op 31 mei 2017 is officieel met dit proces gestart.
In hoofdstuk 10 wordt hieraan uitvoerig aandacht besteed.
1013. Voor de rechtspraktijk van Belgie en Nederland is de vangnetfunctie van artikel 9 Rome
I met name van belang ten aanzien van de casus van langdurige verrichte werkzaamheden op
en vanaf een vast of stabiele standplaats op het grondgebied. De overige in dit hoofdstuk
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besproken casus vallen in principe binnen de in deze lidstaten geldende ruime
omzettingswetten van de Detacheringsrichtlijn.
1014. De voor het minimumloon relevante wegtransportcao in Nederland hanteert twee
scoperules: 1. gewoonlijke werkzaamheden op en vanaf Nederland; 2. in dienst van een in
Nederland gevestigde onderneming. Deze laatste scoperule blokkeert de vangnetfunctie van
artikel 9 Rome I indien de werkzaamheden worden verricht door een buitenlandse werkgever.
In principe kan de naleving van de wegtransportcao ten opzichte van buitenlandse
dienstverrichters dus enkel rechtstreeks afgedwongen worden via het kader van de WagwEU.
Anders dan artikelen 8 en 9 Rome I, schakelt deze wet de scoperules van de cao immers uit.
Gelet op het centraal staande arbeidsmodel, de langdurige werkzaamheden, lijkt de WagwEU
met de huidige scoperules echter niet van toepassing te kunnen zijn: het stemt af op tijdelijke
werkzaamheden in Nederland die niet gewoonlijk in of vanuit Nederland worden verricht
1015. Het ontbreken van enig dwingend, nationale scoperules uitschakelend, effect in artikel
9 Rome I steekt hier. Een schrapping van deze scoperule is aan te bevelen. Op Unieniveau zou
gedacht kunnen worden aan de ontwikkeling van een op het wegtransport toegesneden
regeling waarin de nationale scoperules van cao’s/wetten worden uitgeschakeld. Het belang
van een dergelijke regeling wordt versterkt als wordt bezien dat in de Unie zeer uiteenlopende
cao-systemen bestaan, waarin wellicht evenzeer met aan deze systemen eigen
toepassingsproblemen kunnen spelen.1255
1016. De Belgische wegtransportcao focust op werkzaamheden (met enige nauwe band) in
België en hanteert verder geen self-limiting scoperules. Dit is in overeenstemming met de
vangnetfunctie van artikel 9 Rome I inzake arbeidsmodellen van langdurige werkzaamheden.
De problematiek in Nederland speelt hier niet.

XI. SAMENVATTING
1017. Bij niet-toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn kunnen voorrangsregels ex artikel
9 Rome I het eventuele vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie gebrekkige
bilaterale verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I opvangen. Hoewel de ongecoördineerde
voorrangsregelleer van artikel 9 Rome I vanuit het oogpunt van de hanteerbaarheid,
voorzienbaarheid en rechtszekerheid niet de oplossing zou moeten bieden, is het niettemin
van belang om bij de huidige status quo van de wetgeving te bezien in hoeverre het als vangnet
kan fungeren in de interne sociale concurrentieproblematiek van het wegtransport. Juist in
deze atypische sector kunnen de algemene, niet op deze sector toegespitste, regelingen van
artikel 8 Rome I en de Detacheringsrichtlijn immers tekortschieten. Dit vereist dat het leerstuk
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Het feit dat het arbeidsrecht (en dus cao-recht) tot de exclusieve bevoegdheid van lidstaten behoort ligt aan
de basis voor een, in de woorden van Deinert, ‘buntes potpourri’ van cao-systemen in lidstaten. Deinert,
Internationales Arbeitsrecht 2013, p. 397.
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niet té vergaand moet worden beperkt. Vanuit deze vangnetfunctie staat artikel 9 Rome I in
dit hoofdstuk centraal.
1018. De voor deze studie meest relevante beperkingen volgen enerzijds uit het kader van
artikel 9 Rome I zelf en anderzijds uit het primaire Unierecht. In nummer 37 van de
considerans van Rome I wordt aangegeven dat voorrangsregels slechts ‘terughoudend’ mogen
worden gebruikt. Het Hof onderstreept dit in de zaak Nikiforidis. Als de verschillende tradities
in de lidstaten inzake worden vergeleken, blijkt het dat de wetgever met artikel 9 Rome I
enkele principiële keuzes ten gunste van het Germaanse stelsel heeft gemaakt. Dit stelsel
draagt Savigniaanse neutrale waardenvoorstellingen hoog in het vaandel, waarbij een zo min
mogelijk aangetast bilateraal verwijzingsresultaat van bijzonder belang wordt geacht.
Voorrangsregels krijgen in deze traditie een beperkte toepassing. De functie van het
conflictenrecht ligt hier eerder in het waarborgen van een zo goed mogelijke internationale
Entscheidungsharmonie. Het Romaanse stelsel staat hiermee in contrast. Ter waarborging van
(eigen) ordeningsrechtelijke belangen wordt hierin een ruim beroep op voorrangsregels (of:
de internationale openbare orde) toegelaten. Indien het bilaterale verwijzingsresultaat
verwijst naar buitenlands recht kan hiervan weinig overblijven. Een residu van dit stelsel is o.a.
terug te vinden in de kwalificatie van voorrangsregels in artikel 9 lid 1 Rome I: relatief veel
bepalingen zijn hieronder te vatten. Ten aanzien van de toepassing van voorrangsregels
echter, wordt eerder aangeleund tegen het meer restrictieve kader uit de Germaanse traditie.
1019. Uit de tekst van artikel 9 Rome I is verder niet veel af te leiden. In elk geval is een zekere
band vereist tussen de concrete situatie en de voorrangsregel, hetgeen van geval tot geval
moet worden beoordeeld. Het is hierbij van belang dat deze band in een unilaterale toets
minder sterk hoeft te zijn dan de band die onder een bilaterale toets moet vaststaan. Dit komt
doordat in een unilaterale toets een eenzijdig uitgangspunt geldt, waarbij het veelal gaat om
de toepassing van een enkele bepaling. In zoverre zou in een unilaterale toets eerder een
gewoonlijk werkland vast te stellen zijn dan dat dit bijvoorbeeld in een bilaterale toets
mogelijk is.
1020. De belangrijkste implicaties van dit kader voor de Belgische rechtspraktijk is dat bij de
beoordeling van het toepasselijk arbeidsrecht primair aan artikel 8 Rome I getoetst moet
worden. Indien dit niet leidt tot de toepasselijkheid van het Belgische recht kan bij
uitzondering bezien worden in hoeverre een specifieke Belgische voorrangsregel eventueel
via artikel 9 Rome I kan worden toegepast. Dit is een aanzienlijk nauwere groep van regels dan
de gewone dwingende Belgische arbeidsregels (politiewetten) en leunt meer aan tegen de
bepalingen die van oudsher via de internationale openbare orde werden toegepast. De
gewone dwingende Belgische arbeidsregels worden nu gewaarborgd in de beperkte
rechtskeuze van artikel 8 lid 1 Rome I. Er kan dus niet meer eenzijdig aan aangeknoopt
worden.
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1021. Het primaire Unierecht vormt het tweede belangrijke kader waaruit beperkingen
kunnen voortvloeien ten opzichte van de toepassing van voorrangsregels. In het sociale
domein vormt met name het vrij verkeer van diensten het relevante kader: belemmerende
voorrangsregels moeten immers, net als andere nationale bepalingen, voldoen aan de rule of
reason toets. In de zaak Arblade benadrukt het Hof ten aanzien van de Belgische politiewetten
dat ómdat een wet dwingend is of als politiewet is aangeduid dit niet betekent dat dit niet in
overeenstemming met het Unierecht zou moeten worden toegepast. Volgens de rule of
reason toets moeten regels allereerst kwalificeren als dwingende reden van algemeen belang.
Werknemersbescherming valt hieronder. Voor het overige zijn proportionaliteit en
evenredigheid belangrijke elementen in de toets. Hierbij moet vaststaan dat de individuele
werknemer ook werkelijk een reëel voordeel geniet bij de toepassing van de voorrangsregel.
Dit betekent dat het enkele waarborgen van de binnenlandse sociaal economische
verhoudingen, zonder dan een individuele werknemer hier een tastbaar voordeel van heeft,
de rule of reason toets aldus niet lijkt te kunnen doorstaan. Hiermee dringt in het kader van
artikel 9 Rome I een individueel-georiënteerde benadering door. In EU13-EU15 context lijkt
dit vereiste ten aanzien van de minimumlonen echter weinig problemen met zich mee te
brengen.
1022. Bij de rule of reason toets zal, in de woorden van AG Trstenjak, telkens moeten ‘worden
overgegaan tot een op het concrete geval afgestemd onderzoek van de vraag of de betrokken
regeling objectief beschouwd de bescherming van de ter beschikking gestelde werknemers
waarborgt en of deze de betrokken werknemers een daadwerkelijk voordeel verschaft dat
duidelijk bijdraagt tot hun sociale bescherming’.
1023. Ten aanzien van het toepassen van vreemde voorrangsregels ex artikel 9 lid 3 Rome I
gelden extra beperkingen, hetgeen de toepassing van deze regels facultatief maakt en
overlaat aan de discretionaire bevoegdheid van de aangevatte rechter. Dit maakt het vangnet
ten opzichte van de lex fori voorrangsregels uit artikel 9 lid 2 Rome I zwakker. Daarnaast
bestaat onzekerheid ten aanzien van de interpretatie van het begrip ‘onwettig’.
In die zin is het in de huidige Europese ruimte van veiligheid, vrijheid en recht nog steeds
belangrijk is waar wordt geprocedeerd. Chauffeurs procederen best in dat land waar de
specifieke bepalingen die zij toegepast wensen te zien worden gewaarborgd. Brussel Ibis biedt
echter enkel een bevoegdheidsgrond voor het land waar, of van waaruit, de werkzaamheden
gewoonlijk worden verricht en in secundaire orde de vestigingsplaats van de werkgever.
1024. De openbare orde-exceptie uit artikel 21 Rome I heeft niet of nauwelijks relevantie in
de in deze studie centraal staande interne sociale concurrentieproblematiek en is in principe
niet geschikt om als vangnet te worden aangewend.
1025. Als wordt ingezoomd op de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I ten opzichte van de
minimumlonen, moet voorop worden gesteld dat minimumlonen één op één kwalificeren als
dwingende reden van algemeen belang. Ten opzichte van de materieelrechtelijke invulling zou
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het minimumloonbegrip een relatief ruime invulling kunnen krijgen, zelfs strekkende tot het
begrip bezoldiging. Gemakshalve wordt evenwel gerefeerd aan het begrip minimumlonen.
1026. Bij de zoektocht naar eventueel bijzondere vereisten die uit het primaire Unierecht
voortvloeien is de zaak Bundesdruckerei interessant. Ondanks de extraterritoriale
casuspositie die daar centraal stond, kan in het algemeen afgeleid worden dat het Hof het bij
de toets naar de al dan niet gerechtvaardigde oplegging van het minimumloon het minstens
belang hecht aan het feit dat dit in het concrete geval een passend loon is. Dit passend loon
ligt vervolgens in het loon van de lidstaat waar de werknemer in het levensonderhoud voorziet
en waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hieruit volgt een koppeling tussen
minimumloon en levenspeil. Het Hof onderscheidt in de zaak Bundesdruckerei ten aanzien
van minimumlonen ook nog de doelstellingen inzake het vermijden van ‘sociale dumping’ en
het voorkomen dat ondernemingen worden gestraft indien zij passend loon betalen. Dit kan
kortweg samengevat worden onder het belang de sociaal economische verhoudingen te
waarborgen.
1027. Ten aanzien van de casus van langdurige werkzaamheden of tijdelijke werkzaamheden
met enige duurzaamheid op een vaste of stabiele plaats op het grondgebied van een lidstaat
moet het voorop worden gesteld dat het Hof in vaste rechtspraak altijd tamelijk mild is
geweest wat betreft het opleggen van minimumlonen op dergelijke werkzaamheden. Uit de
casusposities van deze vaste rechtspraak volgen twee belangrijke elementen: de
werkzaamheden worden gedurende enige tijd verricht; op een vaste plek op het grondgebied.
Wel dient altijd nog voldaan te worden aan de algemene rule of reason toets. Het is van
cruciaal belang dat bij de casus van tijdelijke werkzaamheden werkelijk enig duurzaam
element vaststaat en dat de casus niet valt onder heel tijdelijke werkzaamheden.
In de casus van langdurige of tijdelijke werkzaamheden lijkt het Unierecht verder niet in de
weg te staan aan een semi extraterritoriale toepassing van het minimumloon indien een
voldoende band met dat land vaststaat. Uit de zaak Bundesdruckerei volgt dat het passend
loon het loon van de staat is waar de werknemer moet voorzien in het levensonderhoud. Bij
langdurige werkzaamheden is dit gegeven, bij tijdelijke werkzaamheden moet dit worden
bezien maar indien een duurzaam element wordt aangenomen zal hiervan sprake kunnen zijn.
Het gaat om de Koelzsch standplaats in het klein: de arbeidsregel van die standplaats is van
toepassing, óók ten opzichte van daaruit verrichte werkzaamheden.
Het kan in het algemeen worden geconcludeerd dat de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I
hier adequaat werkt. Bij langdurige werkzaamheden kan dit extra van belang zijn, gelet op de
Schlecker-correctie ex artikel 8 lid 4 Rome I op de gewoonlijke standplaats ex artikel 8 lid 2
Rome I. Maar ook bij tijdelijke werkzaamheden die lang onterecht stabiel worden gehouden
door de tijdelijkheidsfictie uit artikel 8 lid 2 Rome I kan dit van belang zijn. Tot slot heeft het
ook belang in situaties waarin artikel 8 Rome I leidt tot het nauwst verbonden rechtsstelsel
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van sociale en economische inbedding, maar tijdelijk aangedane landen een gerechtvaardigd
belang hebben in de toepassing van hun minimumlonen.
1028. Ten aanzien van de casus van heel tijdelijke werkzaamheden biedt het Unierecht
minder uitsluitsel. De Mazzoleni-criteria zouden hier relevant kúnnen zijn. Het gaat daarin om
de duur, de voorzienbaarheid en een terbeschikkingstellingsaspect. Het is echter onduidelijk
in hoeverre deze toets werkelijk een op een overgeheveld kan worden naar de interne sociale
concurrentiecontext in het wegtransport.
1029. In elk geval lijkt ten aanzien van zuivere transitwerkzaamheden vastgesteld te kunnen
worden dat deze werkzaamheden een onvoldoende band triggeren met het aangedane land,
zowel vanuit het oogpunt van het kader van artikel 9 Rome I zelf als het primaire Unierecht.
Denk bij het primaire Unierecht nog aan de beginselen van proportionaliteit en evenredigheid
inzake. Eén en ander lijkt te worden onderstreept door enerzijds de zaak Bundesdruckerei en
de koppeling van het minimumloon aan het levenspeil en anderzijds de Mazzoleni-criteria.
1030. Ten aanzien van heel tijdelijke werkzaamheden in bilaterale-, crosstrade en
cabotageoperaties is het Unierecht minder eenduidig én is het opzichzelf ook moeilijk vast te
stellen in hoeverre artikel 9 Rome I wel in vangnet aangewend zou moeten worden. Enkel ten
aanzien van cabotage lijkt dit goed vast te stellen. Hier is de sociaal economische impact
immers gegeven. Illustratief hiervoor is de wettelijke geregelde discriminatiemogelijkheid op
nationaliteit in geval van cabotage. Ten opzichte van bilaterale- en crosstradeoperatie wordt
in talloze rapporten de sociaal en economische impact vastgesteld, maar een en ander hangt
sterk af van de concrete omstandigheden van het geval.
Het zou gezegd kunnen worden dat indien de noodzaak voor een waarborgen van de sociaal
economische verhoudingen vaststaat, artikel 9 Rome I hiervoor in principe ruimte zou moeten
bieden. Het is dan bijvoorbeeld van belang dat de uit de zaak Bundesdruckerei volgende
koppeling tussen minimumlonen en levenspeil wordt losgelaten en dat geen belang wordt
gehecht aan de Mazzoleni-criteria. Gelet op de huidige onduidelijkheid en de versnippering
van de interne markt als gevolg van de in dit vacuüm genomen verschillende unilaterale
maatregelen, is het belangrijk dat op Unieniveau wordt voorzien in een coördinatie. Hiermee
is op 31 mei 2017 officieel begonnen en wordt in hoofdstuk 10 uitvoerig geanalyseerd.
1031. Voor de rechtspraktijk van Belgie en Nederland is de vangnetfunctie van artikel 9 Rome
I met name van belang ten aanzien van de casus van langdurig verrichte werkzaamheden op
en vanaf een vast of stabiele standplaats op het grondgebied. De overige in dit hoofdstuk
besproken casus vallen in principe binnen de in deze lidstaten geldende ruime
omzettingswetten van de Detacheringsrichtlijn.
1032. De voor het minimumloon relevante Nederlandse wegtransportcao hanteert twee
scoperules: 1. gewoonlijke werkzaamheden op en vanaf Nederland; 2. in dienst van een in
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Nederland gevestigde onderneming. Deze laatste scoperule blokkeert de vangnetfunctie van
artikel 9 Rome I indien de werkzaamheden worden verricht door een buitenlandse werkgever.
Het ontbreken van enig dwingend, nationale scoperules uitschakelend, effect in artikel 9 Rome
I steekt hier. Er zou gedacht kunnen worden aan de ontwikkeling van een op het wegtransport
toegesneden regeling waarin de nationale scoperules van cao’s/wetten worden uitgeschakeld.
1033. De Belgische wegtransportcao focust op werkzaamheden (met enige nauwe band) in
België en hanteert verder geen self-limiting scoperules. Dit is in overeenstemming met de
vangnetfunctie van artikel 9 Rome I inzake arbeidsmodellen van langdurige werkzaamheden.
De problematiek in Nederland speelt hier niet.
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HOOFDSTUK 9 DE VOORRANGSREGELS UIT DE DETACHERINGSRICHTLIJN
I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
1034. Uit de vorige hoofdstukken bleek dat de bilaterale en op private partijen georiënteerde
conflictregel van artikel 8 Rome I marge biedt aan interne sociale concurrentie. Dit kan
gecorrigeerd worden door het unilateraal toepassen van voorrangsregels via artikel 9 Rome I,
maar dit is vanuit het oogpunt van hanteerbaarheid, voorzienbaarheid en rechtszekerheid niet
te verkiezen. Daarnaast werd uit het vorige hoofdstuk duidelijk dat zich voor bepaalde
specifieke arbeidsmodellen, zoals de heel tijdelijke werkzaamheden in bilaterale-, crosstradeen cabotageoperaties, vragen opdringen in hoeverre het Unierecht het sowieso toelaat dat
artikel 9 Rome I in vangnetfunctie zou kunnen worden aangewend om een correctie door te
voeren. De Detacheringsrichtlijn voorziet in een coördinatie van deze voorrangsregels en kan
in het verlengde daarvan eveneens gezien worden als vangnet ten opzichte van artikel 8 Rome
I. De richtlijn heeft dus een belangrijke rol te vervullen in de in deze studie centraal staande
interne sociale concurrentieproblematiek.
1035. Het ongecoördineerde karakter van de voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I leidde
in de jaren ’90 daadwerkelijk tot uiteenlopende toepassingen in de lidstaten, hetgeen voor de
wetgever de aanleiding vormde om de Detacheringsrichtlijn uit te vaardigen. Hoewel het Hof
volgens vaste rechtspraak oordeelt dat tijdelijk gedetacheerde werknemers niet toetreden tot
de arbeidsmarkt van het ontvangstland, kan dergelijke arbeidsmobiliteit immers niettemin
leiden tot de verstoring van de sociaal economische verhoudingen en in reactie daarop pasten
lidstaten ook effectief allerlei arbeidsregels toe op de binnen de grenzen verrichte arbeid.1256
O.a. met het oog op het herstellen van de daaruit volgende versnippering van de interne
markt, in combinatie met het bieden van een zekere minimumbescherming aan werknemers,
werd de Detacheringsrichtlijn ontwikkeld. In de considerans worden officieel als
doelstellingen opgenomen: een waarborg van het vrij verkeer van diensten, eerlijke
concurrentie en werknemersbescherming. Hoewel het begrip ‘eerlijke concurrentie’ niet
wordt gespecificeerd, gaat het in de woorden van Houwerzijl ‘in deze context duidelijk om het
tegengaan van ‘sociale dumping’ bij het inzetten van gedetacheerde werknemers op de
transnationale dienstenmarkt’.1257
1036. Eén en ander maakt de Detacheringsrichtlijn het tweede centrale instrument bij de
beantwoording van zowel de derde deelvraag hoe de toepasselijk arbeidsregels worden
vastgesteld in het Europees wegtransport, als de vierde deelvraag hoe het conflictenrecht
1256

Zie voor de taboeterm arbeidsmarkt in de context van het vrij verkeer van diensten: Houwerzijl, ‘Naar een
fair and genuine European labour market?’ 2013, p. 5-10. De wetgever lijkt nu overigens inmiddels wel te
erkennen dat langdurige detacheringen een effect kunnen hebben op de arbeidsmarkt van het ontvangstland.
In nr. 9 van de considerans van Wijzigingsrichtlijn 2018 wordt expliciet een verband gelegd tussen enerzijds de
arbeidsmarkt van het ontvangstland en anderzijds langdurig gedetacheerde werknemers, één en ander ter
rechtvaardiging van de oplegging van extra arbeidsvoorwaarden bovenop de harde kern.
1257
Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 116.
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vervolgens inwerkt op de verschillende in het wegtransport voorkomende arbeidsmodellen.
Naast de richtlijn zijn in dit kader nog de Handhavingsrichtlijn uit 2014 en de Wijzigingsrichtlijn
uit 2018 van belang. Beide richtlijnen hebben de Detacheringsrichtlijn op bepaalde punten
nog verder aangevuld en gewijzigd. De Wijzigingsrichtlijn is echter (nog) niet van toepassing
op de wegtransportsector.
1037. Hoewel in principe uitgegaan kan worden van de in se toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn op het wegtransport, hetgeen lang onduidelijk was, roept de richtlijn
veel vragen op ten aanzien van de precieze toepassing op de verschillende arbeidsmodellen.
Dit wordt door de Commissie nu ook (deels) erkend. Zo wordt bijvoorbeeld in het voorstel van
de Wijzigingsrichtlijn opgemerkt:
‘Gezien de zeer mobiele aard van de arbeid in internationaal wegvervoer doet de uitvoering
van de terbeschikkingstellingsrichtlijn bijzondere juridische vragen en moeilijkheden rijzen
(vooral waar het verband met de betrokken lidstaat onvoldoende is). Die uitdagingen zouden
het best worden aangepakt door middel van sectorspecifieke wetgeving samen met andere
EU-initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de interne wegvervoermarkt’.1258

Op 31 mei 2017 heeft de Commissie vervolgens een voorstel gedaan tot het aannemen van
dergelijke sectorspecifieke wetgeving.1259 De voorgestelde conflictregel voorziet er o.a. in dat
op werkzaamheden in het wegtransport die langer duren dan drie dagen (berekend binnen
een maand) op een bepaald grondgebied, het minimumloon en de vakantiegeldregeling van
dat grondgebied toegepast moet worden indien dit gunstiger is. Ook wordt voorzien in een
regeling omtrent cabotage. Het Detacheringsvoorstel vervangt de Detacheringsrichtlijn niet
en verduidelijkt de bestaande problematiek slechts gedeeltelijk. Op dit moment bevindt het
voorstel zich nog in de beginfase van het wetgevingsproces. Gelet op het controversiële
karakter en de vergaande tegenstellingen inzake, is het de vraag of het voorstel de eindstreep
haalt.
1038. In dit hoofdstuk wordt eerst, in overeenstemming met de aanpak in voorgaande
hoofdstukken, enig voorwerk verricht. Om te beginnen wordt de Detacheringsrichtlijn in
context gezet, waarbij de recente ontwikkelingen inzake de Handhavingsrichtlijn en
Wijzigingsrichtlijn worden besproken. Voor een goed begrip wordt vervolgens de verhouding
tussen de Detacheringsrichtlijn en Rome I in kaart gebracht. Daarna wordt ingezoomd op de
inhoud van de Detacheringsrichtlijn en hoe één en ander eventueel wordt aangevuld c.q.
gewijzigd door de Handhavingsrichtlijn en Wijzigingsrichtlijn. Tot slot wordt ingegaan op de
Belgische en Nederlandse omzettingswetten inzake de Detacheringsrichtlijn en
Handhavingsrichtlijn. In het volgende hoofdstuk staat vervolgens de toepassing van de
Detacheringsrichtlijn op het wegtransport centraal, waarbij o.a. wordt ingezoomd op de
vangnetfunctie van de richtlijn ten opzichte van het vanuit het oogpunt van interne sociale

1258
1259

Voorstel Wijzigingsrichtlijn 2016, nr. 10 considerans.
Detacheringsvoorstel 2017.
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concurrentie gebrekkige verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I. In beide hoofdstukken
worden telkens de zuivere handhavings- en controleaspecten buiten beschouwing gelaten.

II. CONTEXT DETACHERINGSRICHTLIJN
A. DE ACHTERGROND IN DE JAREN ‘90
1039. Op 16 december 1996 is de Detacheringsrichtlijn aangenomen.1260 De richtlijn is het
resultaat van een lang onderhandelingsproces tussen de in die tijd 15 lidstaten. Het
onderwerp van de richtlijn is altijd erg controversieel geweest. Het legt immers een aantal
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden vast dat minimaal moet worden toegepast op
tijdelijke werkzaamheden op het grondgebied van een lidstaat, terwijl het de oplegging van
overige (extra) arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden aan banden legt.1261 Dit raakt aan
politiek gevoelige vragen, zoals de verhouding tussen het arbeidsrecht en de regels van de
vrije markt, in welke situaties en tot op welke hoogte onderscheid tussen vormen van
arbeidsmobiliteit is gerechtvaardigd, wanneer concurrentie oneerlijk wordt enz… Zoals kort in
kaart werd gebracht in het vorige hoofdstuk, bestonden hierover in de lidstaten tamelijk
uiteenlopende tradities en gedachten.
1040. Het Hof had in dit kader, in de zuivere context van het vrij verkeer, al een lange weg
geplaveid, met als eerste echte beginpunt de zaak Rush Portuguesa.1262 Hierin werd de basis
gelegd voor de gedachte die het Hof in de zaak Finalarte zou bevestigen: werknemers die
vanuit de ene lidstaat tijdelijk worden gedetacheerd naar het grondgebied van een andere
lidstaat treden niet toe tot de arbeidsmarkt van de laatste staat en kunnen geen beroep doen
op de bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers (behoudens eventueel
uitzendkrachten).1263 Dit betekent o.a. dat zij geen recht kunnen doen gelden op een gelijke
behandeling met de werknemers die werken in dat tijdelijke werkland, terwijl het
conflictenrecht ex artikel 8 Rome I in uitgangspunt ook zal leiden tot de aanmerking van het
arbeidsrecht van het herkomstland. Dit opent de mogelijkheid voor concurrentie op
arbeidsvoorwaarden binnen de grenzen van een land. De ongecoördineerde
voorrangsregelleer ter eventuele nuancering hiervan, toentertijd neergelegd in artikel 7 EVO,
achtte de Commissie inadequaat, o.a. gelet op de uiteenlopende toepassingen in de

1260

Zie uitvoerig over de Detacheringsrichtlijn: C. Barnard, EU Employment Law, Oxford, Oxford University Press
2012; Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005; Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000. Zie
voor een overzicht van de implementatie en praktische toepassing in de EU (minus Kroatië): Comparative study
PWD 2011 (t.a.v. EU15); Complementary study PWD 2011 (t.a.v. EU12).
1261
Zoals hierna ook blijkt, bestond er tijdens de totstandkoming van de Detacheringsrichtlijn geen
overeenstemming over de vraag in hoeverre de minimaal in de richtlijn opgenomen bescherming tegelijk ook
het maximum was.
1262
Zie hoofdstuk 2 voor een bespreking van deze en de in deze alinea aangehaalde rechtspraak van het Hof
inzake het vrij verkeer.
1263
In het Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 2 wordt ten aanzien van deze tijdelijke arbeid gesproken van
‘een nieuwe intra-communautaire mobiliteit van werkenden binnen hun functie, die verschilt van de traditionele,
op het vinden van werk gerichte mobiliteit’.
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lidstaten.1264 Met het oog op het herstel van het vrij verkeer van diensten, eerlijke
concurrentie en werknemersbescherming werd vervolgens beoogd orde op zaken te stellen
door de uitvaardiging van de Detacheringsrichtlijn.
B. HET HUIDIGE MAATSCHAPPELIJKE LANDSCHAP – DE HANDHAVINGSRICHTLIJN EN DE WIJZIGINGSRICHTLIJN
1. Een enerzijds vergaande integratie met anderzijds wijde loonverschillen
1041. Gelet op de datum van de Detacheringsrichtlijn, is het een understatement te zeggen
dat de richtlijn dateert uit een tamelijk ander Unielandschap, waartoe ten tijde van de
totstandkoming slechts 15 lidstaten behoorden. O.a. door een verdere integratie van de Unie
en de uitbreidingen in 2004, 2007 en 2013 is het landschap aanzienlijk veranderd. Zoals in de
inleiding van deze studie al werd opgemerkt, is een voor deze studie belangrijke consequentie
dat de uitbreiding heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de loonkostenverschillen
tussen de lidstaten. In een document van het Europees Parlement uit 2017 wordt gewezen op
het kostenverschil in 1995 van 1:3 en in 2017 van 1:15.1265 Dit leidt vanzelfsprekend tot
prikkels om hiervan, al dan niet via detachering, gebruik te maken.1266 Het aantal
detacheringen is over een periode tussen 2010 en 2015 ook daadwerkelijk exponentieel
gestegen met 41,3%.1267
Vanuit het perspectief van zowel het vrij verkeer van diensten, eerlijke concurrentie als
werknemersbescherming is het, gelet op het huidige niveau van integratie en de wijde
loonkostenverschillen, de hamvraag of de Detacheringsrichtlijn in het huidige landschap een
adequaat instrument is om interne sociale concurrentie te ‘dempen’ tot een aanvaardbaar
niveau.
2. De Handhavingsrichtlijn
1042. Deze vraag werd in 2012 door de Commissie negatief beantwoord, hetgeen werd
bijgetreden door het Europees Parlement en de Raad en in 2014 leidde tot de uitvaardiging
van de Handhavingsrichtlijn. De focus van deze Handhavingsrichtlijn ligt, gelijk de naam, vooral
op de handhavings- en controleaspecten van de Detacheringsrichtlijn. Dit is niet
verwonderlijk, gelet op het feit dat het handhavingscomponent van de Detacheringsrichtlijn
altijd al erg zwak is geweest. Zo worden in artikelen 4 en 5 Detacheringsrichtlijn enkel vage
bepalingen opgenomen inzake de samenwerking tussen lidstaten en de eventueel te nemen
handhavingsmaatregelen. Artikel 5 Detacheringsrichtlijn krijgt zelfs maar zes regels, waarin
o.a. wordt bepaald dat lidstaten ‘adequate maatregelen’ moeten nemen.

1264

Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 2 en 8.
Briefing Employment and Social affairs, The revision of the PWD, PE 607.346 October 2017, p. 1.
1266
Zie voor deze vaststelling ten aanzien van wegtransport: H. Schramm, S. Kummer & P. Nagl, ‘Flags and Crews
of Convenience in European Road Transport’, Nofoma 2010, p. 115-120.
1267
Factsheet gedetacheerde werknemers in de EU, te vinden op: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16466_nl.htm. Hieruit blijkt eveneens dat relatief veel detacheringen plaatsvinden vanuit EU13 naar EU15.
1265
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1043. Uit de eerste evaluatie van de Detacheringsrichtlijn uit 2003 bleek direct al een aantal
pijnpunten en tekortkomingen op het gebied van handhaving. Houwerzijl kwam eveneens
vroeg tot de conclusie dat de richtlijn ‘een gerede kans loopt een papieren tijger te
worden’.1268 Dezelfde conclusies rolde uit het door de Commissie in 2006 gelanceerde
evaluatieproces,1269 terwijl in 2011 in de omvangrijke tweedelige Comparative &
Complementary studies van Van Hoek en Houwerzijl, die werden verricht in opdracht van de
Commissie, één en ander nog werd bevestigd onder uitgebreide verwijzingen naar de
pijnpunten en tekortkomingen.
1044. Uiteindelijk voerde de Commissie de gesignaleerde voornaamste problemen terug tot:
1. de wijze waarop in sommige lidstaten controles werden verricht;1270 2. de slechte kwaliteit
van de administratieve samenwerking; en 3. de gebrekkige toegang tot informatie. In de
Handhavingsrichtlijn heeft één en ander geresulteerd in uitvoerige controle- en
handhavingsbepalingen, waaronder de optie voor lidstaten tot het invoeren van de
hoofdelijke aansprakelijkheid.1271 Voor deze studie is het echter met name van belang dat in
artikel 4 Detacheringsrichtlijn indiciën worden gegeven ter interpretatie van verschillende
bepalingen uit de Detacheringsrichtlijn, terwijl het in misbruiksituaties de toepassing van de
Detacheringsrichtlijn uitsluit en één en ander overlaat aan Rome I. Dit komt hierna bij de
bespreking van de relevante bepalingen nog aan bod.
1045. Overigens valt het op dat in de Handhavingsrichtlijn werkelijk met geen woord wordt
gerept over het wegtransport. Dit had, gelet op de vele vraagtekens over de toepasselijkheid
van de richtlijn op de sector, echter wel in de rede gelegen en dit werd ook uitdrukkelijk
aanbevolen in de Comparative & Complementary studies uit 2011. Juist in een instrument als
de Handhavingsrichtlijn dat in belangrijke mate voorziet in een verheldering van begrippen is
dit een gemiste kans geweest. Tussen 2012 en 2014 was de politieke druk inzake kennelijk nog
niet hoog genoeg. Zoals hierna duidelijk wordt, is dat inmiddels wel anders.
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Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 156.
Zie o.a. Mededeling van de Commissie, Detachering van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten – de voordelen en het potentieel maximaliseren en de bescherming van werknemers garanderen,
COM(2007), 304.
1270
Er bleken daadwerkelijk zeer uiteenlopende controlemechanismen te bestaan onder het ruime artikel 5
Detacheringsrichtlijn, hetgeen resulteerde in geen of weinig controle tot juist excessieve controle.
1271
Het systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid wordt overigens ex artikel 12 lid 2 Handhavingsrichtlijn wel
een verplichting voor de in de bijlage van de Detacheringsrichtlijn opgenomen sectoren. Hiervan kan afgeweken
worden via artikel 12 lid 6 Handhavingsrichtlijn, mits andere effectieve en passende handhavingsmaatregelen
worden genomen. Zie uitvoerig ten aanzien van de Belgische hoofdelijke aansprakelijkheidsregelingen en de
Belgische omzetting van de Handhavingsrichtlijn op dit punt: D. Faingnaert en S. Maes, ‘Implementering van de
Handhavingsrichtlijn in België en voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn: ‘Let’s make the posting of
workers great again’, Or. 2017, p. 7-11. Zie voor de Nederlandse ketenaansprakelijkheidsregeling voor lonen in
het wegtransport: Wet van 26 oktober 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
de uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de werknemer die
arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot
het doen vervoeren van goederen over de weg, Stb. 2016, 420. Inmiddels is een soort keurmerk ontwikkeld voor
transportbedrijven om een dergelijke aansprakelijkheid te kunnen ontlopen: www.paychecked.nl.
1269
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3. De Wijzigingsrichtlijn en de niet-toepasselijkheid op het wegtransport
1046. De Handhavingsrichtlijn is volgens de wetgever echter niet genoeg geweest:1272 in 2018
werd de Detacheringsrichtlijn ook inhoudelijk open gebroken door de Wijzigingsrichtlijn.1273
Het belangrijkste aspect ziet op de invoering van het beginsel ‘gelijke werkplek’ door de
uitbreiding van het in de Detacheringsrichtlijn vastgelegde begrip ‘minimumlonen’ naar
‘beloning’. Daarnaast bepaalt het dat bij detacheringen die langer dan 12+6 maanden duren
de dwingende bepalingen van het arbeidsrecht van het ontvangstland van toepassing worden,
exclusief aspecten rond de totstandkoming en beëindiging van arbeidsovereenkomsten en
bepaalde pensioenregelingen. Dit betekent een gedeeltelijke uitschakeling van Rome I voor
situaties die onder de Wijzigingsrichtlijn vallen. De Wijzigingsrichtlijn ziet dus op andere, meer
inhoudelijke, aspecten dan waarop de Handhavingsrichtlijn ziet, hetgeen ook genoegzaam
wordt benadrukt.1274 De richtlijn dient tegen de zomer van 2020 omgezet te zijn in nationale
wetgeving (art. 2 lid 1 Wijzigingsrichtlijn). Begin oktober 2018 hebben Polen en Hongarije
overigens een klacht ingediend bij het Hof van Justitie over de onrechtmatigheid van de
richtlijn. Het is onwaarschijnlijk dat dit de richtlijn nog aan zal kunnen tasten.
1047. Het voorstel van de Wijzigingsrichtlijn werd tegelijk met de lancering van het project
van de Europese pijler van sociale rechten (‘the Social Pillar project’),1275 uitgevaardigd en kan
1272

De EESC en het Comité van de Regio’s (CvdR) oordeelden overigens ten tijde van de totstandkoming van de
Handhavingsrichtlijn al dat deze ‘ontoereikend’ is, waarbij de CvdR nog aangaf het te betreuren dat geen sprake
is van een herziening of aanpassing van de Detacheringsrichtlijn ‘om alle fundamentele vraagstukken (...) te
behandelen, met name de vraagstukken die verband houden met de uitbreiding van collectieve
overeenkomsten, de uitbreiding van de ‘harde kern’ van toepasselijke regels, de toepassing van gunstigere
bepalingen van het land van ontvangst (…)’. Zie Advies van het EESC over het voorstel voor een richtlijn van het
Europees parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, Pb.C 351, 61 van 15
november 2012; Advies van het Comité van de Regio’s, De terbeschikkingstelling van werknemers met het oog
op het verrichten van diensten, Pb. C 17, 67 van 19 januari 2013. De ‘switch’ van de Commissie inzake blijkt
duidelijk uit enerzijds de effectbeoordeling van het voorstel van de Handhavingsrichtlijn en anderzijds het
voorstel van de Wijzigingsrichtlijn. In het eerste document merkt de Commissie nog het volgende op: ‘De richtlijn
biedt gedetacheerde werknemers een goed niveau van bescherming en voorkomt dat concurrentie leidt tot
ondermijning van de arbeidsvoorwaarden in het ontvangende land’. Zie SWD(2012), 64, p. 2. In het
Wijzigingsvoorstel wordt opgemerkt: ‘Bijna twintig jaar na de vaststelling ervan is het noodzakelijk na te gaan of
de terbeschikkingstellingsrichtlijn nog steeds het juiste evenwicht houdt tussen de noodzaak het vrij verrichten
van diensten te bevorderen en de noodzaak de rechten van ter beschikking gestelde werknemers te
beschermen.’
1273
Zie Kullmann, ‘Herziening van de Detacheringsrichtlijn’ 2018, p. 33-40.
1274
Voorstel Wijzigingsrichtlijn 2016, p. 3. Dit weerhoudt, met name nieuwe, lidstaten er overigens niet van te
blijven wijzen op de noodzaak de effecten van de Handhavingsrichtlijn af te wachten en dat het te vroeg is voor
dit huidige voorstel. Zie ook de gele kaartprocedure inzake.
1275
Zie Mededeling van de Commissie, Lancering van een raadpleging over een Europese pijler van sociale
rechten, COM(2016), 127. Uit dit document volgt dat het doel van de pijler is om een aantal grondbeginselen te
formuleren ter ondersteuning van goed werkende en billijke arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels (p. 7).
Dit moet o.a. als kompas dienen voor hernieuwde convergentie in de eurozone (p. 8). De pijler is vervolgens
opgebouwd rond drie hoofdthema’s: 1. Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; 2. Billijke
arbeidsvoorwaarden teneinde een adequaat en betrouwbaar evenwicht tot stand te brengen tussen rechten en
plichten van zowel werknemer als werkgever; 3. Adequate en houdbare sociale bescherming en toegang tot
essentiële diensten van hoge kwaliteit. De Wijzigingsrichtlijn lijkt te raken aan al deze thema’s, maar valt vooral
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worden geplaatst in de bredere politieke ontwikkelingen, onder leiding van
Commissievoorzitter Juncker, inzake het socialer maken van de Unie. In die zin had het
voorstel een sterk sociale inslag, die doorheen het document telkens is terug te vinden. In de
allereerste alinea van het voorstel merkt de Commissie bijvoorbeeld al direct op dat het doel
van de herziening is het aanpakken van oneerlijke praktijken en het introduceren van het
beginsel dat hetzelfde werk op dezelfde plaats op dezelfde manier moet worden bezoldigd.
Naar mijn weten is dit de eerste keer dat de Commissie dit beginsel zo scherp verwoordt.1276
Uiteindelijk heeft één en ander dus een plaats gekregen in de Wijzigingsrichtlijn, hoewel
daarin de nadruk op de sociale aspecten enigszins is afgezwakt.
1048. De Wijzigingsrichtlijn geldt, zoals hierboven kort aangestipt, nu nog niet voor de
wegtransportsector, hetgeen overigens de enige sector is die expliciet door de richtlijn is
uitgesloten (nr. 14 considerans Wijzigingsrichtlijn). De Wijzigingsrichtlijn kan in de toekomst
wel toepasselijk worden op het wegtransport onder de opschortende voorwaarde van de
aanneming van sectorspecifieke regelingen, in casu het Detacheringsvoorstel d.d. 31 mei 2017
(art. 2 lid 2 Wijzigingsrichtlijn). Indien het Detacheringsvoorstel het niet redt, beziet de
Commissie de situatie over vijf jaar opnieuw (art. 2 lid 4 punt 1 Wijzigingsrichtlijn).
In het wetgevingsproces rond de Wijzigingsrichtlijn was de al dan niet toepasselijkheid op het
wegtransport één van de heetste hangijzers, waarbij het Europees Parlement zich expliciet op
het standpunt stelde de sector gelijk al mee te nemen in de ‘nieuwe Detacheringsrichtlijn’,
terwijl de Raad hier, gelet op de huidige onduidelijkheden die rond de toepassing van de
richtlijn op de sector spelen, eerst verhelderingen wenste te zien. Op dit punt heeft het
Parlement dus ingeleverd en is overeengekomen dat de Wijzigingsrichtlijn voor het
wegtransport pas gaat gelden indien het in casu voorliggende sectorspecifieke
Detacheringsvoorstel wordt aangenomen.
Zoals nog wordt besproken in het volgende hoofdstuk, verduidelijkt dit voorstel de
toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn echter slechts op een aantal punten, terwijl de
slaagkansen op aanneming van het voorstel laag zijn. Dit maakt het vanuit sociaal oogpunt
spijtig dat de sector is uitgesloten. Hier komt nog bij dat het wegtransport op dit moment juist
dé sector is binnen de Unie waarin de interne sociale concurrentieproblematiek zich scherp
doet gevoelen en in het verlengde daarvan bij uitstek baat zou hebben gehad bij enig sociaal
pleisterwerk in de vorm van de Wijzigingsrichtlijn. Daartegenover staat evenwel dat de
Detacheringsrichtlijn in huidige vormgeving op relatief veel arbeidsmodellen in het
onder nummer 2. Eén van de doelen van de mededeling van maart 2016 was het verzamelen van inzichten en
feedback over de hoofdlijnen van de pijler, hetgeen zou moeten leiden tot een definitief voorstel voor de pijler
begin 2017 (p. 10). Op 26 april 2017 voldeed de Commissie aan deze belofte: COM(2017), 250. Vervolgens stelde
de Commissie 20 grondbeginselen en principes voor, zie hiervoor: SWD(2017), 201. Overigens volgt tegelijkertijd
uit deze documenten dat de Unie niet voornemens is het sociaal recht te harmoniseren (hetgeen bij voorkeur
vooraf zou moeten gaan aan een verdragswijziging op dat punt). Het conflictenrecht inzake blijft voorlopig dan
ook cruciaal.
1276
F. van Overbeeke, ‘Maakt ‘gelijke werkplek, gelijk loon’ voor eens en altijd einde aan sociale dumping’,
Juristenkrant 2016, p. 11.
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wegtransport in de toepassing kan blokkeren en dat het gelet daarop weinig verschil uitmaakt
of de Wijzigingsrichtlijn nu wel of niet van toepassing is. Dit kan anders zijn in de rechtspraktijk
van lidstaten waar de Detacheringsrichtlijn ruim is omgezet en de toepassing van het regime
uit de richtlijn minder blokkeert. Eén en ander wordt uitvoerig besproken in het volgende
hoofdstuk.
1049. Gelet op het feit dat de Wijzigingsrichtlijn nu niet toepasselijk is op de sector, wordt de
Detacheringsrichtlijn hierna in uitgangspunt telkens besproken in de oorspronkelijke, niet
door de Wijzigingsrichtlijn aangepaste, vorm. Omdat de Wijzigingsrichtlijn mogelijk in de
toekomst toepasselijk kan worden, worden de verschillende relevante aspecten van de
Wijzigingsrichtlijn inzake vervolgens apart aangestipt.

III. DE VERHOUDING TUSSEN DE DETACHERINGSRICHTLIJN EN ROME I
1050. In de praktijk bestaat onduidelijkheid over de verhouding tussen de
Detacheringsrichtlijn en Rome I.1277 In dit verband wordt in de Comparative & Complementary
studies opgemerkt dat het vaak wordt vergeten dat de Detacheringsrichtlijn is gelinkt aan
Rome I.1278 Eén en ander volgt ook sterk uit de verschillende beleidsdocumenten van de
Uniewetgever, waarin hierover bovendien vaak verkeerde aannames worden gedaan, uiterst
onduidelijke stellingen worden aangenomen, of de link gewoon grofweg wordt genegeerd.
Hierna wordt eerst het complementaire karakter van beide instrumenten besproken, waarna
de, vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie, zowel positieve als negatieve
samenloop tussen de instrumenten centraal staat. De Wijzigingsrichtlijn komt eveneens aan
bod, aangezien dit de verhouding tussen de Detacheringsrichtlijn en Rome I enigszins wijzigt.
A. VERHOUDING MET ROME I
1. Het complementaire karakter
1051. De Detacheringsrichtlijn heeft (voorwaardelijke1279) voorrang op Rome I en geldt, zoals
de Commissie het verwoordt, als ‘verfijning’ op dit Rome I-regime.1280 Artikel 20 EVO (nu art.
23 Rome I) liet dit indertijd toe en in nummer 34 considerans Rome I wordt nu bepaald dat
‘de bepalingen inzake de arbeidsovereenkomst (…) geen afbreuk [mag] doen aan de
toepassing van de bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land van
terbeschikkingstelling’ overeenkomstig de Detacheringsrichtlijn. In dit verband merkt de
Commissie nog op dat de richtlijn is bedoeld als een invulling van de voorrangsregels uit artikel

1277

Zie ook Van Den Eeckhout, ‘Internationaal arbeidsrecht gemangeld tussen Europese fundamentele
vrijheden’ 2009, p. 32.
1278
Comparative study PWD 2011, p. 9.
1279
Namelijk enkel indien dit voor de werknemer de toepassing van gunstiger arbeidsrecht betekent (art. 3 lid 7
Detacheringsrichtlijn).
1280
Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 12. In die tijd gold overigens het EVO.
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7 EVO.1281 Voor het overige laat de richtlijn de werking van Rome I onverlet. In artikel 3 lid 1
Detacheringsrichtlijn wordt immers expliciet bepaald dat de harde kern moet worden
toegepast, ‘ongeacht het recht dat van toepassing is’.
1052. In dit verband is het belangrijk te benadrukken dat beide instrumenten theoretisch
gezien complementair zijn aan elkaar: indien de Detacheringsrichtlijn toepasselijk is, blijft
Rome I telkens onder deze richtlijn liggen, waarbij artikel 8 Rome I in primaire orde bepaalt
welk arbeidsrecht toepasselijk is. De Detacheringsrichtlijn vormt in zekere zin slechts een
coördinatie van de voorrangsregels uit artikel 9 Rome I.
Door de Commissie is dit mooi verwoord geweest in nummer 6 van de considerans in het
Commissievoorstel inzake de Handhavingsrichtlijn:
‘Evenmin als Richtlijn 96/71/EG doet deze richtlijn af aan de toepassing van de wet die
krachtens artikel 8 van de Rome I-Verordening van toepassing is op individuele
arbeidsovereenkomsten (…)’.

Jammer genoeg komt dit niet terug in de uiteindelijk vastgestelde Handhavingsrichtlijn. In de
plaats daarvan is in nummer 11 van de considerans van de Handhavingsrichtlijn een
verwarrende overweging teruggekomen, waardoor het lijkt alsof Rome I slechts relevant is als
in misbruiksituaties moet worden besloten dat de harde kern van de Detacheringsrichtlijn niet
toepasselijk is.1282 Deze laatste suggestie werd door de Commissie eveneens gewekt in het
werkdocument bij de Handhavingsrichtlijn, waarin letterlijk wordt opgemerkt dat de Rome I
toepasselijk zou zijn ‘if the Directive did not apply (…)’.1283
In het beste geval kan de algemene verwijzing naar ‘Rome I’ geïnterpreteerd worden als een
verwijzing naar de voorrangsregels uit artikel 9 Rome I, maar één en ander blijft
onduidelijk.1284 Het is van belang vast te stellen dat Rome I het basisinstrument is op grond
waarvan bezien moet worden welk arbeidsrecht toepasselijk is. Indien de
Detacheringsrichtlijn ook toepasselijk is op de casus, voorziet de Detacheringsrichtlijn in een
waarborg van de harde kern in het tijdelijke werkland, voor zover dit gunstiger is (art. 3 lid 1
jo art. 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn). De harde kern wordt dus op een voorwaardelijke, op het

1281

Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 12. Meer specifiek merkt de Commissie op dat de eventueel
toepasselijke bepalingen onder artikel 7 EVO niet nader zijn omschreven en dat de richtlijn op dit punt
duidelijkheid beoogt te verschaffen. Zie vervolgens nr. 13 considerans Detacheringsrichtlijn waarin gewezen
wordt op de noodzaak tot coördinatie van dwingende bepalingen. Overigens is het verwarrend dat de Commissie
hier meerdere keren spreekt van ‘wetten op de openbare orde en veiligheid’ (zie het vorige hoofdstuk).
1282
Nr. 11 considerans Handhavingsrichtlijn.
1283
Commission Staff working document impact assessment on the revision of the legislative framework on the
posting of workers in the context of provision of services, SWD(2012), 63, p. 35.
1284
Zo wordt gesproken dat Rome I aan de werknemer bescherming beoogt te bieden t.a.v. bepalingen waarvan
niet bij overeenkomst kan worden afgeweken, hetgeen eerder duidt op de bepalingen uit artikel 8 lid 1 Rome I.
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begunstigingsbeginsel gebaseerde, wijze toegepast. De bepalingen die niet door de harde kern
worden geregeld, blijven onaangetast toepasselijk ex artikel 8 Rome I.1285
1053. Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat één en ander tegelijkertijd betekent dat
de vaststelling van het toepasselijk arbeidsrecht op de arbeidsovereenkomst in
detacheringssituaties vallend onder de Detacheringsrichtlijn dus niet primair wordt beheerst
door de regels van de interne markt, meer specifiek het vrij verkeer van diensten. Zoals in
hoofdstuk 2 werd besproken, creëerde het Hof in de zaken Viking en Laval verwarring inzake,
doordat het Hof leek te veronderstellen dat de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden
werden beheerst door het recht van het land van herkomst van de onderneming (het
herkomstlandbeginsel). Hieruit zou dan een verborgen conflictregel af te leiden kunnen
zijn.1286 Hoewel de interactie tussen het vrij verkeer van diensten en Rome I nog niet helemaal
is uitgekristalliseerd, wordt echter gemeenzaam aangenomen dat Rome I het primair
relevante instrument is inzake.1287 De Commissie lijkt hiervan impliciet ook uit te gaan in de
hierboven besproken documenten. Daarnaast lijkt de zaak Koelzsch deze lezing te bevestigen,
ook al was de Detacheringsrichtlijn daar niet toepasselijk (of althans was de eventuele
toepasselijkheid ervan niet in het geding).
1054. Bovenstaande ziet er in een tabel als volgt uit, waarbij de arbeidsvoorwaarden van het
hoge lonen land blauw zijn en van het lage lonen land rood. Er wordt uit gegaan van de situatie
waarin enerzijds de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden uit het hoge lonenland
gunstiger zijn dan die van het lage lonen land en anderzijds artikel 8 Rome I leidt tot de
toepasselijkheid van het arbeidsrecht van het lage lonen land.

1285

Wel moet altijd rekening gehouden worden met de eigen beperkingen die voortvloeien uit het ipr en de
omvang van de lex causae. Zo kunnen in bepaalde lidstaten verschillende self-limiting scoperules gelden t.a.v.
bijvoorbeeld arbeidstijden en –omstandigheden. Deze wetten regelen in beginsel hun eigen toepassingsgebied
en vallen buiten het bereik van de algemene conflictregel van artikel 8 Rome I; anders dan de
Detacheringsrichtlijn schakelt artikel 8 Rome I de nationale scoperules immers niet uit.
1286
Zie Van Den Eeckhout, ‘Internationaal arbeidsrecht gemangeld tussen Europese fundamentele vrijheden’
2009, p. 32; F. van Overbeeke, ‘Over de interactie tussen het IPR en de bepalingen van het vrij verkeer,
toegespitst op internationale arbeidsovereenkomsten’, RW 2013-14, p. 643-652. Vergelijk ook de zaak Viking: F.
van Overbeeke, ‘The habitual workplace and the freedom of establishment in international transport’, in in J.
Bergé, S. Francq and M. Gardeñes Santiago (eds.), Boundaries of European Private International Law, Brussel,
Bruylant, 2015, p. 449-462. Van Hoek en Houwerzijl ontkennen dit vanaf het begin, wel wijzen zij op bepaalde
vooronderstellingen. Van Hoek en Houwerzijl, ‘Loonconcurrentie als motor van de interne markt 1’ 2008;
Comparative study PWD 2011, p. 20.
1287
Comparative study PWD 2011, p. 20: ‘(…) it is important to realize that the application of the law of the latter
country is based on the Rome Convention and Rome I Regulation and in principle not on the rules governing the
internal market (…)’. The country of origin principle as laid down in the Services Directive is not decisive for the
law applying to the labour contracts of posted workers’.
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I.

Detachering van een hoge lonen
naar een lage lonen land

II.

Detachering van een lage lonen
naar een hoge lonen land

Rome I

Rome I

DRichtlijn

DRichtlijn

In de eerste situatie gebeurt er niets en bepaalt Rome I onaangetast de toepasselijke
arbeidsvoorwaarden. In de tweede situatie grijpt de Detacheringsrichtlijn in door de harde
kern bepalingen uit het hoge lonen land van toepassing te maken, terwijl voor het overige
gewoon het arbeidsrecht van het lage lonen land toepasselijk blijft. In die zin zijn beide
instrumenten naast elkaar toepasselijk en kunnen zij complementair aan elkaar werken.
2. Een positieve samenloop
1055. In de rechtsleer heeft nog een discussie gewoed wat er dient te gelden bij een, vanuit
het oogpunt van interne sociale concurrentie, positieve samenloop van Rome I en de
Detacheringsrichtlijn: beide instrumenten verwijzen naar het ‘tijdelijke’ ontvangstland. Denk
bijvoorbeeld aan de in hoofdstuk 7 besproken casus van de aanneming met het oog op directe
detachering, waarbij het recht van het ontvangstland wordt aangewezen ex artikel 8 Rome I.
Zou het, ter waarborging van het vrije dienstenverkeer, coördinerende en limitatief
vastgelegde kader van de Detacheringsrichtlijn dan een limiet stellen aan het
verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I? Deze vraag is grotendeels irrelevant geworden door
de Handhavingsrichtlijn. Zoals hierna nog wordt besproken, linkt de Handhavingsrichtlijn
beide instrumenten tot op zekere hoogte aan elkaar voor wat betreft de interpretatie van
gelijkaardige begrippen, waardoor een positieve samenloop minder snel voor de hand ligt.
Gelet op het ruime beoordelingskader inzake, blijft een dergelijke samenloop evenwel
mogelijk. Zou de Detacheringsrichtlijn in dat geval een limiet stellen aan het
verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I? Ik sluit me aan bij hetgeen dat hierover in de
Complementary study wordt gesteld:
‘If host state law applies to the contract under Rome I, there is no legitimated reason to restrict
this application to the hard core provision of the PWD’.1288

1288

Complementary study PWD 2011, p.76.
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Hierbij wordt o.a. gewezen op het feit dat de Detacheringsrichtlijn net is gebaseerd op de
veronderstelling dat de gedetacheerde werknemer wordt beschermd naar het recht van het
land gewoonlijk wordt gewerkt en vooral met het oog daarop een limiet kan worden gesteld
aan de toepasselijkheid van het arbeidsrecht van het tijdelijke ontvangstland (namelijk de
harde kern).
3. Een negatieve samenloop
a. Onder het regime van de Detacheringsrichtlijn en de Handhavingsrichtlijn
1056. Een, vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie, negatieve samenloop tussen
de Detacheringsrichtlijn en artikel 8 Rome I kan evengoed plaatsvinden, waarbij noch de
richtlijn noch artikel 8 Rome I voorzien in de toepassing van arbeidsregels uit het
ontvangstland. Met name deze situatie is voor deze studie van belang nu dit juist in de
wegtransportsector kan voorkomen.1289 De vangnetfunctie uit artikel 9 Rome I komt hier dan
van pas.1290
1057. De Handhavingsrichtlijn heeft de kans op een negatieve samenloop, paradoxaal
genoeg gelet op de sterk sociale inslag, versterkt. Zo voorziet het in een uitsluiting van
misbruiksituaties, bijvoorbeeld bij oneigenlijke detachering of postbusbedrijven (zie hierna
voor de criteria inzake), uit het regime van de Detacheringsrichtlijn, waarbij één en ander
wordt overgelaten aan artikel 8 Rome I. Meer specifiek bepaalt nummer 11 uit de considerans
van de Handhavingsrichtlijn dat in misbruiksituaties ‘terdege’ rekening gehouden moet
worden met Rome I.1291
1058. Op zich is een verwijzing naar Rome I in deze context best gek. De Handhavingsrichtlijn
beweegt zich, binnen de verschillende doelstellingen van de Detacheringsrichtlijn, immers
met name in het kader van de interne sociale concurrentieproblematiek, terwijl Rome I juist
op het punt van interne sociale concurrentie weinig te vertrouwen is (zie de vorige
hoofdstukken). In het geval artikel 8 Rome I niet leidt tot de aanmerking van het recht van het
ontvangstland, kunnen gedetacheerde werknemers zonder bescherming van dat rechtsstelsel
komen te zitten. Deze mogelijkheid wordt versterkt door de zaak Schlecker. Hoewel dit
opgevangen kan worden door de voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I, vormt het
ongecoördineerde karakter ervan een weinig aantrekkelijke oplossing en in sommige situaties
is het onduidelijk in hoeverre dat artikel in vangnetfunctie kan worden aangewend. Eén en
ander kan in bepaalde situaties de doelstellingen van de Handhavingsrichtlijn ondergraven.

1289

Zie hoofdstuk 7 voor artikel 8 Rome I in het wegtransport; zie hoofdstuk 10 voor de Detacheringsrichtlijn in
het wegtransport.
1290
Zie hoofdstuk 9.
1291
Vergelijk nog nr. 46 considerans Handhavingsrichtlijn waarin wordt verduidelijkt dat de richtlijn niet ziet op
het toepasselijk recht.
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1059. Dat toch is volstaan met een enkele verwijzing naar Rome I, zou wellicht verklaard
kunnen worden door het feit dat de zaak Schlecker toen nog maar heel recent was gewezen
en de consequenties hiervan wellicht niet helemaal helder waren. Zo stelde de Commissie zich
in die zaak nog op het standpunt dat wanneer is vastgesteld dat de arbeid gedurende lange
tijd hoofdzakelijk in één plaats is verricht, deze vaststelling doorslaggevend is voor de bepaling
van het toepasselijke recht bij langdurige detachering. Maar het Hof volgde dit dus expliciet
niet.
Wel werd de verwijzing naar Rome I in het wetgevingsproces rond de Handhavingsrichtlijn al
in twijfel getrokken. Zo waren sommige delegaties in de Raad al niet gerust op de, in de
context van de interne sociale concurrentieproblematiek, sociale waarborgen van Rome I en
werd o.a. voorgesteld, in plaats van te verwijzen naar Rome I, direct het recht van het
ontvangstland toe te passen. Anderen wilden Rome I in beginsel als uitgangspunt nemen maar
plakten daaraan een algemeen beginsel van gelijke behandeling tussen tijdelijke en lokale
werknemers binnen de grenzen van het feitelijke werkland.1292
1060. Voor de Belgische rechtspraktijk zal één en ander overigens weinig praktisch belang
hebben. In hoofdstuk 3 werd al opgemerkt dat het conflictenrecht in België niet zomaar
vogelvrij is en kan het met name in misbruiksituaties worden aangevuld met algemene
leerstukken inzake fraus omnia corrumpit en de wetsontduiking. Ook speelt het
terbeschikkingstellingsverbod een belangrijke rol. Indien in België bijvoorbeeld evident sprake
is van een misbruiksituatie, zoals een postbus, zal daarop veelal één van deze leerstukken
toegepast worden met als consequentie de integrale toepassing van het Belgische
arbeidsrecht.
1061. In Nederland ontbreken dergelijke leerstukken en is de Schlecker-correctie al eens
effectief toegepast geweest in de zaak Van den Bosch/Silo-Tank waarin, zeker gelet op de
feiten zoals deze in eerste aanleg vast kwamen te staan, sprake lijkt van een misbruiksituatie
waarop de Detacheringsrichtlijn volgens de criteria van de Handhavingsrichtlijn niet perse
toepasselijk zou hoeven zijn.
De niet-toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn kan in de Nederlandse rechtspraktijk
overigens ook nog in een andere situatie knellen. In de wegtransportcao wordt immers in de
scoperules afgestemd op de Nederlandse vestiging. Zoals in het vorige hoofdstuk werd
1292

Vergelijk Advies Comité van de Regio’s, De terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het
verrichten van diensten, Pb.C 17, 19 januari 2013, p. 67: ‘Indien artikel 3 van Richtlijn 96/71/EG of relevante
artikelen van deze richtlijn niet worden nageleefd, zal op de betreffende onderneming of werknemers de
wetgeving van toepassing zijn van de lidstaat waar de dienst wordt verricht. Alle betrokken werknemers worden
beschouwd als werknemers die gebruik maken van hun recht van vrij verkeer overeenkomstig artikel 45 VWEU.
De lidstaat van ontvangst kan dan onmiddellijk het bewijs opvragen dat de betrokken werknemers dezelfde
behandeling krijgen als de ingezetenen van de lidstaat wat de overeenkomstige arbeidsvoorwaarden en –
omstandigheden en de sociale rechten betreft, conform artikel 45 van het VWEU’. Hierdoor wordt feitelijk een
op het vrij verkeer van werknemers gebaseerde eenzijdige verwijzingsregel voorgesteld die Rome I in beginsel
buiten spel zet.
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vastgesteld, kan het van belang zijn dat de Detacheringsrichtlijn c.q. de omzettingswet
toepasselijk is op een bepaalde casus zodat deze scoperule uitgeschakeld kan worden.
Daarnaast stelt de zogenaamde ‘charterbepaling’ uit de Nederlandse cao zich voor de
toepasselijkheid afhankelijk van de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn. De niettoepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn kan hier dus paradoxaal genoeg negatief
uitpakken.
b. Onder de Wijzigingsrichtlijn
1062. De mogelijke conflictenrechtelijke consequenties van de verwijzing naar Rome I zijn
door de wetgever intussen ook opgemerkt. De Wijzigingsrichtlijn repareert één en ander door
bij de wijziging aan artikel 5 Detacheringsrichtlijn expliciet te bepalen dat lidstaten verplicht
zijn om, indien uit de criteria van artikel 4 Handhavingsrichtlijn volgt dat sprake is van misbruik,
aan de ‘gedetacheerde’ werknemers, minimaal de bescherming te waarborgen die voortvloeit
uit de Detacheringsrichtlijn (art. 1 lid 4 Wijzigingsrichtlijn).
Gelet op het feit dat Schlecker-correctie juist in het wegtransport tot een vanuit het oogpunt
van interne sociale concurrentie gebrekkig verwijzingsresultaat kan leiden, zonder dat de
Detacheringsrichtlijn als gevolg van de Handhavingsrichtlijn van toepassing kan zijn ingeval
van een misbruiksituatie, is het bijzonder spijtig dat deze correctie van de Wijzigingsrichtlijn
niet toegepast kan worden in het wegtransport.
B. VERHOUDING MET ROME I NA DE WIJZIGINGSRICHTLIJN – GEDEELTELIJKE UITSCHAKELING ROME I
1063. De Wijzigingsrichtlijn verandert één en ander ten aanzien van de verhouding tussen
Rome I en de Detacheringsrichtlijn: bij detacheringen die langer duren dan 12+6 maanden
wordt, op basis van het beginsel van de gelijke behandeling, het integrale arbeidsrecht van
het ontvangstland toepasselijk minus enerzijds de procedures, formaliteiten en voorwaarden
inzake de sluiting en beëindiging van de arbeidsovereenkomst, inclusief nonconcurrentiebedingen en anderzijds aanvullende pensioenschema’s (art. 1 lid 2 sub b
Wijzigingsrichtlijn). Het gaat dus om een soort ‘harde kern plus’.
1064. In dergelijke situaties zal artikel 8 Rome I bij > 12+6 maanden detacheringen in
uitgangspunt slechts relevant zijn ten aanzien de uitgesloten aspecten. Overigens ontbreekt
in de uiteindelijk overeengekomen Wijzigingsrichtlijn iedere verwijzing naar Rome I, hetgeen
illustratief is voor hetgeen hierboven werd aangehaald inzake het soms grofweg negeren, en
dus niet per ongeluk vergeten, van de link tussen de Detacheringsrichtlijn en Rome I (in casu
staat zonder meer vast dat de wetgever hier weet van heeft, gelet op o.a. het
Commissievoorstel inzake – zie hierna). Het enkele aanduiden of zelfs verduidelijkingen van
de link tussen beide instrumenten had, gelet op de interactie en het complementaire karakter,
minstens voor de hand gelegen.
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1065. Aan de hierboven opgenomen tabel moet in geval van de toepasselijkheid van de
Wijzigingsrichtlijn het volgende vakje worden toegevoegd (waarbij ervan wordt uitgegaan dat
Rome I blijft verwijzen, ondanks de inmiddels relatief lange duur, naar het herkomstland):
III.

Detachering van een lage lonen
land naar een hoge lonen land van
>12+6maanden
Rome I
WRichtlijn

DRichtlijn

Ongeacht of artikel 8 Rome I naar het herkomstland blijft wijzen, overruled de
Wijzigingsrichtlijn dus feitelijk artikel 8 Rome I ten opzichte van een groot deel van het
arbeidsrecht (zonder dat dit overigens expliciet als zodanig duidelijk wordt gemaakt, zie hierna
voor de wetgevingsgeschiedenis van deze bepaling en de verschillende opties die zijn
overwogen). Voor detacheringen die minder dan 12+6 maanden duren, blijft Rome I relevant
voor het toepasselijk arbeidsrecht minus de harde kern uit artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn.
Hetgeen in 2014 al bij de Handhavingsrichtlijn werd voorgesteld door verschillende delegaties
in de Raad, heeft het vier jaar later dan min of meer toch gehaald.
1066. Bij de berekening van de 12+6 maanden termijn is het overigens nog van belang erop
te wijzen dat indien sprake is van het vervangen van werknemers voor hetzelfde werk, de
verschillende detacheringsperioden van de individuele werknemers bij elkaar moeten worden
opgeteld, één en ander om omzeiling van de regeling te voorkomen (art. 1 lid 2
Wijzigingsrichtlijn).1293 In de verschillende individuele kortdurende detacheringsperioden die
tezamen tot 12+6 maand komen, is het een grote kans dat artikel 8 Rome I ook daadwerkelijk
telkens bij elke individuele arbeidsovereenkomst naar het herkomstland verwijst, en de
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Meer specifiek wordt in lid 2 verduidelijkt dat er bij de toepassing van lid 1, wanneer ter beschikking gestelde
werknemers op dezelfde plaats en voor hetzelfde werk worden vervangen, rekening moet worden gehouden
met de totale duur van de terbeschikkingstelling van de betrokken werknemers voor zover het werknemers
betreft die daadwerkelijk ten minste voor zes maanden ter beschikking worden gesteld’. Vergelijk nog artikel 4
lid 3 sub g Handhavingsrichtlijn. In het compromisvoorstel van de Raad van 9 juni 2017 werd nog voorgesteld dit
specifieke voorstel te schrappen. Zie Verslag van de Raad, interinstitutioneel dossier 2016/0070 (COD) 9882/17,
p. 5.

468

regeling hier dus een relatief grote impact kan hebben. Zoals Van Hoek al opmerkte, wordt
hierdoor het collectieve aspect van het arbeidsrecht meer benadrukt.1294
1067. In het wetgevingsproces rond de Wijzigingsrichtlijn is het lang in discussie geweest hoe
precies moet worden bepaald welk arbeidsrecht toepasselijk is na het verstrijken van 12+6
maanden termijn. Het uiteindelijk bereikte compromis heeft in dit proces, vanuit
conflictenrechtelijk oogpunt, behoorlijk verschillende gedaanten gekend.
1068. De Commissie verwees in het voorstel van de Wijzigingsrichtlijn immers expliciet naar
Rome I voor het vaststellen van het toepasselijk arbeidsrecht.1295 Allereerst stelde de
Commissie namelijk dat na het verstrijken van de termijn, in het voorstel overigens nog 24
maanden, ‘de lidstaat op het grondgebied waarvan een werknemer ter beschikking is gesteld
[wordt] geacht het land te zijn waarin hij of zij het werk gewoonlijk uitvoert.’ Vervolgens wordt
hiervoor in nummer 8 van de considerans verwezen naar Rome I:
‘Met het oog op de lange looptijd van bepaalde terbeschikkingstellingen is het noodzakelijk
vast te stellen dat wanneer de terbeschikkingstelling langer duurt dan 24 maanden, de
gastlidstaat wordt geacht het land te zijn waar het werk wordt uitgevoerd. Volgens het
beginsel van de Rome I-verordening is daarom het recht van de gastlidstaat van toepassing op
de arbeidsovereenkomst van die ter beschikking gestelde werknemers (…)’.

Verderop in hetzelfde nummer wordt hieraan toegevoegd:
‘Het doel is louter rechtszekerheid te creëren bij de toepassing van de Rome I-verordening in
een specifieke situatie zonder die verordening op een of andere manier te wijzigen. De
werknemer zal met name de bescherming en de voordelen van de Rome I-verordening
genieten.’

1069. Feitelijk komt het voorstel van de Commissie dus neer op een vooraf ingevuld
tijdelijkheidsbegrip bij de toepassing van artikel 8 Rome I bij detacheringen die worden gedekt
onder de Detacheringsrichtlijn. Zo wordt dus een soort speciale detacheringsregel binnen het
universele toepassingsbereik van Rome I gebracht. Hier zijn vanuit verschillende oogpunten
opmerkingen over te maken,1296 maar in het kader van deze studie beperk ik me ertoe op te
merken dat de Commissie er ondubbelzinnig van uit lijkt te gaan dat artikel 8 Rome I bij
langdurige detacheringen leidt tot de toepasselijkheid van het recht van het ontvangstland.
Hiermee miskent de Commissie de brede oriëntatie van artikel 8 Rome I en de in het verlengde
1294

Van Hoek, ‘Re-embedding the Transnational Employment Relationship’ 2016.
Zie verder voor een van de richtlijn uit conflictenrechtelijk oogpunt: Van Den Eeckhout, ‘Modellering van
internationaal privaatrecht’ 2016; Van Hoek, ‘Re-embedding the Transnational Employment Relationship’ 2016;
A. van Hoek, ‘Online shopping en detachering van werknemers – twee hoofdpijndossier op de grens van IPR en
interne markt’, NIPR 2017, p. 175-177; A. van Hoek, ‘Internationaal privaatrecht in/en de interne markt – het
blijft tobben?!’, NIPR 2016, p. 223-225; Van Overbeeke, ‘The Commission’s proposal to amend the Posting of
Workers Directive’ 2017, p. 178-194.
1296
Denk met name aan artikel 23 jo nr. 40 considerans Rome I waarin geen ruimte lijkt te worden gelaten voor
de voorgestelde onzelfstandige conflictregel. Zie voor een bespreking hiervan en andere merkwaardigheden van
dit voorstel: Van Overbeeke, ‘The Commission’s proposal to amend the Posting of Workers Directive’ 2017, p.
178-194.
1295
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daarvan, zoals bevestigd in de zaak Schlecker, relatief ruime beroepsmogelijkheid op de
correctieclausule van artikel 8 lid 4 Rome I waarmee van het gewoonlijk werkland kan worden
afgeweken.1297 Hoewel het ‘gevaar’ hiervan in combinatie met de in het voorstel tegelijkertijd
voorgestelde 24 maanden termijn in de meeste situaties nog mee kan vallen (gelet op de
binnen die periode reeds omgeslagen sociale zekerheid en belastingen), gaat dit voor de
wegtransportsector niet zonder meer op (zie hoofdstukken 6 en 71298).
1070. O.a. gelet op de verschillende perikelen die spelen rond een verwijzing naar Rome I, is
in het wetgevingsproces een aantal alternatieven voorgesteld. Zo heeft het Voorzitterschap
van de Raad twee suggesties gedaan waarin Rome I niet, of slechts zijdelings, wordt geraakt.
Enerzijds werd een onafhankelijke set van conflictregels voorgesteld, anderzijds werd een
vooraf bepaalde lijst van voorrangsregels geopperd die na 24 maanden toepasselijk zal zijn.1299
Op 9 juni 2017 stelde de Raad een compromisvoorstel voor waarin een voorkeur wordt
uitgesproken voor de Finse benadering. Dit hield o.a. in een integrale toepassing van het
arbeidsrecht van het ontvangstland, minus de nu reeds overeengekomen aspecten inzake de
sluiting en beëindiging van de arbeidsovereenkomst.1300
Op deze manier wordt Rome I met rust gelaten maar wordt er als het ware een ‘harde kern
plus’ gecreëerd voor de categorie gedetacheerde werknemer die langer dan 24 maanden is of
wordt gedetacheerd. Deze ontkoppeling met Rome I lijkt inderdaad het veiligst. De
beschermingsgedachte van artikel 8 Rome I stemt immers niet in de eerste plaats af op de
interne sociale concurrentieproblematiek (zie met name hoofdstukken 4, 5, 6 en 7).
1071. Het laatste Raadsvoorstel heeft nu dus in enigszins gewijzigde vorm een plaats
gekregen in de Wijzigingsrichtlijn. In vergelijking met het Commissievoorstel dat beoogde de
gehele brok van het arbeidsrecht van het ontvangstland via de schakel van artikel 8 Rome I
toepasselijk te maken, heeft de wetgever uiteindelijk dus gekozen voor een meer op maat
gemaakte oplossing. Het Europese conflictenrecht inzake arbeid begint in die zin meer en
meer te lijken op een soort ‘Matroesjka-model’: naar gelang de duur van de detachering
langer wordt, naar gelang de omvang van de toe te passen arbeidsregels van het
1297

Zie Van Den Eeckhout, ‘Modellering van internationaal privaatrecht’ 2016. De Commissie nam dit evenmin
in aanmerking bij de Handhavingsrichtlijn, maar ten opzichte daarvan zou nog gezegd kunnen worden dat de
zaak Schlecker toen nog relatief vers was en de Commissie wellicht nog niet op de hoogte kon zijn van de
eventuele conflictenrechtelijke implicaties ervan.
1298
In hoofdstukken 6 en 7 werd de zaak Schlecker besproken en de door het Hof daarin aangemerkte
‘belangrijke factoren’ bij de invulling van de correctieclausule uit artikel 8 lid 4 Rome I. O.a. moet de rechter
rekening houden met de plaats waar belasting op inkomen wordt afgedragen en het toepasselijke
socialezekerheidsstelsel. In situaties waarin de hoofdregels van deze rechtsgebieden van toepassing zijn, gelden
bij tijdelijke werkzaamheden plafonds van respectievelijk 183 dagen en 24 maanden. Daarna wordt aangeknoopt
bij het ‘tijdelijke’ werkland. In die zin kunnen deze factoren de onbepaalde tijdelijkheidsfictie van artikel 8 lid 2
Rome I nuanceren en zal de kans dat wordt afgeweken van het werkland na 24 maanden niet groot zijn.
Daarentegen gelden deze regels niet altijd in het wegtransport, dit geldt in het bijzonder voor de sociale
zekerheid waarin relatief veel belang wordt gehecht aan het woonlandbeginsel en de vestiging van de werkgever,
waarbij bovendien geen plafonds gelden.
1299
Council of the European Union, Presidency, 2016/0070 (COD), 14368/16, p. 10-16.
1300
Verslag van de Raad, interinstitutioneel dossier 2016/0070 (COD) 9882/17, p. 5.
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ontvangstland geleidelijk in schillen groter wordt. Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat het
domein van het arbeidsrecht zich in de Unie verder en verder onttrekt aan de Savigniaanse
greep van artikel 8 Rome I.
C. RESULTAAT: HET CONFLICTENRECHTELIJKE PLAATJE VAN DE UNIE IN HET DOMEIN VAN HET ARBEIDSRECHT
1072. De interactie tussen de Detacheringsrichtlijn en Rome I resulteert voor
grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten in de Unie in een conflictenrechtelijke
combinatie van enerzijds een in uitgangspunt Savigniaanse neutrale conflictregel uit artikel 8
Rome I die afstemt op de nauwste band met een anderzijds op het begunstigingsbeginsel
gebaseerde dwingende en eenzijdige oplegging van voorrangsregels van de feitelijke
werkplek. De Detacheringsrichtlijn onttrekt het domein van het arbeidsrecht feitelijk dus
verder aan de Savigniaanse greep erop in Rome I; een trend die verder wordt gezet met de
Wijzigingsrichtlijn.
1073. Overigens zou, puur conflictenrechtelijk gezien, ook geredeneerd kunnen worden dat
de harde kern van de richtlijn niet perse gezien hoeft te worden als een invulling van
voorrangsregels maar eerder vergelijkbaar is met mini bilaterale conflictregels.1301 In die zin
zou de verwijzingscategorie van de conflictregel slechts zijn vernauwd van de grote categorie
‘arbeidsovereenkomst’ naar de kleinere categorieën van bijvoorbeeld ‘minimumlonen’ en
‘arbeidstijden’. Vervolgens wordt aan die categorie de aanknopingsfactor van het tijdelijke
werkland geplakt. Anders dan bij voorrangsregels wordt onder de Detacheringsrichtlijn
immers niet geredeneerd vanuit de unilaterale toepassing van het eigen recht, maar wordt
bezien wat het tijdelijke werkland is en worden de bepalingen van dat land toegepast. Dit
kwalificeert niet als een zuiver unilaterale methode.
Het lijkt er echter op dat de Detacheringsrichtlijn niet de plicht oplegt aan een rechter om de
verkregen rechten uit buitenlandse bepalingen van de harde kern te respecteren (bv. een
EU13 rechter ten aanzien van een EU15 harde kern).1302/1303 Dit is nochtans wel een belangrijk
kenmerk van een bilaterale conflictregel: het verwijzingsresultaat wordt toegepast, of dit nu
buitenlands recht is of niet. In die zin lijkt de methode uit de Detacheringsrichtlijn dan ook
dichter aan te leunen bij de voorrangsregelleer. Wellicht kan best gesteld worden dat de
Detacheringsrichtlijn een genuanceerd unilateraal karakter heeft.
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Vergelijk F. Laagland, ‘Navigeren door het labyrint van grensoverschrijdende detachering’, ArA 2016, p. 7-8.
Zie in deze zin Van Hoek, Internationale mobiliteit van werknemers 2000, p. 546; Grusic, The European Private
International Law of Employment 2015, p. 370; G. Lodder, ‘Loon naar werken voor de EU arbeidsmigrant?’, NJB
2016, p. 2744-2752, met verwijzingen naar verder rechtsleer. Zie ook Comparative study PWD 2011, p. 145;
Complementary study PWD 2011, p. 80. Anders Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 153.
1303
In bepaalde omzettingswetgeving worden hiervoor extra bepalingen opgenomen. Zo leggen zowel de
Belgische als Nederlandse omzettingswetten inzake de Detacheringsrichtlijn aan de eigen rechters de plicht op
om de verkregen rechten uit de Detacheringsrichtlijn ten aanzien van voorrangsregels uit vreemde landen te
waarborgen. Hierna worden deze specifieke omzettingswetten besproken.
1302
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IV. INHOUD VAN DE DETACHERINGSRICHTLIJN
A. RECHTSGRONDSLAG EN DOELSTELLINGEN
1074. Als rechtsgrondslag van de Detacheringsrichtlijn is het vrij verkeer van diensten
gekozen.1304 De Handhavingsrichtlijn en Wijzigingsrichtlijn volgen hierin. Het doel van de
Detacheringsrichtlijn lijkt dan ook in de eerste plaats te zijn het bevorderen van het vrij verkeer
van diensten, hoewel in de considerans tegelijkertijd wordt gewezen op het garanderen van
eerlijke mededinging en rechten van werknemers.1305 Vertaalt naar de inhoud van de
Detacheringsrichtlijn komt het belang van het vrije dienstenverkeer met name tot uiting in het
feit dat er een zekere limiet wordt gesteld aan een ongebreidelde toepassing van
voorrangsregels, terwijl de belangen inzake de eerlijke concurrentie en
werknemersbescherming vooral tot uiting komen in de waarborg van een dwingende
(nationale scoperules uitschakelende1306) en minimale toepassing van bepaalde
voorrangsregels. Beide aspecten zijn coördinerend van aard.
De verschillende doelstellingen van de Detacheringsrichtlijn, die in uitgangspunten met elkaar
in tegenspraak lijken te zijn, leidt, in combinatie met het hoog normatieve karakter van het te
regelen onderwerp, tot het feit dat de richtlijn in wollige formuleringen is gehuld en het heden
ten dage fundamentele basisvragen onbeantwoord laat, zoals bijvoorbeeld de vraag naar het
al dan niet limitatieve karakter van de vastgestelde harde kern van voorrangsregels, maar ook
de vraag van de toepasselijkheid op de transportsector.
1075. De ‘eenzijdige’ rechtsgrondslag is veelvuldig bekritiseerd en in de rechtsleer en
lidstaten bestaat geen overeenstemming over het feit in hoeverre de bekommernissen van de
wetgever met de richtlijn eerder waren ingegeven vanuit het vrij verkeer van diensten, of dat
het instrument met name in de eerste plaats een sociale inslag heeft. Vanuit constitutioneel
oogpunt zou gesteld kunnen worden dat gelet op de in de jaren ’90 nog sterk op economische
aspecten gerichte Unie, de wetgever ook in uitgangspunt eerst het vrij verkeer van diensten
heeft beoogd te waarborgen.1307 Feitelijk vormde de versnippering van de interne markt als
gevolg van een uiteenlopende toepassing van voorrangsregels ook de aanleiding voor de
richtlijn. Het Hof lijkt dit te onderschrijven in de Laval-rechtspraak.1308 Houwerzijl wijst er in
dit verband nog op dat de keuze voor de rechtsgrondslag eigenlijk vooral een
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Zie ook nr. 1-4 considerans Detacheringsrichtlijn.
Nr. 5 considerans Detacheringsrichtlijn.
1306
Zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch 28 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457, JAR 2013, 159 (De Mooy), nr.
4.4.6.
1307
Alhoewel in het sectorspecifieke voorstel d.d. 31 mei 2017, ook nu in de door het Verdrag van Lissabon
ingerichte ruimere Unie, enkel en vooral het vrij verkeer van diensten voorop lijkt te staan. Zie uitvoerig het
volgende hoofdstuk.
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HvJ 18 december 2007, C-341/05, ECLI:EU:C:2007:809, ‘Laval’; HvJ 3 april 2008, C-346/06,
ECLI:EU:C:2008:189, ‘Rüffert’; HvJ 19 juni 2008, C-319/06, ECLI:EU:C:2008:350, ‘C./Luxemburg’.
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‘opportunistische achtergrond’ heeft gehad: op de korte termijn was een op het vrij verkeer
van diensten gebaseerde richtlijn de meeste haalbare optie.1309
Het is opvallend dat het primaire belang dat werd toegekend aan het vrije dienstenverkeer in
de Laval-rechtspraak, niet meer duidelijk terug komt in de meer recente Finse vakbond
zaak.1310 In de rechtsleer wordt met een beroep op deze zaak weleens gewezen op een
eventuele trendbreuk in de benadering van het Hof waarin sociale aspecten sterker
doorklinken.1311 Hierop kom ik later nog kort terug.
1076. Tijdens de onderhandelingen rond de Wijzigingsrichtlijn was de uitbreiding van de
rechtsgrondslag naar sociale doelstellingen een principieel standpunt van het Europees
Parlement.1312 In de amendementen werd expliciet een uitbreiding naar artikelen 151 jo 153
lid 1 sub a en b VWEU voorgesteld.1313 De Raad stak hier echter een stokje voor, waardoor de
enkelvoudige rechtsgrondslag op het vrije dienstenverkeer toch in contrast staat met de
algemene meer sociale oriëntatie van de Wijzigingsrichtlijn.
B. ARTIKEL 1 DETACHERINGSRICHTLIJN – TOEPASSINGSBIED
1077. Artikel 1 Detacheringsrichtlijn vormt de eerste scoperule van de in artikel 3 lid 1
Detacheringsrichtlijn besloten voorrangsregels.
1. Artikel 1 lid 1 Detacheringsrichtlijn – vrij verkeer van diensten, ‘op het grondgebied’ en
intra-Unierechtelijk
1078. Artikel 1 lid 1 Detacheringsrichtlijn luidt als volgt:
‘Deze richtlijn is van toepassing op in een lidstaat gevestigde ondernemingen die in het kader
van transnationale dienstverrichtingen, overeenkomstig lid 3, werknemers ter beschikking
stellen op het grondgebied van een lidstaat’.

Hieruit volgen drie criteria.
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Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p.108.
HvJ 12 februari 2015, C-396/13, ECLI:EU:C:2015:86, ‘Sähköalojen ammattiliitto’ (met name r.o. 30) ; Vergelijk
nog HvJ 17 november 2015, C-115/14, ECLI:EU:C:2015:760, ‘RegioPost’.
1311
V. Nunes, ‘Social dumping: Europees hof slaat linksaf’, TAO 2015, p. 48; M. Houwerzijl, ‘Aanmodderen in het
oog van de storm of navigeren met een sociaal kompas?’, TRA 2016, p. 1-2; A. Veldman, ‘Het minimumloonbegrip
in de Detacheringsrichtlijn – ruimte voor sociale bescherming’, NTER 2015, p. 328-333.
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Er werd hierbij verwezen naar de Laval-rechtspraak van het Hof en dat het daarom van belang is een
tegenwicht te bieden aan de rechtsgrondslag. Zie ook Advies Comité van de Regio’s, De terbeschikkingstelling
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, Pb.C 17, 19 januari 2013, p. 67.
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European Parliament, Draft Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the
Council amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996
concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, 2016/0070(COD).
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1079. Als eerst lijkt de activiteit te moeten vallen onder het vrij verkeer van diensten.1314 Ik
verwijs naar hoofdstuk 2 waarin deze aspecten worden besproken.
1080. Vervolgens is het van belang dat de detachering plaats vindt ‘op het grondgebied van
een lidstaat’, hetgeen goed past op de meestal vaste, in één lidstaat te verrichten,
werkzaamheden in de bouwsector, maar daarentegen voor de hoog mobiele
wegtransportsector interpretatievragen oplevert. Deze problematiek wordt in het volgende
hoofdstuk apart behandeld.
1081. Tot slot volgt uit de tekst dat het moet gaan om arbeidsmobiliteit van de ene naar de
andere lidstaat. Mobiliteit van of naar een derde land valt dus niet onder het
toepassingsgebied van de richtlijn. Wel bepaalt artikel 1 lid 4 Detacheringsrichtlijn, in
combinatie met nummer 18 uit de considerans, dat ondernemingen gevestigd in een derde
land geen gunstiger behandeling mogen krijgen dan in een lidstaat gevestigde
ondernemingen. Dit lijkt feitelijk neer te komen op een minimale toepassing van de harde kern
uit artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn, hetgeen eventueel vrijelijk aangevuld kan worden met
andere voorrangsregels.
2. De extra vereisten onder de Handhavingsrichtlijn voor het begrip ‘onderneming’
1082. De Handhavingsrichtlijn stelt nog extra vereisten inzake de ‘onderneming’. De richtlijn
maakt nu ondubbelzinnig duidelijk dat postbusbedrijven niet kwalificeren onder een
‘onderneming’ in de zin van de Detacheringsrichtlijn, waardoor dat arbeidsmodel uit het
toepassingsgebied van de Detacheringsrichtlijn valt.
1083. Meer specifiek is hier de door de Handhavingsrichtlijn ingevoerde indiciënlijst uit
artikel 4 Handhavingsrichtlijn van belang. In artikel 4 lid 2 en 3 Handhavingsrichtlijn wordt een
indiciënlijst gegeven die direct invloed heeft op de interpretatie van het begrip
‘gedetacheerde werknemer’ uit de Detacheringsrichtlijn (art. 1 en 2 Detacheringsrichtlijn).
Het begrip ‘gedetacheerde werknemer’ valt volgens de logica van de Handhavingsrichtlijn
uiteen in twee aspecten: enerzijds dient de onderneming daadwerkelijk substantiële
activiteiten te verrichten in het vestigingsland (art. 4 lid 2 Handhavingsrichtlijn), anderzijds
dienen de werkzaamheden werkelijk ‘tijdelijk’ te zijn (art. 4 lid 3 Handhavingsrichtlijn). De
achtergrond hiervan ligt in de aan de Handhavingsrichtlijn voorafgaande Comparative &
Complementary studies inzake de Detacheringsrichtlijn, waarin wordt opgemerkt dat
‘contentious cases often relate to situations which are not deemed to be ‘proper’ posting
because the worker does not normally work in another state than the host state, because the
employer is not genuinely established in another state or because an employment relationship
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Uit de Comparative study volgt overigens dat in de implementatiewetgeving van lidstaten dit vereiste
verschillend is geïmplementeerd, waarbij niet telkens het vrij verkeer van diensten als vereiste wordt gesteld.
Comparative study PWD 2011, p. 41.
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between employer and worker is missing’.1315 De indiciënlijst uit artikel 4 lid 2 en 3
Handhavingsrichtlijn lijkt o.a. aan deze situaties tegemoet te willen komen.1316 In de praktijk
in België werden deze criteria overigens reeds ver voor de uitvaardiging van de
Handhavingsrichtlijn toegepast.1317
1084. Overigens wordt de interpretatiewaarde van de indiciënlijst wel nog genuanceerd. In
artikel 4 lid 1 Handhavingsrichtlijn wordt bepaald dat de elementen zoals opgesomd in de
verdere leden 2 en 3 zijn bedoeld als hulp voor de bevoegde instanties bij het verrichten van
controles en in het geval zij redenen hebben te vermoeden dat een werknemer niet in
aanmerking komt voor de status van een gedetacheerde werknemer ex de
Detacheringsrichtlijn. Hierbij wordt nog verduidelijkt dat de elementen aanwijzingen zijn voor
de algemene beoordeling die moet worden verricht en dus niet los van elkaar kunnen worden
gezien.
In artikel 4 lid 4 Handhavingsrichtlijn wordt vervolgens het indicatieve en niet-limitatieve
karakter van de indiciënlijst onderstreept. Hierin wordt immers bepaald dat het niet naleven
van één of meerdere feitelijke elementen uit de lijst niet automatisch betekent dat er geen
sprake is van detachering. De beoordeling van de elementen dient te worden aangepast aan
elk specifiek geval, rekening houdend met de specificiteit van de situatie. In nummer 5 uit de
considerans Handhavingsrichtlijn wordt vervolgens wederom opgemerkt dat de lijst indicatief
en niet-limitatief is en dat het in het bijzonder niet verplicht moet zijn om bij elke detachering
aan elk element te voldoen. Wel benadrukt nummer 6 uit de considerans nog dat ondanks dat
rekening gehouden moet worden met de concrete omstandigheden van het geval, situaties
met dezelfde feitelijke elementen niet mogen leiden tot een verschillende juridische
beoordeling.
1085. Concreet ten aanzien van het begrip ‘onderneming’ wordt in artikel 4 lid 2
Handhavingsrichtlijn vereist dat de onderneming daadwerkelijk substantiële activiteiten
verricht in het herkomstland en luidt als volgt:
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Comparative study PWD 2011, p. 56.
Hiermee gaat de Handhavingsrichtlijn overigens minder ver dan in de Comparative & Complementary studies
is voorgesteld om frauduleuze situaties tegen te gaan. Om enerzijds een band tussen de onderneming en het
herkomstland en anderzijds een band tussen de werknemer en het herkomstland (of een land waar hij/zij
gewoonlijk werkt) te garanderen werd voorgesteld een weerlegbaar vermoeden te hanteren t.a.v. een aantal
vereisten. Indien voldaan wordt aan de vereisten (bv. de dubbele band zoals hierboven genoemd) dan zou een
weerlegbaar vermoeden bestaan dat sprake is van tijdelijke detachering, hetgeen door de werknemer of andere
relevante autoriteiten/vakbonden kan worden weerlegd en andersom, indien niet voldaan is aan de vereisten
zou het arbeidsrecht van het ontvangstland integraal toepasselijk moeten zijn, tenzij de werkgever op zijn/haar
beurt aantoont dat wel sprake is van tijdelijke detachering. Zie Complementary study PWD 2011, p. 76-78.
1317
Interview respondent FOD WASO 8 februari 2018; de beleidsdocumenten inzake zijn niet openbaar.
1316
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‘Om vast te stellen of een onderneming daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht,
andere dan uitsluitend intern beheer en/of administratieve activiteiten, voeren de bevoegde
instanties een algemene beoordeling uit van alle feitelijke elementen die, gedurende een
langere periode, kenmerkend zijn voor de activiteiten die een onderneming verricht in de
lidstaat waar zij is gevestigd en, zo nodig, in de lidstaat van ontvangst. Deze elementen kunnen
met name omvatten:
a) de plaats waar de onderneming haar statutaire zetel heeft en haar administratie wordt
verricht, waar zij kantoren heeft, belasting en socialezekerheidspremies betaalt, en waar zij,
indien van toepassing, overeenkomstig het nationaal recht een vergunning voor de uitoefening
van een beroep heeft of is ingeschreven bij kamers van koophandel of beroepsorganisaties; b)
de plaats waar gedetacheerde werknemers worden aangeworven en van waaruit ze worden
gedetacheerd; c) het recht dat van toepassing is op de overeenkomsten van de onderneming
met haar werknemers, enerzijds, en haar klanten, anderzijds; d) de plaats waar de
onderneming haar belangrijkste ondernemingsactiviteiten ontplooit en waar zij administratief
personeel heeft; e) het aantal overeenkomsten en/of de grootte van de omzet in de lidstaat
van vestiging, rekening houdend met onder andere de specifieke situatie van nieuwe
ondernemingen en kmo’s.’

In de volksmond gezegd ziet deze bepaling er dus (o.a.) op toe dat geen sprake is van een
postbusbedrijf. Overigens wordt in de met name correctionele rechtspraak in België aan de
vaststelling dat sprake is van een postbus veelal de consequentie verbonden dat geen sprake
is van een reële transnationale dienstverrichting of detachering ex de Detacheringsrichtlijn,
maar van een ‘volledig interne Belgische tewerkstelling’, waardoor de Belgische
arbeidswetgeving ‘voluit’ werking heeft.1318
1086. Ten aanzien van sub c merk ik nog op dat wellicht beter gesproken had kunnen worden
van het objectief toepasselijk recht dat van toepassing is op de overeenkomsten tussen de
onderneming en de werknemers. Zoals het er nu staat is het immers gemakkelijk te
manipuleren door een rechtskeuze uit te brengen, hetgeen het uitgangspunt vormt van artikel
8 Rome I (en zelfs de ‘hoeksteen’ vormt van Rome I zelf): ondanks het feit dat de rechtskeuze
wordt beperkt, vormt het gekozen recht de lex causae.
3. Artikel 1 lid 2 Detacheringsrichtlijn – uitsluiting van de transportsector zeevaart
1087. In artikel 1 lid 2 Detacheringsrichtlijn wordt het zeevarend personeel van
koopvaardijondernemingen uitgesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn. Deze
uitzondering werd ingevoegd als gevolg van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad in
1995. De wetgevingsgeschiedenis is tamelijk obscuur op dit punt. Over de uitzondering wordt
noch toelichting noch motivatie gegeven.
Houwerzijl wijst in dit verband op de verklaring van Polak: ‘Dat is ook zo’n sector waarvan vaak
gezegd wordt dat hij vooral wel moet kunnen blijven concurreren met Panama en de
Filippijnen. Als daar minimumlonen zouden worden opgelegd, is de Europese vloot helemaal
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Zie bijvoorbeeld Corr. Rb. West-Vlaanderen 25 mei 2016, S.574.10 BG.69.98.1231.15.
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ten dode opgeschreven, zo zegt men’.1319 Een enigszins dubbele houding van de Unie dus: om
zelf mondiaal te kunnen concurreren mag dan immers wel concurrentievoordeel worden
verkregen op basis van lage arbeidskosten.
1088. In 2006 stelt de Commissie vast dat een grote meerderheid van de lidstaten de
uitsluiting van artikel 1 lid 2 Detacheringsrichtlijn gerechtvaardigd acht, ‘given the specific
nature of the itinerant work done by this group of workers and the practical difficulties
associated with monitoring them’.1320
4. Artikel 1 lid 3 Detacheringsrichtlijn – drie typen van detachering
1089. Artikel 1 lid 3 Detacheringsrichtlijn onderscheidt drie typen van detachering en luidt:
‘Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in lid 1 bedoelde ondernemingen een van de
volgende transnationale maatregelen nemen:
a) een werknemer voor hun rekening en onder hun leiding op het grondgebied van een lidstaat
ter beschikking stellen, in het kader van een overeenkomst tussen de onderneming van
herkomst en de ontvanger van de dienst die in deze lidstaat werkzaam is, voor zover er
gedurende de periode van terbeschikkingstelling een dienstverband tussen de onderneming
van herkomst en de werknemer bestaat, of b) een werknemer op het grondgebied van een
lidstaat ter beschikking stellen van een vestiging of een tot hetzelfde concern behorende
onderneming, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een
dienstverband tussen de onderneming van herkomst en de werknemer bestaat, of c) als
uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst, een werknemer ter beschikking stellen van
een ontvangende onderneming die op het grondgebied van een lidstaat gevestigd is of er
werkzaamheden uitvoert, voor zover er gedurende de periode van terbeschikkingstelling een
dienstverband tussen het uitzendbureau of de onderneming van herkomst en de werknemer
bestaat’.1321

1090. Het type detachering van sub a stond centraal in de Rush Portuguesa casus, waarbij
een bouwonderneming uit de ene lidstaat met de aldaar in dienst zijnde werknemers tijdelijk
bouwwerkzaamheden verricht in de andere lidstaat.1322 In het oorspronkelijke voorstel van de
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Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 120.
Commission working document PWD 2006, p. 12.
1321
Uit de Comparative study PWD 2011, p. 31-33 en Complementary study PWD 2011, p. 50-66 volgt dat er een
tweedelig tussen lidstaten kan worden gemaakt ten aanzien van het precies en minder precies overnemen van
deze scoperule, waarbij het erop lijkt dat de groep waarin de scoperules nauw of letterlijk zijn overgenomen
groter is. België behoort tot de groep waarin de scoperule minder precies is overgenomen. Gelet op de huidige
WagwEU na 1 januari 2018 kan gezegd worden dat Nederland een tussencategorie vormt: enerzijds wordt
aangeleund tegen de scoperules van de Detacheringsrichtlijn waar bijvoorbeeld het onderscheid tussen de drie
typen van detachering wordt gevolgd, anderzijds lijken de scoperules tamelijk ruimer dan de Detacheringsrichtlijn
(zie hierna).
1322
In Nederland is het minder gewoon om ten aanzien van de grensoverschrijdende aanneming van werk te
spreken van detachering. Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 125. In België past dat begrip beter. In de
richtlijn wordt overigens telkens officieel gesproken van ‘terbeschikkingstelling’, hetgeen in België, in de
woorden van Jorens, ‘eerder een ‘negatieve, verboden’ connotatie, daar hier immers door een derde, de
werkgever/gebruiker, gedeeltelijk gezag wordt uitgeoefend over een werknemer wat in principe verboden is’.
Jorens, Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten 2009, p. 3.
1320
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Commissie was sprake van een veel eenvoudiger formulering, waarbij slechts werd gesproken
van detachering in de uitvoering van een overeenkomst zonder verdere specificaties.1323 O.a.
als gevolg van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad uit 1996 is verduidelijkt dat het
moet gaan om een detachering in het kader van een overeenkomst tussen de onderneming
van herkomst en de ontvanger van de dienst die in de lidstaat van tijdelijke werkzaamheden
werkzaam is. Dit punt is o.a. belangrijk voor de hierna te bespreken toepasselijkheid van de
richtlijn op de wegtransportsector.
1091. Sub b ziet kort gezegd op intra-concern detachering.1324 De achtergrond hiervan is af
te leiden uit het voorstel van de Detacheringsrichtlijn, waarin de Commissie opmerkt dat het
niet opnemen van sub b
‘de gehele richtlijn zinloos zou kunnen maken. In dat geval zou een onderneming, teneinde de
naleving van de richtlijn te ontlopen, ermee kunnen volstaan een vestiging of een
dochteronderneming in een andere lidstaat te openen en enkele van haar werknemers bij deze
vestiging of dochteronderneming onder te brengen. Krachtens het (…) EVO [toev. FvO] en het
internationaal privaatrecht mag de van toepassing zijnde wetgeving in dat geval de wetgeving
van het land van herkomst zijn’.1325

Hoewel eraan getwijfeld kan worden in hoeverre het EVO in dat geval leidt tot het recht van
het land van herkomst (in casu bedoeld de vestigingsplaats van de onderneming),1326 de
rechtskeuze daargelaten, duidt dit overigens op een tamelijk ruimhartige interpretatie van het
begrip ‘onderneming’ en lijkt het er strikt genomen zelfs op dat een postbus hieraan zou
kunnen voldoen. De Handhavingsrichtlijn neemt evenwel elke twijfel inzake weg (zie
hierboven).
1092. Sub c regelt in de eerste plaats detachering via uitzendbureaus. Daarnaast omvat het
ondernemingen die zich niet perse toeleggen op het ter beschikking stellen van arbeid, maar
dit de facto wel doen.1327 Bij dit type van detachering (via uitzendbureau dan wel een
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Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 20: ‘gedurende de tenuitvoerlegging van een overeenkomst voor de
uitvoering van werken of diensten een werknemer op het grondgebied van een lidstaat detacheert ten behoeve
of onder leiding van die onderneming’.
1324
Zie uitgebreid C. van Lent, Internationale intra-concernmobiliteit, Deventer, Kluwer 2000.
1325
Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 14.
1326
Ook onder het EVO gaat het in hoofdzaak om het ‘nauwst verbonden recht’, hetgeen wellicht niet leidt tot
een aanduiding van het recht van het land van de vestiging zoals beschreven in het voorbeeld van de Commissie.
1327
AG Bot onder de zaak Vicoplus gaf een verhelderend voorbeeld van een ICT onderneming die, afhankelijk van
de specifieke detacheringsomstandigheden, dan wel onder artikel 1 lid 3 sub a, dan wel onder sub c
Detacheringsrichtlijn valt. Bij sub a zou het kunnen gaan om de situatie dat de onderneming zijn personeel
tijdelijk naar een onderneming in een andere lidstaat stuurt om hun ontwikkelde ICT programma aldaar te
installeren. Het doel is hier het verrichten van ICT diensten. Bij sub c kan het vervolgens gaan om een
overeenkomst waarin de onderneming zich verbindt gedurende een jaar zijn personeel naar een onderneming
in een andere lidstaat te sturen om aldaar te werken aan de ontwikkeling van elektronische spellen. De
detacherende onderneming ontvangt hiervoor elke maand een bedrag van de inlenende onderneming, berekend
op basis van een vast tarief per werknemer en per werkdag. Het doel is hier dat de inlenende onderneming over
personeel kan beschikken. Indien de gedetacheerde werknemers hun taken ook uitoefenen onder leiding en
gezag van de inlenende onderneming kan zeker gesproken worden van detachering in de zin van sub c. Conclusie
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algemene onderneming) is in de regel sprake van een overeenkomst tot het leveren van arbeid
an sich. Dit verschilt met name ten opzichte van de sub a detachering, waarbij het immers in
uitgangspunt gaat om een overeenkomst tot het leveren van diensten.1328
1093. De Wijzigingsrichtlijn voegt nog een paragraaf toe aan de sub c detachering, waarin de
zogenaamde ‘doorleen’-detachering wordt aangepakt (art. 1 lid 1 Wijzigingsrichtlijn). Hiermee
wordt bijvoorbeeld een situatie bedoeld waarin een werknemer binnen een bepaalde lidstaat
door een uitzendbureau aan een onderneming ter beschikking wordt gesteld, waarbij die
inlenende onderneming de werknemer vervolgens grensoverschrijdend ter beschikking stelt
aan een ander bedrijf of andere vestiging. In de praktijk was enige onduidelijkheid ontstaan
over de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn in een dergelijke situatie. De
Wijzigingsrichtlijn bepaalt nu dat het uitzendbureau in een doorleen-detachering wordt
geacht de werknemer te hebben gedetacheerd naar het buitenland en kan in het verlengde
daarvan aansprakelijk worden gehouden voor de correcte toepassing van de nieuwe
Detacheringsrichtlijn en de Handhavingsrichtlijn op de gedetacheerde werknemers.
1094. Met name ten opzichte van sub c detachering zijn vraagtekens gezet bij het invoegen
ervan in de richtlijn.1329 In veel lidstaten is/was uitzendarbeid verboden of aan strenge
beperkingen onderhevig, waaronder ook in België.1330/1331 Het Hof erkent dit bijzondere
karakter eveneens. Al in de zaak Rush Portuguesa lijkt het Hof een voorbehoud te maken voor
uitzendarbeid ten aanzien van de vraag in hoeverre een tijdelijke uitzendkracht toetreedt tot
de arbeidsmarkt van een land.1332 Dit is later doorgezet en kwam tot een hoogtepunt in de

AG Bot van 9 september 2010, C-307/09, C-309/09, ECLI:EU:C:2010:510, ‘Vicoplus’. Vergelijk HvJ 18 juni 2015, C586/13, ECLI:EU:C:2015:405, ‘Martin Meat’.
1328
Vergelijk nr. 4 uit de considerans Detacheringsrichtlijn. In de Engelse taalversie van de Detacheringsrichtlijn
wordt ten aanzien van artikel 1 lid 3 subs a en b gesproken van ‘posting’, maar onder sub c gerefereerd aan ‘hire
out’. Tussen de typen van sub a en b kan ook het nodige onderscheid worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het
feit dat expats (die in de regel vallen onder sub b) tamelijk andere belangen hebben dan werknemers die actief
zijn in het lagere segment van de arbeidsmarkt (die wellicht eerder vallen onder sub a (en c)). Het kan afgevraagd
worden of het samenvoegen van deze verschillende groepen verstandig is geweest. Zie Houwerzijl, De
Detacheringsrichtlijn 2005, p. 125.
1329
Houwerzijl merkt nog op dat de richtlijn ‘veel verder [gaat] dan de arresten’ omdat hierdoor ook het
detacheren van legaal in een lidstaat verblijvende derdelands uitzendkrachten mogelijk wordt gemaakt.
Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 142.
1330
Denk aan enerzijds het terbeschikkingstellingsverbod (hoofdstuk 3) en anderzijds de algemene
vergunningplicht die ook geldt voor buitenlandse bedrijven.
1331
De Detacheringsrichtlijn verplicht overigens niet tot een wettelijke erkenning van het bestaan van
uitzendbureaus, noch doet het afbreuk aan speciale wetgeving op dat terrein. Zie nr. 19 considerans
Detacheringsrichtlijn.
1332
HvJ 27 maart 1990, C-113/89, ECLI:EU:C:1990:142, ‘Rush Portuguesa’, r.o. 17.
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zaak Vicoplus.1333 Uit die zaak kan opgemaakt worden dat de uitzendkracht onder
omstandigheden wel een beroep toekomt op het vrij verkeer van werknemers. 1334
Ondanks de opname van deze vorm van detachering in de Detacheringsrichtlijn, geeft de
richtlijn in lijn met deze rechtspraak ook rekenschap van het bijzondere karakter van
uitzendarbeid. Zo zijn de hierna te bespreken facultatieve uitzonderingen ten aanzien van het
moeten garanderen van loon en vakantiegeld bij kortdurende detachering of detachering van
geringe omvang niet opengesteld ten aanzien van uitzendkrachten (art. 3 leden 3, 4 en 5
Detacheringsrichtlijn). Daarnaast gelden bijzondere bepalingen ten aanzien van
uitzendkrachten in artikel 3 lid 1 sub d en artikel 3 lid 9 Detacheringsrichtlijn op basis waarvan
het o.a. mogelijk is voor lidstaten om te bepalen de harde kern bescherming van artikel 3 lid
1 Detacheringsrichtlijn uit te breiden tot eventueel een totaal gelijke behandeling met
werknemers uit het feitelijke werkland.1335/1336 De Wijzigingsrichtlijn schaft het facultatieve
karakter hiervan af. Onder expliciete verwijzing naar artikel 5 Richtlijn 2008/105 wordt op
ontvangstlanden nu de verplichting gelegd gelijke arbeidsvoorwaarden tussen lokale
werknemers en uitzendkrachten te waarborgen (art. 1 lid 2 Wijzigingsrichtlijn).1337 O.a. gelet

1333

HvJ 10 februari 2011, C-307/09, C-309/09, ECLI:EU:C:2011:64 ‘Vicoplus’. In dit arrest gaf het Hof tevens
criteria waaraan voldaan moet zijn om te kunnen spreken van detachering in de zin van sub c. 1. Er moet een
dienstverband blijven bestaan tussen het uitzendbureau of de onderneming van herkomst; 2. De verplaatsing
van de werknemers naar een andere lidstaat moet het doel zijn van de dienstverrichting; 3. De werknemers staan
onder leiding en toezicht van de inlenende onderneming. Met deze laatste twee criteria onderscheidt sub c zich
van sub a. Zie voor dit onderscheid nog uitvoerig: HvJ 18 juni 2015, C-586/13, ECLI:EU:C:2015:405, ‘Martin Meat’.
1334
Zie Houwerzijl, ‘Het arrest Vicoplus’ 2011.
1335
Houwerzijl merkt op dat art. 3 lid 1 sub d Detacheringsrichtlijn het mogelijk maakt om naast de harde kern
ook (alle) andere voorwaarden uit het werkland op de gedetacheerde uitzendkrachten van toepassing mogen
worden verklaard en dat dit ertoe kan leiden dat op gedetacheerde uitzendkrachten het werklandbeginsel
volledig van toepassing is. Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 137.
1336
Richtlijn 2008/104 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende
uitzendarbeid, Pb. L 327 van 5.12.2008, p. 9 (hierna: de Uitzendrichtlijn) heeft deze waarborg vervolgens
ingevoerd op nationaal niveau: werknemers en uitzendkrachten dienen in principe gelijk behandeld te worden
met betrekking tot een aantal essentiële arbeidsvoorwaarden (waaronder de beloning). De Commissie merkt
hierover in het voorstel van de Uitzendrichtlijn het volgende op: ‘This proposal for a directive is intended to clarify
and harmonise the conditions for posting workers at national level. At the same time, it can be seen as an
extension of arrangements already in force for transnational posting of temporary workers. In a proper internal
market, it is only logical for the rules for posting temporary workers to be aligned with each other, irrespective
of whether a posting is national or transnational. Finally, it should be made clear that this proposal for a directive
does not in any way alter the scope of, or the possibilities for exemptions from, the directive on the posting of
workers’. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de arbeidsvoorwaarden
van uitzendkrachten, COM(2002), 149. Zie ook Europees Parlement, Posting of Workers Directive – current
situation and challenges 2016, p. 25. Artikel 3 lid 9 Detacheringsrichtlijn laat het vervolgens toe dit toe te passen
op buitenlandse uitzendkrachten.
1337
België voorzag hier al in. Vergelijk artikel 10 van de Wet van 24 juli 1987; Cao van 11 oktober 2011 betreffende
het omgaan met migrerende uitzendkrachten, Paritair Comité Uitzendarbeid nr. 332, algemeen verbindend
verklaard bij Koninklijk Besluit van 20 februari 2013, BS 30 mei 2013, 34712. Zie specifiek t.a.v. het kwalificeren
van de Wet van 24 juli 1987 als voorrangsregel: Arbh. Brussel 13 juli 2011, RW 2012-13, 834. Zie voor Nederland:
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs van 14 mei 1998 (Waadi), Stb. 1998, zoals laatstelijk gewijzigd
bij Stb. 2017, 484. Artikel 8 Waadi voorziet in een gelijke behandelingsnorm, waarvan bij cao’s kan worden
afgeweken. Zoals Houwerzijl opmerkt kan het, gelet daarop, lastig zijn om in Nederland de exacte
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden op uitzendkrachten vast te stellen. In het algemeen wordt uitgegaan
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hierop kan het relevant zijn onder welk van de subleden de specifieke arbeidsmobiliteit is
onder te brengen.1338/1339
1095. Als gemene deler ten aanzien van de drie subleden geldt tot slot dat de
dienstbetrekking tussen de gedetacheerde werknemer en de onderneming van herkomst (dus
de oorspronkelijke werkgever) moet blijven bestaan. Een belangrijk element hierbij is dat
sprake blijft van een gezagsverhouding, waarvan de invulling afhankelijk van het
detacheringstype kan variëren.1340
5. De invoeging van artikel 1 lid 5 Detacheringsrichtlijn
1096. De Wijzigingsrichtlijn voegt een vijfde lid toe aan artikel 1 Detacheringsrichtlijn (art. 1
lid 1 Wijzigingsrichtlijn). Hierin wordt bepaald dat de Detacheringsrichtlijn op geen enkele
wijze af kan doen aan de fundamentele rechten inzake o.a. het stakingsrecht en andere
collectieve acties, zoals deze worden geregeld in het nationale recht van lidstaten. Dit kan
gezien worden als een (eerder symbolische) poging tegemoet te komen aan de felle kritiek die
ontstond na de zaak Laval.
C. ARTIKEL 2 LID 1 DETACHERINGSRICHTLIJN – DE TER BESCHIKKING GESTELDE WERKNEMER
1097. Artikel 2 lid 1 Detacheringsrichtlijn biedt de tweede scoperule voor de in artikel 3 lid 1
Detacheringsrichtlijn vastgelegde voorrangsregels. Het voorziet in een definitie van een ‘ter
beschikking gestelde werknemer’:
‘iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een
lidstaat die niet de staat is waar die werknemer gewoonlijk werkt’.

Hieruit volgen ten opzichte van artikel 1 Detacheringsrichtlijn twee aanvullende criteria: 1.
‘een bepaalde periode’ en 2. een ander gewoonlijk werkland.

van de Waadi als voorrangsregel. Zie M. Houwerzijl, ‘Commentaar op Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie’, Arbeidsrecht thematisch 2017, p. 24.
1338
Houwerzijl bepleit vanuit de doelstelling van werknemersbescherming van de richtlijn dat bij een situatie die
valt onder meerdere detacheringsvormen voor de meest beschermende optie moet worden gekozen.
Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 125.
1339
Dit heeft ook doorwerking op meer publiekrechtelijke regelgeving inzake. Zie bijvoorbeeld: HvJ 10 februari
2011, C-307/09, C-309/09, ECLI:EU:C:2011:64, ‘Vicoplus’. Zie ook HvJ 18 juni 2015, C-586/13, ECLI:EU:C:2015:405,
‘Martin Meat’. Hoewel geïntimeerde zich beroept op artikel 1 lid 3 sub a Detacheringsrichtlijn, was de
Oostenrijkse inspectie van mening dat sprake is van detachering (of: uitzending) ex artikel 1 lid 3 sub b
Detacheringsrichtlijn en legde geïntimeerde een boete van maar liefst €700.000,- op wegens het niet bekomen
van een tewerkstellingsvergunning.
1340
Zie uitvoerig over de invulling van de gezagsverhouding en het instructierecht van uit- en inlenende
ondernemingen: HvJ 18 juni 2015, C-586/13, ECLI:EU:C:2015:405, ‘Martin Meat’ en ook de Conclusie van AG
Sharpston van 15 januari 2015, C-586/13, ECLI:EU:C:2015:15.
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1. ‘Gedurende een bepaalde periode’ in de zin van de Detacheringsrichtlijn
a. Algemeen
1098. Uit het begrip ‘gedurende een bepaalde periode’ is een aantal aspecten af te leiden.
Ten eerste wordt het begrip niet vooraf kwantitatief ingevuld met enig vooraf bepaalde
termijn. Het is hierbij interessant dat het begrip zich strikt gezien niet lijkt te beperken tot
situaties die van voorbij gaande aard zijn. Dit kan van belang zijn voor bepaalde
werkzaamheden in het internationale wegtansport. Denk aan een bilaterale transportoperatie
waarbij sinds jaar en dag tussen een EU15 en EU13 standplaats op regelmatige wijze heen en
weer wordt gependeld door chauffeurs in dienst van een EU13 transportbedrijf, alwaar
chauffeurs ook volledig zijn ingebed.
Het begrip ‘gedurende een bepaalde periode’ lijkt zich niet te verzetten tegen een toepassing
op deze kleinere arbeidsprestaties die regelmatig en eigenlijk dus gewoonlijk, doch telkens
(heel) tijdelijk, worden uitgevoerd op EU15 grondgebied. Dit volgt ook uit het dienstenbegrip
ex artikel 56 VWEU en het feit dat het Hof ter afscheiding van het vrij verkeer van diensten
van het vrij verkeer van vestiging heeft geoordeeld dat het tijdelijke karakter ‘niet enkel aan
de hand van de duur van de dienst [moet, toev. FvO] worden beoordeeld, doch tevens aan de
hand van de frequentie, de periodiciteit of de continuïteit ervan.’1341 Dit sluit volgens het Hof
niet uit dat een dienstverrichter een zekere infrastructuur heeft in het ontvangstland, zoals
een kantoor. Het Hof heeft dit in latere zaken meerdere malen herhaald.1342 In dezelfde geest
werd het vrij verkeer van diensten toegepast op de tijdelijke en snel wisselende, doch
regelmatig verrichtte, werkzaamheden in de zaak Mazzoleni. In die zin lijkt het ‘tijdelijkheids’begrip uit de Detacheringsrichtlijn zich dus niet te verzetten tegen een toepassing op
dergelijke (heel) tijdelijke, doch regelmatig uitgevoerde werkzaamheden in de hierboven
aangestipte bilaterale transportcasus.
1099. De andere kant van de medaille is dat het ontbreken van een tijdelijkheidsplafond ten
aanzien van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld grotere arbeidsprestaties binnen het
grondgebied, behoorlijk kan gaan steken vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie.
In dat verband merkt de Commissie ook op dat het ‘verschil in behandeling gedetacheerde
werknemers (kernbescherming) en migrerende werknemers (gelijke behandeling) (…) alleen
te rechtvaardigen [is] als de detachering van tijdelijke aard is’.1343 Het is dan de vraag waar de
limiet dan moet worden gesteld. In hoeverre kan hierbij alsnog belang worden gehecht aan
de kwantitatieve duur van de detachering en welke andere factoren spelen hier een rol? In
dit verband heeft de Handhavingsrichtlijn beoogt in criteria te voorzien.

1341

HvJ 30 november 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, ‘Gebhard’, r.o. 27.
Zie bijvoorbeeld HvJ 13 februari 2003, C-131/01, ECLI:EU:C:2003:96, ‘C./Italië’, r.o. 22; HvJ 11 december 2003,
C-215/01, ECLI:EU:C:2003:662, ‘Schnitzer’, r.o. 28.
1343
Werkdocument Commissie samenvatting effectbeoordeling handhavingsrichtlijn 2012, p. 7. Zie voor de
maatstaf van het gelijkheidsbeginsel Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005.
1342
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1100. Artikel 4 lid 3 Handhavingsrichtlijn ziet op de beoordeling van de vraag in hoeverre
sprake is van tijdelijkheid en luidt als volgt:
‘Om te beoordelen of een gedetacheerde werknemer tijdelijk zijn of haar werkzaamheden
verricht in een andere lidstaat dan die waar hij of zij gewoonlijk werkt, moeten alle feitelijke
elementen die voor dat werk kenmerkend zijn, alsmede de situatie van de werknemer worden
onderzocht. Deze elementen kunnen met name omvatten:
a) het werk wordt voor een bepaalde periode verricht in een andere lidstaat; b) de datum
waarop de detachering begint; c) de detachering vindt plaats in een andere lidstaat dan die
waar of van waaruit de gedetacheerde werknemer gewoonlijk zijn of haar arbeid verricht in
de zin van Verordening (EG) nr. 593/2008 (Rome I) en/of het Verdrag van Rome; d) de
gedetacheerde werknemer keert na de beëindiging van de werkzaamheden of de
dienstverrichting waarvoor hij of zij was gedetacheerd, terug naar de lidstaat van waar hij of
zij is gedetacheerd, of waar hij of zij wordt geacht weer te gaan werken; e) de aard van de
activiteiten; f) de werkgever die de werknemer detacheert, zorgt voor het vervoer, de kost en
inwoon of accommodatie of dat deze door hem wordt terugbetaald en waar dit het geval is,
op welke wijze hierin is voorzien of op welke manier dit wordt terugbetaald; g) alle eerdere
tijdvakken waarin dezelfde of een andere (gedetacheerde) werknemer de betrokken
werkzaamheden heeft verricht.’1344

1101. Hieruit blijkt dat zowel de duur van de werkzaamheden (sub b) als de partijbedoeling
(sub d en indirect sub c) belangrijk zijn. Het is interessant dat met deze lijst expliciet een link
wordt gelegd met de interpretatie van begrippen uit Rome I. Hoewel lang onduidelijkheid
bestond in hoeverre de begrippen uit de Detacheringsrichtlijn en Rome I parallel konden
worden uitgelegd,1345 lijkt de Handhavingsrichtlijn dit nu tot op zekere hoogte voor te
1344

Ten aanzien van dit artikellid hebben het Europees parlement, de Raad en de Commissie nog een
gezamenlijke verklaring gedaan, die te vinden is op de laatste pagina van de Handhavingsrichtlijn zoals
gepubliceerd in het publicatieblad: ‘Het feit dat een werkzaamheid die tijdelijk is toegewezen aan de gedetacheerde
werknemer om zijn werk te verrichten met het oog op het verrichten van diensten al dan niet in eerdere tijdvakken is
verricht door dezelfde of een andere (gedetacheerde) werknemer vormt slechts één van de mogelijke elementen
waarmee in geval van twijfel rekening gehouden moet worden bij een algemene beoordeling van de feitelijke situatie.
Het loutere feit dat het één van die elementen kan zijn, mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als een
verbod op een mogelijke vervanging van de gedetacheerde werknemer door een andere gedetacheerde werknemer
of als beletsel voor een dergelijke vervanging, welke, met name, inherent kan zijn aan diensten die seizoens- of cyclus
gebonden of van repetitieve aard zijn.’
1345
De onduidelijkheid cirkelt rond het feit dat beide instrumenten verschillend van aard zijn en andere
doelstellingen hebben. In het verlengde daarvan wordt in beide instrumenten op bepaalde punten ook
daadwerkelijk verschillende terminologie gehanteerd. Hoewel in beide Nederlandse versies gesproken wordt van
‘gewoonlijk werken’, wordt in de Engelse versies enerzijds gesproken van ‘normally works’ (Detacheringsrichtlijn)
en anderzijds ‘habitually carries out his work’ (Rome I). In het Frans wordt, net als in het Nederlands, in beide
versies gewezen op ‘habituellement’. In het Duits wordt, net als in het Engels, enerzijds gewezen op
‘normalerweise arbeitet’ (Detacheringsrichtlijn) en anderzijds ‘gewöhlich seine Arbeit verrichtet’ (Rome I).
Daarnaast lijkt de arbeidsovereenkomst onder Rome I meer centraal te staan dan bij de Detacheringsrichtlijn,
hetgeen past in het op private partijen georiënteerde karakter van Rome I: volgens artikel 8 Rome I moet het
gaan om gewoonlijke werkzaamheden verricht ‘ter uitvoering van de overeenkomst’. In de Detacheringsrichtlijn
wordt niet gesproken van enige overeenkomst, maar wordt meer algemeen gewezen op een land waar de
werknemer de werkzaamheden gewoonlijk verricht. Dit lijkt op de regeling inzake de sociale zekerheid. In een
iets andere context wees de Commissie bij de omzetting van het EVO naar Rome I ook op de verschillen tussen
Rome I en de Detacheringsrichtlijn: ‘Aangezien het gaat om twee teksten met een verschillend oogmerk, is het
perfect denkbaar dat beide hun eigen terminologie blijven gebruiken.’ Groenboek omzetting EVO naar Rome I
2002, p. 42.
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schrijven.1346 Dit kan worden terug geleid tot de o.a. aan de Handhavingsrichtlijn ten grondslag
liggende Comparative & Complementary studies uit 2011 waarin Van Hoek en Houwerzijl
vanuit het oogpunt van werknemersbescherming een dergelijke parallelle interpretatie
voorschrijven: ‘the Posting of Workers Directive can and should not be read in isolation from
Article 8 Rome I’. Hierbij werd voornamelijk gedoeld op de gelijksoortige begrippen van het
gewoonlijke werkland, waarbij in artikel 8 Rome I, meer nog dan in de Detacheringsrichtlijn,
een zekere band met het herkomst wordt vereist. Een overheveling hiervan naar de
Detacheringsrichtlijn, zou misbruiksituaties kunnen tegengaan. Eén en ander wordt bij de
bespreking van het vereiste inzake het gewoonlijk werkland nog besproken.
1102. Ten aanzien van het begrip ‘tijdelijkheid’ geldt derhalve een mix van elementen inzake
zowel de duur en de partijbedoeling, waarbij het feit dat geen tijdelijkheid kan worden
aangenomen via Rome I een indicatie is dat er ook geen tijdelijkheid is ex de
Detacheringsrichtlijn. Gelet op de ruimte die blijft bestaan in het beoordelingskader van de
Handhavingsrichtlijn, geldt deze parallelle interpretatie echter tot op zekere hoogte. Dit lijkt
in overeenstemming met de verschillende aard en doelstellingen van beide instrumenten,
waarbij het vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie link kan zijn te veel aan te
schuren bij het op individuele partijbelangen georiënteerde Rome I.
1103. Vervolgens rijst de aan de hierboven besproken vraag van maximale invulling
spiegelbeeldige vraag of het tijdelijkheidsbegrip uit de Detacheringsrichtlijn enige minimale
vereisten stelt. Met andere woorden: ziet het tijdelijkheidsbegrip ook op de heel tijdelijke
werkzaamheden in het wegtransport, zoals bijvoorbeeld de kortdurende werkzaamheden in
bilaterale-, crosstrade- en cabotageoperaties? Gelet op het feit dat de richtlijn eigenlijk
specifiek met het oog op de bouwsector is geschreven, impliceert dit dat wordt gedoeld op
werkzaamheden die toch enige periode duren. Daarentegen worden in de richtlijn geen
enkele tijdsdrempels gehanteerd en wordt in nummer 14 van de considerans van de
Detacheringsrichtlijn verduidelijkt dat de harde kern van het tijdelijke werkland is verschuldigd
‘ongeacht de duur van de werkzaamheden’. Gelet op het bijzondere belang van deze vraag
voor de verschillende werkzaamheden in de wegtransportsector, wordt deze vraag in het
volgende hoofdstuk verder behandeld.
b. De 12+6 maanden termijn uit de Wijzigingsrichtlijn
1104. Ten gunste van een harde kern plus (zie hierna) voorziet de Wijzigingsrichtlijn in een
vooraf bepaalde kwantitatieve invulling van het tijdelijkheidsbegrip: bij detacheringen die
langer dan 12+6 maanden duren, krijgen werknemers recht op een extra pakket aan
arbeidsregels van het ontvangstland, bovenop de reeds toepasselijke harde kern uit artikel 3
lid 1 Detacheringsrichtlijn. In het voorstel van de Wijzigingsrichtlijn benadrukt de Commissie
1346

Zie overigens in dezelfde zin het gezaghebbende, doch niet bindende, rapport van de door de Commissie
adhoc ingestelde werkgroep na de totstandkoming van de Detacheringsrichtlijn, waarin al het volgende werd
opgemerkt: ‘It can be concluded that the Rome Convention can provide valuable guidance in the interpretation
of the PWD’. Working Party report PWD 1996, p. 6.
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hierbij dat de vooraf bepaalde termijn niets af doet aan de kwalificatie van de (tijdelijke) dienst
onder het vrij verkeer van diensten. Gelet op de termijn van de detachering, zal deze regeling
voornamelijk relevant kunnen zijn bij misbruiksituaties, waarin bijvoorbeeld gebruik wordt
gemaakt van roulerende detacheringen enz... Uit onderzoek blijkt immers dat (bonafide)
detacheringen gemiddeld vier maanden duren.1347
2. Een ander gewoonlijk werkland
1105. Uit de definitie van artikel 2 lid 1 Detacheringsrichtlijn volgt dat het van belang is dat
er een lidstaat is aan te wijzen waar de werknemer gewoonlijk werkt.1348 Dit vereiste blijft
onder de Wijzigingsrichtlijn onaangetast. Voor de invulling van het begrip ontbreekt in de
Detacheringsrichtlijn verder elk spoor.
In een strikt unilaterale toets zou het vereiste van een gewoonlijke werkplek elders tamelijk
ongebruikelijk zijn (zie het vorige hoofdstuk). Eén en ander past evenwel in het kader van de
Detacheringsrichtlijn waarin voor de toepassing van de daarin vervatte voorrangsregels deze
voorrangsregels zelf ook niet als uitgangspunt worden genomen, maar ten aanzien waarvan
enkel op coördinerende wijze wordt bepaald welke voorrangsregels van het feitelijke
werkland van eender welke lidstaat van toepassing kunnen zijn. Hierboven werd al kort
besproken dat de Detacheringsrichtlijn in die zin een genuanceerd unilateraal karakter heeft.
1106. Zoals volgt uit bovenstaande, legt de Handhavingsrichtlijn expliciet een link met Rome
I en kan hierbij voor de interpretatie van het begrip ‘gewoonlijk werkland’ aansluiting worden
gezocht. De ruime interpretatie inzake van het Hof in de zaak Koelzsch heeft hierdoor
relevantie voor het begrip in de Detacheringsrichtlijn.
Concreet leidt één en ander ertoe dat indien ex artikel 8 lid 2 Rome I een gewoonlijk werkland
elders vaststaat, dit een factor kan zijn die bijdraagt aan een positieve beoordeling van de
toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn (bij de invulling van artikel 2 lid 1
Detacheringsrichtlijn). Het ontbreken van een gewoonlijk werkland ex artikel 8 lid 2 Rome I is
vervolgens een factor voor een negatieve beoordeling.
1107. De hierboven al aangestipte in de Comparative & Complementary studies bepleitte
parallelle interpretatie tussen begrippen uit de Detacheringsrichtlijn en Rome I, werd als
gezegd met name beargumenteerd met het oog op het kunnen aannemen van een parallel
tussen het begrippen inzake het ‘gewoonlijk werkland’ in beide instrumenten. Als
belangrijkste reden wordt genoemd dat hierdoor misbruiksituaties, zoals opvolgende of
roulerende detacheringen in steeds dezelfde of verschillende lidstaten, gemakkelijker
1347

Alhoewel deze cijfers niet bepaald betrouwbaar zijn en de gemiddelde duur van detachering ook behoorlijk
kan verschillen in de lidstaten. Effectbeoordeling Handhavingsrichtlijn 2016, p. 62-63.
1348
Dit vereiste is volgens de Comparative study PWD 2011 door de daarin onderzochte lidstaten ‘largely
neglected’ in de omzettingswetgeving (p. 45). In de Complementary study PWD 2011 wordt dit bevestigd ten
aanzien van de overige EU12 (p. 75). Beide studies merken dit aan als een gemis in de strijd tegen frauduleuze
detacheringen.
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tegengegaan kunnen worden. In Rome I wordt immers een zekere band vereist met het
herkomstland, of preciezer: het land waar gewoonlijk wordt gewerkt. Hier dient minstens
sprake te zijn van enige terugkeerintentie. Het feit dat er een band moet bestaan met het
herkomstland kan in die misbruiksituaties aan de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn
in de weg staan en eventueel een integrale toepassing van het arbeidsrecht van het
ontvangstland bieden.
Strikt genomen lijkt het vereiste van een band met het land waar gewoonlijk wordt gewerkt
ook te volgen uit artikel 2 lid 1 Detacheringsrichtlijn. In de Comparative study wordt in dat
verband opgemerkt dat de Detacheringsrichtlijn ‘is built on the presumption that during the
posting the worker will be protected by the labour law provisions of the country in which he
normally works (see Article 2(1))’.1349 Een aansluiting bij het begrip onder Rome I zou dit
vervolgens (extra) moeten waarborgen.
1108. Het is hierbij de vraag of artikel 8 lid 2 Rome I vereist dat sprake is van voorafgaande
werkzaamheden in het land van waaruit wordt gedetacheerd. Dit zou misbuiksituaties immers
nog sterker tegen kunnen gaan (mits artikel 8 Rome I dan wel voorziet in de aanmerking van
het ontvangstland als toepasselijk arbeidsrecht). In hoofdstuk 7 werd besproken dat dit geen
vereiste lijkt te zijn bij artikel 8 lid 2 Rome I, o.a. gelet op de brede oriëntatie van het artikel
(dat ook ziet op bijv. de manager die bij een groot bedrijf wordt aangenomen om in een
buitenlandse vestiging zaken op orde te stellen en daarna terug te keren om vervolgens de
werkzaamheden daar voort te zetten). Wel biedt artikel 8 Rome I op zichzelf voldoende ruimte
om in geval van aanneming met het oog op directe detachering het ‘tijdelijke’ ontvangstland
direct aan te merken als gewoonlijk werkland, hetgeen in de Belgische als Nederlandse
rechtspraak genoegzaam wordt toegepast (ook indien geen sprake is van een
misbruiksituatie).
1109. Dat het enkele stellen van het vereiste van een gewoonlijk werkland elders in de
toepassing op het wegtransport kan leiden tot een knelpunt in de toepassing van de richtlijn
wordt in het volgende hoofdstuk besproken.
D. ARTIKEL 2 LID 2 DETACHERINGSRICHTLIJN – KWALIFICATIE ‘WERKNEMER’
1110. Artikel 2 lid 2 Detacheringsrichtlijn verwijst voor de invulling van het begrip
‘werknemer’ naar het nationale recht van de lidstaat waarnaar de werknemer is
gedetacheerd. Er wordt dus uitgegaan van een nationaal werknemersbegrip en dus niet van
een autonoom begrip zoals algemeen wordt aangenomen voor Rome I (zie hoofdstuk 5). Ook
is dit anders dan de socialezekerheidsregels. Houwerzijl noemt dit een logische keuze o.a.
omdat schijnzelfstandigheid hierdoor moeilijker wordt. Enkel zelfstandigen die als zodanig zijn

1349

Comparative study PWD 2011, p. 18.

486

aangemerkt door de nationale criteria van het feitelijke werkland ontkomen immers aan de
werking van de Detacheringsrichtlijn.1350
1111. Artikel 4 lid 5 Handhavingsrichtlijn verduidelijkt nog dat de in de Handhavingsrichtlijn
opgenomen criteria ook gebruikt kunnen worden om te bezien of sprake is van een
‘werknemer’ in de zin van artikel 2 lid 2 Detacheringsrichtlijn. Hierbij moeten de lidstaten o.a.
kijken naar ‘elementen in verband met de verrichting van arbeid, gezagsverhoudingen, de
beloning van de werknemer, ongeacht de wijze waarop de betrekking in een mogelijkerwijs
tussen de partijen gesloten overeenkomst, van contractuele aard of anderszins, wordt
gekenmerkt’. Hier wordt dus de ‘wezen-gaat-voor-schijn’ doctrine gehanteerd.
E. REGIME ARTIKEL 3 LID 1 DETACHERINGSRICHTLIJN –

VOORRANGSREGELS VOOR TIJDELIJKE DETACHERING

1112. Artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn vormt het hart van de richtlijn en regelt enerzijds
de wijze en voorwaarden waarop de voorrangsregels juridisch moeten worden vastgelegd
(wet/cao) en legt anderzijds een harde kern van verschillende voorrangsregels vast waarvan
het ontvangstland de minimale, en tot op zekere hoogte tegelijkertijd maximale, toepassing
moet waarborgen.
1. De wijze en voorwaarden van het vastleggen van voorrangsregels
1113. De mate waarin de Detacheringsrichtlijn in de Europese rechtsruimte zorgt voor een
coördinatie in de voorrangsregels, hangt direct af van de gestelde vereisten inzake de wijze en
voorwaarden van het vastleggen van voorrangsregels. Artikel 3 lid 1 jo lid 8
Detacheringsrichtlijn bepaalt hiertoe dat de richtlijn ziet op voorrangsregels die zijn
vastgelegd:
‘- in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
en/of
- in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen
verbindend zijn verklaard in de zin van lid 8, voor zover deze betrekking hebben op de in de
bijlage genoemde activiteiten’

Voor deze studie van belang is dat de in de bijlage genoemde activiteiten enkel de activiteiten
verricht in de bouwsector dekken. Het stond de lidstaten evenwel vrij om de werkingssfeer uit
te breiden naar de overige sectoren, hetgeen in bijna elke lidstaat is gebeurd.1351 In de
Wijzigingsrichtlijn wordt de verwijzing naar de in de bijlage genoemde activiteiten geschrapt,
waardoor één en ander niet meer afhangt van de omzettingswetten van de lidstaten.1352
1350

Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 130.
Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 146.
1352
Indien de Wijzigingsrichtlijn van toepassing zou zijn op het wegtransport, kan deze schrapping vanuit het
oogpunt van interne sociale concurrentie gunstig zijn, ware het alleen maar dat de mogelijkheden rond het
opwerpen van rookgordijnen hierdoor worden verminderd. Verg. Rb. Oost-Brabant (ktr. Den Bosch) 8 januari
2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:18 (FNV/Silo-Tank & Van Den Bosch), waarin door een transportbedrijf werd gesteld
dat de bouwsector de enige sector is die in de bijlage van de Detacheringsrichtlijn wordt genoemd en de richtlijn
1351
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In lid 8 wordt vervolgens verduidelijkt dat algemeen verbindend verklaarde cao’s moeten zien
op de naleving door alle relevante ondernemingen die onder het territoriale
toepassingsbereik van de cao vallen. Bij het ontbreken van een stelsel van algemeen
verbindend verklaring, wordt daarnaast voorzien in een regeling die bepaalde cao’s daaraan
gelijk stelt. Dit zijn bijvoorbeeld cao’s met algemene rechtsgevolgen voor alle gelijksoortige
onderneming in het betrokken geografische gebied en de meest representatieve cao’s die
gelden op het gehele nationale grondgebied. Deze laatste cao’s kunnen enkel worden
toegepast in de bouwsector, terwijl één en ander een gelijke behandeling van binnenlandse
en buitenlandse ondernemingen moet garanderen.1353 Anders dan bij algemeen verbindend
verklaarde cao’s kregen lidstaten niet de mogelijkheid dit uit te breiden naar andere sectoren.
Ook hierin voorziet de Wijzigingsrichtlijn in een uitbreiding van dergelijke cao’s naar andere
sectoren (art. 1 lid 2 Wijzigingsrichtlijn). Hoewel dit net voor het wegtransport relevant kan
zijn, is de Wijzigingsrichtlijn daarop paradoxaal genoeg niet van toepassing.
1114. Zoals ook impliciet volgt uit deze vereisten, worden deze met name gesteld met het
oog op het waarborgen van een gelijke behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse
ondernemingen. Een zekere alomvattende territoriale gelding van de voorrangsregels komt
hieraan het meest tegemoet. Ten aanzien van het gehele grondgebied geldende wetten,
bestuursrechtelijke bepalingen en algemeen verbindend verklaarde cao’s voldoen hier al snel
aan.1354 Dit kan anders liggen ten aanzien van niet algemeen verbindend verklaarde cao’s en
andersoortige collectieve bepalingen. O.a. onder verwijzing naar dit punt wordt in de
rechtsleer opgemerkt dat het Hof met de Laval-rechtspraak een restrictieve, en eenzijdig op
het vrije dienstenverkeer gebaseerde, interpretatie geeft aan de Detacheringsrichtlijn en de
ruimte die de richtlijn laat voor de sociale stelsels van lidstaten. Uit de zaak Laval bleek dat het
sociale stelsel van Zweden, waar geen systeem van algemeen verbindend verklaring bestond,
niet kwalificeerde onder de vereisten van de richtlijn.1355 In de zaak Rüffert kwamen de
sectorale en deelstatelijk geldende cao’s van Duitsland in de knel met de richtlijn.1356
1115. Het is duidelijk dat in elk geval de algemeen verbindend verklaarde wegtransportcao’s
in België en Nederland voldoen aan de voorwaarden die de richtlijn daaraan stelt. 1357 Ten
dus enkel van toepassing is op de bouwsector. Zie ook Hof Arnhem-Leeuwarden (kg.) 17 mei 2016,
ECLI:NL:GHARL:2016:3792 (Vos). Hierin lijkt het Hof Arnhem-Leeuwarden dit zelfs van belang te achten waar het
overweegt: ‘Afgezien dat vervoer niet is genoemd in de bijlage van activiteiten waarop de Detacheringsrichtlijn
van toepassing is en de GN-CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zoals artikel 3 lid 1 van de
Detacheringsrichtlijn verlangt, is niet gebleken van een “transnationale dienstverrichting” (detachering) door Vos
als omschreven in artikel 1 lid 3 van de Detacheringsrichtlijn.’
1353
Zie uitvoerig over artikel 3 lid 1 jo lid 8 Detacheringsrichtlijn: de Comparative & Complementary studies PWD
2011.
1354
Verg. HvJ 17 november 2015, C-115/14, ECLI:EU:C:2015:760, ‘RegioPost’, r.o. 37, 61-62, 73-74.
1355
Zie hierover ten aanzien van de Wijzigingsrichtlijn: Kullmann, ‘Herziening van de Detacheringsrichtlijn’ 2018,
p. 33-40.
1356
Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 143 merkte in dit verband al op dat de richtlijn beter lijkt
toegesneden op lidstaten waar wel een systeem van algemeen verbindend verklaring geldt.
1357
Uit onderzoek volgt dat in elke EU15 lidstaat algemeen bindende cao’s voor de wegtransportsector gelden,
met uitzondering van Duitsland. In geen van de EU13 lidstaten is sprake van cao’s, met uitzondering van Tsjechië
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aanzien van deze cao’s schakelt de richtlijn, anders dan Rome I, de daarin specifiek
opgenomen scoperules uit en voorziet dus in een direct dwingende oplegging van de cao (ten
aanzien van de bepalingen uit de harde kern). Dat dit in de rechtspraktijk van met name
Nederland belangrijk kan zijn voor de interne sociale concurrentieproblematiek volgde al uit
het vorige hoofdstuk.
2. De harde kern
a. Algemeen
1116. De harde kern voorziet in regels inzake werk- en rusttijden (sub a), een minimale
vakantiedagenregeling (sub b), minimumlonen (sub c), terbeschikkingstellings-voorwaarden
(sub d), gezondheid, veiligheid en hygiëne (sub e), beschermingsbepalingen ten aanzien van
zwangere vrouwen, kinderen en jongeren (sub f) en discriminatiebepalingen (sub g).
1117. De harde kern bepalingen lijken het grootste gedeelte van het arbeidsrecht met rust
te laten,1358 terwijl tegelijkertijd kan worden gesteld dat een belangrijk deel van de
concurrentiebeïnvloedende bepalingen wel behoren tot de harde kern, zoals de
minimumlonen, het minimale vakantiegeld en de werk- en rusttijdenregelingen. De vraag of
de harde kern wel of niet ‘ver genoeg’ gaat is hoog normatief en vormde verder geen aparte
discussie bij de onderhandelingen rond de Wijzigingsrichtlijn. Wel wordt de harde kern in de
Wijzigingsrichtlijn uitgebreid met twee nieuwe aspecten: omstandigheden rond de aan de
gedetacheerde werknemers in het ontvangstland geboden accommodatie en toeslagen in
verband met de detachering gemaakte kosten (art. 1 lid 2 Wijzigingsrichtlijn). Daarnaast wordt
de definitie inzake het minimumloon ruimer getrokken naar het begrip ‘beloning’ (zie hierna).
1118. Het is lastig te beoordelen in hoeverre de Detacheringsrichtlijn verder gaat dan de
traditie van België op dit punt, o.a. gelet op de uiteenlopende rechtspraak inzake. Enerzijds
werden voorrangsregel immers strikt territoriaal bij de minste band toegepast. Anderzijds
werd aan voorrangsregels in algemene zin een enge scoperule geplakt ten gunste van de
gewoonlijke werkzaamheden (zie hoofdstukken 4, 6, en 8). Gelet op deze laatste trend, is de
overweging van de Arbeidsrechtbank te Luik te begrijpen waar het de Detacheringsrichtlijn op
een aantal punten meer vergaand acht dan de Belgische benadering.1359 Ten aanzien van de
enge scoperule oordeelt de Arbeidsrechtbank immers dat dit nu volgens de

maar die is niet bindend en wordt in de praktijk niet nageleefd. CNR, Comparative study of employment and pay
conditions of international lorry drivers in Europe 2016, p. 8.
1358
De Commissie stelt in dit verband dat de harde kern het mogelijk maakt dat de buitenlandse ondernemingen
zich nog kunnen richten ‘naar het grootste gedeelte van de in het land van herkomst geldende arbeidswetgeving’,
waaronder in het bijzonder vallen ‘de bepalingen inzake de vorm, onderbreking, wijziging en beëindiging van de
arbeidsovereenkomst en de vertegenwoordiging van werknemers’. Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 13.
Overigens gaat Rome I over de toepasselijkheid van dergelijke bepalingen, hetgeen in detacheringssituaties
veelal wel, maar niet perse, samenvalt met het recht van het herkomstland van ondernemingen.
1359
Arbrb. Luik 19 september 1997, Soc.Kron 1999, 563.
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Detacheringsrichtlijn ten aanzien van bepaalde arbeidsregels ‘verruimd moet worden’ naar
tijdelijke werkzaamheden ‘zelfs wanneer er geen gewoonlijke tewerkstelling’ is.
1119. In vergelijking met Nederland lijkt de Detacheringsrichtlijn ten aanzien van bepaalde
voorrangsregels verder te gaan. Zo volgt uit de Memorie van Toelichting van de eerste
omzettingswet inzake de Detacheringsrichtlijn (WAGA) dat in de omzettingswet enkel
bepalingen worden gespecificeerd die niet al onder het Nederlandse conflictenrecht werden
toegepast, hetgeen vervolgens zijn: artt. 7:616a tot en met 616f, 626, 634 tot en met 642,
645, 646, 648, 649, 655, 658, 670 lid 2 en 681 lid 1 sub c BW (art. 2 WagwEU).
1120. De onder de harde kern gevatte voorrangsregels benadrukt het meer
publiekrechtelijke karakter van de richtlijn boven een individueel georiënteerde
werknemersbescherming. Puur geredeneerd vanuit individueel werknemersbeschermend
perspectief zou er bijvoorbeeld immers iets voor te zeggen zijn ook de ontslagbepalingen van
het ontvangstland onder de harde kern te vatten, gelet op de effectieve afdwinging van de
voorrangsregels uit de harde kern.1360 Vanuit concurrentieel oogpunt, waar het de
ontvangstlanden (indirect) natuurlijk (ook) om te doen is, lijken ontslagregels echter niet die
mate van invloed te hebben dan bijvoorbeeld minimumlonen, de vakantieregeling en
arbeidstijden hebben. Het ontslagrecht is verder dan ook niet opgenomen in de
Detacheringsrichtlijn.
b. Minimumlonen in de Detacheringsrichtlijn
1121. Indien inhoudelijk naar de harde kern wordt gekeken, kan het zonder meer gezegd
worden dat de meerwaarde van de richtlijn voor gedetacheerde werknemers vooral ligt in de
minimumlonen en de vakantieregeling.1361 Dit is niet alleen het geval vanuit het oogpunt van
interne sociale concurrentie (het zijn vooral deze bepalingen die de portemonnee het hardst
raken), maar ook gelet op feit dat hier weinig tot geen Unierechtelijke harmonisatie heeft
plaatsgevonden. Tijdens de totstandkoming van de Detacheringsrichtlijn werd dan ook met
name over deze arbeidsvoorwaarden gesproken en werden juist op deze punten
uitzonderingen toegelaten.
1122. Voor deze studie worden ten aanzien van de materieelrechtelijke invulling van
minimumlonen de volgende beknopte opmerkingen gemaakt. Artikel 3 lid 1 sub c
Detacheringsrichtlijn luidt letterlijk:
‘minimumlonen, inclusief vergoedingen voor overwerk; dit punt is niet van toepassing op de
aanvullende bedrijfspensioenregeling’.

1360

Vergelijk F. Hendrickx, ‘Beyond Viking and Laval: the evolving European context’, Comparative Labor Law and
Policy Journal 2011, p. 1055-1078. Hendrickx stelt dat het ontslagrecht in deze context een onmisbaar element
is voor de effectieve rechtsbescherming.
1361
In Comparative study PWD 2011, p. 18 wordt dit ‘the hard nucleus of the hard nucleus’ en ‘the hardest core
within the hard core of rights’ genoemd.
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Uit de richtlijn volgt dat het begrip wordt ingevuld door de nationale wetgeving of praktijk van
het ontvangstland.1362 In artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn wordt wel nog verduidelijkt dat
de toeslagen in verband met de detachering als deel van het minimumloon worden
beschouwd, voor zover deze niet worden uitgekeerd als vergoeding van de voor detachering
gemaakte onkosten, zoals reiskosten, verblijfkosten en kosten voor voeding.1363
1123. De Comparative & Complementary studies stellen vast dat in de praktijk van lidstaten
tamelijk uiteenlopende invullingen bestaan.1364 Ten aanzien van het wegtransport wordt dit
bevestigd door een CNR rapport uit 2016, waarin wordt opgemerkt dat er zoveel verschillende
benaderingen bestaan als dat er lidstaten bestaan.1365 Hier is het van belang dat het Hof in de
zaak Isbir onderstreept dat een nationale invulling van het ontvangstland het uitgangspunt is,
maar dat deze invulling ‘niet tot gevolg (…) [mag hebben, toev. FvO] dat het verrichten van
diensten tussen de lidstaten wordt belemmerd’ (r.o. 37). Daarna herhaalde het Hof de
overwegingen uit de eerder gewezen zaak C./Duitsland,1366 dat
‘toeslagen en bijslagen die volgens de wetgeving of de nationale praktijk van de lidstaat waar
de werknemer ter beschikking is gesteld geen bestanddeel van het minimumloon zijn en die
een wijziging brengen in de verhouding tussen de prestatie van de werknemer en de
tegenprestatie die hij daarvoor ontvangt, volgens richtlijn 96/71 niet als bestanddelen van het
minimumloon worden beschouwd’.1367

Gelet daarop, konden conjunctuurtoeslagen of winstdeling wel verrekend worden, maar
vielen overwerktoeslag, kwaliteitstoeslag of toeslagen voor vuil, zwaar of gevaarlijk werk
erbuiten omdat de werknemer hiervoor een extra prestaties moet leveren.
1124. In de Finse vakbond zaak heeft het Hof het belang van een nationale invulling nog eens
onderstreept, terwijl het in uitgebreide analyses heeft voorzien inzake het garantie-uurloon
voor stukwerk overeenkomstig de indeling van werknemers in loongroepen, de
dagvergoeding, de dagelijkse reistijdenvergoeding, de bekostiging van huisvesting, de
maaltijdbonnen en het vakantiegeld.1368 Enkel de bekostiging van huisvesting en
1362

Zie ook HvJ 7 november 2013, C-522.12, ECLI:EU:C:2013:711, ‘Isbir’, r.o. 36.
De Wijzigingsrichtlijn heeft aan de harde kern sub i toegevoegd: ‘toeslagen of vergoeding van uitgaven voor
reis, maaltijd- en verblijfkosten voor werknemers die beroepshalve van huis zijn. Vergelijk aanbeveling 9 uit de
Complementary study PWD 2011, p. 77-78.
1364
Comparative study PWD 2011, p. 64: Countries like Estonia and Poland, which mainly apply statutory
minimum wages to posted workers, do not seem to have much trouble defining the concept: it seems to be
restricted to the minimum wage as such. However, the concept is interpreted much more broadly in the countries
that apply (the wage provisions of) collective agreements to posted workers, such as Belgium, Luxembourg,
France and the Netherlands. (…). Zie ook Complementary study PWD 2011, p. 109 e.v.; Study on wage setting
systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a
selected number of Member States and sectors, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie
VC/2015/0334, January 2016 (vrij online raadpleegbaar).
1365
CNR, Comparative study of employment and pay conditions of international lorry drivers in Europe 2016, p.
6.
1366
HvJ 14 april 2005, C-341/02, ECLI:EU:C:2005:220, ‘C./Duitsland’.
1367
HvJ 7 november 2013, C-522.12, ECLI:EU:C:2013:711, ‘Isbir’, r.o. 38.
1368
HvJ 12 februari 2015, C-396/13, ECLI:EU:C:2015:86, ‘Sähköalojen ammattiliitto’.
1363
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maaltijdbonnen zouden erbuiten vallen, hetgeen ook rechtstreeks volgt uit de bewoordingen
van de Detacheringsrichtlijn inzake (hierna wordt deze zaak nog kort besproken).
In de rechtsleer wordt over de Finse vakbond zaak in het algemeen opgemerkt dat het oordeel
van het Hof inzake, in vergelijking met bijvoorbeeld de eerder restrictieve zaken Laval, Rüffert
en C./Luxemburg,1369 een ruime marge biedt aan lidstaten.1370 In dezelfde geest leidt de
Commissie uit de Finse vakbond zaak af dat het Hof feitelijk het in verhouding met het begrip
‘minimumlonen’ ruimere begrip ‘beloning’ hanteert en stelt de opname van dit laatste begrip
vervolgens met een beroep hierop voor in het voorstel van de Wijzigingsrichtlijn.
c. Van minimumlonen naar beloning onder de Wijzigingsrichtlijn
1125. Na pittige onderhandelingen is over de uitbreiding naar het begrip ‘beloning’ in
oktober 2017 overeenstemming bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad. 1371 In de
harde kern wordt het begrip nu expliciet opgenomen, terwijl de Wijzigingsrichtlijn voorziet in
verschillende handreikingen ter bepaling hiervan.
Als belangrijke voorwaarde wordt gesteld dat de lidstaten de verschillende looncomponenten
duidelijk moeten weergeven op een website en dit regelmatig moeten updaten. Bij gebreke
hieraan, kan dit als factor meegenomen worden bij de beoordeling van de sancties inzake nietnaleving ervan door buitenlandse bedrijven. Het is in het bijzonder voor België van belang dat
één en ander duidelijk wordt weergegeven en gecommuniceerd, aangezien de in de cao
vastgelegde sectorbarema’s ten aanzien van o.a. de indeling van loongroepen tamelijk
complex zijn geregeld.1372 Overigens is de transparantievereiste ten aanzien van de

1369

In HvJ 18 december 2007, C-341/05, ECLI:EU:C:2007:809, ‘Laval’ onderstreept het Hof dat artikel 3 lid 1 sub
c Detacheringsrichtlijn ziet op minimumlonen, waaronder niet valt de in die zaak centraal staande door de
Zweedse vakbond gestelde looneis (r.o. 70).
1370
V. Nunes, ‘Social dumping: Europees hof slaat linksaf’, TAO 2015; M. Houwerzijl, ‘Aanmodderen in het oog
van de storm of navigeren met een sociaal kompas?’, TRA 2016, p. 1-2; A. Veldman, ‘Het minimumloonbegrip in
de Detacheringsrichtlijn – ruimte voor sociale bescherming, NTER 2015. Vergelijk ook HvJ 17 november 2015, C115/14, ECLI:EU:C:2015:760, ‘RegioPost’; M. Houwerzijl, T&C Arbeidsrecht WagwEU 2018, nr. 6.
1371
Door een aantal lidstaten werd zelfs een gele kaart procedure opgestart. Dit is een procedure die is ingevoerd
bij het Verdrag van Lissabon om te voorkomen dat de Commissie al te lichtzinnig wetgeving uitvaardigt zonder
het subsidiariteitsbeginsel deftig in acht te nemen. Zie nr. 2 van het protocol van de Verdragen. De Commissie
heeft de bezwaren van de lidstaten expliciet naast zich neergelegd: Mededeling van de Commissie betreffende
het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de terbeschikkingstellingsrichtlijn wat het subsidiariteitsbeginsel
overeenkomstig Protocol nr. 2 betreft, COM(2016), 505.
1372
Het Belgische sociaal recht wordt gemeenzaam gezien als een ontoegankelijk kluwen. Zie Arbh. Brussel 16
september 2013, AR 2012/AB/753, www.juridat.be. Het is duidelijk dat het Nederlandse advocatenkantoor
Uneken hier ook het hoofd over brak, waar op de site wordt opgemerkt dat het Belgische arbeidsrecht, met in
het bijzonder de cao’s, ‘een ondoorzichtige wirwar van talloze naast elkaar staande regels [is].’ En: ‘Dagelijks
komen er uitspraken van rechters die de regels veranderen. Alleen ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in
arbeidsrecht kennen de weg in die jungle van regels vinden’. http://www.uneken.nl/specialisaties/ontslag-enarbeidsrecht/.
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minimumlonen ook al terug te vinden in de Handhavingsrichtlijn en zaken Arblade en Finse
vakbond.1373
1126. De invoering van het beginsel van ‘gelijke werkplek gelijk loon’ wijst erop dat het
evenwichtspunt inzake het toe te passen loon in de huidige maatschappelijke context
kennelijk is verschoven van een zuivere minimale bescherming naar een algehele gelijkstelling
van het loon in het ontvangstland. Dit lijkt in eerste instantie niet zozeer ingegeven te zijn
vanuit het oogpunt van individuele werknemersbescherming, als wel eerder door de sociale
belangen van lidstaten. De gedachte van loonconcurrentie als motor van de interne markt1374
lijkt door de wetgever ten opzichte van het arbeidsrecht verlaten te zijn, hoewel
loonkostenverschillen niettemin zullen blijven voorbestaan o.a. als gevolg van de
socialezekerheidsregeling.1375
1127. Het hoog normatieve karakter blijkt duidelijk als wordt bezien hoe wisselend de
standpunten inzake van de Commissie in korte tijd zijn geweest. Tijdens de totstandkoming
van de Handhavingsrichtlijn liet de Commissie zich over het beginsel van de ‘gelijke werkplek
gelijk loon’ immers nog behoorlijk negatief uit.1376 De optie van het mogelijk invoeren hiervan
werd toen uitdrukkelijk niet gekozen. Ten aanzien van de economische gevolgen van het
invoeren van het beginsel werd opgemerkt dat dit ‘het onderscheid in loonkosten, dat een
prikkel voor detachering vormt, [zou] wegnemen’. Er zou volgens de Commissie zelfs een
negatieve prikkel ontstaan, ‘gezien de extra kosten van detachering (vervoer, onderdak,
administratieve formaliteiten)’. Vervolgens wordt opgemerkt:
‘Deze optie zou dus leiden tot minder concurrentie op de interne markt voor diensten in
sommige sectoren en regio's. Plaatselijke ondernemingen in landen met hoge arbeidskosten
zouden profiteren van minder concurrentie op arbeidskosten. Ondernemingen in uitzendende
landen daarentegen zouden minder commerciële mogelijkheden hebben.’

Voor wat betreft de sociale gevolgen werd o.a. opgemerkt dat het ‘de detacheringsstromen
[zou] kunnen indammen en de mogelijkheden voor werknemers in landen met lage
loonkosten negatief [zou] kunnen beïnvloeden’. En hoewel ook een positief effect op de
eerlijke concurrentie kon worden gesignaleerd, zou dit effect minder significant zijn in
verhouding met de andere mogelijke opties. Hoewel daar gelet op de toenmalige
1373

Ten aanzien van de minimumlonen is, om te voldoen aan art. 5 Handhavingsrichtlijn, een digitale databank
gelanceerd waarin informatie per sector beschikbaar wordt gesteld over de na te leven lonen, o.a. vastgelegd in
cao’s: www.minimumlonen.be. Zie ten aanzien van de Nederlandse maatregelen: Kullmann, ‘Herziening van de
Detacheringsrichtlijn’ 2018, p. 33-40.
1374
Zie Van Hoek en Houwerzijl, ‘Loonconcurrentie als motor van de interne markt 1’ 2008, p. 190-205; Van Hoek
en Houwerzijl, ‘Loonconcurrentie als motor van de interne markt 2’ 2008, p. 337-346.
1375
Verg. nog nr. 15 considerans Wijzigingsrichtlijn waarin erop wordt gewezen dat dienstverleners in een
werkelijk geïntegreerde interne markt met elkaar concurreren op basis van productiviteit, efficiëntie, scholing,
kennis en kunde van de werknemers, kwaliteit en innovatie. Interessant is dat in deze context in het
Commissievoorstel er nog op werd gewezen dat ‘niet enkel op basis van loonkosten’ moet worden geconcurreerd
maar op basis van andere, hierboven aangehaalde, factoren. De wetgever heeft elke verwijzing naar concurrentie
op loonkosten uit de uiteindelijke tekst gehaald.
1376
Werkdocument Commissie samenvatting effectbeoordeling handhavingsrichtlijn 2012, p. 14-15.
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handhavingslacunes iets in zit, lijkt de algehele toon hier ten aanzien van het beginsel ‘gelijke
werkplek gelijk loon’ toch tamelijk negatief. Kennelijk hebben er in de tussentijd aanzienlijke
politieke wijzigingen plaatsgevonden.
1128. Gelet op de voor de concurrentieproblematiek belangrijke uitbreiding naar het begrip
‘beloning’ steekt het dat de nieuwe Detacheringsrichtlijn niet van toepassing is op het
wegtransport en lijkt één en ander moeilijk te rechtvaardigen, ongeacht het feit dat de
Detacheringsrichtlijn an sich kan blokkeren op relatief veel arbeidsmodellen in het
wegtransport. Om dit op te lossen zou het beloningsbegrip uit de Wijzigingsrichtlijn analoog
toegepast moeten worden op het wegtransport. Hierbij kan een beroep worden gedaan op
de Finse vakbond zaak, hetgeen volgens de Commissie het beloningsbegrip uit de
Wijzigingsrichtlijn immers dekt (ongeacht of dit werkelijk zo is). Voor een analoge toepassing
pleit eveneens dat de Wijzigingsrichtlijn wegens andere redenen dan het uitbreiden van het
begrip inzake de minimumlonen niet van toepassing is op het wegtransport en dat er geen
goede redenen zijn aan te voeren waarom het beloningsbegrip uit de Wijzigingsrichtlijn op
alle werknemers in de Unie van toepassing is maar niet op chauffeurs in het wegtransport. In
het vorige hoofdstuk werd dit, bij niet-toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn,
voorgesteld ten aanzien van de interpretatie van dit begrip in de context van de
voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I.
d. Van harde kern naar harde kern plus bij >12+6 maanden detacheringen onder de
Wijzigingsrichtlijn
1129. De Wijzigingsrichtlijn voorziet in een toepassing van het integrale arbeidsrecht van het
ontvangstland (minus aanwerving en beëindiging en bepaalde pensioenregelingen) na
detacheringen van 12 maanden, of in voorkomend geval 18 maanden. Eén en ander wordt
aangehaakt aan het beginsel van gelijke behandeling.
In dit verband wordt in nummer 9 van de considerans van de Wijzigingsrichtlijn expliciet een
link gelegd tussen enerzijds de arbeidsmarkt van het ontvangstland en anderzijds de langdurig
gedetacheerde werknemer. Gelet daarop moet het mogelijk zijn voor deze ontvangstlanden
een harde kern plus op te leggen. Het is interessant dat de wetgever nu dus officieel erkent
dat (langdurig) detacheringen wel degelijk een effect kunnen hebben op de arbeidsmarkt van
ontvangstlanden; iets waar het Hof in vaste rechtspraak niet aan wil door steevast te oordelen
dat gedetacheerde werknemers niet toetreden tot de arbeidsmarkt. Dit kan gezien worden
als een voorbeeld van de hierboven aangestipte gewijzigde maatschappelijke opvattingen
inzake.
1130. Een ogenschijnlijk belangrijke nuance op de opleggingsmogelijkheden inzake de harde
kern plus is dat deze bepalingen nog steeds apart de rule of reason toets moeten kunnen
doorstaan (zie voor de precieze implicaties hiervan hoofdstuk 8). In nummer 10 van de
considerans van de Wijzigingsrichtlijn wordt hierover namelijk opgemerkt dat de bepalingen
uit de harde kern plus verenigbaar moeten zijn met het vrij verkeer van diensten en dat
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‘volgens vaste jurisprudentie (…) de vrijheid van dienstverlening slechts [mag] worden beperkt
indien dat om dwingende redenen van algemeen belang gerechtvaardigd is en die beperking
proportioneel en noodzakelijk is.’
Dit lijkt anders te zijn ten opzichte van de harde kern uit artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn.
Voor deze bepalingen dient immers niet telkens nog apart getoetst te worden de oplegging
ervan in het concrete geval bijvoorbeeld wel proportioneel is: het kan gezegd worden dat de
wetgever, bij het vaststellen van het evenwicht tussen de doelstellingen van de richtlijn, deze
toets voor de harde kern bepalingen immers vooraf heeft uitgevoerd en dus feitelijk heeft
bepaald welke belemmeringen op het vrij verkeer van diensten gerechtvaardigd zijn
(behoudens dat deze vanzelfsprekend moeten voldoen aan bijv. de meer formele vereisten
uit de rule of reason zoals transparantie enz…).
F. ARTIKEL 3 LID 7 DETACHERINGSRICHTLIJN – HET BEGUNSTIGINGSBEGINSEL
1131. Artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn is gebaseerd op het begunstigingsbeginsel en luidt:
‘De leden 1 tot en met 6 vormen geen beletsel voor de toepassing van arbeidsvoorwaarden en
–omstandigheden die gunstiger voor de werknemer zijn’.

In de zaken Laval, Rüffert en C./Luxemburg bevestigt het Hof dat deze regel enkel betrekking
heeft op gunstiger bepalingen uit het herkomstland.1377
1132. Vertaalt naar het conflictenrecht zijn dit bepalingen waarmee de arbeidsovereenkomst
het nauwst is verbonden ex artikel 8 Rome I. Zoals volgt uit bovenstaande bespreking inzake
de verhouding tussen de Detacheringsrichtlijn en Rome I, heeft het Hof dus in deze
rechtspraak dus niet op verkapte wijze een conflictregel voor arbeid in detacheringssituaties
ten gunste van het herkomstland ingevoerd: artikel 8 Rome I geldt hier onverminderd.
1133. Het Hof heeft nog geen uitspraak gedaan over de wijze waarop de vergelijking ex het
begunstigingsbeginsel uit artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn plaats moet vinden, hetgeen
evenmin duidelijk is bij artikel 8 lid 1 Rome I. Dienen de afzonderlijke arbeidsvoorwaarden en
–omstandigheden stuk voor stuk tegen elkaar afgewogen te worden of dient de gehele harde
kern te worden vergeleken? Het lijkt erop dat het, net als bij de gevonden oplossingen door
de Belgische en Nederlandse rechters onder artikel 8 lid 1 Rome I, afhangt van de voorliggende
concrete casus en in hoeverre een beroep wordt gedaan op de ene dan wel andere bepaling.
Dit neigt eerder naar een stuk voor stuk vergelijking.1378

1377

Zie ook nr. 17 considerans Detacheringsrichtlijn.
Houwerzijl merkt op dat een stuk voor stuk vergelijking in de regel gunstiger uitpakt voor de werknemer en
dat deze benadering voor de hand ligt. Zie Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 211. Vergelijk voor een
beschrijving van verschillende methoden onder verschillende omstandigheden ook de Comparative study PWD
2011, p. 69-70.
1378
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Overigens hangt één en ander in de praktijk veelal af van hoe de Detacheringsrichtlijn in de
lidstaten is omgezet. In sommige lidstaten is dit bepaling voor bepaling gedaan met al dan niet
precieze verwijzingen naar de plaats van de materiële arbeidsvoorwaarden en –
omstandigheden in de wetgeving, terwijl andere lidstaten in algemene en ruime zin verwijzen
naar bepaalde soorten of delen van het arbeidsrecht. Een vergelijking op het niveau van de
concreet omgezette harde kernen lijkt hierdoor lastiger, hetgeen evenzeer pleit voor een stuk
voor stuk benadering.1379
1134. In het geval de minimumlonen uit twee stelsels met elkaar vergeleken moeten worden,
wordt gemeenzaam aangenomen dat dit gedaan moet worden via een bruto vergelijking.1380
In de Wijzigingsrichtlijn wordt deze bruto vergelijking ten aanzien van het begrip ‘beloning’
bevestigd in nummer 17 van de considerans.
Bijdragen inzake de sociale zekerheid die zijn betaald in het herkomstland moeten dus ook in
de berekening worden betrokken als de minimumlonen worden vergeleken. 1381 Dit wijkt
bijvoorbeeld af van de aanpak van het Hof in de, in het vorige hoofdstuk besproken, zaak
Mazzoleni, waarin het Hof in een grensarbeiderscasus tussen België en Frankrijk een netto
vergelijking heeft voorgeschreven.
G. ARTIKEL 3 LID 10 DETACHERINGSRICHTLIJN EN BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE
1135. In artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn wordt ruimte gelaten voor de toepassing van
andere bepalingen dan zijn neergelegd in de harde kern uit artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn
en luidt als volgt:
‘Deze richtlijn belet niet dat de lidstaten, met de inachtneming van het Verdrag, op gelijke wijze
aan de nationale ondernemingen en aan de ondernemingen van andere staten
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden voorschrijven die betrekking hebben op andere
aangelegenheden dan bedoeld in lid 1, eerste alinea, voor zover het gaat om bepalingen van
openbare orde (…)’.

In hoeverre deze regeling nog ruimte laat voor het kunnen opleggen van extra voorrangsregels
boven de harde kern was tijdens de totstandkoming van de Detacheringsrichtlijn zeer
controversieel en vormde een belangrijk discussiepunt: het raakt immers direct aan het
spanningsveld tussen het vrij verkeer van diensten en het arbeidsrecht en beïnvloedt het

1379

Overigens wijzen Jorens en Van Overmeiren erop dat deze vergelijking praktisch gezien, op het niveau van
de inspectie in het veld, ‘impossible and thus non-existing’ is. Denk aan taalhindernissen en een gebrek aan
administratieve coöperatie. Jorens en Van Overmeiren, ‘The implementation of the PWD in Belgium’ 2005, p.
494. In de tussentijd is veel gedaan om de administratieve coöperatie te versterken. Het is afwachten welk effect
deze richtlijn hierop zal hebben, maar rapporten uit 2015 en 2016 laten alvast een weinig rooskleurig beeld zien.
Zie EESC, Posted Workers, september 2015; DG Posting of Workers Directive – current situation and challenges
2016.
1380
Zie expliciet: Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 16 september 2016, DE69.98.32408.15. Zie ook de Comparative study
PWD 2011, p. 61 e.v.
1381
Comparative Study PWD 2011, p. 71.
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oordeel in hoeverre de Detacheringsrichtlijn meer zou zien op het waarborgen van het vrij
verkeer van diensten of dat het met name gaat om sociale aspecten.
Tijdens de totstandkoming was het met name Frankrijk dat zich principieel opstelde ten
aanzien van een gemakkelijke uitbreiding van de harde kern via bepalingen van de openbare
orde. Callsen stelt dat men ten tijde van de uitvaardiging, ondanks dat andere staten het
tegenovergestelde standpunt van Frankrijk innamen, ervan uitging dat de lidstaten naar eigen
believen de harde kern konden uitbreiden.1382 Dat dit nu allerminst het geval is blijkt duidelijk
uit de hierna nog te bespreken zaak C./Luxemburg.
1136. De richtlijn draagt overigens bij aan de verwarring die bestaat tussen enerzijds het
leerstuk van de voorrangsregels ex artikel 9 Rome I en anderzijds de techniek van de openbare
orde-exceptie ex artikel 21 Rome I.1383 ‘Bepalingen van openbare orde’ uit artikel 3 lid 10
Detacheringsrichtlijn worden nu immers in direct verband gebracht met bepalingen uit de
harde kern ex artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn die in de meeste gevallen onder artikel 9
Rome I moeten worden gezien als voorrangsregels. Door niettemin te spreken van het begrip
‘openbare orde’ wordt een associatie gelegd met de gelijknamige openbare orde-exceptie uit
artikel 21 Rome I (toen art. 16 EVO). Dit is methodisch niet juist omdat de openbare ordeexceptie in Rome I enkel, en zeer uitzonderlijk, voorziet in een negatieve correctie ten opzichte
van buitenlands recht dat al te zeer tegen de borst stuit. Dit roept overigens eveneens vragen
op in hoeverre de bij artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn aangelegde toets wordt beïnvloed
door ofwel het kader van de voorrangsregels ofwel het striktere kader van de openbare ordeexceptie. Eén en ander is onduidelijk en wordt hierna bij de bespreking van de zaak
C./Luxemburg nog kort aangestipt.
H. DE LAVAL-RECHTSPRAAK
1137. De zaken Laval, Rüffert en C./Luxemburg zijn genoegzaam bekend en zijn op talloze
plaatsen uitvoerig beschreven. Hoewel de receptie van deze zaken in rechtsleer en –praktijk
sterk kan verschillen, wordt in de EU15 lidstaten overwegend geconcludeerd dat het Hof een
tamelijk liberale houding heeft aangenomen door de richtlijn op talloze punten restrictief te
interpreteren ten gunste van het vrij verkeer van diensten en ten koste van de sociale
belangen.1384 Ter illustratie van deze vaststellingen worden deze zaken hier nog maar eens, zij
1382

Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 226. Zie ook Houwerzijl, De
Detacheringsrichtlijn 2005, p. 146 waarin wordt gewezen op een citaat van Biagi die als Italiaanse minister
betrokken was bij de totstandkomingsproces van de richtlijn. Lidstaten zijn volgens hem ‘now almost free without
limit to add further items to the already long list of matters identified in Article 3.1.’, omdat er geen
overeenstemming was bereikt over het al dan niet restrictieve karakter ervan. M. Biagi, ‘The ‘Posted Workers’
EU Directive from social dumping to social protectionism’. Bulletin of Comparative Labour Relations 1998, p. 178.
1383
Zie hoofdstuk 8 voor een korte bespreking van de verwarring in België. Volgens Callsen waren de makers van
de Detacheringsrichtlijn zich bewust van de moeilijkheden rond het begrip. Op de één of andere manier moest
evenwel consensus worden bereikt. Callsen, Eingriffsnormen Und Ordre Public-Vorbehalt 2016, p. 226. Vergelijk
aanbeveling 24 uit de Comparative study PWD 2011, p. 197.
1384
Het kan gezegd worden dit op een aantal punten al volgt uit het kader van de richtlijn. Verg. de conclusie van
Houwerzijl in haar doctoraat: Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 367: ‘Uit de voorgaande paragrafen is
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het heel beknopt, besproken. Ik beperk me hierbij tot de punten inzake de interpretatie van
de materiële harde kern uit artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn en de eventuele
uitbreidingsmogelijkheden via artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn of/en artikel 9 Rome I.
1. Laval en Rüffert
a. Algemeen
1138. In casu gaat het om de Letse onderneming Laval die 35 werknemers detacheert naar
de Zweedse onderneming Baltic (die 100% in handen is van Laval) om aldaar een school te
bouwen. De Zweedse vakbonden eisen dat Laval een door de vakbond vastgesteld loon oplegt
of/en zich aansluit bij de Zweedse bouw-cao. In de cao zijn bepalingen opgenomen die
betrekking hebben op een aantal vastgestelde bepalingen in de harde kern van artikel 3 lid 1
Detacheringsrichtlijn, zoals arbeidstijden en vakantiegeld, maar die in gunstige zin afwijken
van het Zweedse wettelijke minimum inzake. Daarnaast bevat de cao bepalingen die niet zijn
opgenomen in de harde kern, zoals ontslagbescherming. Laval weigert te voldoen aan de
verzoeken van de vakbonden,1385 hetgeen door de vakbonden wordt beantwoord met
collectieve acties met als gevolg het faillissement van Baltic. De zaak komt via een prejudiciële
vraag voor het Hof, waarbij het Hof zich o.a. buigt over de vraag in hoeverre de richtlijn ruimte
biedt voor het opleggen van zowel gunstiger bepalingen die vallen binnen de harde kern als
bepalingen die geheel vallen buiten de harde kern.
Na te overwegen dat artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn in principe bepaalt dat artikel 3 leden
1 t/m 6 geen beletsel vormen voor de toepassing van de arbeidsvoorwaarden en –
omstandigheden die gunstiger zijn voor de werknemer (r.o. 79), oordeelt het Hof dat dit niet
weg neemt dat artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn niet aldus kan worden uitgelegd dat
ontvangstlanden bepalingen uit de harde kern opleggen die verder gaan dan de dwingende
bepalingen voor minimale bescherming.
‘Immers, richtlijn 96/71 bepaalt met betrekking tot de in artikel 3, lid 1, eerste alinea, sub a tot
en met g, bedoelde aangelegenheden uitdrukkelijk welk niveau van bescherming van de op
zijn grondgebied ter beschikking gestelde werknemers de lidstaat van ontvangst mag
verlangen van in andere lidstaten gevestigde ondernemingen. Een dergelijke uitlegging zou
deze richtlijn bovendien van elk nuttig effect beroven’ (r.o. 80).

duidelijk geworden dat inhoud, implementatie én context van de richtlijn niet wijzen op een (volledig)
evenwichtige balans tussen de bevordering van het vrij verkeer van diensten en de bescherming van
(gedetacheerde) werknemers in de EU. Het antwoord op de onderzoeksvraag is dan ook dat de balans (te ver)
door slaat naar het eerstgenoemde doel in de richtlijn: de bevordering van het vrij verkeer van diensten via de
detachering van werknemers.’
1385
Meer specifiek weigerde Laval zich aan te sluiten bij de cao omdat dit een soort blinde aanvaarding zou zijn
van de lonen, die ten tijde van ondertekening nog niet bleken.
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Daarom is het beschermingsniveau volgens het Hof in beginsel beperkt tot de harde kern,
tenzij er gunstiger bepalingen gelden in het herkomstland (r.o. 81). Het in casu centraal
staande minimumloonbegrip zou de Zweedse ruimere looneis derhalve niet dekken.
Ten aanzien van bepalingen inzake andere aangelegenheden zoals vastgesteld in de harde
kern, verwijst het Hof naar de mogelijkheid van bepalingen van openbare orde van artikel 3
lid 10 Detacheringsrichtlijn (r.o. 82). In casu had Zweden echter geen gebruik gemaakt van dat
artikel, terwijl vakbonden hier als private partij geen beroep op konden doen (r.o. 84).
1139. In de zaak Rüffert ging het om een aanbestedingsopdracht voor de bouw van een
gevangenis in Duitsland die werd binnengehaald door een Duitse onderneming.1386 Bij de
aanbesteding werd bedongen een bouwcao op de plaats van de werkzaamheden na te leven,
waaronder het daarin opgenomen loonpeil. De Duitse onderneming gaf de opdracht
vervolgens in onderaanneming door aan een Poolse onderneming die niet voldeed aan de
Duitse bouwcao.
Het Hof oordeelde in casu dat de cao niet voldeed aan de door de richtlijn voorgeschreven
wijze en dat het in de cao opgenomen loonpeil evenmin kan worden beschouwd als een
arbeidsvoorwaarde die gunstiger is ex artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn.1387 Vervolgens
herhaalt het Hof de overwegingen uit de zaak Laval, hetgeen in concreto leidt tot het oordeel
dat het in de cao opgenomen hoger dan het wettelijke loonpeil niet toegepast kan worden
(r.o. 32-35). Als kers op de taart overweegt het Hof nog dat een dergelijke uitleg wordt
bevestigd ‘bij lezing tegen de achtergrond van artikel 49 EG (nu art. 56 VWEU)’. Omdat de
richtlijn ‘namelijk [strekt] tot verwezenlijking van de vrijheid van dienstverrichting (…)’ (r.o.
36).
b. Tussenwaardering en de Finse vakbond zaak
1140. Uit zowel de zaak Laval als Rüffert blijkt dat de in de richtlijn opgenomen doelstellingen
inzake oneerlijke concurrentie en werknemersbescherming niet telkens werden aangehaald
in de interpretaties van het Hof. Vergelijk bijvoorbeeld de overweging in de zaak Laval dat een
uitleg van artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn, in de zin dat het eventueel gunstiger bepalingen

1386

Zie voor een door het Hof toegelaten Duitse regel in openbare aanbesteding die de verplichting oplegt
minimumlonen toe te passen ook HvJ 17 november 2015, C-115/14, ECLI:EU:C:2015:760, ‘RegioPost’. De zaak
betrof een net als in de zaak Rüffert centraal staande aanbestedingsopdracht in Duitsland waarin sociale
clausules waren opgenomen. Op gelijksoortige gronden als in de zaak Rüffert werd dit aangevochten. Gelet op
de zaak Rüffert drong zich o.a. de vraag op of het feit dat de in Regiopost centraal staande regel enkel ziet op
minimumlonen voor werkzaamheden in het kader van overheidsopdrachten in strijd is met de
Detacheringsrichtlijn. Het Hof verduidelijkt dat dit niet zo is aangezien de regeling zich ‘duidelijk onderscheidt’
van de regel uit de zaak Rüffert. In die laatste zaak ging het immers om een cao die enkel van toepassing was op
de bouwsector, niet gold voor particuliere opdrachten en niet algemeen verbindend was verklaard. Daarnaast
was het bij de cao vastgestelde loonpeil hoger dan het krachtens het AentG op die sector toepasselijke
minimumloon (r.o. 74).
1387
Een belangrijke factor is hier dat de cao enkel van toepassing is op overheidsopdrachten met uitsluiting van
particuliere opdrachten, terwijl de cao niet algemeen verbindend is verklaard.
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van het ontvangstland toe zou kunnen laten, de richtlijn ‘van elk nuttig effect’ zou beroven.
Dit houdt geen rekening met de doelstelling inzake het tegengaan van interne sociale
concurrentie. In vergelijking met de Finse vakbond zaak lijkt het Hof inmiddels inderdaad
andere nuances te leggen door in primaire zin de sociale belangen aan te halen en in het
verlengde daarvan tot een sociaal gunstige uitleg van de Detacheringsrichtlijn te komen.
1141. In de Finse vakbond zaak ging het om een Pools bedrijf, actief in de elektriciteitssector,
dat personeel naar Finland detacheert om aldaar werkzaamheden te verrichten. Een Finse
vakbond stelt de niet naleving van de Finse cao inzake de lonen vast en gaat over tot de
afdwinging hiervan. In casu ging het om de vraag in hoeverre de in de cao vastgelegde lonen
behoren tot het minimumloonbegrip ex artikel 1 lid 3 sub c Detacheringsrichtlijn.
Het is opvallend dat het Hof het minimumbeschermingskarakter van de Detacheringsrichtlijn
als startpunt neemt in de beoordeling (r.o. 29-30). Met name wijst het Hof op het belang van
het kunnen garanderen van een eerlijke concurrentie tussen enerzijds lokale ondernemingen
en anderzijds ondernemingen die grensoverschrijdende diensten verlenen, terwijl de richtlijn
de minimale bescherming verzekert aan de gedetacheerde werknemers door de opname van
de harde kern daarin. Vervolgens overweegt het Hof dat de richtlijn ‘niet de feitelijke inhoud
van deze dwingende bepalingen voor minimale bescherming [heeft] geharmoniseerd (r.o. 31).
Enige aandacht voor het vrije dienstenverkeer blijft achterwege. Na vastgesteld te hebben dat
het begrip minimumloon niet is beperkt tot het absolute in een lidstaat vastgestelde
(wettelijke) minimum, maar bijvoorbeeld aanvullende cao’s met daarin opgenomen minimale
loonschalen ook kwalificeren onder dit minimumloon, gaat het Hof, onder verwijzing naar de
hierboven reeds aangestipte zaken Isbir en C./Duitsland, over tot een toets van de specifieke
bepalingen, waarbij het minimumloon tamelijk ruim blijkt te zijn. Zo vallen de berekeningen
inzake loonschalen en loongroepen, dagvergoedingen, reiskosten en vakantiegeld onder het
begrip. Zoals letterlijk volgt uit artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn en door het Hof wordt
bevestigd vallen huisvesting en maaltijdbonnen er buiten.
1142. Beide zaken zijn op het specifieke punt van o.a. de vraag welke beloningscomponenten
kunnen worden gerekend tot de minimumlonen overigens tot op zekere hoogte achterhaald
voor situaties die vallen onder de Wijzigingsrichtlijn, nu daarin het ruime beloningsbegrip is
voorgeschreven.
2. C./Luxemburg
a. Algemeen
1143. In deze zaak stelt de Commissie zich op het standpunt dat Luxemburg de
Detacheringsrichtlijn foutief heeft omgezet, o.a. omdat het ten onrechte verschillende
arbeidswetten onder de openbare orde bepaling uit artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn heeft
gebracht. Het Hof is het hiermee eens en ging over tot een restrictieve interpretatie van artikel
3 lid 10 Detacheringsrichtlijn. Bij de uitleg van artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn begint het
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Hof met het aanhalen van wetten van politie en veiligheid en de daaraan gegeven definitie in
de zaak Arblade. Daaraan verbindt het Hof vervolgens direct de conclusie dat de exceptie van
de openbare orde een afwijking vormt op het vrij verkeer van diensten ‘die strikt moet worden
opgevat en waarvan de draagwijdte niet eenzijdig door de lidstaten kan worden bepaald’ (r.o.
30). Vervolgens overweegt het Hof:
‘In het kader van richtlijn 96/71 vormt artikel 3, lid 10, eerste streepje, ervan een afwijking van
het beginsel dat de aangelegenheden waarvoor de lidstaat van ontvangst zijn wetgeving mag
opleggen aan ondernemingen die werknemers op zijn grondgebied ter beschikking stellen,
limitatief zijn opgesomd in artikel 3, lid 1, eerste streepje, van deze richtlijn. De eerstgenoemde
bepaling moet derhalve strikt worden uitgelegd’ (r.o. 31).

Verwarrend genoeg haalt het Hof er, bij de concrete toetsing van de in het geding zijnde
Luxemburgse bepalingen, ook nog andere criteria bij. Zo wijst het Hof nog op het feit dat ‘op
de openbare orde slechts een beroep [kan] worden gedaan in geval van een werkelijke en
voldoende ernstige bedreiging van een fundamenteel belang van de samenleving’ (r.o. 50).
Deze formulering wordt veelal aangehaald bij de Verdragsuitzonderingen van de openbare
orde inzake de vrije verkeersbepalingen.
Ten aanzien van de concrete toetsing van de bepalingen van Luxemburg stond o.a. de bepaling
inzake een automatische toepassing van het loon aan de stijging van de kosten voor het
levensonderhoud centraal. Het Hof benadrukt dat deze indexering betrekking heeft op alle
lonen, met inbegrip van de lonen die niet in de categorie minimumlonen vallen (r.o. 45).
Luxemburg stelt in dat kader dat deze bepaling een bepaling van openbare orde is in de zin
van artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn, waarop het Hof overgaat tot een toetsing van de
loonregeling aan de openbare orde. Hoewel Luxemburg o.a. wees op het behoud van sociale
vrede, oordeelde het Hof dat Luxemburg niet rechtens genoegzaam heeft aangetoond dat de
bepaling onder de openbare orde valt en wijst het de toepasselijkheid af (r.o. 54).
b. Tussenwaardering
1144. Aan de verwarring als gevolg van de verwijzing in artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn
naar de ‘openbare orde’ in de eigenlijke context van de voorrangsregels (ex artikel 9 Rome I),
voegt het Hof met deze zaak een nieuwe (vrij verkeers-)dimensie toe. In eerste instantie
bevestigt het Hof immers dat er een verband bestaat tussen de ‘wetten van politie en
veiligheid’ in de zin van de zaak Arblade en ‘de openbare orde-exceptie’ uit artikel 3 lid 10
Detacheringsrichtlijn. Tegelijkertijd wijst het Hof echter op een toepassing ervan in geval van
‘een werkelijk en voldoende ernstige bedreiging van het fundamenteel belang van de
samenleving’, hetgeen meer lijkt op het openbare orde begrip in de Verdragen. Dit is een
andere, en zwaardere, toets dan de voor de politiewetten in de zaak Arblade voorgeschreven
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rule of reason-toets.1388 Het is onduidelijk hoe één en ander doorwerkt in de toepassing van
artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn.
Hoe dan ook lijkt het erop dat een eventuele uitbreiding van de harde kern uit artikel 3 lid 1
Detacheringsrichtlijn via artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn (en artikel 9 Rome I) in beginsel
open staat, maar het pad hiertoe tamelijk restrictief is.1389 Het door het Hof in de zaak
C./Luxemburg geïntroduceerde openbare orde begrip is moeilijk in de klassieke ipr-hokjes van
voorrangsregels en de openbare orde-exceptie te passen en heeft een sterk interne markt
karakter. Zoals Van Hoek opmerkt blijft het onderscheid met dwingende bepalingen van
algemeen belang en openbare orde hierbij ‘mistig’.1390 Terecht stellen Van Hoek en Houwerzijl
dat hierdoor de verwarring die in België (en Luxemburg) heerst ten aanzien van deze
begrippen nauwelijks is verminderd na deze uitspraak.1391

V. DE OMZETTING IN BELGIË EN NEDERLAND
1145. In de omzettingswetten van zowel België als Nederland gelden van de
Detacheringsrichtlijn afwijkende scoperules die minder nauw het regime van de richtlijn
volgen en een aanzienlijk ruimer toepassingsbereik hebben. Dit is o.a. van belang voor de
wegtransportsector, waar de in de Detacheringsrichtlijn opgenomen scoperules voor
blokkades in de toepassing kunnen zorgen (zie volgend hoofdstuk).
1146. De bespreking van de omzettingswetten in deze titel zal met name een uiteenzetting
zijn van de wetgeving, hetgeen wordt aangevuld met informatie over de praktische toepassing
door handhavingsautoriteiten. In beide landen geldt nog steeds dat er weinig rechtspraak
bestaat rond de toepassing van de Detacheringsrichtlijn. In de Comparative & Complementary
studies werd dit in 2011 eveneens in algemene zin ten aanzien van de toen 27 lidstaten
opgemerkt.1392 Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen, zoals het feit dat
gedetacheerde werknemers vaak al blij zijn met wat ze krijgen en indien dit rond het niveau
1388

Zie voor het onderscheid tussen enerzijds de dwingende redenen van algemeen belang en anderzijds het
openbare orde begrip in de zin van de Verdragen: Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen
belang en bijzonder dwingend recht’ 2009, p. 55 e.v.
1389
Overigens valt één en ander nog wel te omzeilen via oude conflictenrechtelijke trucage: de kwalificatie. De
Comparative & Complementary studies PWD 2011 stellen vast dat dit in de praktijk van lidstaten werkelijk
voorkomt. In de Comparative study PWD 2011, p. 89 wordt in algemene zin gewezen op verschillende
kwalificaties in de lidstaten waarbij sommige bepalingen tot de harde kern uit art. 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn
worden gerekend die misschien eerder onder de openbare orde van art. 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn zouden
moeten vallen (bv. in Zweden worden regelingen inzake deeltijd en voltijdse arbeid gevat onder de harde kern
ex de discriminatiebepaling inzake). Omgekeerd komt het ook voor dat bepalingen die misschien eerder tot de
harde kern lijken te behoren juist onder de openbare orde wordt gevat (bv. in Frankrijk waar verplichte bijdragen
aan een vakantiefonds onder de openbare orde wordt gevat en niet bijvoorbeeld onder de bepalingen inzake de
vakantieregeling in de harde kern). Terecht wordt dan ook opgemerkt: ‘This clearly demonstrates that the
relevance of Article 3(10) for effective protection of posted workers is directly related to the (so far differing)
national interpretations of the hard nucleus of protection under Article 3(1)’.
1390
Van Hoek, ‘Openbare orde, dwingende redenen van algemeen belang en bijzonder dwingend recht’ 2009, p.
92. Zie ook Houwerzijl, T&C Arbeidsrecht WagwEU 2018, nr. 6.
1391
Van Hoek en Houwerzijl, ‘Loonconcurrentie als motor van de interne markt 2’ 2008, p. 345.
1392
Complementary study PWD 2011, p. 108.

502

van het herkomstland schommelt wordt dit vaak voldoende geacht. Maar ook praktische
belemmeringen worden gesignaleerd.1393 Daarnaast geldt specifiek voor Nederland dat de
scoperules in de huidige omzettingswet zeer vers zijn (1 januari 2018) en dat relevante
rechtspraak inzake ontbreekt. Het weinige aantal zaken zal uiteraard, voor zover relevant, in
de bespreking worden betrokken.
A. BELGIË
1147. In België is de Detacheringsrichtlijn omgezet bij Wet van 5 maart 2002 (hierna:
Omzettingswet).1394 Deze laattijdige omzetting (de termijn was 16 december 1999), had, naast
de hardnekkige Belgische traditie inzake, te maken met het feit dat de zaak Arblade het
wetgevingsproces doorkruiste. De wetgever besloot in de Omzettingswet eveneens een
‘handhavingsluik’ op te nemen waarin de Belgische wetgeving in overeenstemming wordt
gebracht met deze zaak.1395 Hierna wordt enkel ingegaan op het eerste luik: de materiële
omzetting van de scoperules en de harde kern uit artikelen 1, 2 en 3 Detacheringsrichtlijn.1396
Bij Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van
werknemers,1397 is de Handhavingsrichtlijn omgezet, hetgeen de scoperules uit de
Omzettingswet van 5 maart 2002 ietwat wijzigt.1398 De wijzigingen zien enkel op de invoering
van het tijdelijkheidsbegrip in artikel 2 lid 2 Omzettingswet en de beoordelingsfactoren in
artikel 2 lid 2 en lid 3 Omzettingswet om fraude tegen te gaan. De regels inzake de harde kern
zijn onaangeroerd gebleven. In het hiernavolgende wordt uitgegaan van de huidig geldende
tekst van de Wet van 5 maart 2002, hetgeen door de Wet van 11 december 2016 van opschrift
gewijzigd is naar: Wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de
naleving ervan.

1393

Zie ook L. Berntsen, ‘Posted Migration and Segregation in the European Construction Sector’, Journal of Ethnic
and Migration Studies 2015, p. 1600-1620.
1394
Wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten
door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen, BS 13 maart 2002.
1395
Zie voor de toepassing van deze aspecten bijvoorbeeld: Corr. Rb. Antwerpen 14 maart 2016, I.2123.14; Corr.
Rb. Oost-Vlaanderen 4 november 2016, DE69.98.31006.15.
1396
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de bevoegdheidsgrond uit artikel 6 Detacheringsrichtlijn een plaats
heeft gekregen in artikel 8bis. België had de bevoegdheidsgrond in eerste instantie niet omgezet maar dit is later
bij Wet van 3 juni 2007 wel gebeurd. Deze laatste wet heeft eveneens een procesbevoegdheid toegekend aan
vakbonden (art. 8ter Omzettingswet). Hier wordt amper gebruik van gemaakt. Arbh. Brussel 28 juni 2011,
Soc.Kron 2012, 514 is een voorbeeld van een zaak die op artikel 8bis Omzettingswet werd aangenomen.
1397
BS 20 december 2016.
1398
Zie uitvoerig hierover, en eveneens over de zuivere handhavingsaspecten zoals hoofdelijke
loonaansprakelijkheid: L. Eliaerts, ‘Grensoverschrijdende detachering: De omzetting van de handhavingsrichtlijn
2014/67/EU, RW 2014-15, p. 123-137; D. Faingnaert en S. Maes, ‘Implementering van de Handhavingsrichtlijn in
België en voorstel tot herziening van de Detacheringsrichtlijn: ‘Let’s make the posting of workers great again’,
Or. 2017, p. 2-19.
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1. Scoperules – artikel 2 Omzettingswet
a. Coördinatie op Belgisch niveau
1148. In artikel 2 Omzettingswet staan de scoperules voor de Belgische wet opgenomen en
luidt:
‘Voor de toepassing van deze wet moet worden begrepen onder: 1° werknemers: de personen
die, op basis van een overeenkomst, arbeidsprestaties verrichten tegen loon en onder het
gezag van een andere persoon; 2° gedetacheerde werknemers: de personen bedoeld in de
bepaling onder 1° die tijdelijk arbeidsprestaties verrichten in België en die, hetzij gewoonlijk
werken op het grondgebied van één of meer andere landen dan België, hetzij zijn aangeworven
in een ander land dan België. [… opname beoordelingsfactoren tijdelijkheid ex de
Handhavingsrichtlijn, toev. FvO]; 3° werkgevers: de natuurlijke personen of rechtspersonen
die werknemers bedoeld in de bepaling onder 2° tewerkstellen en van wie de onderneming in
een ander land dan België daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht, namelijk
activiteiten andere dan uitsluitend intern beheer of administratieve activiteiten. [… opname
beoordelingsfactoren substantiële activiteiten ex de Handhavingsrichtlijn, toev. FvO]’

1149. Deze scoperules gelden dus ten aanzien van de verderop in de wet geregelde
voorrangsregels. Dit betekent een zekere coördinatie ten aanzien van de Belgische
rechtspraktijk. In vorige hoofdstuk werd al opgemerkt dat in Belgische rechtspraak geen
coherent beeld bestaat ten aanzien van de toepassing voorrangsregels: zelfs dezelfde
voorrangsregels krijgen bij verschillende rechters een verschillende internationale toepassing.
De Detacheringsrichtlijn, en in het verlengde daarvan de Omzettingswet, schakelt deze
uiteenlopende hantering van scoperules uit: de voorrangsregels uit de harde kern moeten in
principe onmiddellijk worden toegepast op onder de scoperules van de Omzettingswet
vallende situaties.
Het Arbeidshof in Gent oordeelt in gelijke zin.1399 Ten aanzien van het Belgische
terbeschikkingstellingsverbod wordt opgemerkt dat dit verbod enkel van toepassing is op
werknemers die gewoonlijk in België werken, maar dat indien de situatie valt onder de
Detacheringsrichtlijn en de Belgische omzettingswet, er ruimte bestaat voor onmiddellijke
toepassing op tijdelijk op het Belgisch grondgebied gedetacheerde werknemers. Twee
uitspraken van het Arbeidshof Brussel bevestigen deze benadering.1400
1150. De Omzettingswet is van toepassing op alle sectoren, inclusief de wegtransportsector.
In de Memorie van Toelichting wordt aangegeven dat de Omzettingswet in algemene zin
toepasselijk is, ‘ongeacht de bedrijfstak waartoe de onderneming behoort’.1401 Hiermee gaat
de wetgever in tegen het advies van de Raad van State, waarin werd gewezen op de

1399

Arbh. Gent 13 juni 2012, TGR-TWVR 2014, 83.
Arbh. Brussel 28 juni 2011, Soc.Kron 2012, 514; Arbh. Brussel 6 september 2012, Soc.Kron 2013, 24.
1401
Memorie van Toelichting, p. 12-13 en 19.
1400
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wenselijkheid van het kwalificeren van de verschillende beroepssectoren waarop de
Omzettingswet van toepassing zou zijn.1402
1151. Op 13 maart 2014 voegde de cao ‘gelijk loon gelijk werk’ hier voor het wegtransport
een scoperule aan toe.1403 Het voorziet er immers in dat de Omzettingswet ook kan zien op
tijdelijke werkzaamheden die op en vanaf een Belgische standplaats worden verricht. Deze
cao is in de rechtspraak nog niet toegepast, maar vormt wel een weerslag van de
handhavingspraktijk inzake: van zodra een standplaats met enige stabiliteit in België kan
worden gelokaliseerd, wordt er in het algemeen vanuit gegaan dat de situatie valt onder de
Omzettingswet.1404
b. Een ruime omzetting: theorie vs. praktijk
1152. Er is dus sprake van een tamelijk ruime omzetting, waarbij de scoperules uit de
Detacheringsrichtlijn amper zijn gevolgd: de arbeid hoeft niet plaats te vinden in de context
van het vrije dienstenverkeer,1405 een dienstenovereenkomst is niet nodig, er hoeft geen
sprake te zijn van een gewoonlijk werkland elders1406 enz… Enkel niet-tijdelijke gewoonlijk
binnen het Belgische grondgebied verrichte werkzaamheden lijken buiten de scope te vallen
(zie ook het vorige hoofdstuk).1407 Kleinere arbeidsprestaties die regelmatig en eigenlijk
gewoonlijk, doch telkens (heel) tijdelijk, worden verricht worden door de
handhavingsinstanties geacht onder de scope te vallen.1408
De wetgever heeft deze ruime scope ook expliciet zo bedoeld. In de Memorie van Toelichting
wordt bijvoorbeeld opgemerkt dat de verdere detacheringsvorm er niet toe doet en dat ‘zodra
sprake is van een arbeidsprestatie op Belgisch grondgebied, (…) de wet van toepassing [is],
ongeacht de draagwijdte van deze prestatie en de duur ervan’.1409 Beernaert en Maes wijzen
er in dit verband op dat uit de ruime scoperules van de Omzettingswet volgt dat de wet van
toepassing is op een situatie van een Nederlandse koerier die in opdracht van een Nederlands
postorderbedrijf een pakje in België komt afleveren. Door anderen wordt dit weer
1402

Memorie van Toelichting, p. 9.
De cao is op 8 januari 2015 algemeen verbindend verklaard. BS 6 februari 2015. Neerlegging: 26 maart 2014,
registratie: 17 juni 2014, nummer: 121724/CO/140.0409. Inhoudelijk bevat de cao geen arbeidsvoorwaarden.
1404
Zie de hierna nog te bespreken Guidelines van 24 april 2017 inzake het wegtransport.
1405
Hierover merkt de gemachtigde van de regering op dat ‘het in de bedoeling ligt om de ontworpen wet van
toepassing te maken op elke vorm van terbeschikkingstelling, ongeacht de juridische handeling die eraan ten
grondslag ligt’. Raad van state, p. 8.
1406
De Raad van State merkt op dat een gemachtigde van de regering heeft aangegeven dat dit criterium
noodzakelijk is om uitzendarbeid te kunnen regelen (p. 7). Volgens die gemachtigde zou het kunnen toepassen
van het criterium van gewoonlijk werken bij dergelijke arbeid tot problemen kunnen leiden (p. 8).
1407
In de Belgische rechtspraak wordt herhaaldelijk vastgesteld dat bij gewoonlijke werkzaamheden niet
tegelijkertijd van enige tijdelijkheid uitgegaan kan worden en dat niet de Omzettingswet maar het integrale
Belgische arbeidsrecht toepasselijk is. Zie bijvoorbeeld Corr. Rb. Oost-Vlaanderen 7 december 2016,
S.2013.845.N; Corr. Rb. West-Vlaanderen F, S.574.10 BG.69.98.1231.15.
1408
Dit blijkt zowel uit een interview met een respondent van het FOD WASO en uit de online raadpleegbare
guidelines inzake de toepasselijke arbeidsvoorwaarden in het wegtransport.
1409
Memorie van Toelichting, p. 16. Zie ook Arbh. Brussel 28 juni 2011, Soc.Kron 2012, 514.
1403
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tegengesproken,1410 maar er bestaat overeenstemming over het feit dat in de Omzettingswet
ruime scoperules zijn opgenomen.
Hoewel dit op zichzelf lastige afbakeningsvragen inzake de precieze scoperules uit de
Detacheringsrichtlijn vermijdt, kan dit leiden tot overapplicatie van de richtlijn, hetgeen in
strijd kan komen met de richtlijn en meer in het algemeen het vrij verkeer van diensten. Het
kan worden gezegd dat de hieruit volgende rechtsonzekerheid de voordelen van het
voorkomen van afbakeningsproblemen grotendeels weer teniet lijkt te doen.
1153. In de praktijk wordt één en ander echter niet als zodanig gehandhaafd, hetgeen
wellicht kan verklaren waarom de Commissie niet ook een inbreukprocedure tegen België is
gestart of waarom de wet niet allang is aangevochten door, al dan niet buitenlandse,
particulieren. Uit interviews met het FOD Waso volgt dat de Omzettingswet enkel wordt
gehandhaafd ten aanzien van bepaalde sectoren en dan nog enkel ten aanzien van
werkzaamheden die enige band hebben met België.1411
Specifiek ten aanzien van het wegtransport zijn er in dit kader begin 2017 zogenaamde
‘guidelines’ gepubliceerd voor handhavingsambtenaren. Hierin wordt van geval tot geval
bezien in hoeverre er sprake is van ‘een voldoende nauwe band’ met België, waarbij wordt
verduidelijkt dat hiervan meestal sprake is bij cabotage en niet bij transitwerkzaamheden.1412
De guidelines blijven zeer vaag ten aanzien van gevallen waarin sprake is van laad- en/of
losplaatsen in België en/of waarbij internationaal transport wordt verricht voor rekening van
een Belgisch transportbedrijf. In het algemeen wordt voor die situaties verwezen ‘naar de
regels van het ipr’. Uit een interview met een respondent van het FOD Waso volgt vervolgens
dat de prioriteit van handhaving in het wegtransport met name ligt op illegale cabotage en
postbusbedrijven en dat eigenlijk niet wordt gefocust op enige handhaving ten aanzien van
het verschillende ‘heel tijdelijke’ of kortdurende transportwerkzaamheden, ook indien er
wordt geladen en/of gelost in België en zelfs ook in sommige situaties van cabotage.
1154. Hoewel één en ander vaag blijft, worden de ruime scoperules uit de Omzettingswet in
de praktijk dus vergaand genuanceerd. Niettemin blijft de Omzettingswet formeel juridisch
gezien strijdig met het Unierecht, is de uiteenlopende benadering in theorie en praktijk op
zichzelf niet fraai en vormt dit een bron van rechtsonzekerheid.1413

1410

J. Beernaert en S. Maes, ‘Detacheren naar België: navigeren in woelige Europese wateren’, Or. 2010, p. 231.
Van de Calseyde wijst er bijvoorbeeld op dat de wet ziet op ‘een’ arbeidsprestatie en dat een prestatie zoals in
het voorbeeld van de Nederlandse koerier niet ‘een’ prestatie is die op Belgisch grondgebied valt te lokaliseren,
maar slechts een ‘gedeeltelijke’ prestatie. T. Van de Calseyde, Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij
internationale tewerkstelling van werknemers in Europa, Sociale praktijkstudies, Wolters Kluwer 2017, p. 90.
1411
Vergelijk in 2005 al: Jorens en Van Overmeiren, ‘The implementation of the PWD in Belgium’ 2005, p. 500:
‘(…) there is a large gap between rules and paper on the one hand and reality in daily life on the other hand.
Inspection services face lots of problems in executing control in the case of posting of workers (…)’. Zie ook
Comparative study PWD 2011, p. 41.
1412
Guidelines 2017, p. 7 (vrij online beschikbaar).
1413
Zie ook Comparative study PWD 2011, p. 22 (en 33).
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1155. Overigens is de huidige tekst van de Omzettingswet wel nauwer dan de vóór de
Handhavingsrichtlijn geldende Omzettingswet.1414 In de oude versie stemde de scoperule
namelijk af op ‘een arbeidsprestatie verrichten in België’,1415 en dus niet van het ‘tijdelijk
arbeidsprestaties verrichten in België’.1416 Het doet er nu dus toe, in tegenstelling tot eerst, of
sprake is van tijdelijke werkzaamheden.1417
2. Overige bijzonderheden ten aanzien van de scoperules uit de Omzettingswet
1156. Uit artikel 2 lid 3 Omzettingswet volgt dat de wet ook ziet op niet in een lidstaat
gevestigde werkgevers. Via deze wijze heeft de wetgever beoogd artikel 1 lid 4
Detacheringsrichtlijn te implementeren, welke bepaling immers ziet op het gebod de
derdelands werkgevers niet gunstiger te behandelen dan werkgever uit lidstaten. De huidige
scoperules verschillen hier niet met de originele tekst van vóór de implementatie van de
Handhavingsrichtlijn, behalve dat nu wordt vereist dat de werkgever substantiële
werkzaamheden elders verricht.
1157. Waarin het huidige artikel 2 Omzettingswet met name verschilt van de originele versie
is dat nu de beoordelingsfactoren uit artikel 4 Handhavingsrichtlijn woordelijk zijn
overgenomen, hetgeen in de praktijk overigens al werd toegepast. In artikel 2 lid 2
Omzettingswet zijn nu allerlei indiciën opgenomen die moeten helpen bij het achterhalen van
het al dan niet tijdelijke karakter van de detachering. In artikel 2 lid 3 Omzettingswet is in de
eerste alinea van lid 3 zelf toegevoegd dat de werkgever daadwerkelijk substantiële
activiteiten elders moet verrichten, waarachter vervolgens ook een trits aan indiciën staat
opgesomd. Zoals reeds is aangestipt, wordt in de Belgische rechtspraak in het algemeen bij
postbusconstructies een ‘volledig interne Belgische tewerkstelling’ aangenomen, zodat de
Detacheringsrichtlijn c.q. Omzettingswet niet geldt en het integrale Belgische arbeidsrecht
wordt toegepast.1418

1414

Dit wordt ook expliciet als zodanig opgemerkt: Memorie van Toelichting, p. 20.
Hierdoor vervaagde zelfs de ratio tussen enerzijds tijdelijke arbeid en anderzijds meer permanente arbeid.
1416
Zie hierover: Y. Jorens, ‘Het begrip detachering: een begripsomschrijving’, in Jorens, Handboek Europese
detachering en vrij verkeer van diensten 2009, p. 12.
1417
Van de Calseyde verbindt hieraan de conclusie dat de Omzettingswet daardoor nu niet meer zomaar
onmiddellijk van toepassing is op elke kortdurende activiteiten op Belgisch grondgebied omdat het begrip
‘tijdelijkheid’ zou zien op ‘een afgebakende periode van meerde (opeenvolgende) arbeidsprestaties in België’. T.
Van de Calseyde, Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers
in Europa, Sociale praktijkstudies, Wolters Kluwer 2017, p. 91. In hoeverre heel tijdelijke werkzaamheden kunnen
kwalificeren onder de Detacheringsrichtlijn wordt in het volgende hoofdstuk besproken. Zie ook L. Eliaerts,
‘Grensoverschrijdende detachering: De omzetting van de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU’, RW 2014-15, p. 131.
Overigens hebben werknemers in geval van niet tijdelijke werkzaamheden volgens Eliaerts alsnog recht op de
Belgische bepalingen voor de op Belgisch grondgebied uitgevoerde werkzaamheden ex art. 45 VWEU. Eliaerts
lijkt aldus een directe conflictregel af te leiden uit art. 45 VWEU. Zie voor de bespreking van de spiegelbeeldige
discussie inzake het vrij verkeer van diensten ex art. 56 VWEU en meer algemeen de verhouding tussen algemeen
Unierecht en het conflictenrecht hoofdstuk 2.
1418
Zie bijvoorbeeld Rb. Corr. Rb. West-Vlaanderen 25 mei 2016, S.574.10 BG.69.98.1231.15.
1415
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1158. In artikel 4 Omzettingswet worden koopvaardijondernemingen in de zeevaart
uitgesloten, in navolging van artikel 1 lid 2 Detacheringsrichtlijn.
1159. Naast de uitzondering van artikel 6 Omzettingswet inzake werkzaamheden met het
oog op initiële assemblage (art. 3 lid 2 Detacheringsrichtlijn), heeft de wetgever verder geen
gebruik gemaakt van de in de richtlijn opgenomen optionele uitzonderingen inzake
werkzaamheden van korte duur of marginale omvang.
3. Een Belgische harde kern… – artikel 5 Omzettingswet
1160. Uit artikel 5 Omzettingswet blijkt het andermaal extensieve karakter van de omzetting
en luidt als volgt:
‘De werkgever die in België een ter beschikking gestelde werknemer tewerkstelt, is ertoe
gehouden, voor de arbeidsprestaties die er worden verricht, de arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden na te leven die bepaald worden door wettelijke,
bestuursrechtelijke en conventionele bepalingen die strafrechtelijk beteugeld worden’.1419

De wetgever wijst hierbij expliciet op artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn en de mogelijkheid
tot het opleggen van bepalingen van openbare orde. Ten aanzien van het criterium van de
strafrechtelijke beteugeling wordt opgemerkt dat dit ‘een algemeen en objectief criterium’ is
waarvan ‘moeilijk [kan] worden betwist dat bepalingen die strafrechtelijk gesanctioneerd
worden bepalingen van openbare orde zijn’.1420
1161. Dit komt neer op een eigenaardig vergaande uitbreiding van de harde kern, daar zo op
bijna elke arbeidswet in het door de Romaanse traditie gekenmerkte Belgische systeem
strafsancties staan.1421/1422 Jorens en Van Overmeiren merken terecht op dat artikel 5
Omzettingswet:

1419

In de tweede alinea wordt een op het eerste gezicht met de richtlijn tamelijk gelijkluidend
minimumloonbegrip omschreven, waarbij wordt verwezen naar de wet van 5 december 1968 inzake algemeen
verbindend verklaarde cao’s.
1420
Memorie van Toelichting, p. 11 en ook p. 18.
1421
In de Memorie van Toelichting, p. 19 wordt een niet limitatief rijtje van wetten opgesomd die beoogd
worden: ‘de Arbeidswet van 16 maart 1971, de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971, de wet van 24 juli 1987
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve
van gebruikers, de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van
hun werk, de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, het koninklijk besluit nr. 5 van 23
oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten en de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers evenals hun uitvoeringsbesluiten, beoogd. Anderzijds worden tevens
de collectieve arbeidsovereenkomsten die algemeen verbindend zijn verklaard bij koninklijk besluit, genomen
krachtens de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités, en die bijgevolg strafrechtelijk gesanctioneerd worden’. De ontslagregeling uit de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 wordt overigens niet strafrechtelijk gesanctioneerd en valt als
zodanig buiten het toepassingsgebied van artikel 5 Omzettingswet.
1422
Overigens bestaat sinds geruime tijd discussie in hoeverre het al dan niet strafrechtelijke karakter inhoudt
dat een bepaling gelijk ook als van openbare orde moet worden gezien. Zie uitvoerig hiervoor met veel
verwijzingen naar rechtsleer: Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht’ 2009, p. 91 e.v. Zoals zij
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‘(…) means that an employer who posts workers to Belgium must respect in principle nearly
all Belgian legislative, regulatory and generally binding collective provisions on terms and
conditions of employment’.1423

Daarboven op komt nog eens dat enerzijds artikel 5 lid 2 Omzettingswet ruimte biedt voor de
Koning om nog andere bepalingen van openbare orde vast te stellen en anderzijds artikel 7
Omzettingswet artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn nog eens herneemt en overweegt dat de
wet geen beletsel vormt voor de toepassing van arbeids-, loon- en
tewerkstellingsvoorwaarden die gunstiger zijn voor de ter beschikking gestelde werknemers.
De omzetting van de Handhavingsrichtlijn heeft hieraan niets veranderd.
1162. Ook hier wordt één en ander genuanceerd in de praktijk. Smets en Vanden Broeck, als
(voormalig) sociaal inspecteur- directeurs van de Algemene directie Toezicht op de Sociale
Wetten (TSW) en het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO), wijzen op de
op dit punt strijdigheid van de Omzettingswet met Unierecht en stellen
‘Vandaar dat de inspectiediensten en voornamelijk TSW (die als enige belast is met het toezicht
op de loon- en arbeidsvoorwaarden) voorzichtig omspringt met dit amalgaam aan
verplichtingen. In de praktijk beperkt TSW zich hoofdzakelijk tot controle van de nationale weten cao-bepalingen die verband houden met de harde kern aan arbeidsvoorwaarden zoals
bedoeld in de Richtlijn 96/71’.1424

Op de website van het FOD Waso, die buitenlandse ondernemingen dienen te raadplegen om
te kunnen achterhalen welke Belgische arbeidsregels nageleefd moeten worden bij
detachering op Belgisch grondgebied, worden vervolgens enkel met de harde kern uit de
Detacheringsrichtlijn gelijkaardige voorrangsregels opgesomd. Nog krasser blijkt de
discrepantie tussen theorie en praktijk in het wegtransport uit een interview met een
respondent van het FOD Waso: enkel de minimumlonen worden gehandhaafd. In de officiële
guidelines van het wegtransport wordt echter wel de harde kern aangeduid als te handhaven
bepalingen.
1163. Hier rest nog de vraag wat de gedachte van de wetgever eigenlijk precies was met een
zo duidelijk strijdige omzetting van de Detacheringsrichtlijn.1425 Ingezoomd op de
terecht stelt worden strafbepalingen tamelijk gemakkelijk aan wetgeving gekoppeld, waardoor de werkelijke
waarde van dit criterium in deze context op de helling komt te staan.
1423
Jorens en Van Overmeiren, ‘The implementation of the PWD in Belgium’ 2005, p. 491. De werkgevers wezen
hier eveneens expliciet op in het NAR advies nr. 1.313 van 30 mei 2000 ten aanzien van de omzetting van de
Detacheringsrichtlijn, Adviezen NAR 1.300-1.329.
1424
M. Smets en P. Vanden Broeck, ‘Detachering en sociale (arbeids)inspectie – De bestrijding van de
arbeidsrechtelijke fraude’, in Jorens, Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten 2009, p. 608.
Dit wordt in de Belgische rechtsleer bevestigd waarin unaniem wordt geoordeeld dat de wet in strijd is met het
Unierecht. Zie hiervoor en voor verwijzingen naar de relevante rechtsleer inzake: F. van Overmeiren,
Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt, Gent, Larcier, 2009, p. 53.
1425
In de Belgische rechtsleer wordt unaniem geoordeeld dat de wet in strijd is met Unierecht. Zie hiervoor en
voor een verwijzing naar de relevante rechtsleer inzake: F. van Overmeiren, Buitenlandse arbeidskrachten op de
Belgische arbeidsmarkt, Gent, Larcier, 2009, p. 53. Zie ook Arbh. Brussel 3 maart 2015, RABG 2016, 184. Het
Arbeidshof merkt hier de mogelijke strijdigheid van de Omzettingswet met het Unierecht expliciet op. Het
Arbeidshof zelf doet hierover geen uitspraak en nodigt de partijen uit om een standpunt in te nemen inzake en
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totstandkoming van de Omzettingswet blijkt dat de wetgever uit gaat van de gedachte dat het
de lidstaten eenzijdig vrijstaat bepalingen van openbare orde in te vullen,1426 zelfs nadat de
zaak Arblade werd gewezen waarin ten aanzien van het met de openbare orde
samenhangende leerstuk van de wetten van politie en veiligheid toch in tamelijk algemene zin
werd geoordeeld dat het zijn van een politiewet niet uitsluit dat strijdigheid met Unierecht
kan bestaan en van geval tot geval bezien dient te worden in hoeverre sprake is van een
(eventueel gerechtvaardigde) belemmering. De wetgever merkt ten aanzien daarvan o.a. op
dat het Hof zich in de zaak Arblade uitsprak ‘over de toepassing van een welbepaalde norm
op een specifiek geval en niet over zijn toepassing op algemene wijze’. Het is volgens de
wetgever daarom onjuist dat de bepalingen in kwestie ‘in geen geval toepassing’ kunnen
vinden in detacheringssituaties.1427 Wel erkent de wetgever een mogelijk spanningsveld met
het Unierecht waar het volgende wordt opgemerkt:
‘(…) deze bepalingen [zullen] slechts van toepassing zijn in geval van terbeschikkingstelling van
werknemers voor zover hun toepassing niet strijdig is met de artikelen 49 en 50 van het EGVerdrag’.1428

Los van het feit dat deze opmerking overbodig is, lijkt de wetgever hier bijna wel
rechtsonzekerheid te wíllen creëren. Deze wetgevings-‘techniek’ is opmerkelijk, en wel
helemaal als bezien wordt hoe fel de Raad van State en o.a. de werkgeversorganisatie in een
NAR-advies uit 2000 ten tijde van het ontwerp van de Omzettingswet al wezen op directe
strijdigheid met het Unierecht.
Inmiddels is de strijdigheid van de Omzettingswet bevestigd (hoewel niet direct) door het Hof
in de zaak C./Luxemburg. Hierin stelde Luxemburg zich, net als België bij de Omzettingswet,
op het standpunt dat de invulling van de openbare orde eenzijdig op nationaal niveau plaats
kan vinden. Het Hof dit weerlegde dit expliciet, ten gunste van een restrictieve interpretatie.
Eén en ander vormde voor de wetgever bij de omzetting van de Handhavingsrichtlijn echter
kennelijk onvoldoende aanleiding een meer richtlijnconforme versie proberen te maken.
1164. Overigens bieden Jorens en Van Overmeiren nog een verklaring voor het feit dat de
wetgever, ondanks de ondubbelzinnige en felle kritiek tijdens de totstandkoming, toch heeft

eventueel voorstellen te doen voor het formuleren van een prejudiciële vraag. Helaas is het nooit zover gekomen,
daar partijen in de tussentijd een minnelijk akkoord hebben bereikt. D. Van Strijthem en M. Van Ingelgem,
‘Belgische arbeidsgerechten altijd bevoegd? Belgisch arbeidsrecht altijd van toepassing?’ (noot onder de zaak
van 3 maart 2015), RABG 2016, 198-205.
1426
Memorie van Toelichting, p. 9: ‘Het Hof van Justitie verzet er zich niet tegen dat elke lidstaat soeverein, in
zijn interne rechtsorde, kiest welke bepalingen van openbare orde zijn die zij wenst toe te passen op een ter
beschikking gestelde werknemer’.
1427
Memorie van Toelichting, p. 10. Overigens onderbouwt de wetgever de keuze voor een open norm, zonder
specificaties naar de verschillende nationale wetgeving in de Omzettingswet, eveneens door te wijzen op het
evolutieve karakter van het arbeidsrecht en dat hierdoor bij elke verandering hiervan geen update gemaakt hoeft
te worden aan de Omzettingswet (p. 11 en 18). Dit is enigszins ironisch, gelet op het feit dat het arbeidsrecht in
België behoorlijk op slot zit.
1428
Memorie van Toelichting, p. 12.
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doorgezet. Volgens auteurs vormt de ruimhartige Omzettingswet een logische stap in het
beleid dat werd gekozen door België in het implementatieproces:
‘The choice for this road was a political decision based on the wish to make the implementing
exercise as easy as possible and to create a simple system of application, but also based on the
principle of equity and equality: ‘all workers on the Belgian territory should enjoy the same
level of social protection’ and ‘all employers must receive the same treatment to avoid social
dumping and unfair competition’.1429

Het is echter nog maar de vraag in hoeverre een dergelijke aanpak werkelijk effectief is, gelet
op het risico dat het Hof deze wetgeving veroordeelt waardoor er, zoals de
werkgeversorganisatie in het NAR-advies ook stelt, een periode van rechtsonzekerheid zou
aanbreken waarin buitenlandse ondernemingen het er logischerwijs weinig aangelegen ligt
om betwiste wetgeving na te leven.1430
B. NEDERLAND
1165. In Nederland is de Detacheringsrichtlijn omgezet bij de Wet arbeidsvoorwaarden
gedetacheerde werknemers in de Europese Unie van 1 juni 2016 (hierna: de WagwEU).1431
Deze wet werd ingevoerd als gevolg van de omzetting van de Handhavingsrichtlijn en vervangt
de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (hierna: de WAGA).1432 Deze laatste
wet geldt als de eerste omzettingswet van de Detacheringsrichtlijn. Per 1 januari 2018 zijn
nieuwe scoperules vastgelegd in de WagwEU.1433 De regels op het gebied van de harde kern
zijn zo goed als hetzelfde gebleven.
In het hiernavolgende wordt van de WagwEU uitgegaan zoals deze geldt per 1 januari 2018.
Waar in het kader van dit onderzoek relevante verschillen bestaan tussen de WAGA en de
WagwEU wordt dit aangegeven. Net als bij de bespreking van de Belgische omzettingswet
beperk ik me hier tot de geïmplementeerde bepalingen 1, 2 en 3 Detacheringsrichtlijn: de
handhavingsaspecten blijven buiten beschouwing.

1429

Jorens en Van Overmeiren, ‘The implementation of the PWD in Belgium’ 2005, p. 493.
NAR advies nr. 1.313 van 30 mei 2000, Adviezen NAR 1.300-1.329.
1431
Wet van 1 juni 2016 houdende Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in
verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei
2014 inzake de handhaving van de Detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de
administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden
gedetacheerde werknemers in de Europese Unie), Stb. 219 van 17 juni 2016 2016, zoals laatstelijk gewijzigd bij
Stb. 2017, 484. Zie Kamerstukken II 2015/16, 34408, nr. 3. Zie ook M. Houwerzijl, T&C Arbeidsrecht WagwEU
2018; L. de Graaf, ‘Beloning bij tijdelijke internationale arbeid: is de verbouwing geslaagd?’, TAP 2016, p. 12-17;
M. Kullmann, ‘Detachering van werknemers: naar meer transparantie en een betere handhaving?’, TRA 2016, p.
32-34; S. Durve en A. Kamta, ‘De wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU: een praktisch
overzicht’, ArbeidsRecht 2017, p. 1-7.
1432
Wet van 2 december 1999 tot uitvoering van de Richtlijn 96/71/EG van het Europees parlement en van de
Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met
het oog op het verrichten van diensten (Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid), Stb. 554 van 23
december 1999.
1433
Verzamelwet SZW 2017.
1430
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1. Scoperules – artikel 1 WagwEU
1166. Volgens de scoperules van de WagwEU is een gedetacheerde werknemer een
‘werknemer die in het kader van transnationale dienstverrichting op basis van een
arbeidsovereenkomst tijdelijk arbeid verricht in Nederland en niet gewoonlijk in of vanuit
Nederland arbeid verricht’ (art. 1 WagwEU).

Het gestelde vereiste van de ‘transnationale dienstverrichting’ impliceert dat de scope ook
ziet op de kleinere arbeidsprestaties die regelmatig en eigenlijk gewoonlijk, doch telkens
(heel) tijdelijk, worden verricht.
Daarnaast geldt per 1 januari 2018 dat de dienstontvanger in de zin van de WagwEU niet perse
meer in Nederland hoeft te zijn gevestigd. De wet ziet nu ook op dienstontvangers die in
Nederland werkzaam zijn of er werkzaamheden doen verrichten en waarvoor de
gedetacheerde werknemer in het kader van een transnationale dienstverrichting
werkzaamheden verricht (art. 1 WagwEU).
Vervolgens wordt ten aanzien van de transnationale dienstverrichting bepaald dat het gaat
om het
‘1. voor rekening en onder leiding van de dienstverrichter ter beschikking stellen van een
werknemer aan de dienstontvanger om arbeid te verrichten in een andere lidstaat in het kader
van een overeenkomst tussen de dienstverrichter en de dienstontvanger; 2. het ter
beschikking stellen van een werknemer van een onderneming aan een vestiging van die
onderneming of aan een tot hetzelfde concern behorende onderneming in een andere lidstaat
dan de staat waar de werknemer gewoonlijk arbeid verricht; 3. het door de dienstverrichter
tegen vergoeding ter beschikking stellen van een werknemer aan de dienstontvanger om
onder toezicht en leiding van de dienstontvanger arbeid te verrichten op het grondgebied van
een andere lidstaat’ (art. 1 WagwEU).

De drie verschillende detacheringsvormen uit de Detacheringsrichtlijn worden dus gevolgd.
1167. Deze scoperules bepalen de reikwijdte van de onder de wet vallende voorrangsregels,
waarbij de specifieke nationale scoperules uit die voorrangsregels dus worden uitgeschakeld
en dwingend kunnen worden opgelegd.
1168. De WagwEU is van toepassing op alle sectoren, inclusief de wegtransportsector. Dit
was overigens een lange tijd anders, daar de WAGA initieel de toepassing van de
Detacheringsrichtlijn op enkel de bouwsector strikt heeft gevolgd. Dit maakte Nederland op
dit punt één van de weinige lidstaten. Op 14 december 2005 werd de WAGA evenwel
uitgebreid naar alle sectoren.
De uitschakeling van nationale scoperules is in het bijzonder van belang voor de
wegtransportsector. Uit het vorige hoofdstuk volgt immers dat de wegtransportcao enkel van
toepassing is op in Nederland gevestigde ondernemingen.
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2. Een te ruime scoperule?
a. Algemeen
1169. Net als in België kan de vraag worden gesteld of met de ruime omzetting van de
Detacheringsrichtlijn de richtlijn zelf geen geweld wordt aangedaan. De per 1 januari 2018
ingevoerde scoperules lijken veel situaties te kunnen omvatten (net als het geval was bij de
WAGA). Het kan bijvoorbeeld een verschil uitmaken dat de wet nu ook ziet op de
dienstontvanger die enkel in Nederland werkzaamheden laat verrichten (de
Detacheringsrichtlijn spreekt van dienstontvangers die in een bepaalde lidstaat ‘werkzaam
zijn’ en niet daar werkzaamheden ‘doen verrichten’). De WagwEU dekt dan strikt gezien een
crosstradeoperatie waarin een Pools transportbedrijf voor een Duitse fabriek goederen
vervoert naar Nederland en aldaar lost. De Duitse fabriek als dienstontvanger laat immers
door de Poolse dienstverrichter in Nederland werkzaamheden verrichten. Sterker nog, nog
strikter naar de letter bezien zouden transitactiviteiten in Nederland nu ook onder de
WagwEU kunnen vallen: indien de Poolse chauffeur in bovenstaand voorbeeld immers niet
lost in Nederland maar Nederland enkel doorkruist om tot Groot-Brittannië te geraken, laat
de Duitse fabriek niettemin werkzaamheden verrichten op Nederlands grondgebied. Ook het
vereiste rond het verrichten van een transnationale dienst staat hieraan niet in de weg,
hiervan is immers sprake, ware het niet dat de spelers inzake niets met Nederland te maken
hebben.
De wetgever zal deze vergaande consequenties echter, o.a. ook gelet op het wetgevingskader
waarin de wijzigingen zijn doorgevoerd, niet hebben bedoeld. Het wetgevingskader betreft
hier de algemene Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2018).1434 In de
Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat het met de Verzamelwet SZW niet gaat om
‘substantiële beleidswijzigingen’ en dat het ‘klein beleid’ betreft waaraan geen complexe of
politiek omstreden aspecten kleven. Aan een dergelijke soort wet wordt ook wel gerefereerd
als ‘veegwet’, hetgeen voorziet in updates en meer in het algemeen orde op zaken stelt.
Meer specifiek wordt ten aanzien van de wijziging aan de WagwEU opgemerkt dat ‘de
wijzigingen (…) dienen om geen twijfel te laten bestaan over de reikwijdte en de bedoeling
van de bepalingen in de wet tegen de achtergrond van de geldende Europese bepalingen’ en
dat ‘daartoe een aantal begrippen [is] verduidelijkt en zijn bepalingen aangevuld’. Dat de
WagwEU nu ook zou zien op de boven beschreven transportsituaties, lijkt gelet op de
vergaande consequenties hiervan niet voor de hand te liggen. Daarnaast wordt de
(weg)transportsector niet één keer aangehaald en wordt enkel gewezen op ‘een kleine groep
van werknemers’, zoals ‘nomaden’, die als gevolg van de wijzigingen per 1 januari 2018 nu wel
onder de WagwEU vallen. Wel ontstaat hier onduidelijkheid welke situaties in de hoog
1434

Stb. 2017, 484. Zie ook het Besluit van 6 december 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding
van de Verzamelwet SZW 2018, Stb. 2017, 485.
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mobiele wegtransportsector dan wel worden gedekt door de WagwEU, hetgeen zich in de
praktijk zal moeten uitkristalliseren.
1170. Het wegvallen van het vereiste rond de gewoonlijke werkplek elders lijkt eveneens
consequenties te kunnen hebben voor het wegtransport, nu dit een knelpuntbegrip is dat de
toepassing van de Detacheringsrichtlijn op arbeidsmodellen in de sector kan blokkeren. Uit de
Memorie van Toelichting blijkt echter dat de wetgever voornamelijk heeft willen bepalen dat
de gewoonlijke werkplek niet in Nederland moet liggen en dat het nog steeds van belang is
een gewoonlijke werkplek elders vast te stellen, één en ander om misbruik tegen te gaan
(waarbij de wetgever wijst op roulerende detacheringen). In die zin lijkt het voor de toepassing
van de WagwEU toch van belang te blijven dat een gewoonlijke werkplek elders kan worden
gelokaliseerd.
1171. Op veel van de bovenstaande genoemde punten verschilt de WagwEU van de WAGA.
In de WAGA werd eigenlijk heel summier bepaald dat de harde kern van toepassing is ‘op
werknemers, die tijdelijk in Nederland arbeid verrichten en wier arbeidsovereenkomst wordt
beheerst door ander recht dan het Nederlandse recht’ (art. 1 WAGA). Voor het overige
ontbreekt het volledig aan de zojuist omschreven begripsbepalingen uit artikel 1 WagwEU en
evenmin wordt het begrip ‘detachering’ gedefinieerd, laat staan een onderscheid gemaakt
tussen de verschillende detacheringsvormen uit de subleden van artikel 1 lid 3
Detacheringsrichtlijn.
b. Theorie vs. praktijk
1172. Net als in België loopt in Nederland theorie en praktijk op het specifieke punt van de
handhaving in het wegtransport uiteen. In de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal
beleid wordt in antwoord op schriftelijk overleg d.d. 5 april 2018 door de minister gewezen op
het feit dat de Detacheringsrichtlijn slechts beperkt wordt gehandhaafd in het wegtransport
omdat de toepassing van de richtlijn op deze sector onduidelijk is.1435 De minister stelt:
‘Om tijdrovende procedures te voorkomen vindt handhaving van de minimumnormen daarom
thans alleen plaats in die situaties waarin toepasselijkheid van de detacheringsrichtlijn
aannemelijk is.’

Ten aanzien van situaties waarin de toepasselijkheid aannemelijk is wijst de minister op
enerzijds cabotageoperaties en anderzijds internationaal transport waarbij een
dienstenovereenkomst aanwezig is en sprake is van ‘regelmatigheid’ van de werkzaamheden.
Uit interviews met de bevoegde handhavingsinstanties wordt dit keer op keer bevestigd.

1435

Raadpleegbaar
werkgelegenheid.

via

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-
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3. Overige bijzonderheden ten aanzien van de scoperules uit de Omzettingswet
1173. Tot vóór de wijzigingen van 1 januari 2018 zag de WagwEU ziet op dienstverrichters
‘die in het kader van transnationale dienstverrichting een werknemer ter beschikking stelt om
tijdelijk arbeid te verrichten in Nederland’ (art. 1 lid 1 WagwEU). Er wordt niet vereist dat deze
dienstverrichter is gevestigd in een lidstaat. Hiermee implementeert de wetgever feitelijk
artikel 1 lid 4 Detacheringsrichtlijn, zodat op buiten de Unie gevestigde dienstverrichters geen
gunstiger regime wordt toegepast.
Per 1 januari 2018 wordt echter expliciet vereist dat de dienstverrichter ‘vanuit een andere
lidstaat in het kader van een transnationale dienstbetrekking zijn werknemer ter beschikking
stelt om tijdelijk arbeid te verrichten in Nederland’. Het is onduidelijk in hoeverre de wetgever
hiermee heeft beoogd derdelands dienstverrichters uit te sluiten.
1174. De WagwEU implementeert expliciet de uitzondering inzake zeevarend personeel uit
artikel 1 lid 2 Detacheringsrichtlijn, hetgeen in de WAGA niet was gedaan.1436 Er zijn verder
geen voorzieningen opgenomen ten aanzien van specifiek het wegtransport.
1175. In het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
zijn de specifieke indiciën uit artikel 4 Handhavingsrichtlijn overgenomen.1437
1176. Er zijn verder geen uitzonderingen inzake bijvoorbeeld werkzaamheden van geringe
omvang o.i.d. opgenomen.
4. De harde kern – artikel 2 WagwEU en artikel 2 lid 6 Wet AVV
1177. In artikel 2 WagwEU wordt geregeld welke Nederlandse bepalingen behoren tot de
harde kern als bedoeld in artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn. Hiermee behoort Nederland tot
de groep lidstaten waar in de omzettingswetgeving specifiek wordt bepaald welke nationale
bepalingen tot de harde kern behoren.1438 Het gaat om artikelen 7:616a tot en met 616f, 626,
634 tot en met 642, 645, 646, 648, 649, 655, 658, 670 lid 2 en 681 lid 1 sub c Nederlands
Burgerlijk Wetboek.
Overigens is dit geen volledige opsomming. In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt
dat hieronder ook vallen: Wet minimumloon en vakantiebijslag, de Wet allocatie
arbeidskrachten
door
intermediairs
(Waadi),
de
Arbeidstijdenwet,
de
Arbeidsomstandighedenwet en de Wet gelijke behandeling. Een opname hiervan in de

1436

Het was overigens niet de bedoeling de WAGA daarop van toepassing te doen zijn. Zie Kamerstukken II
2015/16, 34408, nr. 3, p. 21.
1437
Besluit van 28 november 2016 tot uitvoering van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers
in de Europese Unie, Stb. 2016, 477.
1438
Zie voor een beschrijving van de verschillende groepen: Comparative study PWD 2011.
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wetstekst werd evenwel overbodig geacht,
voorrangsregelkarakter van die wetten.1439

gelet

op

het

reeds

aanwezige

1178. Ten aanzien van voorrangsregels uit de harde kern die vervat liggen in cao’s, is reeds
bij de WAGA een aanpassing doorgevoerd aan de Wet op de algemeen verbindend verklaring
(Wet AVV). Artikel 2 lid 6 Wet AVV voorziet erin dat een harde kern van algemeen verbindend
verklaarde cao-bepalingen geldt voor tijdelijk in Nederland werkzame werknemer met een
buitenlandse arbeidsovereenkomst (mits uiteraard indien gunstiger). Ter specificatie van
welke cao-bepalingen dit precies kunnen zijn, worden de letterlijke bewoordingen uit artikel
3 lid 1 Detacheringsrichtlijn overgenomen.
1179. De WagwEU voert ten aanzien van de Wet AVV een verduidelijking door ten aanzien
van de omvang van de minimumlonen in cao’s. Hiermee wordt feitelijk de Finse vakbond zaak
gecodificeerd. De Stichting van de Arbeid en de SER hadden in dit verband ongenoegen geuit
inzake de onduidelijkheid van de reikwijdte van de harde kern en met name de
minimumlonen.1440 In artikel 17 WagwEU wordt hieraan nu tegemoet gekomen en bepaalt dat
in elk geval tot het minimumloon behoren:
‘1. het geldende periodeloon in de schaal; 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting
per week/maand/jaar/periode; 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren,
onregelmatigheid, waaronder feestdagentoeslag en ploegentoeslag; 4. tussentijdse
loonsverhoging; 5. kostenvergoeding: reiskosten en reistijdvergoeding, pensionkosten en
andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie; 6. periodieken; 7.
eindejaarsuitkeringen; 8. extra vergoedingen in verband met vakantie.’

Niet hiertoe behoren
‘aanspraken op aanvullende bedrijfspensioenregelingen en op bovenwettelijke sociale
zekerheidsaanspraken en vergoedingen boven het loon voor door de werknemer in verband
met de detachering te maken onkosten voor reizen, huisvesting of voeding’.

1180. Gelet op de niet-toepasselijkheid van de Wijzigingsrichtlijn, en het daarin geldende
beloningsbegrip, op de wegtransportsector is deze codificatie van belang. Deze algemene wet
is immers sec van toepassing op de sector. Het ontbreken van de toepasselijkheid van het
begrip beloning in de nieuwe Detacheringsrichtlijn wordt op deze manier minder snijdend.
1181. Met de opsomming van de harde kern wordt min of meer aangeleund tegen de harde
kern uit de Detacheringsrichtlijn. Dit is niet anders dan bij de WAGA, hoewel in de WagwEU
hier en daar enige updates zijn doorgevoerd die o.a. te maken hebben met wijzigingen in de
materiële arbeidswetgeving zelf.1441 In dit verband is ook de Wet Aanpak Schijnconstructies

1439

Kamerstukken II 1998/99, 26524, nr. 3, p. 2-3; Kamerstukken II 2015/16, 34408, nr. 3, p. 6.
Kamerstukken II 2015/16, 34408, nr. 3, p. 4-5.
1441
In 2015 is het arbeidsrecht in Nederland aanzienlijk gewijzigd. Zie vanuit Belgisch perspectief hierover: F. van
Overbeeke, ‘Het Nederlandse arbeidsrecht op de schop. Het belang ervan voor België via het internationaal
privaatrecht en de hoofdlijnen van het nieuwe Nederlandse arbeidsrecht uitgelegd’, TSR 2015, p. 770-817.
1440
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van 2016 in artikel 2 WagwEU verwerkt.1442 Dit houdt in dat gedetacheerde werknemers
(of/en vakbonden of andere handhavingsinstanties) ex artikelen 7:616a tot en met 616f BW
een directe loonvordering op de dienstontvanger hebben.1443

VI. WAARDERING
1182. De Detacheringsrichtlijn jongleert met de op sommige punten tegenstrijdige belangen
inzake het vrije dienstenverkeer, eerlijke concurrentie en werknemersbescherming. Het is de
bedoeling hierin een evenwicht te creëren. Zoals wellicht uit het kader van de
Detacheringsrichtlijn volgt, maar in elk geval is bevestigd in de Laval-rechtspraak, geldt hierbij
primair het belang van het vrije dienstenverkeer. Dit maakt de Detacheringsrichtlijn in de
eerste plaats een instrument dat een limiet stelt aan de ruimte waarbinnen ontvangstlanden
hun voorrangsregels kunnen opleggen.
In recenter rechtspraak lijkt enigszins een kanteling plaats te vinden, maar met name de
Handhavingsrichtlijn en de Wijzigingsrichtlijn en het wetgevingsproces daarrond vormen een
duidelijk bewijs van enerzijds een veranderd maatschappelijk landschap en anderzijds
wijzigende inzichten in hoeverre interne sociale concurrentie gedempt zou moeten worden.
Beide richtlijnen hebben een sterk sociale inslag, waarbij de ietwat ondergesneeuwde
doelstellingen inzake de eerlijke concurrentie en werknemersbescherming een nieuw elan
krijgen. Hoewel de Handhavingsrichtlijn nog steeds is gebaseerd op enkel het vrij verkeer van
diensten, worden de sociale doelstellingen in de considerans het eerst genoemd en uitgebreid
aangehaald. Het conflictenrechtelijke foutje dat erin is geslopen bij de verwijzing naar Rome
I, wordt vervolgens gecorrigeerd door de Wijzigingsrichtlijn. Elk aspect van de
Wijzigingsrichtlijn voorziet verder in het terug in het zadel hijsen van sociale aspecten,
waarvan het beginsel van het ‘gelijke werkplek gelijk loon’ het belangrijkste voorbeeld is. De
Laval-rechtspraak wordt op dat punt expliciet overruled.
1183. Kort gezegd draagt het duo van de Handhavingsrichtlijn en de Wijzigingsrichtlijn dus
bij aan het herstel van de aan de Detacheringsrichtlijn ten grondslag liggende doelstellingen
inzake eerlijke concurrentie en werknemersbescherming. In dat opzicht is het ongelukkig dat
het wegtransport zich enkel verrijkt ziet met de toepassing van de Handhavingsrichtlijn,
waarbij bovendien de verwijzing in die richtlijn naar Rome I gewoon nog geldt en met name
in het wegtransport vanuit de interne sociale concurrentieproblematiek nadelig uit kan
1442

Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het
Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke
wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies),
Stb. 2015, 233, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2017, 24. In eerste instantie was deze wet niet van toepassing
op het wegtransport, hetgeen de wetgever later heeft gecorrigeerd (art. 7:616c lid 2 BW).
1443
Zie voor een toelichting op de verschillen met de WAGA: Kamerstukken II 2015/16, 34408, nr. 3, p. 8-9.
Kortweg gaat het om de vereisten voor het opstellen van een correcte loonstrook (art. 7:626 BW), de
informatieplicht bij aanvang van de arbeidsovereenkomst (art. 7:655 BW) en de mogelijkheid van vernietiging
van de opzegging, of toekenning van een billijke vergoeding als er sprake is van opzegging in strijd met gelijke
behandelingsregels (Art. 7:681 lid 2 sub c BW).
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pakken (zie voorgaande hoofdstukken). Gelet hierop is het extra ongelukkig dat het in het
volgende hoofdstuk te bespreken Detacheringsvoorstel, totaal anders dan de
Handhavingsrichtlijn en de Wijzigingsrichtlijn, puur ziet op het waarborgen van het vrije
dienstenverkeer, met wellicht op secundair niveau, positieve effecten op het gebied van
eerlijke concurrentie en werknemersbescherming.
Dit leidt ertoe dat voor elke gedetacheerde werknemer in de Unie de sociaal sterkere
combinatie van de Handhavingsrichtlijn en de Wijzigingsrichtlijn geldt, terwijl voor chauffeurs
in het wegtransport enkel de Handhavingsrichtlijn geldt, inclusief de conflictenrechtelijke fout
die de interne sociale concurrentieproblematiek kan versterken, en dit in combinatie met het
wellicht aan te nemen sterk op het vrije dienstenverkeer geïnspireerde Detacheringsvoorstel.
Eén en ander impliceert alvast dat ten aanzien van de wegtransportsector conflictenrechtelijk
gezien vanuit het oogpunt van de interne sociale concurrentie nog wel wat te halen valt.
1184. Ten aanzien van de Belgische en Nederlandse omzettingswetten is het voor deze studie
van belang dat de daarin geldende scoperules in het algemeen ruimer zijn dan de scoperules
uit de Detacheringsrichtlijn. Dit maakt de toepassing van beide wetten op de
wegtransportsector in de rechtspraktijk van onderscheiden landen minder problematisch.
Wel kunnen de scoperules strijdig worden bevonden met de Detacheringsrichtlijn en het vrij
verkeer van diensten. Het is derhalve belangrijk dat op Unieniveau duidelijkheid bestaat
omtrent de toepassing van de Detacheringsrichtlijn op het wegtransport. Dit onderwerp staat
centraal in het volgende hoofdstuk.

VII. SAMENVATTING
1185. De voorrangsregelleer van artikel 9 Rome I is door de Detacheringsrichtlijn
gecoördineerd. Het kader van de Detacheringsrichtlijn is in 2014 en 2018 aangevuld met de
Handhavingsrichtlijn en de Wijzigingsrichtlijn. De Wijzigingsrichtlijn is echter nu nog niet
toepasselijk op het wegtransport.
1186. De Detacheringsrichtlijn en Rome I werken complementair aan elkaar. In uitgangspunt
is Rome I van toepassing om in algemene zin het toepasselijk arbeidsrecht in het geheel te
bepalen op de arbeidsovereenkomst. De Detacheringsrichtlijn voorziet slechts in een
coördinatie van bepaalde voorrangsregels en grijpt enkel in op het verwijzingsresultaat van
artikel 8 Rome I indien dit gunstiger is voor de werknemer.
In geval van een vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie positieve samenloop
waarin zowel de Detacheringsrichtlijn en Rome I verwijzen naar het ontvangstland, lijkt te
gelden dat de Detacheringsrichtlijn het verwijzingsresultaat van Rome I niet afknot door op de
lex causae bijvoorbeeld een limiet te stellen ten hoogte van de in de Detacheringsrichtlijn
vastgelegde harde kern. Het is belangrijk dat de Detacheringsrichtlijn is gebaseerd op de
veronderstelling dat de werknemer wordt beschermd door het recht van het gewoonlijk
werkland, indien dit niet het geval is dient gewoon Rome I te gelden.
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In het geval van een vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie negatieve
samenloop waarin noch de Detacheringsrichtlijn noch Rome I voorzien in de toepassing van
het arbeidsrecht van het ontvangstland, komt het aan op de voorrangsregelleer ex artikel 9
Rome I. De kans op een negatieve samenloop is overigens versterkt door de
Handhavingsrichtlijn doordat daarin wordt bepaald dat indien sprake is van misbruik,
bijvoorbeeld in het geval van een postbusbedrijf, de boel wordt overgelaten aan de ‘grillen’
van artikel 8 Rome I. Zoals al duidelijk volgt uit deze studie, kan artikel 8 Rome I inderdaad
leiden tot de aanmerking van het arbeidsrecht van het ontvangstland, maar dit hoeft niet. In
het laatste geval mist de werknemer de bescherming van de Detacheringsrichtlijn. Dit
‘conflictenrechtelijke foutje’ uit de Handhavingsrichtlijn is nu hersteld door de
Wijzigingsrichtlijn, waarin wordt bepaald dat werknemers in misbruiksituaties minstens de
bescherming van de Detacheringsrichtlijn moeten kunnen inroepen. Het is op dit punt spijtig
dat de Wijzigingsrichtlijn niet geldt voor het wegtransport, daar artikel 8 Rome I, in het
bijzonder gelet op artikel 8 lid 4 Rome I en de uitleg daaraan in de zaak Schlecker, precies voor
het wegtransport niet snel in de toepassing van het ontvangstland hoeft te voorzien.
1187. De Wijzigingsrichtlijn verandert de verhoudingen tussen de Detacheringsrichtlijn en
Rome I in het geval van een detachering die langer duurt dan 12+6 maanden. Rome I wordt
dan immers door de Wijzigingsrichtlijn tot op zekere hoogte uitgeschakeld, nu expliciet wordt
bepaald dat na 12+6 maanden arbeidsrecht van het ontvangstland toepasselijk wordt, minus
het ontslagrecht en de aanvullende bedrijfspensioenregelingen. De specifieke op individuele
werknemersbescherming georiënteerde aspecten van artikel 8 Rome I worden op die manier
‘geneutraliseerd’ ten opzichte van de eventuele negatieve implicaties die dit kan hebben voor
de interne sociale concurrentie. Dit is met name van belang voor de correctieclausule uit
artikel 8 lid 4 Rome I en de uitleg die het Hof daaraan heeft gegeven in de zaak Schlecker. De
tot op zekere hoogte overruling hiervan door de Wijzigingsrichtlijn voor de onder de
Detacheringsrichtlijn vallende situaties zou met name voor de interne sociale
concurrentieproblematiek in het wegtransport van belang kunnen zijn, gelet op het met name
in die sector verraderlijke karakter van de correctieclausule.
1188. Voor wat betreft de inhoud van de Detacheringsrichtlijn wordt allereerst vastgesteld
dat als rechtsgrondslag voor de richtlijn het vrije dienstenverkeer ex artikel 56 VWEU is
gekozen. Hoewel in de considerans ook de belangen inzake eerlijke concurrentie en
werknemersbescherming worden aangehaald, lijkt hieruit al te volgen dat de wetgever met
de Detacheringsrichtlijn met name een coördinatie van de voorrangsregels beoogde ter
waarborg van het vrij dienstenverkeer. Eén en ander zou dan betekenen dat de
voorrangsregels in de harde kern in belangrijke mate als maximumbescherming geldt, hetgeen
is bevestigd door het Hof in de Laval-rechtspraak. Dit lijkt dan weer tot op zekere hoogte
genuanceerd te worden door de Finse vakbondzaak (zie hierna).
In dit verband is het van belang dat zowel de Handhavingsrichtlijn als de Wijzigingsrichtlijn,
ook al wordt daarin de rechtsgrondslag van de Detacheringsrichtlijn gevolgd, voorzien in het
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terug sterk benadrukken van de overige, wellicht ondergesneeuwde, doelstellingen inzake de
eerlijke concurrentie en de werknemersbescherming. Beide richtlijnen introduceren extra
sociale bepalingen als aanvulling op de Detacheringsrichtlijn.
1189. De scoperules van de Detacheringsrichtlijn zijn neergelegd in artikelen 1 en 2
Detacheringsrichtlijn. Ten aanzien van de interpretatie van scoperules voorziet de
Handhavingsrichtlijn in uitgebreide indiciënlijsten. In de eerste plaats benadrukt de
Handhavingsrichtlijn dat de richtlijn niet van toepassing is ingeval van postbusbedrijven,
terwijl voor de interpretatie van het begrip gedetacheerde werknemer onder de richtlijn o.a.
expliciet een link wordt gelegd met Rome I. In zoverre kan Rome I als interpretatiebron dienen
voor de interpretatie van begrippen in de Detacheringsrichtlijn. In artikel 4 lid 3 sub c
Handhavingsrichtlijn wordt gewezen op het gewoonlijk werklandbeginsel uit artikel 8 lid 2
Rome I, terwijl artikel 4 lid 3 sub d Handhavingsrichtlijn o.a. de typische invulling (de
partijbedoeling) van de tijdelijkheidsbepaling uit artikel 8 lid 2 Rome I echoot. De
Wijzigingsrichtlijn knipt de band tussen de Detacheringsrichtlijn en Rome I op dit punt tot op
zekere hoogte overigens weer door bij >12+6 maanden detacheringen: na die termijn is ten
aanzien van het grootste stuk arbeidsrecht hoe dan ook geen sprake meer van tijdelijkheid in
de zin van de Detacheringsrichtlijn.
1190. De effectieve coördinatie van voorrangsregels is neergelegd in artikel 3
Detacheringsrichtlijn en ziet enerzijds op het bepalen van de voorwaarden en wijze waarop
de nationale voorrangsregels kunnen worden toegepast in het kader van de richtlijn en
anderzijds op het effectief vaststellen van de onderwerpen van de voorrangsregels in de harde
kern. De harde kern lijkt de voor de interne sociale concurrentie belangrijkste bepalingen te
bevatten, met name de minimumlonen en de vakantiegeldregeling. Ten aanzien van de
minimumlonen breidt de Wijzigingsrichtlijn het begrip uit naar beloning onder de invoering
van het beginsel van ‘gelijke werkplek gelijk loon’. Dit overruled de Laval-rechtspraak op dit
punt, waar het Hof het begrip minimumlonen tamelijk restrictief invulde en is hiermee meer
in overeenstemming met de Finse vakbond zaak.
1191. Artikel 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn huldigt het begunstigingsbeginsel, hetgeen tot
gevolg heeft dat de door de richtlijn geboden bescherming enkel hoeft te worden opgelegd
indien de bepalingen uit het herkomstland niet gunstiger zijn. Vertaalt naar het
conflictenrecht gaat het hier strikt genomen om bepalingen uit het nauwst verbonden
rechtsstelsel ex artikel 8 Rome I, hetgeen (zeker in bonafide gevallen) vaak samenloopt met
het herkomstland maar dit niet in alle gevallen zo hoeft te zijn. In zoverre wordt hier ook
benadrukt dat het Hof in de Laval-rechtspraak dus geen verhulde conflictregel ten gunste van
het herkomstland heeft ingevoerd, op welke mogelijkheid in rechtsleer, onder meer door
mijzelf, nog wel eens werd gewezen.
1192. Artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn voorziet vervolgens in de mogelijkheid eventueel
additionele voorrangsregels op te leggen, bovenop de harde kern. Dit pad is, zoals o.a. is
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bevestigd door het Hof in de zaak C./Luxemburg, restrictief. Het Hof benadrukt wederom dat
de Detacheringsrichtlijn met name het vrij verkeer van diensten waarborgt.
1193. Er valt een trend waar te nemen in zowel recente rechtspraak als wetgeving waarin de
sociale aspecten van de Detacheringsrichtlijn meer worden benadrukt. Het duo van de
Handhavingsrichtlijn als de Wijzigingsrichtlijn valt in dit kader te plaatsen. De
Wijzigingsrichtlijn is echter niet van toepassing op het wegtransport. Eén en ander heeft als
resultaat dat chauffeurs anders worden behandeld dan elke andere onder de
Detacheringsrichtlijn vallende werknemer. Dit wordt versterkt door het hierna te bespreken
sterk op het vrije dienstenverkeer geïnspireerde Detacheringsvoorstel ten aanzien van de
sector. Conflictenrechtelijk gezien lijkt er voor de sector dan ook vanuit het oogpunt van de
interne sociale concurrentie nog wel wat te halen.
1194. Vervolgens werden de Belgische en Nederlandse omzettingswetten besproken. In
België is de Detacheringsrichtlijn ruim omgezet, hetgeen tot uiting komt in vier aspecten: 1.
Een ruimer toepassingsgebied; 2. Een ruimere harde kern; 3. Een uitbreiding naar alle
sectoren; 4. Het niet gebruiken van optionele uitzonderingsmogelijkheden. Bij de
implementatie van de Handhavingsrichtlijn is dit precies hetzelfde gebleven, hoewel nu wel is
verduidelijkt dat het moet gaan om ‘tijdelijke’ arbeidsprestaties in België. In de praktijk wordt
één en ander evenwel niet, of slechts gedeeltelijk, gehandhaafd.
1195. In de Nederlandse omzettingswet lijken eveneens tamelijk ruime scoperules
gehanteerd te worden, hoewel in de wet in vergelijking met België nog wel dichter wordt
aangeleund tegen de in de Detacheringsrichtlijn gebruikte scoperules. Zo wordt het door de
Detacheringsrichtlijn gemaakte onderscheid tussen de drie typen van detachering in principe
gevolgd.
Ten aanzien van de harde kern van voorrangsregels lijkt Nederland zich min of meer te houden
aan het door de Detacheringsrichtlijn vastgestelde kader. Een ander aspect waaruit het dicht
aanleunen tegen de Detacheringsrichtlijn blijkt, is dat de WAGA in eerste instantie zelfs enkel
zag op de bouwsector. Dit is pas later uitgebreid naar de overige sectoren.
1196. Zowel in de Belgische als Nederlandse omzettingswetten zijn voor het wegtransport
verder geen speciale voorzieningen opgenomen en wordt er algemeen vanuit gegaan dat de
wetten van toepassing zijn op de sector.
1197. In het algemeen geldt als voordeel van een ruime omzetting dat het
beschermingsregime van de Detacheringsrichtlijn niet afhangt van ingewikkelde
interpretatiekwesties die volgen uit de specifieke scoperules van de richtlijn. Zoals volgt uit
het volgende hoofdstuk, geldt dit in het bijzonder voor het wegtransport. De ruime omzetting
kan dan met name voor die sector gunstig zijn. Het nadeel is evenwel een overapplicatie van
de richtlijn en de eventuele strijdigheid met de richtlijn zelf en het primaire Unierecht.
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HOOFDSTUK 10 DE DETACHERINGSRICHTLIJN EN DE TOEPASSING IN HET WEGTRANSPORT
I. INLEIDING EN PLAN VAN AANPAK
1198. De Detacheringsrichtlijn is begin jaren ’90 ontwikkeld. Iets later, tegen het einde van
de jaren ‘90, begon de liberalisering in de wegtransportsector werkelijk effecten te sorteren.
Dit heeft geleid tot een exponentiële groei van internationale transportstromen tussen de
lidstaten en de daarmee gepaard gaande variëteit aan arbeidsmodellen die ten grondslag
liggen aan, en uitgelokt worden door, deze uiteenlopende transportstromen. Deze
ontwikkelingen konden niet worden meegenomen in de Detacheringsrichtlijn, terwijl de
richtlijn sowieso met name is geschreven met het oog op de bouwsector waarin vaak sprake
is van één vaste werkplaats in een bepaald ander land waar gedurende een zekere periode
wordt gewerkt.1444 Dit blijkt duidelijk uit de scoperules van de richtlijn die geenszins zijn
toegesneden op de wegtransportsector. Dit levert problemen op voor de toepassing en
handhaving van de richtlijn in de sector.
1199. De toepasselijkheid van de richtlijn op de wegtransportsector is, bij een (vooralsnog)
gebrek aan een sectorspecifieke regeling, echter van belang voor de waarborg in de sector
van de door de richtlijn nagestreefde doelen inzake het vrij verkeer van diensten,
werknemersbescherming en eerlijke concurrentie. Bij niet toepasselijkheid zou immers sprake
zijn van de meer rechtsonzekere ‘post Rush Portuguesa’-situatie,1445 waarbij bovendien in de
huidige maatschappelijke context sprake is van een verdergaande marktintegratie én sterker
uiteenlopende sociale stelsels. De voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I biedt hierin geen
adequate coördinatie, terwijl de vangnetfunctie in sommige situaties niet is uitgekristalliseerd
waardoor het onduidelijk is in hoeverre de sociaal economische verhoudingen via dat
mechanisme effectief kunnen worden behartigd (zie hoofdstuk 8).
Specifiek ten aanzien van transportondernemingen en chauffeurs onderscheidt de Commissie
nog een aantal voordelen van de toepasselijkheid van de richtlijn op de sector:
1. Better social protection of drivers;
2. Better remuneration for international drivers carrying out certain amount of work in ‘host’
Member States with higher rates of pay;
3. Reduction of illicit employment practices;
4. Fair competition between operators in the EU is ensured.1446

1200. Met name vanaf de uitbreidingsoperaties in 2004, 2007 en 2013, en de daaruit
volgende grote loonverschillen, ontstond geleidelijk aan meer en meer politieke druk tot de
aanpassing van de Detacheringsrichtlijn tot een richtlijn die beter is toegesneden op de sector.
Gek genoeg heeft het echter nog tot 2016 geduurd voordat enig officieel geluid van de
1444

Vergelijk de Comparative study PWD 2011, p. 10: ‘Posting in the construction sector is the archetypal crossborder posting, which lays at the origin of the PWD’.
1445
Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 126.
1446
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 36.
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Commissie viel te bespeuren ten aanzien van specifiek de toepasselijkheid van de richtlijn op
het wegtransport, terwijl het op het moment van het ter perse gaan van dit werk treurig staat
gesteld met de voorgestelde oplossingen inzake.
1201. In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de problemen rondom de toepasselijkheid van
de Detacheringsrichtlijn op de wegtransportsector met als hoofdfocus de vraag in hoeverre
de Detacheringsrichtlijn adequaat is in het bieden van een vangnet ten opzichte van het,
vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie, gebrekkige verwijzingsresultaat van
artikel 8 Rome I. De Uniebrede coördinatie die de richtlijn biedt ten opzichte van de
voorrangsregels uit artikel 9 Rome I is de aangewezen conflictenrechtelijke methode om te
voorzien in een vangnet ten opzichte van het kunnen waarborgen van de sociaal economische
belangen van lidstaten die niet zijn, en ook niet kúnnen worden en zouden moeten worden,
verdisconteerd in de bilaterale conflictregel van artikel 8 Rome I. In dat opzicht hangt de
beantwoording van de centrale onderzoeksvraag in belangrijke mate af van de werking van
deze richtlijn.
Overigens wordt hier verduidelijkt dat de vangnetfunctie van de Detacheringsrichtlijn naar
aard een enger bereik heeft dan de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I. De richtlijn spitst
immers enkel toe op arbeidsmobiliteit die in het kader van het vrij verkeer van diensten
plaatsvindt. Indien artikel 8 Rome I via bijvoorbeeld de Schlecker-correctie niet leidt tot de
aanmerking van het rechtsstelsel waar en/of van waaruit langdurig c.q. permanent wordt
gewerkt, heeft de Detacheringsrichtlijn hier vanzelfsprekend geen functie te vervullen en
dient teruggevallen te worden op de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I. Dit arbeidsmodel
wordt in dit hoofdstuk dan ook niet meer meegenomen.
1202. Om te kunnen bezien hoe de Detacheringsrichtlijn in de vangnetfunctie scoort moet
allereerst worden vastgesteld of de Detacheringsrichtlijn sowieso wel in se toepasselijk is op
de sector. Hierover heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Inmiddels is er Uniebreed een
communis opinio ontstaan tussen de instellingen over de in se toepasselijkheid van de richtlijn
op de sector en het zal worden uitgelegd dat dit in overeenstemming is met o.a. de
systematiek en de bedoeling van de wetgever. Vervolgens wordt ingegaan op de
consequenties van deze communis opinio: ten aanzien van welke arbeidsmodellen biedt de
Detacheringsrichtlijn dan werkelijk een vangnet? Hiertoe worden de scoperules van de
richtlijn geanalyseerd. Het blijkt dat de scoperules inzake veel knelpunten en
interpretatievragen triggeren, hetgeen de vangnetfunctie van de Detacheringsrichtlijn ernstig
belemmert. Tot slot wordt bezien in hoeverre het Detacheringsvoorstel d.d. 31 mei 2017
hieraan tegemoet komt.
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II. DE IN SE TOEPASSELIJKHEID VAN DE DETACHERINGSRICHTLIJN OP HET WEGTRANSPORT
A. COMMUNIS OPINIO
1203. In deze studie werd al een aantal keer gewezen op het feit dat de Detacheringsrichtlijn
in se van toepassing is op het wegtransport. Zoals volgt uit het vorige hoofdstuk, gaan de
omzettingswetten van de Detacheringsrichtlijn van zowel België als Nederland eveneens
zonder meer uit van de toepasselijkheid ervan op het wegtransport. De nationale rechtspraak
in deze lidstaten bevestigt één en ander en past de omzettingswetten sec toe op
wegtransportcasus.
1204. Ook de Commissie is stabiel in het standpunt dat de Detacheringsrichtlijn in se van
toepassing is op het wegtransport. Het duidelijkst blijkt dit standpunt uit de effectbeoordeling
bij het Detacheringsvoorstel, waarin de Commissie opmerkt:
‘These rules are laid down in Directive 96/71/EC on posting of workers (…), which applies to all
sectors, including to road transport whenever the conditions for a posting situation are
fulfilled.’1447

Op een bijeenkomst van 30 januari 2018, georganiseerd door leden van het Europees
Parlement, werd dit expliciet onderstreept door een Commissielid, waar erop werd gewezen
dat het bij het Detacheringsvoorstel gaat om de vraag hoe de Detacheringsrichtlijn best toe te
passen op het wegtransport, niet of de Detacheringsrichtlijn in se toepasselijk kan zijn op het
wegtransport omdat de Commissie hier als vaststaand vanuit gaat.1448
1205. Toch heeft over deze tamelijk belangrijke basisvraag binnen de Unie tot voor kort
sterke verdeeldheid bestaan; met uitzondering van cabotageoperaties, ten aanzien waarvan
in 2009 bij Verordening 1072/2009 strikt gezien reeds overeenstemming is bereikt over de
toepassing van de richtlijn op deze operaties.1449 In een studie voor de Europese Commissie
wordt in mei 2017 nog opgemerkt:

1447

Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 5.
Vergelijk verder nog Commission staff working document on the implementation of the PWD 2006, p. 12;
Voorstel Handhavingsrichtlijn 2012, p. 6 en 36; Antwoord van de Commissie op parlementaire vragen: 4 oktober
2006 E-3400/2006; 15 november 2010 P-8653/2010; 7 september 2011 E-007447/2011. Tot slot wijst WindischGraetz op een kennelijk in 2009 door de Commissie gedane opinie die ik zelf niet terug kan vinden en de auteur
en de Commissie mij ook niet kon bezorgen. Windisch-Graetz citeert uit deze opinie: ‘In summary, international
rail, road or air transport is not excluded per se from the scope of the Posting of Workers Directive. Neither the
specificity of cabotage activities as such, nor the frequency and diversity of the journeys seem to be pertinent
for the application of the Posting of Workers Directive. Provided that the requirements of the Directive are met,
it can therefore be applicable’. De gebruikte verwijzing luidt: ECPW 06/09 final: Note on the applicability of the
posting of workers directive to transport activities, in particular cabotage. Zie Windisch-Graetz, ‘Applicable law
for cross-border employment in the transport industry’ 2013, p. 11.
1449
Nr. 17 uit de considerans Verordening 1072/2009 luidt: ‘De bepalingen van [de Detacheringsrichtlijn] zijn van
toepassing op vervoerondernemingen die cabotagevervoer verrichten.’ Vergelijk reeds Commission staff
working document on the implementation of the PWD 2006, p. 13.
1448
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‘There is currently no clarity as to the applicability of PWD to road transport in the EU’.1450

In de effectbeoordeling bij de sectorspecifieke voorstellen van 31 mei 2017 wordt vastgesteld
dat de Detacheringsrichtlijn in sommige lidstaten in het geheel niet wordt gehandhaafd. Meer
specifiek wordt gesteld:
‘Overall, Member States have diverging understanding of the applicability of the PWD to road
transport, where almost all EU-13 Member States consider that PWD should not apply to road
transport sector. A few Member States (FR, AT, DE, BG) seem to regard that posting provisions
are fully applicable from the first hour of a driver’s work in the host State and the others (e.g.
IT) consider the application of PWD justified when the activities of foreign operators in the
host country represent a sufficient link with that country, in terms of amount or duration of
work carried out’.1451

De Commissie wijst er vervolgens op dat de EU ‘is essentially divided in two opposing blocs
when it comes to some of the key social and competition aspects’ rond de
Detacheringsrichtlijn.1452 Het Hof van Justitie heeft over dit vraagstuk tot op de dag van
vandaag nog geen uitspraak gedaan.1453
1206. Inmiddels is Uniebreed een communis opinio bereikt. Dit volgt uit het
onderhandelingsproces rond de Wijzigingsrichtlijn. Hoewel de wegtransportsector expliciet is
uitgesloten van het toepassingsbereik van de Wijzigingsrichtlijn en dus van de ‘nieuwe’
Detacheringsrichtlijn, wordt het in het algemeen als ‘winst’ gezien dat in elk geval ten aanzien
van de ‘oude’ Detacheringsrichtlijn overeenstemming is bereikt over de in se toepasselijkheid
ervan. In een understanding van 1 maart 2018 inzake de Wijzigingsrichtlijn wordt het volgende
opgemerkt:
‘The new elements of this Directive will apply to the transport sector once the sector specific
legislation (currently under negotiation) enters into force. Until that moment, there is a clear
understanding by the three institutions and the Member States that the rules of the 1996
Posting Directive shall apply. This was called into question by a number of Member States in
the past.’1454

Van deze ‘understanding’ ontbreekt echter ieder spoor in het hardere juridische kader van de
Wijzigingsrichtlijn. Het was te verkiezen dat dit op de één of andere manier duidelijker zou zijn
gemaakt, bijvoorbeeld tenminste in de considerans van de Wijzigingsrichtlijn (zoals dit ook bij
cabotage is gedaan in Verordening 1072/2009). Denk aan een overweging waarin staat dat
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Support study social legislation 2017, p. 48.
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 28. Zie hiervoor indirect ook al de Comparative &
Complementary studies PWD 2011.
1452
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 28. Zie ook de algemene conclusie Effectbeoordeling
Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 40. Op een bijeenkomst van 22 november 2017 werden deze tegenstellingen in
de Raadsonderhandelingen bevestigd door de directeur van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken.
1453
Wel is er in 2018 een prejudiciële vraag gesteld ten aanzien van de toepassing van de richtlijn op een
spoorwegcasus: prejudiciële vraag van 9 januari 2018, C-16/18. Dit wordt hierna waar relevant nog aangestipt.
1454
Explanatory Memo to the members of the European Parliament on the revision of the Posting of Workers
Directive, 1 March 2018, p. 4 (vrij online beschikbaar).
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hoewel de nieuwe Detacheringsrichtlijn, zoals volgt uit de Wijzigingsrichtlijn, van toepassing
wordt onder de opschortende voorwaarde dat het sectorspecifieke Detacheringsvoorstel
wordt aangenomen, de ‘oude’ Detacheringsrichtlijn in elk in se toepasselijk is op de
wegtransportsector. De bereikte overeenstemming zou op die manier werkelijk een zekere
juridische waarde hebben gekregen, hetgeen nu bij de enkele inkapseling in een
understanding, wat dat ook precies moge betekenen, niet het geval is.
1207. Heel strikt en zuiver juridisch gezien is de bereikte communis opinio overigens niet zo
nieuw als het lijkt. Uit de specifieke regelgeving inzake de niche van het vervoer van
eurocontanten volgt namelijk al dat de Uniewetgever in algemene zin uitgaat van de in se
toepasselijkheid van de richtlijn op de sector. Dit blijkt uit Verordening 1214/2011 inzake het
vervoer van eurocontanten over de weg, waarin de wetgever in uitgangspunt de in se
toepasselijkheid van de richtlijn op de sector veronderstelt,1455 terwijl specifiek voor de niche
in de sector de gehele harde kern ex artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn wordt uitgesloten en
enkel de minimumlonen (en wel vanaf uur één) toepasselijk worden geacht.
B. JURIDISCHE ONDERBOUWING
1. Systematiek Detacheringsrichtlijn
1208. De bereikte communis opinio is juridisch goed te onderbouwen. Zo volgt enkel al uit de
systematiek van de Detacheringsrichtlijn dat de richtlijn in se toepasselijk is op het
wegtransport. In artikel 1 lid 2 Detacheringsrichtlijn wordt de zeevaartsector immers expliciet
uitgesloten van het toepassingsgebied van de Detacheringsrichtlijn. A contrario kan hieruit
worden opgemaakt dat de richtlijn dus wel van toepassing kan zijn op de overige
transportsectoren.1456
1209. In dit verband werden in het verleden nog zuiver juridische, en hoog theoretische,
bedenkingen gemaakt bij de vraag in hoeverre de op het vrij verkeer van diensten gebaseerde
Detacheringsrichtlijn van toepassing kan zijn op de transportsector, gelet op het feit dat de
transportsector een aparte plaats kent in de vervoerstitel in de Verdragen en het vrij verkeer
van diensten daar niet rechtstreeks op van toepassing kan worden geacht (verg. art. 58
VWEU).1457 Zelfs nog relatief recent in 2013 onderzocht Windisch-Graetz in dit verband de
1455

Zie artikel 24 jo nrs. 14-18 considerans Verordening 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van
16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg
tussen lidstaten van de eurozone, Pb.L 316, 1 van 29.11.2011; Witboek betreffende professioneel
grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen Lidstaten van de eurozone, COM(2009),
214, p. 5.
1456
Zie in gelijke zin: Kamerstukken II 2015/16, 34408, nr. 3; Windisch-Graetz, ‘Applicable law for cross-border
employment in the transport industry’ 2013, p. 10; Comparative study PWD 2011, p. 36. Het Oostenrijkse
Verwaltungsgerichtshof (de hoogste bestuursrechter) baseert zich ook op deze redenering in de prejudiciële
vraag van 9 januari 2018, C-16/18.
1457
Jannot wijdde een hele studie aan de toepasselijkheid van het vrij verkeer van diensten op de vervoerssector:
Jannot, Die Reichweite der Dienstleistungsfreiheit im Güterkrafverkehr der EG: das Ende nationaler
Verkehrsmarktordnungen, Baden-Baden, Nomos Verlag, 1991.
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vraag ‘whether the position of the transport industry in the TFEU concludes the exclusion of
the transport industry from the Posting of Workers Directive’.1458
Inmiddels is deze vraag achterhaald doordat het vrij verkeer van diensten zo goed als is
doorgevoerd in de transportsector. In hoofdstuk 2 concludeerde ik al dat er voor het huidige
wegtransportkader van uitgegaan kan worden dat, voor zover de wetgever niet expliciet heeft
voorzien in uitzonderingen op het vrij verkeer van diensten (zoals cabotage), het vrij verkeer
van diensten volledig van toepassing is op de sector, met in begrip van de daaromtrent
gewezen rechtspraak van het Hof. Dit betekent tegelijkertijd dat één en ander geen
belemmering vormt om uit te gaan van de toepasselijkheid van de op het vrij verkeer van
diensten gebaseerde Detacheringsrichtlijn op de transportsector.1459
2. Bedoeling wetgever en de ad hoc werkgroep uit 1996
a. Algemeen
1210. De in se toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op het wegtransport lijkt ook af
te leiden uit de bedoeling van de wetgever en lijkt eveneens in overeenstemming met de
interpretatie van de ad hoc werkgroep uit 1996.1460
Ter vaststelling van de bedoeling van de wetgever is hier met name de bij de
Detacheringsrichtlijn gevoegde gemeenschappelijke verklaring van de Raad en Commissie in
1996 van belang. De interpretatie van de ad hoc werkgroep is vastgelegd in een rapport.1461
Ten aanzien van beide bronnen geldt dat zij niet bindend zijn en dat de juridische waarde
ervan in de lidstaten uiteenlopend wordt gerecipieerd.
b. De gemeenschappelijke verklaring en het werkgroeprapport uit 1996
1211. Hoewel de transportsector logischerwijs nauwelijks belangstelling kreeg tijdens de
ontwikkeling van de Detacheringsrichtlijn, ontstond in 1996 ten tijde van de totstandkoming
van de Detacheringsrichtlijn toch nog een aantal dringende vragen inzake het uiteindelijke
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Windisch-Graetz, ‘Applicable law for cross-border employment in the transport industry’ 2013, p. 6
Ook Windisch-Graetz komt overigens tot de conclusie dat de rechtskaders van het VWEU niet in de weg staan
aan toepasselijkheid van de richtlijn op de transportsector. Windisch-Graetz, ‘Applicable law for cross-border
employment in the transport industry’ 2013, p. 8.
1460
Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 118 merkt over deze werkgroep het volgende op: ‘Ter
bevordering van overleg tussen de lidstaten over de omzetting in nationale wetgeving heeft de Commissie direct
na de aanname van de richtlijn een ‘Working Party’ (…) opgericht. Deze ‘ad hoc’ commissie bestond uit nationale
experts en diende als forum voor discussie over de omzetting van de richtlijn. Door de instelling hiervan zouden
eventuele inconsistenties in de verschillende nationale ‘vertalingen’ van de richtlijn voorkómen kunnen worden.
In totaal is de werkgroep tussen april 1997 en maart 1999 negen keer bijeen geweest. Hiervan is verslag
uitgebracht in de vorm van een ‘working paper’ waarin conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen voor de
interpretatie en implementatie van de richtlijn’.
1461
Zie voor de interpretatieve waarde van dit rapport: Conclusie van AG Trstenjak van 13 september 2007, C319/06, ECLI:EU:C:2007:516, ‘C./Luxemburg’, nr. 45. De Nederlandse regering acht de interpretatieve waarde
echter ‘zeer beperkt’. Kamerstukken II 2015/16, 34408, nr. 3.
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effect van de richtlijn op de transportsector, en dan met name ten aanzien van de artikel 1 lid
3 sub a vorm van detachering (de Rush Portuguesa casus). Hierdoor zagen de Raad en de
Commissie zich genoodzaakt hierover één en ander op te merken in de gemeenschappelijke
verklaring die in 1996 bij de Detacheringsrichtlijn werd gevoegd:
‘The provisions of Article 1(3)(a) cover posting situations which meet the following conditions:
- the transnational provision of services by an undertaking on its own account and under its
direction under a contract concluded between the undertaking and the party for whom the
services are intended; - posting as part of such provision of services.
Therefore, if the above conditions are not met, the following situations do not fall within the
scope of Article 1(3)(a):
- that of a worker who is normally employed in the territory of two or more Member States
and who forms part of the mobile staff of an undertaking engaged in operating professionally
on its own account international passenger or good transport services by rail, road, air or
water;
- that of a worker forming part of the travelling staff of a press, radio/television or
entertainment business engaged temporarily on its own account in its field of activities in the
territory of another Member State’.1462

Deze ietwat cryptische formulering heeft in lidstaten, latere (beleids-)documenten en
rechtsleer uiteenlopende interpretaties en toepassingen gekregen, waarbij soms zelfs werd
geconcludeerd dat hieruit volgt dat de richtlijn in algemene zin niet toepasselijk is op de
transportsector.1463 Uit de gezamenlijke verklaring kan echter in principe afgeleid worden dat
de Raad en de Commissie hier de toepassing van de richtlijn in artikel 1 lid 3 sub a gevallen
niet in se uitsluiten van de transportsector, maar enkel in die situaties waarin niet aan de door
hen genoemde vereisten (dienstenovereenkomst en terbeschikkingstelling als onderdeel van
die overeenkomst) is voldaan.
1212. Deze lezing wordt eveneens onderschreven door de adhoc ingestelde werkgroep in
1996. In dat rapport wordt namelijk het volgende gesteld:
‘The possible non-application of this provision to certain situations (e.g. transport) does not
automatically mean (with the exception of the merchant navy) that such undertakings are
outside the scope of the PWD. They may come within situations covered by Article 3(1)(a)
(service contract), Article 1(3)(b) (posting to an establishment or within a group) or (c) (hiring
out of workers’.1464
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Raadsdocument Brussel 20 september 1996, 10048/96 SOC 264 CODEC 550, p. 3.
Windisch-Graetz beschrijft in dit verband de manier waarop de Detacheringsrichtlijn in Oostenrijk is omgezet.
In de memorie van toelichting van de omzettingswet wordt, onder verwijzing naar de zojuist geciteerde passage
uit de gemeenschappelijke verklaring, geconcludeerd dat de omzettingswet niet van toepassing is op de
transportsector. Ook lijkt het Oostenrijkse Verwaltungsgericht hiervan als zodanig uit te gaan in de prejudiciële
vraag van 9 januari 2018, C-16/18. Zoals Windisch-Graetz erop wijst is dit een incorrecte interpretatie van de
gemeenschappelijke verklaring. Windisch-Graetz, ‘Applicable law for cross-border employment in the transport
industry’ 2013, p. 11.
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Working party PWD 1996, p. 4.
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1213. Het is interessant dat de Raad, Commissie en de werkgroep ten aanzien van de al dan
niet toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn voornamelijk focussen op de aanwezigheid
van een dienstenovereenkomst.1465 Uit het verslag van de werkgroep blijkt dit nog duidelijker
doordat ‘service contract’ tussen haakjes wordt geplaatst bij sub a, waarbij wordt
geïnsinueerd dat ingeval van aanwezigheid van een dienstenovereenkomst sub a eventueel
getriggerd kan worden.
Dit is op zichzelf een logische gedachte: in die tijd kon in de wegtransportsector immers
moeilijk voldaan worden aan dat vereiste, gelet op de toen doorgaans voorkomende
transportstromen (met de daarbij behorende aanknopingsrust) waarin een verlader en
vervoerder in dezelfde lidstaat zijn gevestigd. In dat geval is geen sprake van een
dienstenovereenkomst tussen in verschillende lidstaten gevestigde partijen als bedoeld in de
Detacheringsrichtlijn (zie hierna nog gedetailleerd over dit vereiste). In de huidige
geïnternationaliseerde wegtransportsector zal echter steeds vaker sprake zijn van de
aanwezigheid van een grensoverschrijdende dienstenovereenkomst tussen de
dienstontvanger en dienstverrichter (vervoerder), waarbij de dienstverrichter
werkzaamheden uitvoert op het grondgebied van de dienstontvanger.1466 Overigens is de
verwarring over de in se toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op het wegtransport in
dat licht bezien beter te begrijpen: de richtlijn kón een lange tijd praktisch ook niet op veel
transportcasus toepasselijk zijn.
Er wordt in deze aangehaalde documenten verder geen melding gemaakt van eventuele
andere knelpunten die kunnen ontstaan ten aanzien van de overige scoperules van de
Detacheringsrichtlijn en de atypische wegtransportsector. Daarnaast blijft het stil over de
twee andere detacheringsvormen van artikel 1 lid 3 sub b en c Detacheringsrichtlijn.
1214. Concluderend kan gesteld worden dat uit de gemeenschappelijke verklaring en het
werkgroep rapport lijkt te volgen dat door de Raad en de Commissie aangenomen wordt dat
indien een arbeidsverhouding in het wegtransport onder de scoperules van de subs a, b en c
valt en bovendien is voldaan aan de overige vereisten, de Detacheringsrichtlijn van toepassing
is. De in se toepasselijkheid van de richtlijn op het wegtransport lijkt dan ook in
overeenstemming met de bedoeling van de wetgever en de interpretatie van de adhoc
werkgroep.
c. En het voorstel van de Detacheringsrichtlijn uit 1991?
1215. Volledigheidshalve wordt er hier op gewezen dat, ter onderbouwing van het standpunt
dat de Detacheringsrichtlijn niet toepasselijk kan zijn op het wegtransport, nog weleens het
1465

Dit werd ook expliciet zo uitgesproken bij de tweede in de gemeenschappelijke verklaring geïdentificeerde
groep, namelijk tv verslaggevers die in een bepaald land verslag doen van een gebeurtenis voor hun thuisland.
In dat geval ontbreekt er een dienstontvanger en in het verlengde daarvan een dienstenovereenkomst.
Raadsdocument Brussel 20 september 1996, 10048/96 SOC 264 CODEC 550, p. 4.
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Vergelijk ten aanzien van deze vaststelling al in 2005: Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005.
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voorstel van de Detacheringsrichtlijn uit 1991 wordt aangehaald, waarin de Commissie ten
aanzien van de voorgestelde scoperules in artikel 1 en 2 en de transportsector het volgende
opmerkt:
‘De combinatie en onderlinge samenhang van artikel 1 en 2 maken het onnodig een lijst met
uitzonderingen op te stellen, zoals handelsreizigers, leden van het reizend personeel van een
onderneming die internationale transportdiensten van personen of goederen verzorgt per
spoor, over de weg, door de lucht, via de binnenwateren of over zee, of ambtenaren en
gelijkwaardig personeel in dienst van overheidslichamen’.1467

Er wordt verder niet gespecificeerd waarom dit onnodig is. De gemene deler van de
voorgestelde scoperules is dat telkens wordt gesproken van tijdelijke werkzaamheden in één
bepaalde lidstaat. Dit achtte de Commissie wellicht voldoende om uit te gaan van niet
toepasselijkheid van de voorgestelde Detacheringsrichtlijn op de transportsector. Het
Nederlandse Hof Den Bosch in de zaak Van den Bosch/Silo-Tank achtte dit richtinggevend om
te beslissen dat de Detacheringsrichtlijn niet toepasselijk zou zijn op de voorliggende
wegtransportcasus.1468 Ook het Oostenrijkse Verwaltungsgericht lijkt dit een factor van belang
te achten in de op 9 januari 2018 gestelde prejudiciële vraag inzake de toepasselijkheid van
de Detacheringsrichtlijn op een internationale spoorwegcasus.1469
1216. Mijns inziens kan geen belang worden gehecht aan de hierboven geciteerde passage
van de Commissie. In de loop van het wetgevingsproces zijn de scoperules immers aanzienlijk
veranderd en logischerwijs kan het er niet voor gehouden worden dat de Commissie dezelfde
mening (niet-toepasselijkheid op de transportsector) is toegedaan ten aanzien van de
uiteindelijk tot stand gekomen richtlijn. Het zou onjuist zijn om op grond van de hierboven
geciteerde passage uit een ‘niet-wet’ de stelling te onderbouwen dat de huidige ‘wel-wet’, de
Detacheringsrichtlijn, niet toepasselijk zou zijn op het wegtransport.
C. TUSSENWAARDERING
1217. Ten aanzien van zowel cabotage als de overige internationale transportvormen inzake
crosstrade en bilateraal transport bestaat een Uniebrede communis opinio over de in se
toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn daarop. Deze communis opinio kwam voor
cabotage in 2009 tot stand, waarbij dit juridisch werd ingekapseld in de considerans van
Verordening 1072/2009. In 2018 volgde een communis opinio ten aanzien van de overige
transportvormen, maar enige juridisch inkapseling hiervan bleef achterwege. De bereikte
communis opinio is juridisch gezien in overeenstemming met de systematiek van de
Detacheringsrichtlijn, de bedoeling van de wetgever en de interpretatie van de adhoc
werkgroep inzake.

1467

Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 6.
Hof Den Bosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1874; Hof Den Bosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1873.
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1218. De vraag naar de precieze toepassing van de richtlijn op de verschillende in het
wegtransport voorkomende arbeidsmodellen is een pak ingewikkelder en vormt het
onderwerp van de volgende titels.

III. DE SCOPERULES VAN DE DETACHERINGSRICHTLIJN EN DE KNELPUNTEN VOOR HET WEGTRANSPORT
A. EEN VERSNIPPERD BEELD
1219. De vraag op welke arbeidsmodellen in het wegtransport de Detacheringsrichtlijn
precies toepasselijk is, is alles behalve eenduidig te beantwoorden. In algemene zin wordt in
de Comparative study uit 2011 ten aanzien van de scoperules van de Detacheringsrichtlijn en
de toepasbaarheid op het wegtransport opgemerkt dat ‘(…) the system of the Directive is ill
fitted’ voor het wegtransport, waarbij wordt verwezen naar verschillende knelpunten.1470 Eén
en ander kwam duidelijk terug in het open consultatieproces van de Commissie, gehouden in
2016-2017 in het kader van voorgestelde wegtransportpakket d.d. 31 mei 2017:
‘The Open Public Consultation shows that 70% of all respondents (…) regard the posting
provisions as not adapted to the specificities of the highly mobile road transport sector (…). In
the same vein the lack of clarity of application of PWD in transport was regarded as a major
problem by 91% of both institutional and individual EU-13 respondents and by 65% of EU-15
respondents. The SME Panel Review brought similar results with 70% of respondents regarding
the posting provisions not to be fit for the sector’.1471

De belangrijkste factor, zoals al veelvuldig is aangestipt, ligt in het feit dat de scoperules uit de
richtlijn zijn afgestemd op de bouwsector, waarin sprake is van relatief vastere
werkzaamheden dan in de hoog mobiele transportsector. De rechtstreekste overheveling van
deze scoperules naar het wegtransport kan leiden tot verschillende interpretatievragen en
knelpunten, waarbij zoals hierna nog duidelijk wordt, de primaire, secundaire en specifieke
arbeidsmodellen elk hun eigen problematiek kennen.
1220. Gelet hierop, en het lange uitblijven van enige (wetgevende dan wel rechtsprekende)
verduidelijkingen inzake, is het dan ook niet verwonderlijk dat er op lidstaatniveau een
tamelijk versnipperd beeld is ontstaan wat betreft de precieze toepassing en handhaving van
de richtlijn op de sector. Zoals hierboven werd opgemerkt, wordt in België en Nederland in
algemene zin van toepasselijkheid uitgegaan, maar ten aanzien van de specifieke
transportactiviteiten (bilaterale-, crosstrade- en cabotageoperaties) verschilt de interpretatie
en de handhaving (zie ook het vorige hoofdstuk).
Duitsland en Frankrijk hebben bij wet geregeld dat de richtlijn toepasselijk is op internationale
transportoperaties, inclusief transitactiviteiten op hun grondgebied. Oostenrijk heeft een
soortgelijke wet uitgevaardigd, maar verlangt wel laad- en losactiviteiten op hun grondgebied.
Italië en Luxemburg stemmen in hun minimumloonwetgeving vervolgens dan weer enkel af
1470
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Comparative study PWD 2011, p. 16.
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 28.
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op cabotageoperaties.1472 In 2017 sprak de Commissie de verwachting uit dat België,
Denemarken, Zweden en Noorwegen ‘will adopt similar measures’.1473 Volgens de Support
study bij het Detacheringsvoorstel wordt de Detacheringsrichtlijn in de overige lidstaten niet
gehandhaafd ten opzichte van buitenlandse ondernemingen die naar, van en op het
grondgebied transportactiviteiten verrichten.1474
Ten aanzien van de Duitse, Franse en Oostenrijkse maatregelen, gaf de Commissie snel te
kennen dat de nationale wetten van de lidstaten in casu o.a. disproportioneel en in strijd met
het Unierecht zijn, waarop de eerste officiële stappen van een inbreukprocedure zijn genomen
(zie hoofdstuk 8). Vervolgens kwam de Commissie op 31 mei 2017 met een iets duurzamere
oplossing door een specifiek Detacheringsvoorstel te doen inzake.
B. VIJF INTERPRETATIEVRAGEN EN/OF KNELPUNTEN
1221. Eén en ander is hoog illustratief voor de problematiek rondom de precieze
toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op het wegtransport. Om te kunnen achterhalen
op welke arbeidsmodellen de richtlijn van toepassing kan zijn, worden hierna de voornaamste
interpretatievragen en/of knelpunten in de scoperules van de Detacheringsrichtlijn in kaart
gebracht. Voor alle arbeidsmodellen geldt dat er tenminste vijf zijn te identificeren die
bijdragen aan de onduidelijkheden rond de toepasselijkheid van de richtlijn op de
verschillende arbeidsmodellen in de sector:
1. Het vereiste van ‘op het grondgebied’ in artikel 1 lid 1 jo artikel 2;
2. Het vereiste van een dienstenovereenkomst in artikel 1 lid 3 sub a;
3. Het vereiste van ‘terbeschikkingstellen’ in artikel 1 lid 3;
4. Het vereiste van ‘gedurende een bepaalde periode’ in artikel 2 lid 1;
5. Het vereiste van een gewoonlijke werkplek elders in artikel 2 lid 1;1475
Het is hier van belang te benadrukken dat een aantal van deze knelpunten dus ook nog steeds
kan spelen bij cabotage, ondanks dat in nummer 17 Verordening 1072/2009 wordt bepaald
dat de Detacheringsrichtlijn erop van toepassing is: nog altijd dient van geval tot geval te
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Zie hoofdstuk 8 voor de vindplaats en een korte bespreking van deze wetten.
De Commissie verwijst hier naar de ‘Road Alliance’ die in januari 2017 werd opgericht in Parijs door
genoemde landen. Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 35.
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werkzaamheden ex artikel 3 lid 5 Detacheringsrichtlijn. Zie https://www.iru.org/sites/default/files/2016-01/eniru-b3872-workers-directive-cabotage-2010.pdf. Voor alle duidelijkheid wordt er hier op gewezen dat artikel 3
lid 5 Detacheringsrichtlijn in uitgangspunt, gelet op de daarin neergelegde implementatieverplichting voor de
lidstaten, geen blokkade op kan werpen voor de toepasselijkheid van de richtlijn op het wegtransport. Overigens
blijkt uit de Comparative & Complementary studies dat lidstaten in het algemeen geen gebruik hebben gemaakt
van de afwijkingsmogelijkheden die worden geboden in artikel 3 lid 5 Detacheringsrichtlijn. Comparative study
PWD 2011, p. 34-35. Complementary study PWD 2011, p. 67.
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worden bezien in hoeverre de specifieke cabotageactiviteit onder de scoperules van de
richtlijn valt.1476
1222. Op specifiek lidstaatniveau hangt het af van de daar geldende omzettingswetten in
hoeverre deze knelpunten in de rechtspraktijk kunnen spelen. Wel geldt ten aanzien van
omzettingswetten in het algemeen het leerstuk van de richtlijnconforme interpretatie en
kunnen de hier geïdentificeerde knelpunten uit het blote kader van de Detacheringsrichtlijn
invloed uitoefenen op de interpretatie van omzettingswetten op nationaal niveau. Dit geldt
nog sterker voor de Nederlandse rechtspraktijk, waarin de charterbepaling van de
wegtransportcao zich voor de toepassing direct afhankelijk maakt van de toepasselijkheid van
de Detacheringsrichtlijn (art. 73 wegtransportcao); hierdoor moeten sommige casus feitelijk
direct aan de richtlijn worden getoetst.
Overigens blijkt nog uit de Comparative & Complementary studies dat in elk geval in 2011 geen
van de toen 27 lidstaten heeft voorzien in speciale regelingen voor de (weg)transportsector
bij de implementatie van de Detacheringsrichtlijn.1477
C. HET VEREISTEN VAN HET BEGRIP ‘OP HET GRONDGEBIED’ EX ARTIKEL 1 LID 1, 3 JO ARTIKEL 2 LID 1
DETACHERINGSRICHTLIJN
1. Algemeen
1223. De eerste interpretatievragen rijzen ten aanzien van het feit dat de
Detacheringsrichtlijn zich lijkt toe te spitsen op werkzaamheden die worden verricht
gedurende een zekere periode op een enkel grondgebied van een lidstaat. Met name deze
scoperule verraadt de eigenlijke focus van de richtlijn op de bouwsector. Bij een normaaltypische feitenconstellatie in deze sector valt immers in de regel één bepaald grondgebied aan
te wijzen waar de tijdelijke bouwwerkzaamheden plaatsvinden.
Vergelijk in dit verband Houwerzijl:
‘één van de problemen (…) is dat bij een letterlijke interpretatie de Detacheringsrichtlijn
slechts geldt voor werknemers die gedurende een bepaalde tijd op het grondgebied van een
andere lidstaat werken. Dat is bij internationale vrachtwagenchauffeurs feitelijk niet het geval.
[curs. FvO]’1478
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Zie ook Comparative study PWD 2011, p. 39; Kamerstukken II 2015/16, 34408, nr. 3.
Met de uitzondering van een regeling rond cabotageoperaties in Frankrijk, waarin expliciet is voorzien dat de
omzettingswet daarop van toepassing is. Iets soortgelijks geldt voor de Oostenrijkse omzettingswet (AVRAG).
Comparative study PWD 2011, p. 36; Complementary study PWD 2011, p. 52.
1478
Houwerzijl, T&C Arbeidsrecht WagwEU 2018. Vergelijk ook Boonstra in zijn noot onder de zaak De Mooy, TRA
2011, p. 27: ‘Het probleem bij deze casus is dat de Detacheringsrichtlijn letterlijk bepaalt dat deze van toepassing
is op werknemers die gedurende een bepaalde tijd op het grondgebied van een andere lidstaat werken. Feitelijk
is dat hier natuurlijk niet het geval. De vrachtwagenchauffeur zal grotendeels niet in, maar vanuit Nederland
rijden.’ Zie ook T. Van de Calseyde, Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling
van werknemers in Europa, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2017, p. 92.
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1224. Het vereiste van ‘op het grondgebied’ komt meerdere keren terug. Artikel 1 lid 1
Detacheringsrichtlijn spreekt van het ter beschikking stellen ‘op het grondgebied van een
lidstaat’. Uit artikel 1 lid 3 subs a, b en c Detacheringsrichtlijn volgt dit ook en in artikel 2 lid 1
Detacheringsrichtlijn wordt het nog eens herhaald. In de Detacheringsrichtlijn wordt strikt
tekstueel gezien dus een ‘waar’-regel gehanteerd, zoals dit ook het geval was in de oudere iprinstrumenten Brussel I en het EVO.
1225. De scoperule ‘op het grondgebied’ lokt tenminste twee interpretatievragen uit:
1) Kan de richtlijn sowieso toepasselijk zijn op (transport)werkzaamheden waarbij sprake is
van cumulerende grondgebieden? Werkzaamheden in de transportsector kunnen immers
gelokaliseerd worden in zowel het laad-, los- als transitland.1479 Deze vraag is relevant voor elk
arbeidsmodel, omdat daarin werkzaamheden centraal staan die gelijktijdig in verschillende
lidstaten worden verricht en dus sprake is van cumulerende grondgebieden.
2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord is het vervolgens de vraag of de
‘waar’-regel van het vereiste ‘op het grondgebied’ in bepaalde situaties wellicht ook opgerekt
kan worden naar de ‘van waaruit’-regel, zoals dit in de loop der jaren is gebeurd in de
opvolgers van Brussel I en EVO: Brussel Ibis en Rome I. En zo ja, hoe moet deze ‘van waaruit’regel dan precies worden ingevuld? Hoe nauw moeten de werkzaamheden met het
grondgebied verbonden zijn? Is het dan van belang dat de vervoerswerkzaamheden daar
hoofdzakelijk of overwegend worden verricht, of gaat het eerder om een centrum van de
werkzaamheden waardoor de feitelijk fysiek verrichte vervoerswerkzaamheden minder van
belang zijn?
En in hoeverre gebiedt een dergelijke ‘van waaruit’-regel vervolgens eveneens een semi
extraterritoriale toepassing van de harde kern?1480 Concreet is het de vraag of chauffeurs die
tijdelijk, bijvoorbeeld een jaar, op en vanaf een stabiele EU15 standplaats werkzaamheden
verrichten enkel recht hebben op de harde kern voor de exact op het Belgische grondgebied
gereden arbeidsuren, of ook ten aanzien van de vanaf het Belgisch grondgebied verrichtte
activiteiten. Deze vraag is met name relevant voor de verrichting van tijdelijke
werkzaamheden in secundaire en specifieke arbeidsmodellen.
1226. Ten aanzien van deze twee interpretatievragen bestaat geen sluitende duidelijkheid.
Er wordt geen woord aan besteed in de richtlijn noch de wetgevingsgeschiedenis, terwijl het
Hof als gezegd nog geen uitspraak heeft gedaan over de uitleg van de Detacheringsrichtlijn
inzake. Dit maakt het begrip ‘op het grondgebied’ dan ook het eerste knelpunt in de
vangnetfunctie van de Detacheringsrichtlijn. Hierna wordt geanalyseerd hoe deze vragen
wellicht beantwoord moeten worden.

1479
1480

Comparative study PWD 2011, p. 39 voetnoot 39.
Zie hoofdstuk 8 voor de semi extraterritoriale toepassing van minimumlonen in het kader van artikel 9 Rome
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2. De mogelijke interpretatie van ‘op het grondgebied’ bij cumulerende grondgebieden
1227. Uit het enkele feit dat de Detacheringsrichtlijn in se toepasselijk is op de
wegtransportsector, lijkt impliciet te volgen dat de eerste vraag bevestigend beantwoord
moet worden.
1228. Indien een cumulatie van grondgebieden sec niet mogelijk zou zijn, zou dit een
integrale uitsluiting van sector uit de richtlijn betekenen. Een cumulatie van grondgebieden is
immers een constant aanwezige omstandigheid is in het internationaal wegtransport en
indien de richtlijn zich hiertegen zou verzetten kán de richtlijn simpelweg op geen enkele
wegtransportsituatie toepasselijk zijn (m.u.v. cabotage). Dit lijkt niet verenigbaar met noch de
bereikte communis opinio die voorziet in een expliciete bevestiging van de toepasselijkheid
van de richtlijn op de sector, noch met de systematiek van de richtlijn en de bedoeling van de
wetgever inzake. Ook de Commissie ziet op zichzelf geen knelpunt inzake deze eerste vraag.
Zonder omhaal wordt uitgegaan van toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op
bijvoorbeeld bilaterale-, en crosstradeoperaties in het wegtransport.
1229. Ook in lagere Nederlandse wegtransportrechtspraak wordt de enkele aanwezigheid
van cumulerende grondgebieden niet als relevant gegeven aangemerkt dat de
Detacheringsrichtlijn eventueel zou kunnen blokkeren.1481 In geen enkele zaak gaf de
aanwezigheid van cumulerende grondgebieden aanleiding om te toetsen of de
Detacheringsrichtlijn daarop wel toepasselijk kan zijn.1482 Zo werd in de kort geding zaak van
het Hof Den Bosch 28 juni 2016 uitgegaan van toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn
op internationale wegtransportwerkzaamheden die werden verricht in en/of vanuit
Nederland en dus met cumulerende grondgebieden.1483
In de zaak De Mooy wordt in eerste aanleg door de kantonrechter expliciet geoordeeld dat
ómdat in casu sprake is van uitzendarbeid de Detacheringsrichtlijn ‘dus’ materieel en formeel
toepasselijk is.1484 Hierbij wordt verder geen enkele andere toets aangelegd en wordt er dus
impliciet voorbij gegaan aan het feit dat het in casu ging om transportwerkzaamheden op
cumulerende grondgebieden. In hoger beroep toetst het Hof Den Bosch echter meer specifiek
of de Nederlandse omzettingswet van de Detacheringsrichtlijn (de WAGA) toepasselijk is en
oordeelt dat dit het geval is.1485 Hoewel de toenmalig geldende omzettingswet andere
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In de Belgische rechtspraak is de Detacheringsrichtlijn slechts in één wegtransportzaak toegepast geweest.
De rechter toetste hier aan geen enkele scoperule van de richtlijn: er werd sec van toepasselijkheid uitgegaan.
1482
Zie hoofdstuk 7 voor een rechtspraakoverzicht.
1483
Hof Den Bosch (kg.) 28 juni 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2011. Het is belangrijk op te merken dat het in casu
gaat om een kort geding en dat deze procedure, zoals het Hof Den Bosch daar zelf ook op wijst, het niet toelaat
in algemene bewoordingen te oordelen over bijv. de toepasselijkheid van de charterbepaling (of de
Detacheringsrichtlijn). Daarnaast was er sprake van een gebrekkige bewijsvoering door de
transportonderneming waardoor de vordering van de FNV werd toegewezen, maar dus wel op grond van
toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn.
1484
Rb. Roermond (ktr. Venlo) 10 augustus 2011, ECLI:NL:RBROE:2011:BR4863. JAR 2011, 234.
1485
Hof Den Bosch 28 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457, JAR 2013, 159 (De Mooy).
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scoperules kent dan de Detacheringsrichtlijn, heeft de omzettingswet met de
Detacheringsrichtlijn gemeen dat ook daarin wordt vereist dat sprake is van werkzaamheden
op het grondgebied van Nederland. Hierin lijkt het Hof Den Bosch dus geen probleem te zien.
1230. In de kort geding zaak Vos blijkt niet duidelijk op welk specifiek knelpunt wordt
getoetst, maar zowel in eerste als tweede aanleg wordt besloten dat de Detacheringsrichtlijn
niet van toepassing is op de in casu centraal staande wegtransportactiviteiten. In eerste aanleg
wordt in het algemeen aangehaald dat voor de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn
sprake moet zijn van een gewoonlijk werkland, terwijl de werknemer in een bepaald ander
land tijdelijk werkt: ‘In zo’n geval kan immers pas van detachering gesproken worden’.1486
Deze overwegingen lijken zich meer toe te spitsen op de scoperules rond de gedetacheerde
werknemer ex artikel 2 lid 1 Detacheringsrichtlijn, maar hierin ligt eveneens het begrip ‘op het
grondgebied’ besloten.
In hoger beroep volgt het Hof Arnhem-Leeuwarden de kantonrechter hierin door te
overwegen dat ‘niet [is, toev. FvO] gebleken van een “transnationale dienstverrichting”
(detachering) door Vos als omschreven in artikel 1 lid 3 van de Detacheringsrichtlijn’.1487
Belangrijk lijkt hier te zijn dat het Hof Arnhem-Leeuwarden uitgaat van ritten die buiten
Nederland in Europa worden geladen en gelost en dat sprake is van groupagevervoer waarbij
ook andere verladers in het spel zijn. Wel wordt zowel in eerste als tweede aanleg niet
specifiek geoordeeld dat ómdat sprake is van cumulerende grondgebieden de
Detacheringsrichtlijn niet toepasselijk is: er wordt enkel algemeen gewezen op de vereisten
van artikel 2 lid 1 Detacheringsrichtlijn.
1231. Het meest illustratief is de zaak FNV/Van Den Bosch. De kantonrechter oordeelt:
‘Evenmin kan gezegd worden dat van toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn eerst
sprake is als een buitenlandse chauffeur een specifieke opdracht uitsluitend of in hoofdzaak
op het grondgebied van Nederland verricht. (…)’

Hoewel het Hof Den Bosch niet meegaat met de hierop volgende invulling van de
kantonrechter van de ‘van waaruit’-regel (de tweede interpretatievraag – zie hierna), laat het
op zichzelf een openingetje voor cumulerende grondgebieden. Zo oordeelt het Hof Den Bosch
onder punt 3.16.5:
‘Kortom de Detacheringsrichtlijn ziet bewust niet op charters als in deze zaak aan de orde,
doch slechts op nationaal dat wil zeggen op het grondgebied van een andere lidstaat of in elk
geval overwegend op het gebied van die andere lidstaat uitgevoerde charters’ [curs.FvO].1488
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Rb. Overijssel (ktr. Zwolle) (kg.) 24 augustus 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3865 (Vos).
Hof Arnhem-Leeuwarden (kg.) 17 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:3792 (Vos).
1488
Verg. tot slot nog Hof Den Bosch (kg.) 24 mei 2016, ECLI:NL:RBZWB:2015:5225 (FarmTrans); Hof ArnhemLeeuwarden (kg.) 31 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6962 (Brinkman).
1487
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1232. Het geheel beziend zou er een sterke zaak te maken zijn voor de conclusie dat de
enkele aanwezigheid van cumulerende grondgebieden de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn op de sector niet blokkeert.
3. De mogelijke oprekking van de ‘waar’-regel naar de ‘van waaruit’-regel
a. De zaak FNV/Van Den Bosch
1233. Een stuk moeilijker is de vraag of ook effectief een ‘van waaruit’-regel mag worden
aangenomen en hoe dit vervolgens moet worden ingevuld. Wederom illustratief is de
Nederlandse zaak FNV/Van Den Bosch, waarin de rechters in eerste en tweede aanleg ten
aanzien van deze vraag lijnrecht tegenover elkaar staan.1489
1234. In casu staat een secundair arbeidsmodel centraal inzake de tijdelijke verrichting van
werkzaamheden via een charter op en vanaf een stabiele standplaats in Nederland. Meer
specifiek gaat het om Hongaarse chauffeurs die in dienst van een Hongaars transportbedrijf
voor een Nederlands transportbedrijf in charter vanaf de Nederlandse standplaats
internationaal transport uitvoeren. Puur gelet op de feiten die zijn vast komen te staan lijkt
zelfs sprake te zijn van langdurige c.q. gewoonlijke (en dus niet meer werkelijk tijdelijke)
werkzaamheden op en vanaf de Nederlandse standplaats. Zo staat het o.a. vast dat het
chartervervoer in de betrokken periode plaatsvindt vanuit Nederland (Erp), alwaar de ritten
ook eindigen. Ook komt vast te staan dat chauffeurs gedurende het gehele dienstverband
vanuit Erp werken. Daarnaast blijkt uit de feiten dat in Erp instructies worden gegeven en
ontvangen en dienen de Hongaarse chauffeurs aldaar vakantiedagen aan te vragen, terwijl
daar vanuit werkgeverszijde eveneens de nodige organisatie van de activiteiten plaatsvindt
(incl. aansturing, planning, acquisitie en boekhouding). Overigens behoren het Nederlandse
als Hongaarse bedrijf tot hetzelfde concern en worden de bedrijven bestuurd door dezelfde
directeur.1490 Ook maken beide bedrijven voor hun planning, orderverwerking, administratie,
ICT en quality gebruik van eenzelfde derde Nederlandse bedrijf, genaamd ‘Van den Bosch
Company Services BV’. Eén en ander duidt op een tamelijk duurzaam verband tussen de
chauffeurs en de standplaats in Erp.
1235. Hoewel vraagtekens kunnen worden gezet bij de toepassing van de
Detacheringsrichtlijn op dergelijke langdurige c.q. gewoonlijke werkzaamheden, o.a. gelet op
het feit dat de richtlijn enkel tijdelijke werkzaamheden viseert, komt de kantonrechter tot de
1489

Rb. Oost-Brabant (ktr. Den Bosch) 8 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:19 (FNV/Van den Bosch). Zie ook de
parallelle procedure met dezelfde uitkomst: Rb. Oost-Brabant (ktr. Den Bosch) 8 januari 2015,
ECLI:NL:RBOBR:2015:18 (Szabo c.s./Van Den Bosch).
1490
Zeker in het begin van de procesvoering leek het duidelijk te gaan om een postbusbedrijf in Hongarije (ook
al was het wel een bestaand bedrijf in Hongarije dat was overgenomen door de Nederlandse bestuurder van Van
Den Bosch transporten). Later werd het bedrijfsmodel steeds meer gewijzigd en ‘geframed’ en zelfs zover dat
het transportbedrijf in cassatieberoep stelt dat chauffeurs wellicht vertrekken vanaf Erp, maar vervolgens hoog
nomadisch, al dan niet i.c.m. het gebruik van wisselplaatsen, doorheen de Unie rijden en zelfs niet terugkeren
naar Erp (zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving van het hoog nomadische arbeidsmodel en zogenaamde
‘wisselplaatsen’).
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conclusie dat in casu zowel artikel 1 lid 3 sub a als sub b Detacheringsrichtlijn van toepassing
is.1491 Zoals volgt uit bovenstaande, oordeelt de kantonrechter dat het voor de
Detacheringsrichtlijn niet is vereist dat een specifieke opdracht uitsluitend of hoofdzakelijk in
Nederland wordt verricht. Hierbij doet de kantonrechter een direct beroep op de
bevoegdheidsrechtspraak inzake Mulox enz… en de codificatie van de daaruit volgende ‘van
waaruit’-regel in artikel 21 Brussel Ibis. Vervolgens oordeelt de kantonrechter dat één en
ander overeenkomt
‘met de uitleg van het Hof van Justitie in de zaak Koelzsch over het EVO (…), waarin het Hof
heeft geoordeeld dat met het land van “waar” de werknemer ter uitvoering van de
overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht ook bedoeld wordt het land “van waaruit” de
arbeid verricht wordt. Deze rechtspraak is eveneens gecodificeerd in de Rome I-verordening,
waarbij de commissie in het wetgevingsproces nog heeft opgemerkt dat de “van waaruit” regel
beter toepasbaar zou zijn op transport. Nu in alle Europese regelingen de “waar”-regel
uitgelegd wordt als een “van-waaruit”-regel, met name in transport, dient ook het bepaalde
in de Detacheringsrichtlijn in dit licht gelezen te worden. De conclusie is dus dat de
Detacheringsrichtlijn óók van toepassing is wanneer de (transport)werkzaamheden vanuit een
lidstaat worden verricht, ook al vindt het transport zelf maar voor een gering deel op het
Nederlandse grondgebied plaats.’

1236. De kantonrechter neemt dus expliciet een ‘van waaruit’-regel aan bij de interpretatie
van het begrip ‘op het grondgebied’ in de zin van de Detacheringsrichtlijn. Bij de specifieke
invulling ervan zoekt de kantonrechter vervolgens inspiratie bij de ontwikkelingen die ten
opzichte van de interpretatie en codificatie in andere ipr-instrumenten in de toepassing op
hoog mobiele werkzaamheden in de transportsector hebben plaatsgevonden.1492
Het is hierbij belangrijk om vast te stellen dat de standplaatscriteria in deze instrumenten met
elkaar gemeen hebben dat zij allen een nauwe band voorstaan, waarbij o.a. ter waarborging
hiervan een kwalitatieve en hoog feitelijke toets geldt. De toets focust zich op het vaststellen
van een centrum van de werkzaamheden, waarbij de feitelijk verrichte
vervoerswerkzaamheden inderdaad slechts als één van de vele gezichtspunten kunnen
worden aangemerkt. Zoals al meerdere keren werd vastgesteld in deze studie, is dit in
overeenstemming met de aard van de werkzaamheden in de transportsector en komt een
dergelijke standplaats het meest in de buurt van een vaste werkplaats zoals dat bijvoorbeeld
in de bouwsector voorkomt.

1491

Dat de debatten zich hierrond toespitsten heeft te maken met het feit dat in Nederland de wegtransportcao
niet via Rome I kan worden afgedwongen op buitenlandse werkgevers. De specifieke scoperule in de cao stemt
immers af op in Nederland gevestigde werkgevers en werkt in die zin ten opzichte van artikel 8 en 9 Rome selflimiting. Om toch de cao te kunnen afdwingen is het dan belangrijk onder de Detacheringsrichtlijn c.q.
omzettingswet te vallen, zodat deze scoperule uitgeschakeld kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat de
Detacheringsrichtlijn van toepassing is om de charterbepaling uit art. 73 wegtransportcao af te kunnen dwingen
omdat deze bepaling zich voor de toepasselijkheid afhankelijk stelt van de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn (zie hoofdstuk 8).
1492
Vergelijk eveneens Hof Arnhem-Leeuwarden (kg.) 31 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6962 (Brinkman).
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Het is vervolgens niet gek om aan dergelijke gezichtspunten inzake de invulling van de
gewoonlijke werkplaats waarde te hechten in de context van het lokaliseren van een
standplaats waar tijdelijke werkzaamheden plaatsvinden.1493 Het kan immers gezegd worden
dat het in onderhavig geval in beide toetsen gaat om de vaststelling van een centrum van de
werkzaamheden: het ene centrum gewoonlijk, het andere tijdelijk. De kwalitatieve criteria ten
opzichte van een gewoonlijk centrum kunnen eveneens gezichtspunten bieden voor de
vaststelling van een tijdelijk centrum. Het kan gezegd worden dat het in de unilaterale toets
naar het tijdelijke centrum gaat om de vaststelling van de Koelzsch-standplaats in het klein
voor de vaststelling van de eventuele toepasselijkheid van een kleinere groep van
arbeidsregels, hetgeen vervolgens verder niet in de weg staat aan het feit dat elders een
‘grote’ Koelzsch-standplaats waar en van waaruit gewoonlijk de werkzaamheden worden
verricht kan worden gelokaliseerd (zie uitvoerig hierover hoofdstuk 8). In die zin staat er niets
aan in de weg om inspiratie op te doen bij de kwalitatieve criteria die gelden ten aanzien van
de gewoonlijke standplaats. Gelet op de feiten die in deze procedure vast zijn komen te staan
is een dergelijke interpretatie goed te begrijpen en opent het de mogelijkheid de
Detacheringsrichtlijn toe te passen op een categorie werkzaamheden waarmee geen rekening
is gehouden bij de ontwikkeling van de richtlijn, maar waar de geest van de richtlijn zich niet
tegen lijkt te verzetten: het gaat in casu immers om tijdelijke (eigenlijk langdurige)
werkzaamheden die gedurende het gehele dienstverband altijd in Nederland beginnen en
eindigen (zie hierna uitgebreider).
1237. In hoger beroep zet het Hof Den Bosch hier echter een dikke streep doorheen. In één
van de grieven tegen het vonnis van de kantonrechter voerde transportbedrijf Van den Bosch
aan dat de Detacheringsrichtlijn niet toepasselijk is omdat geen sprake is van werkzaamheden
‘op het grondgebied’ van Nederland ex artikel 1 lid 3 sub a Detacheringsrichtlijn, o.a. gelet op
het feit dat het vervoer in overwegende mate buiten Nederland plaatsvindt. Letterlijk stelt
transportbedrijf Van den Bosch:
‘Het ‘waaruit-criterium’ als door FNV bepleit is (…) aan de orde geweest in beslissingen over
andere regelingen dan ter zake de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn en daar kan
gelet op de overige omstandigheden geen doorslaggevend belang aan worden gehecht’.

Gelet daarop stelt het Hof Den Bosch zich de vraag of
‘‘op het grondgebied van een lidstaat (ter beschikking stellen)’ als bedoeld in artikel 1 lid 1 en
3 van de Detacheringsrichtlijn (nagenoeg) letterlijk moet worden genomen (…) of ook omvat
‘op of vanaf het grondgebied van een lidstaat’ (…) waarbij vervolgens (klaarblijkelijk) niet
relevant is in welke lidstaat of lidstaten de betrokken chauffeur in het kader van de charter
successievelijk zijn werkzaamheden daadwerkelijk verricht’.

Na o.a. te wijzen op het feit dat artikel 2 Detacheringsrichtlijn spreekt van ‘een bepaalde
periode op het grondgebied’, en deze ‘waar’-regel meerdere malen door het Hof van Justitie
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Anders Franssen in haar noot onder Rb. Oost-Brabant (ktr. Den Bosch) 8 januari 2015,
ECLI:NL:RBOBR:2015:19, JAR 2015, 29.

539

en AG’s als uitgangspunt worden genomen, waarbij o.a. wordt gewezen op de bescherming
van ‘de binnenlandse arbeidsmarkt’, overweegt het Hof Den Bosch:
‘Bovenstaande citaten geven het hof in dat een ruime uitleg van ‘op het grondgebied’ naar
(onder meer) ‘vanaf het grondgebied van één specifieke lidstaat voor diensten in alle overige
lidstaten van de Unie’, want daar zou de door FNV bepleite ruime uitleg feitelijk op neer
komen, geen recht doet aan de bedoeling van de Detacheringsrichtlijn om tegenover de
vrijheid van diensten binnen de Europese unie ook recht te doen aan de belangen van de
binnenlandse arbeidsmarkt van de respectieve lidstaat van ontvangst en de aan de orde zijnde
dienst. Welke arbeidsmarkt zou dat overigens in de beoogde ruime uitleg zijn? Die van de
lidstaat van de (toevallige) opdrachtgever van de charter? Het land waar het meest wordt
gereden in het kader van internationaal chartervervoer tijdens alle aan de orde zijnde ritten?
Het land waar wordt geladen en/of gelost of het meest wordt geladen en/of gelost of aan het
begin en aan het einde van de werkperiode van de respectief ter beschikking gestelde
werknemer wordt geladen of gelost?’

1238. Het lijkt erop dat het Hof Den Bosch het oordeel van de kantonrechter niet goed heeft
begrepen. Zoals volgt uit bovenstaande, zoekt de kantonrechter immers aansluiting bij een
kwalitatief ingevuld standplaatscriterium dat in de uitgangspunten precies een nauwe band
voorstaat. Hoewel de laatste zin van het oordeel van de kantonrechter misleidend kan zijn
waar het verduidelijkt dat de ‘van waaruit’-regel ook dient te gelden als ‘het transport zelf
maar voor een gering deel op het Nederlandse grondgebied plaatsvindt’, is het belangrijk voor
ogen te houden dat de kantonrechter met de aansluiting bij de uitleg van het begrip
standplaats in de overige ipr-instrumenten niet lichtzinnig oordeelt over de invulling van dit
begrip. Het overhevelen van criteria die gelden in een bilaterale toets naar een unilaterale
toets kan zelfs neerkomen op een zwaardere toets dan strikt noodzakelijk in unilaterale
context (zie hoofdstuk 8 voor het verschil tussen een bilaterale en unilaterale toets).
Het Hof Den Bosch miskent hiermee tegelijkertijd de onderliggende feiten en doet net alsof
de kantonrechter de Detacheringsrichtlijn toepast op een spotcharter, terwijl aan de hand van
de feiten die zijn vast komen te staan zelfs een sterke zaak gemaakt kan worden voor de
lokalisatie van een ‘grote’ standplaats in Nederland onder de bilaterale toets van artikel 8
Rome I. En als dit al kan onder artikel 8 Rome I, met als consequentie de toepasselijkheid van
de gehele brok van het Nederlandse arbeidsrecht, inclusief semi extraterritoriale werking,
waarom zou dit onder de Detacheringsrichtlijn dan niet kunnen ten aanzien van de kleinere
categorie Nederlandse voorrangsregels?
1239. Zoals volgt uit bovenstaande, kan de tweede interpretatievraag rond het vereiste van
‘op het grondgebied’ in een wegtransportcontext op heel verschillende, en
tegenovergestelde, manieren worden beantwoord. Hierna wordt dieper ingezoomd op de
vraag in hoeverre het plausibel is aan te nemen dat de huidige ‘waar’-regel van het begrip ‘op
het grondgebied’ in de Detacheringsrichtlijn aangevuld kan worden met de ‘van waaruit’regel, zoals dit door de kantonrechter in eerste aanleg in de zaak FNV/Van den Bosch werd
gedaan.
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b. Nadere analyse van de ‘van waaruit’-regel in de Detacheringsrichtlijn
i. Van twee werkplaatsen in de bouw naar drie in het wegtransport
1240. Uit de precieze casus waarop de Detacheringsrichtlijn is toegespitst blijkt dat in de
arbeidsmodellen van het wegtransport casus voor kunnen komen die in het geheel niet door
de richtlijn worden gedekt.
Een normaal-typische grensoverschrijdende detachering in de bouwsector wordt immers
gekenmerkt door twee werkplaatsen:
1. Er is een land waar gewoonlijk wordt gewerkt;
2. Er is een land waar tijdelijk wordt gewerkt.
De Detacheringsrichtlijn beoogt o.a. de negatieve gevolgen van interne sociale concurrentie
van het land uit punt 2 te beperken. Deze casus brengt in deze context geen bijzondere
problemen met zich mee voor de scoperules van zowel artikelen 1 als 2 Detacheringsrichtlijn.
De ‘waar’-regel kan hier één op één worden toegepast.
1241. De secundaire en specifieke arbeidsmodellen, waarin tijdelijk wordt gewerkt op of
vanaf een stabiele standplaats, voegen feitelijk een schot tussen deze twee werkplaatsen van
de bouwsector. Dit schot ziet er in het schema als volgt uit:
a. Er is een land met een standplaats waar en/of van waaruit gewoonlijk wordt
gewerkt;
b. Er is een ander land met een stabiele c.q. vaste standplaats waar en/of van
waaruit tijdelijk wordt gewerkt;
c. Er is (nog) een ander land waar (heel) tijdelijk op het grondgebied wordt
gewerkt, eventueel aangedaan vanuit de tijdelijke standplaats1494
Bijvoorbeeld: een Poolse chauffeur werkt gewoonlijk in en vanuit Polen (punt a), maar wordt
tijdelijk gedetacheerd naar een (moeder/dochter)onderneming in België (punt b). Er wordt
vervolgens tijdelijk, bijvoorbeeld een jaar, in en vanuit de standplaats in België gewerkt,
doorheen Frankrijk, Spanje en Portugal (punt c). Feitelijk is sprake van een gewoonlijke
standplaats in Polen, een tijdelijke standplaats in België en bestaat een aantal (laad- en/of
lospunten in) ‘waar’-landen: Frankrijk, Spanje en Portugal. In zowel de landen uit punt b als c
kan sprake zijn van een verstoring van de sociaal economische belangen door interne sociale
concurrentie.
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In principe kan er in theorie eveneens nog meer tijdelijke standplaatsen (niet zuivere laad- en/of lospunten)
bestaan waar en/of van waaruit wordt gewerkt, zodat sprake is van drie of meer standplaatsen. Dit zal met name
bij de grootste transportgroepen voor kunnen komen. De hierna te bespreken principes kunnen hierop direct
toegepast worden. Voor de leesbaarheid laat ik deze casus hier nu rusten.
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1242. De scoperules van de Detacheringsrichtlijn zijn toegespitst op situaties waarin enkel de
werkplaatsen uit punt a en c voorkomen (de hierboven beschreven punt 1 en 2 situaties in de
bouw), en naar de letter van de richtlijn kunnen dan ook enkel deze situaties gedekt worden
(mits voldaan aan de overige hierna te bespreken scoperules). Dit kan steken, gelet op het feit
dat net de werkzaamheden vanaf tijdelijke standplaats in punt b het meest vergelijkbaar zijn
met de punt 2 situatie in de bouwsector en relatief gezien de meeste impact kan hebben op
de sociaal economische verhoudingen. Het ontbreken van een regeling inzake vormt een gat.
1243. Het is dan ook hoogst onduidelijk in hoeverre dan wellicht onder de huidige regeling
betoogd kan worden dat de Detacheringsrichtlijn analoog van toepassing zou moeten zijn op
de in het geheel niet gedekte situatie van de tijdelijke standplaats in punt b. Het zou gezegd
kunnen worden dat de geest van de Detacheringsrichtlijn zich in elk geval niet verzet tegen
een toepassing op de tijdelijke standplaats. Een dergelijke standplaats is, als gezegd, immers
in hoge mate vergelijkbaar met de tijdelijke werkplek zoals dit voorkomt in de bouwsector. In
het verlengde daarvan ligt een gelijkwaardige bescherming voor deze werknemers in dit
arbeidsmodel voor de hand.
ii. Semi extraterritoriale werking
1244. Bij het aannemen van een ‘van waaruit’-regel zou de consequentie tegelijkertijd
moeten zijn dat de harde kern, meer specifiek de minimumlonen, semi extraterritoriaal kan
worden toegepast, en dus niet enkel strikt ten opzichte van de feitelijk fysiek verrichte
vervoerswerkzaamheden op het grondgebied. Eén en ander werd eveneens al uitvoerig in
hoofdstuk 8 ten aanzien van de voorrangsregel van het minimumloon besproken. Hierbij werd
o.a. gewezen op de zaak Bundesdruckerei. Uit de zaak volgt een koppeling van de
minimumlonen aan het levenspeil in een bepaalde lidstaat waar wordt gewerkt. Hieruit zou
afgeleid kunnen worden dat indien in een arbeidsmodel in het wegtransport sprake is van
enige integratie van de chauffeur in het tijdelijke werkland waar of van waaruit wordt gewerkt
en de chauffeur aldaar moet voorzien in het levensonderhoud, het gerechtvaardigd is aan hem
of haar het daarmee samenhangende minimumloon te garanderen. Dit wordt door het Hof
immers als een ‘passend loon’ gezien. De omstandigheid dat chauffeurs in bepaalde
arbeidsmodellen in busjes heen en weer worden gebracht tussen het thuisland en de
standplaats zou hieraan niets af moeten doen: het Hof koppelt het minimumloon immers aan
het levenspeil van het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
1245. Een tijdelijk centrum zou m.i. dan ook voldoende kunnen zijn om de toepasselijkheid
van minimumlonen op al de op en vanuit het centrum verrichte werkzaamheden te
rechtvaardigen, mits sprake is van een voldoende nauwe band. Om deze nauwe band te
waarborgen kan dan inderdaad, in navolging van de kantonrechter in de zaak FNV/Van Den
Bosch, inspiratie worden opgedaan bij de ‘van waaruit’-regel uit artikel 8 Rome I en Koelzschinvulling (zie voor deze invulling uitgebreid hoofdstukken 6 en 7). Hierbij geldt dat, omdat het
gaat om een tijdelijke standplaats, hiervan uiteraard eerder sprake kan zijn dan onder de toets
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van artikel 8 Rome I en een dergelijke standplaats dus kan worden vastgesteld naast een
gewoonlijke standplaats elders. Eén en ander zou bijdragen aan een betere toepasbaarheid
van de richtlijn op dergelijke arbeidsmodellen van tijdelijke werkzaamheden op en vanaf een
vaste c.q. stabiele standplaats. Overigens zou de ‘van waaruit’-regel de toepassing van
bepaalde arbeidsregels van eventuele ‘waar’-landen die in het model worden aangedaan
onverlet moeten laten, zodat dit in combinatie zou moeten worden toegepast.
D. HET VEREISTE VAN DE DIENSTENOVEREENKOMST EX ARTIKEL 1 LID 3 SUB A DETACHERINGSRICHTLIJN
1246. Om te kunnen spreken van een detachering in de zin van artikel 1 lid 3 sub a
Detacheringsrichtlijn is een dienstenovereenkomst vereist tussen enerzijds de
dienstverrichter en anderzijds de dienstontvanger die werkzaam is in de lidstaat waar de
tijdelijke werkzaamheden plaatsvinden. Specifiek ten aanzien van de wegtransportsector gaat
het om de overeenkomst gesloten tussen de verlader en vervoerder.1495 De partij naar wie de
goederen worden vervoerd is dus in uitgangspunt irrelevant in deze toets.
1247. In de Commissievoorstellen uit 1991 en 1993 ontbrak dit vereiste nog.1496 De Raad
achtte het evenwel noodzakelijk dit vereiste te stellen om het toepassingsgebied van de
richtlijn nauwer te maken en het eigenlijk zoveel mogelijk toegespitst te houden op
bouwcasus.1497
Bij het gemeenschappelijk standpunt van de Commissie en de Raad wordt als doelgroepen
voor het stellen van dit vereiste gewezen op enerzijds werknemers die gelijktijdige
werkzaamheden verrichten in verschillende landen in de internationale transportsector en
anderzijds tv/radio enz..-verslaggevers die aanwezig zijn in een bepaald ander land om te
voorzien in de berichtgeving voor hun thuisland.1498 Feitelijk wordt hiermee dus voorkomen
dat de richtlijn in die tijd niet op veel meer andere werkzaamheden van toepassing zou kunnen
zijn dan op grensoverschrijdende bouwcasus, maar wel zónder verschillende categorieën
werknemers integraal uit te sluiten (behalve ingeval van zeevaart). Op deze manier werd
beoogd een enigszins nauwe band te waarborgen, één en ander eveneens ten gunste van de
hanteerbaarheid en het tegengaan van overapplicatie.
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Verg. de eerste prejudiciële vraag van het Oostenrijkse Verwaltungsgerichtshof: C-16/18.
Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991, p. 20: ‘gedurende de tenuitvoerlegging van een overeenkomst voor de
uitvoering van werken of diensten een werknemer op het grondgebied van een lidstaat detacheert ten behoeve
of onder leiding van die onderneming’.
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Gemeenschappelijk standpunt 1996. De Raad classificeert de toevoeging als één van de belangrijkste
wijzigingen die volgt uit het gemeenschappelijk standpunt.
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Raadsdocument Brussel 20 september 1996, 10048/96 SOC 264 CODEC 550, p. 3. Zie voor het exacte citaat
het begin van dit hoofdstuk. Jorens wijst er in dit verband specifiek ten aanzien van het wegtransport nog op: ‘In
de werkgroep bij de Detacheringsrichtlijn werd bepaald dat chauffeurs van transport niet tot het gedetacheerde
personeel in de zin van art. 1 lid 3 a vallen, omdat er geen sprake zou zijn van een overeenkomst tussen de
dienstverrichtende onderneming en de dienstontvanger.’ Jorens, Handboek Europese detachering en vrij verkeer
van diensten 2009, p. 9. Zie in gelijke zin Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 121-123.
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In dit verband merkt de Commissie in 2006 nog op dat het vereiste ten opzichte van het
wegtransport gerechtvaardigd is
‘by the fact that it would be difficult to manage the practical consequences of applying
different national laws to the existing relationship between the international transport
undertaking (operating on its own account or on behalf of hire or reward) and its mobile staff,
depending on the country to which the passengers/goods were being transported’.1499

1248. Het vereiste heeft ook lange tijd werkelijk in een blokkade voorzien op het overgrote
deel van de arbeidsmodellen in het wegtransport. Zoals in de inleiding van deze studie ook is
beschreven, heeft immers lang een zekere aanknopingsrust geheerst in de sector waarbij met
name dienstenovereenkomsten centraal stonden tussen verlader en vervoerder die in
hetzelfde land waren gevestigd. Met de liberalisering in het wegtransport is dit echter
verminderd, daar in de uiteenlopende transportmodellen vaker sprake zal zijn van een
dienstenovereenkomst zoals wordt verlangd in de richtlijn. Deze ontwikkelingen zijn dus
expliciet (logischerwijs) niet voorzien door de wetgever, hetgeen ook blijkt als dit vereiste
wordt toegepast op verschillende arbeidsmodellen.
1249. Het meest in het oog springt het specifieke arbeidsmodel waar onder directe leiding
van een EU13 transportbedrijf tijdelijk wordt gewerkt op of vanaf een stabiele EU15
standplaats. In dit geval is geen sprake van een detachering tussen twee bedrijven die onder
sub b of sub c valt, zoals wel het geval kan zijn in secundaire arbeidsmodellen. De toepassing
van de harde kern van dat land hangt dan af van de omstandigheid dat daar toevallig sprake
is van ook een dienstenovereenkomst in de zin van de Detacheringsrichtlijn. Hiervan kán
uiteraard sprake zijn, maar dit hoeft niet. In het top segment arbeidsmodel1500 zal vervolgens
nóóit, bij geen enkele vorm van werkzaamheden op EU15 grondgebied van de vestiging van
de werkgever, sprake kunnen zijn van de aanwezigheid van een dienstenovereenkomst gelet
op het feit dat de dienstverrichter en -ontvanger hetzelfde zijn. De toepassing van dit criterium
kan dus leiden tot willekeurige verwijzingsresultaten, terwijl het criterium voor het
wegtransport weinig bruikbaar is voor het waarborgen van enige nauwe band.
Eén en ander blijkt nog sterker als wordt bezien dat wel aan het criterium wordt voldaan in
het primaire of secundaire arbeidsmodel van heel tijdelijke werkzaamheden op het
grondgebied van een lidstaat indien op dat grondgebied een dienstontvanger werkzaam is
waarmee een dienstenovereenkomst is gesloten (bv. een spotcharter). Het enige
verwijzingsresultaat dat wel onder elke omstandigheid correct lijkt te zijn is dat het criterium
de toepassing blokkeert op transitactiviteiten.
1250. Het problematische karakter van het criterium wordt versterkt als wordt bezien dat
het vaak moeilijk is te achterhalen op basis van welke dienstenovereenkomst een chauffeur
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Commission staff working document on the implementation of the PWD 2006, p. 13.
EU13 ingebedde chauffeurs verrichten regelmatig dan wel strikt tijdelijk kleinere arbeidsprestaties op EU15
grondgebied in dienst van het betreffende EU15 transportbedrijf.
1500
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precies werkzaam is op het grondgebied, hetgeen zelfs nauwelijks mogelijk is in geval van
groupagevervoer. Dit belemmert de hanteerbaarheid. Veelzeggend is het antwoord van de
minister in het schriftelijk overleg van 8 april 2018:
‘Het probleem bij de toepassing van de detacheringsrichtlijn in het transport is namelijk dat
het vaak moeilijk vast te stellen is of er sprake is van detachering. Dat is afhankelijk van het
type vervoersovereenkomst waaronder de betrokken chauffeur zijn werkzaamheden
verricht.’1501

In het verlengde daarvan stelt de minister dat de Detacheringsrichtlijn slechts wordt
gehandhaafd op situaties waarin ‘aannemelijk’ is dat de richtlijn toepasselijk is, één en ander
ter besparing van ‘tijdrovende procedures’.
1251. Tot slot kan het vereiste nog voor interpretatieproblemen zorgen indien bijvoorbeeld
expeditiebedrijven, of transportbedrijven met expeditieactiviteiten, met de neus tussen een
diensten- of vervoersovereenkomst zitten, óók in geval van cabotage.1502 Het eventuele
problematische effect van de tussenkomst van een expeditiebedrijf werd opgetekend in het
Comparative Report uit 2011, waarin erop wordt gewezen dat volgens een Zweedse expert
een dienstenovereenkomst ex artikel 1 lid 3 sub a Detacheringsrichtlijn geacht wordt afwezig
te zijn ‘when the contract with the transport company was entered into by a forwarding or
freighting agency established outside the country of cabotage’.1503
1252. Résumé: het vereiste van de dienstenovereenkomst is gesteld met het oog op het
garanderen van een enigszins nauwe band tussen de werkzaamheden en de voorrangsregels
uit de harde kern, zodat o.a. de hanteerbaarheid wordt gewaarborgd en overapplicatie wordt
tegengegaan. De transportsector werd aangemerkt als de o.a. te viseren doelgroep met dit
vereiste en ten aanzien van de wegtransportsector is dit vereiste lange tijd effectief geweest
in de blokkering van de richtlijn. De liberalisering heeft hierin echter verandering gebracht en
de onverminderde toepassing van dit criterium op deze sector leidt tot willekeurige
verwijzingsresultaten die moeilijk zijn te rechtvaardigen. Enerzijds kan het criterium voor een
blokkering zorgen in een situatie waarin de toepassing van de richtlijn wél in de rede ligt
(tijdelijke werkzaamheden vanaf een stabiele standplaats); anderzijds is voldaan aan het
criterium in een situatie waarin de toepassing van de richtlijn wellicht niet in de rede ligt en
één en ander zou leiden tot overapplicatie (heel tijdelijke werkzaamheden op een
grondgebied). Daarnaast leidt het tot belemmeringen ten opzichte van de hanteerbaarheid.
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Raadpleegbaar
via
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-enwerkgelegenheid.
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Verg. in dat verband de tweede en derde prejudiciële vraag van het Oostenrijkse Verwaltungsgerichtshof: C16/18.
1503
Comparative study PWD 2011, p. 40. Denk concreet bijvoorbeeld aan een Duits expeditiebedrijf dat zich
verbindt transport te regelen voor een Nederlandse verlader tussen de Nederlandse fabrieken van de verlader.
Het Duitse expeditiebedrijf schakelt hiervoor vervolgens een Belgisch transportbedrijf in. Strikt genomen is dan
inderdaad geen sprake van een dienstovereenkomst tussen de Belgische vervoerder en de Nederlandse verlader.
Zoals ook werd geconcludeerd in de Comparative study lijkt een verduidelijking ten aanzien van dit Zweedse
interpretatieprobleem op Unierechtelijk niveau aangewezen.
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In de wegtransportsector doet het criterium dus niet wat ermee werd beoogd en is de
hantering hiervan niet nuttig. Dit maakt het vereiste het tweede knelpunt in de toepassing
van de richtlijn op het wegtransport.
E. HET VEREISTE VAN DE ‘TERBESCHIKKINGSTELLING’ EX ARTIKEL 1 LID 1 JO LID 3 DETACHERINGSRICHTLIJN
1253. De Detacheringsrichtlijn voorziet feitelijk in een ‘richtlijnautonome’ invulling van het
begrip ‘detachering’ (of eigenlijk nauwkeuriger: het begrip ‘terbeschikkingstelling’). Zo moet
onder een sub a detachering sprake zijn van een dienstenovereenkomst en dient in het
algemeen sprake te zijn van tijdelijkheid en van een gewoonlijk werkland elders. Zoals reeds
volgde uit het vorige hoofdstuk, ziet de richtlijn op twee detacheringsvormen: het leveren van
diensten inclusief arbeid (vooral sub a) en het leveren van arbeid an sich (vooral sub c). In
nummer 4 uit de considerans wordt in dit verband opgemerkt:
‘Overwegende dat het verrichten van diensten geschiedt hetzij in de vorm van het voor
rekening en onder leiding van een onderneming uitvoeren van werkzaamheden, in het kader
van een tussen die onderneming en de ontvanger van de dienst gesloten overeenkomst, hetzij
in de vorm van het ter beschikking stellen van werknemers voor de uitvoering van een
overheids- of particuliere opdracht door een onderneming’.

De specifieke werkzaamheden c.q. detachering in de transportsector lijken hieronder te
vallen. Niettemin lijkt hierover soms toch onduidelijkheid te bestaan.
1254. Zo wordt weleens de vraag opgeworpen of het loutere verrichten van transport an sich
wel kan vallen onder de door artikel 1 lid 3 sub a Detacheringsrichtlijn onderscheiden
detacheringsvorm (aangenomen dat voldaan is aan het vereiste van de
dienstenovereenkomst).1504 Sommigen wijzen erop dat het bij detachering in de zin van de
richtlijn gaat om het verrichten van arbeid op een bepaald ander grondgebied, terwijl het
ingeval van transport feitelijk gaat om het verrichten van diensten waarbij het
grensoverschrijdende element precies het hoofdelement is van de werkzaamheden.
1255. In dit verband wordt in de Comparative & Complementary studies eveneens een aantal
interpretatieproblemen gesignaleerd. Uit de Complementary study volgt dat transport in
bepaalde nationale implementatiewetgeving soms niet wordt geacht detachering te zijn of
zelfs maar een grensoverschrijdend element te bevatten. Zo werd in de Oostenrijkse
implementatiewet de AVRAG van een detacheringsbegrip uitgegaan waarin sprake moest zijn
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In het geval van een secundair arbeidsmodel kan immers vanzelfsprekend sprake zijn van het ter beschikking
stellen van werknemers in de zin van de richtlijn (mits uiteraard is voldaan aan de overige scoperules). In zoverre
was de grief van Van den Bosch in de zaak FNV/Van den Bosch overigens kansloos. Van den Bosch stelde namelijk
dat geen sprake is van terbeschikkingstelling ex de Detacheringsrichtlijn omdat geen sprake is van
terbeschikkingstelling in de klassieke zin van het woord: het leveren van arbeid. De richtlijn ziet als gezegd echter
in het algemeen ook op het leveren van diensten en het Hof Den Bosch pareert deze argumentatie dan ook snel.
Rb. Oost-Brabant (ktr. Den Bosch) 8 januari 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:19 (FNV/Van den Bosch & Silo-Tank).
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van een werknemer die is gedetacheerd ‘to provide continued employment services’. In het
rapport wordt hierover opgemerkt:
‘The phrase “to provide a continued employment service” (…) means that a posting only takes
place when it is more than occasional spells of employment such as carrying out short training
exercises or repairs. Accordingly short periods in the transport sector would not be covered by
the AVRAG protection (like, for example, entry, exit and transit but not cabotage). However,
doubts are raised if this phrase is an exception in accordance with Art. 3 Para. 5 of the PWD
which is why it is to be interpreted narrowly.’1505

1256. Over de toen geldende Hongaarse wetgeving over detachering (niet zijnde een officiële
implementatiewet van de Detacheringsrichtlijn) wordt in de Complementary study
opgetekend dat ten aanzien van een detacheringstype vergelijkbaar met artikel 1 lid 3 sub a
Detacheringsrichtlijn een speciale regel geldt die stipuleert dat
‘it shall not qualify as ‘posting’ if the employee usually performs work out of the branch of the
employer due to the nature of the work. If work is performed at various locations, the normal
place of work shall be the employer’s place of business specified as the principle place of work
in the employee’s job description’.1506

Het is onduidelijk in hoeverre hiermee werkelijk de grensoverschrijdende aanneming van werk
in de wegtransportsector niet gezien kan worden als detachering, maar feitelijk zou dit een
gevolg kunnen zijn van dergelijke regelgeving.
1257. Tot slot blijkt nog uit de Complementary study dat de Portugese omzettingswet, buiten
de implementatie van de uitsluiting onder artikel 1 lid 2 Detacheringsrichtlijn, geen specifieke
bepalingen of uitsluitingen heeft opgenomen voor de transportsector, maar dat indien
chauffeurs ‘in these sectors transport people or goods from Portugal to another State and
vice-versa they are not considered to work abroad and therefore they are not posted
workers’.1507
1258. Hoewel het detacheringsbegrip uit de richtlijn zich naar de letter van richtlijn niet lijkt
te verzetten tegen een toepassing op het loutere grensoverschrijdend verrichten van
transport an sich, kunnen hier in de context van het atypische wegtransport aldus
interpretatievragen spelen, hetgeen het derde knelpunt oplevert ten aanzien van de richtlijn
in de toepassing op het wegtransport.
F. HET VEREISTE VAN HET BEGRIP ‘GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE’ EX ARTIKEL 1 JO 2 LID 1
DETACHERINGSRICHTLIJN
1259. Een volgende (tamelijk fundamentele) interpretatievraag voor het wegtransport is of
heel tijdelijke werkzaamheden ook kunnen vallen onder het tijdelijkheidsbegrip uit de
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Complementary study PWD 2011, p. 52.
Complementary study PWD 2011, p. 57.
1507
Complementary study PWD 2011, p. 70.
1506
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Detacheringsrichtlijn. Hoewel het erop lijkt van wel, kan dit niet met zekerheid worden
beantwoord en is het onduidelijk in hoeverre het algemene vrij verkeer van diensten kader
hier nog omheen blijft hangen ingeval de onmiddellijke toepassing van de harde kern op de
richtlijn vanaf de eerste arbeidsprestatie leidt tot disproportionele uitkomsten. Hierna wordt
geanalyseerd hoe deze vraag wellicht beantwoord moet worden.
1260. Allereerst is het van belang erop te wijzen dat uit nummer 14 van de considerans van
de Detacheringsrichtlijn volgt dat de harde kern in acht genomen moet worden ‘ongeacht de
duur’ van de detachering. Daarnaast voorziet artikel 3 lid 5 Detacheringsrichtlijn in de
mogelijkheid voor lidstaten om in uitzonderingen te voorzien in geval van werkzaamheden
van marginale omvang. Dit zou impliceren dat het regime van de richtlijn kan gelden ten
aanzien van heel tijdelijke werkzaamheden, en eigenlijk zelfs vanaf het eerste uur of dag van
de detachering. De Commissie lijkt hiervan ook zonder meer uit te gaan:
‘The PWD applies to businesses in all sectors (…) that post workers temporarily to a Member
State other than the one in which the worker habitually works. It does not establish the
minimum duration of the temporary work, hence the core set of the terms and conditions of
employment of host country apply in principle to foreign transport operators and their
employees from the very first moment of their activity in the host State, regardless of the total
durations and/or frequency of operations’.1508

Gelet daarentegen op het feit dat de richtlijn is geschreven voor de bouwsector en de daarbij
behorende aard van de werkzaamheden, impliceert het tijdelijkheidsbegrip eerder
werkzaamheden die in de regel langer duren. In dit verband merkt Van de Calseyde
bijvoorbeeld op (overigens ten opzichte van de Belgische omzettingswet van de
Detacheringsrichtlijn) dat het tijdelijkheidsbegrip in context gezien zou afstemmen op ‘een
afgebakende periode van meerde (opeenvolgende) arbeidsprestaties’1509
1261. Indien dieper wordt ingezoomd op de wetgevingsgeschiedenis, lijken hieruit
aanknopingspunten te volgen voor het aannemen van een directe en onmiddellijke toepassing
van de Detacheringsrichtlijn op werkzaamheden op het grondgebied vanaf uur één. Initieel
was in het voorstel uit 1991 immers een tijdsdrempel van drie maanden opgenomen, hetgeen
bij het gewijzigd voorstel uit 1993 was teruggedrongen naar één maand en uiteindelijk uit de
richtlijn is verdwenen. Houwerzijl noemt dit ‘het heetste hangijzer in de strijd rond de
richtlijn’.1510 De Commissie was duidelijk vóór een drempelbepaling, terwijl het Parlement een
felle tegenstander was.1511 Uiteindelijk zorgde het gemeenschappelijk standpunt van de Raad
ervoor dat een compromis werd bereikt tussen beide standpunten: in beginsel is de richtlijn
1508

Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017. Vergelijk in dezelfde zin Support study social legislation 2017.
Vergelijk ook Commission staff working document on the implementation of the PWD 2006, p. 13. Hierin stelt
de Commissie zonder omhaal dat de Detacheringsrichtlijn van toepassing is op cabotage; een transportvorm die
in de meeste situaties heel tijdelijk is. Hier lijkt de Commissie dus geen probleem in te zien.
1509
T. Van de Calseyde, Aanduiding van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling van
werknemers in Europa, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer, 2017, p. 91.
1510
Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 87.
1511
Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 92 e.v.
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toepasselijk vanaf uur één, maar hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt ten aanzien
van de minimumlonen en de minimum vakantieregeling.1512
1262. De uitzonderingen kunnen vervolgens enkel worden gemaakt ten aanzien van de
detacheringstypen uit artikel 1 lid 3 sub a en b Detacheringsrichtlijn. Kortweg zien de
uitzonderingen op situaties van assemblage- of installatiewerkzaamheden inzake een
geleverd goed, kortdurende detacheringen van minder dan één maand en werkzaamheden
van geringe omvang (art. 3 leden 2, 3, 4 en 5 Detacheringsrichtlijn jo nr. 15 en 16 van de
considerans). Uit onderzoek blijkt dat de lidstaten er amper gebruik van hebben
gemaakt.1513/1514
1263. Daarnaast valt a contrario uit de bedoeling van de wetgever bij invoegen
dienstenovereenkomst af te leiden dat ervan uit werd gegaan dat de Detacheringsrichtlijn
onmiddellijke werking zou hebben. De invoeging van dit criterium ter waarborging van een
nauwe band en het tegengaan van overapplicatie zou anders immers minder noodzakelijk zijn
geweest.
1264. Maar ook indien zou kunnen worden aangenomen dat heel tijdelijke werkzaamheden
onder de Detacheringsrichtlijn vallen, bestaat er, zoals hierboven al kort werd aangestipt, nog
onduidelijkheid in hoeverre de toepassing van de Detacheringsrichtlijn niet disproportioneel
zou kunnen zijn en in strijd kan komen met de rule of reason.1515 Zo wordt in dit verband in de
Comparative study opgemerkt dat het opleggen van de harde kern vanaf dag één
disproportioneel kan zijn indien het voordeel ten aanzien van de rechten van de individuele
werknemer te weinig is in vergelijking met de administratieve kosten.1516 Hierbij wordt o.a.
gewezen op de zaak Mazzoleni en de invloed van de rule of reason toets inzake.1517
1265. Het blijft dus onduidelijk in hoeverre heel tijdelijke werkzaamheden onder het
tijdelijkheidsbegrip van de Detacheringsrichtlijn valt. Het zou gezegd kunnen worden dat de
letter van de Detacheringsrichtlijn zich hier niet tegen verzet, terwijl uit de
wetgevingsgeschiedenis lijkt op te maken dat de richtlijn een onmiddellijke werking kan
hebben, en dus ook op heel tijdelijke werkzaamheden. Niettemin lijkt het vrij verkeer van
diensten kader hier nog van invloed te kunnen zijn, en kan de onmiddellijke toepassing
1512

Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 137.
Mededeling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de Detacheringsrichtlijn 2003, p. 10;
Commission staff working document on the implementation of the PWD 2006, p. 20; Comparative &
Complementary studies PWD 2011.
1514
Ondanks dat geen gebruik is gemaakt van deze uitzondering, wordt de toepassing van de harde kern van het
ontvangstland in de praktijk veelal niet gehandhaafd bij incidentele of kortdurende detacheringen. Ook kunnen
in sociale wetgeving verschillende drempelbepalingen bestaan voordat zij toepasselijk kunnen zijn. Zie
Comparative study PWD 2011, p. 35.
1515
Vergelijk HvJ 3 april 2008, C-346/06, ECLI:EU:C:2008:189, ‘Rüffert’ voor een dubbele toets aan zowel de
Detacheringsrichtlijn alsnog aan het vrij verkeer van diensten.
1516
Comparative study PWD 2011, p. 35.
1517
Zie voor een bespreking van deze zaak en de interpretatiewaarde ervan in de context van interne sociale
concurrentie: hoofdstuk 8.
1513
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wellicht in de problemen komen met de rule of reason toets. Dit vormt het vierde knelpunt in
de toepassing van de richtlijn op het wegtransport.
G. HET VEREISTE VAN EEN GEWOONLIJKE WERKPLEK ELDERS EX ARTIKEL 2 LID 1 DETACHERINGSRICHTLIJN
1266. Het tweede belangrijke vereiste dat volgt uit artikel 2 lid 1 Detacheringsrichtlijn is de
gewoonlijke werkplek elders. Net als het tijdelijkheidsvereiste, is dit vereiste al in algemene
zin aan bod gekomen in het vorige hoofdstuk.
Ten aanzien van het wegtransport kan dit vereiste leiden tot een blokkering van de richtlijn.1518
Vergelijk bijvoorbeeld Houwerzijl:
‘Uit de zinsnede over de lidstaat waar de werknemer gewoonlijk werkt (woonland) kan a
contrario worden afgeleid dat werknemers die in geen enkele lidstaat gewoonlijk werken niet
als gedetacheerde werknemers aan te merken zijn in het kader van de Detacheringsrichtlijn.
Ook hierdoor vallen dus internationale vrachtwagenchauffeurs (…) niet onder de doelgroep
van de Detacheringsrichtlijn’.1519

1267. In het vorige hoofdstuk kwam de contextuele interpretatie tussen de
Detacheringsrichtlijn en Rome I op dit punt, zoals dit voortvloeit uit de Handhavingsrichtlijn,
reeds uitvoerig ter sprake. Kort gezegd volgt hieruit dat bij de interpretatie van het gewoonlijk
werkland in de Detacheringsrichtlijn inspiratie mag worden opgedaan bij de invulling van het
gewoonlijk werkland in Rome I. Dit wordt o.a. voorgeschreven met het oog op
misbruiksituaties waarbij van een band met het gewoonlijk werkland geen sprake is, hetgeen
bij gebrek aan toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn een integrale toepasselijkheid van
het ontvangstland zou moeten stipuleren.
1268. De contextuele interpretatie tussen de Detacheringsrichtlijn en Rome I is voor het
wegtransport belangrijk. Ten aanzien van wegtransportsituaties onder Rome I geldt namelijk
expliciet de ‘van waaruit’-regel, hetgeen eveneens door het Hof in de zaak Koelzsch uitvoerig
is besproken en toegepast. Dit lijkt de scoperule van de Detacheringsrichtlijn inzake ruimer te
maken, waardoor bovenstaand citaat van Houwerzijl, bij de wetenschap van nu, niet meer
zomaar opgaat.
1269. Niettemin kan het in bepaalde hoog mobiele wegtransportsituaties uiterst moeilijk
blijven om een gewoonlijk werkland aan te merken, ondanks de ruimere interpretatie ex
Rome I. Denk met name aan het specifieke nomadische arbeidsmodel, waar dit vereiste de
toepassing van de Detacheringsrichtlijn kan blokkeren doordat geen gewoonlijk werkland
1518

Zie voor een wegtransportzaak waaraan belang wordt gehecht aan een gewoonlijk werkland elders en dat
dit in casu niet vaststaat: Rb. Overijssel (ktr. Zwolle) (kg.) 24 augustus 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:3865 (Vos).
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Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn 2005, p. 126. Zie ook Comparative study PWD 2011, p. 39: ‘The definition
of a posted worker in Article 2 presupposes that there is a country where the posted worker normally works. It
is doubtful whether this criterion can be deemed to be fulfilled when someone is employed as mobile staff and
regularly travels between countries’; Complementary study PWD 2011, p. 80: ‘(…) for the lack of a habitual place
of work, the mobility of transport workers may not qualify as posting under domestic law and/or the
implementation measure. This seems to be the case – to some extent at least – in AT, HU, SI and PT.
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elders kan worden vastgesteld. Hoewel het vereiste op zichzelf goed is te onderbouwen, met
name in het tegengaan van misbruiksituaties, leidt het in het wegtransport dus tot het vijfde
knelpunt van de richtlijn op het wegtransport.

IV. DE VANGNETFUNCTIE VAN DE DETACHERINGSRICHTLIJN TEN AANZIEN VAN DE
ARBEIDSMODELLEN

1270. Nu de verschillende toepassingsproblemen rond de Detacheringsrichtlijn op het
wegtransport helder voor ogen staan, wordt één en ander in deze titel nog eens expliciet
toegepast op de verschillende in hoofdstuk 3 geïdentificeerde arbeidsmodellen. Hoewel
daaraan in de voorgaande tekst al aandacht werd besteed, wordt op deze plaats getracht een
zo helder en compleet mogelijk beeld inzake te schetsen. Hierdoor wordt de vangnetfunctie
van de Detacheringsrichtlijn in de interne sociale concurrentieproblematiek van de
wegtransportsector zichtbaar en kan het worden beoordeeld.
A. DE VANGNETFUNCTIE HERHAALD
1271. In hoofdstuk 8 werd een kader geboden voor het vaststellen van de vangnetfunctie
van artikel 9 Rome I. Hetgeen daar werd gesteld, geldt hier ook. Zo dient er een vangnet te
moeten bestaan ingeval van tijdelijke werkzaamheden met enig duurzaam element op en
vanaf een stabiele standplaats in secundaire en specifieke arbeidsmodellen en ten aanzien van
de heel tijdelijke werkzaamheden in cabotageoperaties in primaire arbeidsmodellen. Er dient
geen vangnet te bestaan voor transitwerkzaamheden. Het is lastiger een vangnetfunctie vast
te stellen voor de heel tijdelijke werkzaamheden in bilaterale- en crosstradeoperaties (al dan
niet uitgevoerd in combinatie met charters of in nomadische arbeidsmodellen), hetgeen op
dit moment politiek gezien ook het heetste hangijzer vormt. In hoofdstuk 8 werd vastgesteld
dat er iets valt te zeggen voor het aannemen van een vangnetfunctie indien vaststaat dat de
sociaal economische verhoudingen werkelijk in het geding zijn. Dit uitgangspunt zou ook
moeten gelden voor de Detacheringsrichtlijn, terwijl bij de beoordeling in hoeverre de richtlijn
in die gevallen in een vangnet voorziet rekening wordt gehouden met het feit dat de
vangnetfunctie op zichzelf moeilijker valt vast te stellen.
B. HET VEREISTE

VAN HET BEGRIP ‘OP HET GRONDGEBIED’

1272. Het begrip ‘op het grondgebied’ lokt twee interpretatievragen uit: 1. Sluit dit de
aanwezigheid van cumulerende grondgebieden uit?; 2. Is de ‘waar’-regel op te rekken naar de
‘van waaruit’-regel en zo ja hoe en met welke consequenties. Ten aanzien van beide
interpretatievragen bestaat geen sluitende duidelijkheid.
1273. De onduidelijkheid rond de eerste interpretatievraag inzake cumulerende
grondgebieden belemmert de vangnetfunctie van de richtlijn ten opzichte van elk
arbeidsmodel, nu in het wegtransport standaard sprake is van cumulerende grondgebieden.
M.i. lijkt echter stevig te onderbouwen dat de enkele aanwezigheid van cumulerende
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grondgebieden niet aan de toepassing van de richtlijn in de weg zou moeten staan. Indien dit
immers wel het geval is, zal de deze constant in het wegtransport aanwezige omstandigheid
de facto leiden tot de in se niet-toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn (daargelaten
cabotageactiviteiten). Dit is niet in overeenstemming met de in se toepasselijkheid van de
richtlijn op het wegtransport. In dezelfde geest wordt deze interpretatievraag in de
Nederlandse rechtspraak telkens niet behandeld wordt er impliciet bij cumulerende
grondgebieden uitgegaan van de mogelijkheid dat de Detacheringsrichtlijn toepasselijk kan
zijn. In zoverre kan dit knelpunt worden genuanceerd.
1274. De onduidelijkheid rond de tweede interpretatievraag inzake de oprekking van de
‘waar’-regel naar de ‘van waaruit’-regel raakt direct aan de vangnetfunctie van de richtlijn ten
opzichte van de secundaire en specifieke arbeidsmodellen waarin de verrichting van tijdelijke
werkzaamheden met enig duurzaam element op en vanaf een stabiele standplaats centraal
staat: dit arbeidsmodel wordt in het geheel niet geadresseerd door de Detacheringsrichtlijn.
Het is hoogst onduidelijk of de richtlijn hierop niettemin analoog toegepast zou moeten
kunnen worden. M.i. zou het gesteld kunnen worden dat de geest van de richtlijn zich er niet
toe verzet. Tegelijkertijd zou hieraan dan een semi extraterritoriale toepassing van de harde
kern, meer specifiek de minimumlonen, gekoppeld moeten worden indien de concrete
situatie een voldoende nauwe band meebrengt. Niettemin is één en ander als gezegd hoogst
onduidelijk. Hier is geen sprake van een nuance op dit knelpunt: het kan hier alle kanten
opgaan en dit knelpunt kan zorgen voor een ernstige belemmering van de vangnetfunctie van
de Detacheringsrichtlijn.
C. HET VEREISTE VAN DE DIENSTENOVEREENKOMST
1275. Het vereiste van de dienstenovereenkomst geldt voor sub a detacheringen en kan in
die zin implicaties meebrengen voor de vangnetfunctie van de richtlijn inzake de
werkzaamheden in de primaire arbeidsmodellen bij bilaterale-, crosstrade- en
cabotageoperaties, al dan niet verricht in combinatie met het secundaire arbeidsmodel van
de charter. Ten aanzien hiervan leidt het vereiste tot willekeurige resultaten en hangt het van
de concrete omstandigheden van het geval af of de richtlijn wel of niet van toepassing is. Eén
en ander is in bepaalde situaties ook niet handhaafbaar. Voor zover moet worden
aangenomen dat de Detacheringsrichtlijn hier zou moeten voorzien in een vangnet, leidt het
vereiste van de dienstenovereenkomst alvast tot uiteenlopende en niet te rechtvaardigen
resultaten en is de hantering specifiek met het oog op de wegtransportsector minder nuttig.
1276. Het vereiste steekt echter werkelijk diep als de vangnetfunctie van de richtlijn wordt
bezien ten opzichte van het specifieke arbeidsmodel van het onder leiding van een EU13
transportbedrijf verrichten van tijdelijke werkzaamheden op en vanaf een stabiele EU15
standplaats zonder dat de chauffeur aan enig transportbedrijf wordt
gedetacheerd/uitgeleend etc. De vangnetfunctie staat hier zonder meer vast, terwijl deze
vorm van detachering niettemin volledig uit de door artikel 1 lid 3 onderscheidde drie
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detacheringsvormen kan vallen. De toepassing van de richtlijn hangt hier af van de al dan niet
toevallige aanwezigheid van een dienstenovereenkomst. Hiervan kán sprake zijn, maar dit
hoeft niet. Vervolgens knelt het vereiste ten aanzien van het specifieke top segment
arbeidsmodel waarbij in dienst van een EU15 transportbedrijf kleinere arbeidsprestaties
worden verricht op het betreffende EU15 grondgebied, terwijl de chauffeurs verder volledig
zijn ingebed in een EU13 lidstaat. In dat geval is een dienstenovereenkomst zoals vereist in de
richtlijn nooit aanwezig en wordt de vangnetfunctie van de richtlijn één op één geblokkeerd.
D. HET VEREISTE VAN DE ‘TERBESCHIKKINGSTELLING’
1277. Hoewel de Detacheringsrichtlijn de grensoverschrijdende werkzaamheden in
(onder)aanneming kwalificeert als terbeschikkingstelling, bestaat hierover onduidelijk. Dit kán
de vangnetfunctie van de Detacheringsrichtlijn blokkeren ten aanzien van: de werkzaamheden
in primaire arbeidsmodellen, de charter in het secundaire arbeidsmodel en sommige
werkzaamheden in de specifieke arbeidsmodellen. Net als het knelpunt inzake de
cumulerende grondgebieden, wordt dit knelpunt tot op zekere hoogte genuanceerd omdat
hiervan geen sprake zou moeten zijn bij een zuivere interpretatie van het detacheringsbegrip
in de richtlijn.
E. HET VEREISTE VAN HET BEGRIP ‘GEDURENDE EEN BEPAALDE PERIODE’
1278. De onduidelijkheid in hoeverre het tijdelijkheidsbegrip in de Detacheringsrichtlijn
eveneens kan zien op heel tijdelijke werkzaamheden in de arbeidsmodellen, en of en in
hoeverre hier wellicht nog het kader van het vrij verkeer van diensten ex artikel 56 VWEU
omheen hangt, kan voor een belemmering in de vangnetfunctie van de Detacheringsrichtlijn
zorgen. Hoewel uitgegaan zou kunnen worden van een onmiddellijke toepassing vanaf de
eerste arbeidsprestatie, waar de Commissie ook als vanzelfsprekend vanuit gaat, wordt dit
knelpunt niet genuanceerd nu het o.a. toch ook tamelijk onduidelijk blijft in hoeverre het
kader van artikel 56 VWEU hier nog een rol speelt.
F. HET VEREISTE VAN DE GEWOONLIJKE WERKPLEK ELDERS
1279. Het vereiste van een gewoonlijke werkplek elders kan de toepassing van de
Detacheringsrichtlijn blokkeren in het specifieke nomadische arbeidsmodel. In deze modellen
is het in de regel moeilijk een gewoonlijk werkland te achterhalen. Let op dat indien in dit
arbeidsmodel een cabotageoperatie wordt verricht, dit vereiste de toepassing van de richtlijn
daarop blokkeert. De aanmerking van één van de (tijdelijke) werklanden als gewoonlijk
werkland via artikel 8 Rome I ligt in deze nomadische arbeidsmodellen evenmin voor de hand
en de chauffeurs lijken derhalve in een beschermingslacune te vallen (behoudens artikel 9
Rome I). Dit kan diep steken, nu dergelijke arbeidsmodellen veel worden gesignaleerd in de
wegtransportsector. Dit knelpunt wordt niet genuanceerd.
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G. DE ARBEIDSMODELLEN OP EEN RIJ
1280. In deze paragraaf worden de arbeidsmodellen per stuk getoetst aan de vijf knelpunten:
1. Het vereiste van ‘op het grondgebied’
2. Het vereiste van een dienstenovereenkomst
3. Het vereiste van ‘ter beschikking stellen’
4. Het vereiste van ‘gedurende een bepaalde periode’
5. Het vereiste van een gewoonlijke werkplek elders
1. De heel tijdelijke werkzaamheden in bilaterale- en crosstradeoperaties in de primaire
arbeidsmodellen en de heel tijdelijke charter in het secundaire arbeidsmodel
1281. De toepassing van de richtlijn op heel tijdelijke werkzaamheden in bilaterale-,
crosstrade- en cabotageoperaties in de primaire arbeidsmodellen kan interpretatievragen en
knelpunten opleveren omdat sprake is van werkzaamheden versnipperd over cumulerende
grondgebieden (1), al dan niet uitgevoerd onder een dienstenovereenkomst (2) in
(onder)aanneming (3) op heel tijdelijke wijze (4). Op vier van de vijf knelpunten scoort dit
arbeidsmodel raak. Voor zover hier een vangnetfunctie moet worden aangenomen, wordt
deze ernstig belemmerd.
Eén en ander wordt verergerd indien deze werkzaamheden plaatsvinden in een nomadisch
arbeidsmodel waarin geen gewoonlijk werkland valt aan te wijzen (5).
1282. Bovenstaande gaat één op één op ten aanzien van de heel tijdelijke werkzaamheden
in charters, minus het vereiste van de dienstenovereenkomst (2). Hier zal in de regel sprake
van zijn. Ook zou wellicht minder verwarring kúnnen bestaan rondom het
terbeschikkingstellingskarakter van dit arbeidsmodel (3).
2. De heel tijdelijke werkzaamheden in cabotageoperaties in de primaire
arbeidsmodellen
1283. In vergelijking met de hierboven beschreven heel tijdelijke werkzaamheden in
bilaterale-, en crosstradeoperaties doen de heel tijdelijke werkzaamheden in
cabotageoperaties het relatief goed. Zo is dit het enige arbeidsmodel waarin geen sprake is
van cumulatieve grondgebieden en er wat dat betreft geen onduidelijkheid bestaat (1).
Vervolgens zal in de regel sprake zijn van een dienstenovereenkomst, alhoewel in bepaalde
lidstaten interpretatieproblemen spelen indien er bijvoorbeeld een expeditiebedrijf tussen zit
(2). Ook lijkt nauwelijks verwarring te kunnen bestaan rond het begrip van de
terbeschikkingstelling ingeval van cabotage: deze transportvorm kwalificeert hier bij uitstek
onder (3). Wel kunnen de vereisten rond het tijdelijkheidsbegrip (4) en de gewoonlijke
werkplek elders (5) hier strikt gezien roet in het eten gooien. Cabotageoperaties kunnen
immers bij uitstek heel tijdelijk zijn en kunnen onder de huidige wetgeving niet meer dan drie
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ritten binnen zeven dagen beslaan. Vervolgens kan een gewoonlijke werkplek afwezig zijn
indien cabotage wordt verricht in combinatie met een nomadisch arbeidsmodel.
3. De tijdelijke werkzaamheden verricht op en vanaf een stabiele standplaats in
secundaire arbeidsmodellen
1284. De toepassing van de richtlijn op tijdelijke werkzaamheden verricht op en vanaf een
stabiele standplaats in secundaire arbeidsmodellen is onduidelijk omdat sprake is van
cumulerende grondgebieden en niet zeker is in hoeverre de ‘van waaruit’-regel kan worden
aangenomen (1). De vangnetfunctie van de Detacheringsrichtlijn schiet hier tekort.
4. De tijdelijke werkzaamheden vanaf een stabiele standplaats in het specifieke
arbeidsmodel
1285. De toepassing van de richtlijn op tijdelijke werkzaamheden verricht op en vanaf een
stabiele standplaats in secundaire arbeidsmodellen is onduidelijk omdat sprake is van
cumulerende grondgebieden en niet zeker is in hoeverre de ‘van waaruit’-regel kan worden
aangenomen (1), terwijl één en ander bovendien afhangt van de al dan niet aanwezigheid van
een dienstenovereenkomst (2) en interpretatievragen kunnen rijzen ten aanzien van het
terbeschikkingstellingselement (3). Op drie van de vijf knelpunten raak dus, hetgeen het
problematische karakter van de vangnetfunctie, die hier zonder meer vast staat, benadrukt.
5. De werkzaamheden in het specifieke nomadische arbeidsmodel
1286. Afhankelijk van de werkzaamheden in het specifieke nomadische arbeidsmodel
kunnen elk van de hierboven besproken knelpunten opgeld doen, plús het knelpunt inzake de
gewoonlijke werkplek elders (5). In een concrete situatie kan het dus raak zijn ten opzichte
van alle vijf de knelpunten. Indien hier een vangnetfunctie wordt aangenomen, schiet deze
ernstig tekort. Dit kan doorwerken in de bilaterale-, crosstrade- en cabotageoperaties die
worden verricht in dit model.
6. De werkzaamheden in het specifieke top segment arbeidsmodel
1287. In dit specifieke top segment arbeidsmodel is de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn bij voorbaat uitgesloten omdat niet voldaan kan zijn aan het vereiste van
de dienstenovereenkomst (2). De vangnetfunctie van de Detacheringsrichtlijn kan hier dus
hoe dan ook niet worden toegepast en schiet derhalve ernstig tekort.

V. CONCLUSIE
1288. Het blijkt dat er werkelijk niet één arbeidsmodel is ten opzichte waarvan helder
vastgesteld kan worden dat de Detacheringsrichtlijn daarop van toepassing is. De knelpunten
voorzien in sommige gevallen in een directe belemmering in de toepassing, in sommige
gevallen speelt vooral onduidelijkheid rond interpretatievragen, terwijl in weer andere
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gevallen op bepaalde interpretatievragen op zich wel een duidelijk antwoord lijkt te kunnen
worden gegeven maar de vragen niettemin veel onduidelijkheid creëren in de lidstaten.
1289. Bij de toets aan de arbeidsmodellen bleek het specifieke arbeidsmodel inzake de
tijdelijke werkzaamheden verricht op en vanaf een stabiele standplaats het meest
problematisch. Ten opzichte van dit model is de nood van de vangnetfunctie immers gegeven,
terwijl op drie van de vijf knelpunten raak wordt gescoord. De vangnetfunctie van de
Detacheringsrichtlijn schiet hier ernstig te kort. Ten aanzien van het top segment
arbeidsmodel, waar eveneens de nood aan de vangnetfunctie is gegeven, kan de
Detacheringsrichtlijn sec niet eens van toepassing zijn en schiet de vangnetfunctie ook hier
ernstig te kort.
1290. Daarnaast blijkt de toepassing van de richtlijn op het primaire model van de heel
tijdelijke werkzaamheden in bilaterale- en crosstradeoperaties problematisch bij een score
van vier op de vijf knelpunten. Wel is het ten opzichte van deze werkzaamheden moeilijk
objectief te bepalen of, en vooral wanneer, de Detacheringsrichtlijn ook in vangnetfunctie
aangewend moet worden. In dezelfde geest kan de toepassing op het specifieke nomadische
arbeidsmodel gebrekkig zijn, met als bijkomend probleem het vereiste van de gewoonlijke
werkplek elders, maar ook hier kan het te bezien zijn wanneer een vangnetfunctie kan worden
aangenomen.
1291. Relatief gezien is het iets beter gesteld ten opzichte van de tijdelijke werkzaamheden
op en vanaf een stabiele standplaats in de secundaire arbeidsmodellen. Dit arbeidsmodel tikt
relatief de minste knelpunten aan, alhoewel het knelpunt dat voor deze arbeidsmodellen wél
opgaat gelijk een tamelijk fundamenteel knelpunt is en waarover waarschijnlijk ook een
prejudiciële vraag gaat worden gesteld door de Nederlandse Hoge Raad.
1292. Daarnaast lijkt ruimte te bestaan voor de toepassing van de richtlijn op
cabotageoperaties ingeval wordt voldaan aan het vereiste van een gewoonlijk werkland elders
en de heel tijdelijke activiteiten sec kunnen kwalificeren onder het tijdelijkheidsbegrip van de
Detacheringsrichtlijn. Een gewoonlijk werkland kan in het bijzonder ontbreken indien de
cabotageoperatie wordt uitgevoerd in combinatie met een nomadisch arbeidsmodel. Indien
de Detacheringsrichtlijn in dat geval niet van toepassing is, dan schiet de vangnetfunctie, die
hier bij uitstek vaststaat, ernstig tekort.
1293. Hieruit volgt eveneens dat specifiek ten aanzien van primaire, secundaire en specifieke
arbeidsmodellen telkens ook een andere problematiek speelt. Bij primaire arbeidsmodellen
kan met name het vereiste rondom de dienstenovereenkomst, de terbeschikkingstelling en
de tijdelijkheid voor interpretatievragen en blokkades zorgen. Bij secundaire arbeidsmodellen
spelen knelpunten indien de ‘waar’-regel strikt wordt gelezen. Voor het nomadische
arbeidsmodel geldt bijkomend dat het vereiste inzake het gewoonlijk werkland de toepassing
van de richtlijn onnodig kan blokkeren
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1294. Het is noodzakelijk dat er tenminste een verduidelijking komt ten aanzien van de uitleg
van de begrippen rond ‘op het grondgebied’, ‘gedurende een bepaalde periode’ en
‘terbeschikkingstelling’, waarbij één en ander moet worden toegespitst op de aard van de
werkzaamheden in het wegtransport (en niet naar de detacheringsvorm). Het vereiste ‘op het
grondgebied’ bevindt zich hier in een soort spagaat. De uiteenlopende arbeidsmodellen in het
wegtransport lijken immers zowel een ‘van waaruit’ als ‘waar’-interpretatie te kunnen
verlangen, waarbij vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie in het ene geval de
toepassing van de ‘waar of van waaruit’-regel aangewezen kan zijn, terwijl in het andere, of
zelfs nog in hetzelfde, geval de engere ‘waar’-regel geboden kan zijn om de toepassing van
enige arbeidsregels van dat grondgebied te kunnen garanderen. Er moet dan ook een
onderscheid worden gemaakt, waarbij een aparte ‘van waaruit’-regel moet worden
toegevoegd, inclusief semi extraterritoriale werking, onder de garantie dat een nauwe band
vaststaat. Vervolgens dient het vereiste van de dienstenovereenkomst en een gewoonlijk
werkland elders geschrapt te worden. Hierna wordt bezien in hoeverre hieraan in het
Detacheringsvoorstel d.d. 31 mei 2017 tegemoet wordt gekomen.
1295. Alles bij elkaar opgeteld kan het worden geconcludeerd dat de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn op het wegtransport een hoog problematisch karakter heeft, hetgeen de
vangnetfunctie ernstig belemmert. Het wordt hier nóg maar eens vastgesteld dat de regels uit
de Detacheringsrichtlijn onduidelijk, ongeschikt en moeilijk afdwingbaar zijn op het
wegtransport. Eén en ander leidt o.a. tot een hoge mate van rechtsonzekerheid,
werknemersbeschermingslacunes en situaties van interne sociale concurrentie.
De inadequate vangnetfunctie van de Detacheringsrichtlijn werkt door in het oordeel in
hoeverre de in de overige conflictenrechtelijke regels gemaakte keuzes zijn te rechtvaardigen.
De eenzijdige focus op individuele werknemersbescherming in artikel 8 Rome I lijkt nu wel erg
ongebalanceerd. Hoewel deze focus van artikel 8 Rome I vanuit het oogpunt van de
privaatrechtelijke aspecten van het arbeidsrecht is te begrijpen, krijgen de publiekrechtelijke
aspecten in elk geval in het wegtransport geen volwaardige tegenhanger en het is moeilijk
hiervoor enige objectieve rechtvaardiging te vinden.
1296. De vangnetfunctie van artikel 9 Rome I voor tijdelijke arbeidsmobiliteit in het kader
van het vrij verkeer van diensten is voor de wegtransportsector dus extra relevant (zie
uitvoerig hoofdstuk 8). Ten aanzien van tijdelijke werkzaamheden met een duurzaam element
lijkt het vangnet in orde; hoewel dit onder het kader van artikel 9 lid 3 Rome I ten opzichte
van de privaatrechtelijke handhaving nog wel kan haperen, gelet op o.a. de facultatieve
toepassing van vreemde voorrangsregels.
Ook is het vangnet onder artikel 9 Rome I in het algemeen sowieso zwakker o.a. omdat het de
nationale scoperules niet uitschakelt, hetgeen kan knellen in de Nederlandse rechtspraktijk
waar in de wegtransportcao niet alleen wordt vereist dat de werknemer in dienst is bij een
Nederlands transportbedrijf maar ook dat de werkzaamheden daar gewoonlijk moeten
557

worden verricht: een toepassing van de cao op tijdelijke arbeidsmobiliteit die onverhoopt uit
het kader van de Detacheringsrichtlijn valt is dan lastiger.1520 Daarnaast dragen werknemers
of ontvangstlanden onder artikel 9 Rome I de bewijslast van de al dan niet internationale
toepasselijkheid van de voorrangsregels, hetgeen van geval tot geval moet worden getoetst.
Vervolgens is het niet duidelijk of via artikel 9 Rome I een vangnet kan worden geboden voor
heel tijdelijke werkzaamheden in primaire arbeidsmodellen, ook niet ten aanzien van
cabotageoperaties. In die zin is ook de voorrangsregelleer van artikel 9 Rome I geen heilige
graal en zou dat in de Europese rechtsruimte ook niet moeten zijn. Eén en ander wordt verder
uitgewerkt in de conclusies in het volgende hoofdstuk.

VI. DETACHERINGSVOORSTEL D.D. 31 MEI 2017
A. INLEIDING
1297. Op 31 mei 2017 lanceert de Commissie (afd. transport) het zogeheten ‘Europe on de
move’ initiatief.1521 Het initiatief bevat een groot pakket aan maatregelen dat ziet op de gehele
variëteit van de door de Unie ontwikkelde spelregels inzake het wegtransport: de regels inzake
de toegang tot de markt en het beroep, het sociale acquis maar ook meer technische
regelingen inzake tolheffingen, Eurovignettes enz… Het doel is ‘to stay competitive in a socially
fair transition towards clean energy and digitalisation’. Hiertoe werden acht omvangrijke
voorstellen gedaan,1522 waaronder het sectorspecifieke Detacheringsvoorstel.
Het wetgevingsproces rond het Detacheringsvoorstel verloopt alles behalve soepel. Hoog
illustratief is de in de plenaire vergadering van het Europees Parlement d.d. 3 juli 2018
verworpen standpuntbepaling die was voorbereid door de commissie transport. Binnen het
Parlement is moeilijk overeenstemming te bereiken. Een belangrijke moeilijkheid inzake is dat
hier niet enkel sprake is van een EU13/EU15 tegenstelling, maar evenzeer van een
centrum/periferie tegenstelling, waarin o.a. Spanje en Portugal zich sterk maken voor de
uitsluiting van het wegtransport van de richtlijn.1523 Op dit moment is het hoogst onduidelijk
of het Detacheringsvoorstel zal worden aangenomen.
1298. Het Detacheringsvoorstel in zijn geheel is terug te leiden naar één artikellid, waarin de
volgende detacheringsregel wordt voorgesteld (art. 2 lid 2):

1520

In de Belgische wegtransportcao gelden minder harde scoperules en wordt in het algemeen afgestemd op
werkzaamheden met enige nauwe band in België. Dit leent zich beter voor een toepassing onder artikel 9 Rome
I.
1521
Mededeling van de Commissie, Agenda voor een sociaal rechtvaardige transitie naar schone, concurrerende
en geconnecteerde mobiliteit voor iedereen, COM(2017), 283.
1522
Hetgeen sinds 31 mei 2017 nog is uitgebreid met verschillende andere voorstellen. Zie
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en.
1523
Vergelijk Support study social legislation 2017, p. 44, waarin Spanje zich naast Tsjechië, Hongarije, Polen en
Roemenië zich op het standpunt stelt dat de Detacheringsrichtlijn niet toepasselijk zou mogen zijn op het
wegtransport en dat het niet van plan is de richtlijn op de sector te handhaven.
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‘De lidstaten passen de punten b) en c) van de eerste alinea van artikel 3, lid 1, van Richtlijn
96/71/EG niet toe op bestuurders in de wegvervoersector die voor de in artikel 1, lid 3, onder
a), bedoelde ondernemingen werken, wanneer zij internationale vervoersactiviteiten
verrichten zoals gedefinieerd in de Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en 1073/2009 als de
periode waarin die bestuurders voor de uitvoering van die activiteiten op hun grondgebied ter
beschikking zijn gesteld, korter is dan of even lang is als [3] dagen in één kalendermaand.1524
Als de periode van terbeschikkingstelling langer is dan [3] dagen passen de lidstaten de punten
b) en c) van de eerste alinea van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG toe op de volledige
periode van terbeschikkingstelling op hun grondgebied gedurende de in de eerste alinea
genoemde periode van één kalendermaand.’

1299. Inderdaad….. naast een in de considerans verstopte regeling voor cabotage (zie
hierna), is verder niets voorgesteld.1525 Aan geen enkel van de in de vorige paragrafen
besproken knelpunten wordt aandacht besteed.
Het enige dat uit het voorstel volgt is dat, indien het voorstel wordt aangenomen, ervan
uitgegaan moet worden dat heel tijdelijke werkzaamheden onder het tijdelijkheidsbegrip van
de Detacheringsrichtlijn kwalificeren; een andere lezing zou de drie dagen drempel niet uit
kunnen leggen. Er wordt zelfs een pro rata berekening voorgesteld bij de invulling van deze
tijdsdrempel (zie hierna). Het om het knelpunt van de tijdelijkheid heen hangende kader van
het vrij verkeer van diensten en de rule of reason toets (meer in het bijzonder de zaak
Mazzoleni) lijkt dan ook uitgespeeld; in de detacheringsregel is de belangenafweging op dit
specifieke punt in de vrij verkeerscontext op kwantitatieve wijze vastgesteld: na drie dagen
dient het minimumloon te worden betaald, of nu dit nu in overeenstemming zou zijn met de
rule of reason of niet.
1300. De overige in de vorige paragrafen besproken interpretatievragen en knelpunten
blijven onverminderd spelen. Het blijft dus sterk afhangen van de concrete omstandigheden
van het geval in hoeverre de Detacheringsrichtlijn op zichzelf van toepassing kan zijn op een
wegtransportcasus en deze voorgestelde regeling in het verlengde daarvan ook maar enig
effect kan sorteren. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een dienstenovereenkomst of
een gewoonlijk werkland: de richtlijn is dan sec niet van toepassing en de daarop toegespitste
voorgestelde regeling dus ook niet. Het voorstel schiet alleen al hierom ernstig te kort.
1301. De vraag dringt zich op hoe dit nu komt. Los van de dikke schotten die tussen de
sociale- en transportafdelingen van de Commissie zitten, valt één en ander enigszins te
verklaren als de precieze aanleiding van dit voorstel in beschouwing wordt genomen. Het is
de Commissie immers met name te doen om de unilaterale maatregelen van Duitsland,
Frankrijk en Oostenrijk en het bieden van coördinatie ten opzichte van de versnipperde

1524

In artikel 2 lid 1 wordt slechts verduidelijkt dat het artikel specifieke regels geeft t.a.v. de Detacheringsrichtlijn
en de Handhavingsrichtlijn. Artikel 1 ziet volledig op een materiële arbeidstijdenregeling.
1525
Overigens voorziet het voorstel ook in een verlichting van een aantal administratieve vereisten.
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interne markt als gevolg van deze maatregelen.1526 De Commissie draait hier overigens zelf
ook verder niet omheen. De omstandigheid dat unilaterale maatregelen zijn genomen wordt
door de Commissie tamelijk vaak benadrukt. Hierbij wordt slechts zijdelings aandacht besteed
aan de andere kant van de medaille: de eventueel sociaal nijpende situatie van chauffeurs en
de gevolgen van interne sociale concurrentie voor de sociaal economische verhoudingen van
lidstaten.
Vergelijk bijvoorbeeld de eerste pagina van het voorstel. Na de opmerking dat het huidige
rechtskader tekortkomingen vertoont, waardoor lidstaten de gemeenschappelijke regels op
verschillende wijze toepassen en de interne markt daardoor dreigt ‘te worden versnipperd’,
wijst de Commissie specifiek ten aanzien van de Detacheringsrichtlijn op het volgende:
‘Uit de analyse van de concrete problemen blijkt met name dat de verschillende interpretatie
en toepassing van Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU in de wegvervoersector dringend
moeten worden aangepakt. De conclusie van de effectbeoordeling waarop dit
wetgevingsvoorstel steunt, luidt dat de bepalingen en administratieve voorschriften inzake
terbeschikkingstelling niet zijn aangepast aan de zeer mobiele aard van de arbeid van
bestuurders in het internationale wegvervoer. Dat veroorzaakt een onevenredige regeldruk
voor ondernemers en creëert onverantwoorde belemmeringen voor het verlenen van
grensoverschrijdende diensten’.1527

Iets verderop geeft de Commissie zich nog meer bloot:
‘Problemen met de toepassing van uiteenlopende nationale maatregelen inzake de
terbeschikkingstelling van werknemers in de wegvervoersector toonden echter aan dat de
algemene regels inzake terbeschikkingstelling niet geschikt zijn voor het zeer mobiele
personeel in het wegvervoer en dat de administratieve voorschriften buitensporige regeldruk
veroorzaken en de vrijheid belemmeren om grensoverschrijdende diensten te verlenen.1528

Eén en ander komt ook terug in nummer 9 van de considerans van het voorstel, waarin
gewezen wordt op ‘ongecoördineerde nationale maatregelen’ die een ‘hoge administratieve
druk op ondernemingen’ legt, hetgeen ‘de vrijheid om grensoverschrijdende
wegvervoersdiensten te verlenen uitermate beperkt’.1529

1526

Vergelijk voor de druk op de Commissie inzake ook de talloze brandbrieven aan de Commissie vanuit de hoek
van EU13 na het invoeren van de minimumloonwetten in Duitsland en Frankrijk. Dat deze EU13 lidstaten relatief
het hardst worden geraakt met de invoering van dergelijke unilaterale maatregelen wordt ook ondersteund door
de uitkomsten van de SME Panel Survey. Gevraagd naar de gevolgen van deze unilaterale maatregelen
antwoordden 9 van de 22 (41%) EU15 respondenten dat het qua kostenstijging voornamelijk last heeft van
administratieve- en controlevereisten, terwijl enkel 2 van de 22 (9%) aangeeft de minimumloonwetten te
hekelen. Daartegenover antwoordde 17 van de 34 (50%) EU13 respondenten dat er een grote stijging in kosten
is geweest door de minimumloonwetten, terwijl 4 (12%) dit vonden ten aanzien van administratieve vereisten
en 3 (9%) voor controlevereisten. Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 37.
1527
Detacheringsvoorstel 2017, p. 2. Zie ook nr. 4 considerans van het voorstel. Vergelijk in dezelfde zin de
onderliggende Support Study social legislation 2017, p. 7.
1528
Detacheringsvoorstel 2017, p. 5.
1529
In dezelfde geest worden in een questionnaire van de SME Panel Survey ten aanzien van problemen inzake
de toepassing van de Detacheringsrichtlijn op het wegtransport enkel de volgende opties gegeven: 1. Freedom
of providing cross-border services is restricted; 2. Administrative requirements are burdensome; 3. Provisions on
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1302. In die zin stelt de Commissie zich dus tot doel om de huidige verstoringen van de
interne (vervoers)markt te beëindigen in de vorm van het uitsluiten van bepaalde
transportoperaties van de toepassing van de Detacheringsrichtlijn, waarbij zelfs is nagedacht
om de wegtransportsector helemaal van Detacheringsrichtlijn uit te sluiten. 1530 De primaire
nadruk komt hierbij te liggen op het tegengaan van de verstoring van de interne markt en het
vrij verkeer van diensten door vermeende overapplicatie van de Detacheringsrichtlijn. Dat de
richtlijn op zichzelf kan leiden tot beschermingsvacua ten aanzien van werknemers en interne
sociale concurrentie in de sector door de verschillende hierboven besproken knelpunten en
interpretatievragen lijkt hier nauwelijks van belang, of in elk geval toch indirect of/en van
secundaire orde. Hiermee volgt het Detacheringsvoorstel de traditie van de ‘sociale
wetgeving’ uit de koker van Commissie TRAN waarin een sterke nadruk wordt gelegd op
economische integratie in plaats van op sociale integratie of enige vorm van sociale
vooruitgang.1531
1303. Dat de Commissie niettemin op de hoogte is van de sociale aard en impact van de
Detacheringsrichtlijn staat overigens genoegzaam vast. In het Detacheringsvoorstel wordt de
Detacheringsrichtlijn ook aangemerkt als één van de ‘belangrijkste sociale regels’ in de
sector,1532 terwijl het sociale plaatje eveneens in de effectbeoordelingen en Support study bij
het Detacheringsvoorstel (hierna kortweg: Support study) aandacht krijgt.1533/1534 Eén en
ander wordt ook in talloze andere studies vastgesteld. Zo werd in de Comparative &
Complementary Studies in 2011, die werden uitgevoerd in opdracht van de Commissie, tot op
zekere hoogte melding gemaakt van de diverse hierboven besproken toepassingsproblemen
van de Detacheringsrichtlijn op de sector én de sociale problemen waartoe dit kan leiden (met
als conclusie een expliciete oproep tot het formuleren van subregels ten aanzien van het
wegtransport). Ook werd de Detacheringsrichtlijn in verschillende rapporten van het Europees

posting are not adapted to the specificities of road transport sector; 4. Application of the national minimum wage
legislation of the ‘host’ Member State; 5. Lack of awareness about the provisions on posting of workers’.
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 37.
1530
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017, p. 107.
1531
Vergelijk het in hoofdstuk 1 besproken sociaal acquis dat feitelijk binnen het kader van de economische
integratie is ontwikkeld. Zoals Van Herk ook opmerkt is hiervan andersom geen sprake. Van Herk,
Arbeidsvoorwaardenvorming op Europees niveau 1998, p. 138.
1532
Detacheringsvoorstel 2017, p. 2. In de effectbeoordeling wordt in dezelfde geest als één van de twee ‘root
causes’ van de huidige problematiek in het wegtransport (concurrentievervalsing en inadequate sociale
voorwaarden) gewezen op de problematiek rond de Detacheringsrichtlijn. Effectbeoordeling
Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 11.
1533
Zo wordt bijvoorbeeld naast oneerlijke mededinging als gevolg van bepaalde arbeidsmodellen gewezen op
het feit dat dergelijke modellen ‘deprive drivers from low-cost Member States of the higher remuneration and
social protection of the host Member States where they carry out significant amounts of work and where their
daily living costs are higher’. Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 14. Uit de in de Open Public
Consultation gehouden ‘specialised questionnaire’ blijkt dat de respondenten bij de vraag welke maatregelen
zouden kunnen bijdragen aan het verbeteren van ‘the function of the social rules’ het meest vertrouwen leggen
in het creëren van specifieke detacheringsregels voor het wegtransport (namelijk 62%). Zie Effectbeoordeling
Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 20-22.
1534
Zie voor de verhouding tussen de effectbeoordelingen, ‘inception’ effectbeoordeling en de Support studies:
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 3-5.
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Parlement aangemerkt als één van de boosdoeners achter de verschillende geïdentificeerde
sociale misstanden in de sector.
De lauwe aandacht van de Commissie voor de specifieke sociale (niet-)impact van de
Detacheringsrichtlijn op het wegtransport blijkt eveneens uit het feit dat in de
evaluatieprocedures inzake het sociale acquis (maar evenmin inzake de markt- en
beroepstoegangsregels) tussen 2014-2017 geen directe aandacht is besteed aan de
Detacheringsrichtlijn. Hoewel de Detacheringsrichtlijn als lex generalis niet behoort tot
specifiek het op de vervoerstitel gebaseerde sociale acquis, had dit gelet op de aard en impact
ervan voor de hand gelegen. Overwegingen ten aanzien van de Detacheringsrichtlijn werden
eigenlijk pas ingevoegd bij de effectbeoordeling van het sectorspecifieke voorstel, ná de
uitvaardiging van unilaterale maatregelen door bepaalde lidstaten, hetgeen door de
Commissie ook als zodanig wordt erkend.1535 Dit resulteert derhalve in een tamelijk eenzijdig,
niet diep onderzocht, voorstel waarin slechts ten aanzien van een aantal transportactiviteiten
een specificatie wordt voorgesteld en dan vooral ter uitsluiting van de toepasselijkheid van de
minimumlonen en vakantieregeling daarop.1536
1304. Wel zou de voorgestelde tijdsdrempel vanzelfsprekend een secundair sociaal effect
kunnen hebben: het lijkt er immers op dat de minimumlonen en vakantieregeling immers
vanaf drie dagen toepasselijk kunnen zijn. Als één van de voordelen van de voorgestelde
regeling wijst de Commissie in de effectbeoordeling op het feit dat bestuurders die vervoer
verrichten in lidstaten met hogere lonen meer betaald krijgen.1537 Dit is alvast gunstig in
vergelijking met lidstaten die de richtlijn in het geheel niet toepasten.
Eén en ander is echter nog maar de vraag, aangezien het als gezegd onduidelijk blijft in
hoeverre bijvoorbeeld het vereiste van een dienstenovereenkomst of van de gewoonlijke
werkplek elders, en de overige hierboven besproken interpretatievragen en knelpunten, de
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Detacheringsvoorstel 2017, p. 5: ‘The provisions on the posting of workers were not an explicit part of this
REFIT evaluation. However, difficulties with the application of diverging national measures on the posting of
workers in the road transport sector showed that the general rules on posting are not suitable for the highly
mobile workforce in road transport and that the administrative requirements are disproportionately
burdensome, thereby restricting freedom to provide cross-border services’. Dit verklaart overigens ook de ietwat
vreemde plaats van de voorgestelde regeling, namelijk gevat in een voorstel dat primair en enkel ziet op de
verruiming van de scope van Handhavingsrichtlijn 2006/22 naar de Arbeidstijdenrichtlijn 2002/15.
1536
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eerste effectbeoordeling op 7 april 2017 negatief werd beoordeeld
door de ‘Regulatory Scrutiny Board’ (RSB), en wel onder niet mis te verstane kritiek. Specifiek t.a.v. de
Detacheringsrichtlijn: ‘The report does not describe the policy context clearly and does not take into account
relevant parallel processes such as the 2016 Posting of Workers Directive proposal, the ongoing social dialogues
and pending ECJ cases’. Meer algemeen werd pijnlijk vastgesteld: ‘The challenges and objectives that this
initiative addresses are unclear, incomplete, and do not fully match the findings of the evaluation’ en: ‘The
baseline is based on unclear assumptions and does not take sufficient account of relevant ongoing processes,
market trends and potential future technology developments’. Zie Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017
II, p. 2-3. Deze kritiek heeft geleid tot een herwerking van de effectbeoordeling, hetgeen door de RSB op 24 april
2017 werd goedgekeurd. Er zijn heel wat vraagtekens te zetten bij de effectieve haalbaarheid van het verwerken
van zulk fundamentele kritiek in een periode van iets meer dan twee weken.
1537
Detacheringsvoorstel 2017, p. 3.
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uiteindelijke toepasselijkheid van de richtlijn nog kan blokkeren, waardoor ook na het
verstrijken van de drie dagen wellicht geen recht bestaat op minimumlonen ex de
Detacheringsrichtlijn.
1305. Om het voorstel inhoudelijk te kunnen beoordelen, wordt hierna de werkhypothese
aangenomen dat aan alle vereisten die volgen uit de scoperules van de richtlijn is voldaan. Het
wordt hier herhaald dat enkel in die situatie het voorstel enig effect zal kunnen sorteren.
B. INHOUD VOORSTEL – DRIE DAGEN DREMPEL BIJ SUB A DETACHERING
1. Algemeen
1306. In artikel 2 lid 2 Detacheringsvoorstel wordt de hierboven geciteerde
detacheringsregel opgenomen die er kortweg op neerkomt dat de minimumlonen en
vakantiegeldregel in sub a detacheringen niet mogen worden toegepast op
transportactiviteiten die drie dagen of minder per maand op een bepaald grondgebied plaats
vinden.
Zoals al blijkt uit één van de hierboven opgenomen citaten, motiveert de Commissie de
detacheringsregel door te wijzen op de conclusie in de effectbeoordeling dat de regels uit o.a.
de Detacheringsrichtlijn ‘niet zijn aangepast aan de zeer mobiele aard van de arbeid van
bestuurders in het internationale wegvervoer’,1538 waardoor verschillende lidstaten voor
unilaterale oplossingen hebben gekozen die leiden tot de verstoring van de interne markt. In
de onderliggende Support Study 2017 wordt inzake een baseline vastgesteld op acht lidstaten
die unilaterale loonmaatregelen hebben genomen, tegen overige 20 lidstaten die de
Detacheringsrichtlijn in het geheel niet toepassen of handhaven op transportactiviteiten.1539
Als officieel overkoepelend doel van het voorstel wordt gewezen op het verzekeren van een
evenwicht ‘tussen geschikte arbeidsomstandigheden voor bestuurders en de vrijheid van
ondernemers om grensoverschrijdende diensten te verlenen’.1540 Hiermee worden de
doelstellingen van de Detacheringsrichtlijn, met uitzondering van de eerlijke mededinging,
overgenomen en toegespitst op het wegtransport. In nummer 12 van de considerans wordt
ten aanzien van de waarborg van dit evenwicht nog gewezen op de noodzaak van
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Vergelijk zes jaar eerder voor dezelfde conclusie: Comparative & Complementary Studies uit 2011.
De acht lidstaten betreffen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en
Zweden. Zie Support study social legislation 2017, p. 43 en 49. De Support study lijkt vergeten te zijn Noorwegen
mee te nemen in de baseline. Hoewel Noorwegen geen lidstaat is, behoort Noorwegen wel tot de EER en is de
Detacheringsrichtlijn derhalve van toepassing. De Commissie rekent Noorwegen er wel bij: Effectbeoordeling
Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 35.
1540
Detacheringsvoorstel 2017, p. 3. Verg. nrs. 1-3 en 11 considerans van het voorstel. Zie ook Support study
social legislation 2017, p. 27: ‘To ensure balance between the entrepreneurial freedom to provide cross-border
transport services and the social protection rights of highly mobile road transport workers’.
1539
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‘evenwichtige criteria’ die zijn gebaseerd ‘op het concept van voldoende verbondenheid van
een bestuurder met het grondgebied van een gastlidstaat’.1541
1307. Overigens is het belangrijk op te merken dat de overige bepalingen uit harde kern van
de Detacheringsrichtlijn ongemoeid blijven: het Detacheringsvoorstel ziet enkel op de
minimumloon- en vakantiegeldregeling.1542 Zoals al volgt uit het vorige hoofdstuk, zijn met
name deze bepalingen uit de harde kern cruciaal en wordt wel gezegd dat dit de ‘harde kern
binnen de harde kern’ is van artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn.
2. Sub a detachering
1308. Het Detacheringsvoorstel adresseert vervolgens enkel de sub a detacheringsvorm.
Hierdoor zouden met name de heel tijdelijke werkzaamheden in de arbeidsmodellen in directe
zin worden geraakt. Het detacheringsvoorstel laat de detacheringsvormen sub b en c verder
geheel links liggen.1543
Zoals hierboven al kort aangestipt, zou het voorstel met name een zekere impact kunnen
hebben op de nomadische arbeidsmodellen. Denk hierbij aan opvolgende bilaterale-,
crosstrade- en cabotageoperaties tussen verschillende lidstaten, waarbij meestal EU13
chauffeurs maanden achtereen van huis zijn en rondtrekken van de ene naar de andere
meestal EU15 lidstaat. Dit is overigens ook het enige arbeidsmodel dat in de effectbeoordeling
als zodanig werd geïdentificeerd en vervolgens werd aangemerkt als in strijd met de
Detacheringsrichtlijn.
Meer specifiek wordt opgemerkt dat sprake is van ‘abuses of the provisions of the PWD’ in de
situatie van
‘operators legally established in low-cost Member States and providing transport services
regularly or for long periods on the territories of other Member States without applying the
core terms and conditions of employment, including pay, of those host States’.1544

Het lijkt erop dat ten aanzien van de beoordeling van de wenselijkheid van dit arbeidsmodel
een algemene kentering bij de Commissie heeft plaatsgevonden. Hieraan wordt immers voor
het eerst opeens relatief veel aandacht besteed in de effectbeoordelingen. In de Support
1541

In de Engelse versie wordt overigens gesproken van ‘significant connection’, hetgeen in vergelijking met de
Nederlandse versie een zwaarder criterium lijkt.
1542
In de Support Study 2017, p. 34, waarop het Detacheringsvoorstel in belangrijke mate is gebaseerd, wordt
opgemerkt: ‘The majority of the requirements provided in PWD (e.g. on health, safety and hygiene at work)
would be immediately applicable from the beginning of the posting independent of a specific time-threshold’.
1543
De Raad heeft inmiddels voorgesteld ook sub b te vatten onder het voorstel.
1544
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 16. Vervolgens wordt het volgende concrete voorbeeld
gegeven: ‘For instance, a big company established in Hungary, disposing of around 3500 vehicles, employing
around 3500 drivers from EU-13 Member States mainly under Hungarian labour contracts. Only 950 of those
drivers operate in/from/to Hungary. Majority of them carry out habitually international transport operations
from/to/within other Member States, mainly from EU-15. Around 1200 vehicles are constantly in Germany, 750
in France, 700 in Italy etc.’. Het niet betalen van de lonen van het land waar of van waaruit een chauffeur
gewoonlijk transport verricht vormt overigens geen ‘abuse’ van de Detacheringsrichtlijn, maar van Rome I.
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Study werd ‘lange perioden van huis’ eveneens aangemerkt als een onwenselijk verschijnsel
en werd het zelfs als criterium gehanteerd waaraan telkens verschillende beleidsvoorstellen
werden getoetst: met name werd bezien in hoeverre een bepaald beleidsvoorstel een positief
dan wel negatief effect zou hebben op arbeidsmodellen waarin chauffeurs lange perioden van
huis zijn. In een bijeenkomst op 30 januari 2018 wijst een Commissielid er ook expliciet op dat
voor dergelijke arbeidsmodellen geen plaats meer moet zijn in de Unie.
Andere algemene voorstellen uit het wegtransportpakket beogen deze situatie eveneens te
adresseren. Denk bijvoorbeeld aan het verbod de normale wekelijkse rusttijd door te brengen
in de cabine en de nieuwe ‘return-to-base’ regel voor chauffeurs. Met name het cabineverbod
wordt gezien als ‘game changer’ inzake, waarbij in de effectbeoordeling ook daadwerkelijk
wordt uitgegaan van een remmend effect op arbeidsmodellen waarin lange perioden van huis
wordt gewerkt. In het Detacheringsvoorstel wordt ook expliciet gewezen op de sterk
onderlinge samenhang met de overige voorstellen uit het pakket.
1309. Los van het blokkerende effect van bepaalde scoperules in de richtlijn (zie hierboven),
hangt de mate waarin het Detacheringsvoorstel eventueel kan bijdragen aan de vermindering
van nomadische arbeidsmodellen en een verlaging van de duur ervan, sterk af van de
uiteindelijk vastgestelde tijdsdrempel, terwijl het zelfs bij een relatief lage tijdsdrempel van
drie dagen afgevraagd kan worden in hoeverre nomadische arbeidsmodellen wellicht niet nog
gemakkelijk, of misschien wel gemakkelijker, zijn te organiseren. Volgens het
Detacheringsvoorstel worden de minimumlonen en vakantieregeling immers niet toegepast
onder drie dagen, waarbij onder die drempel op sociaal vlak eigenlijk zo goed als totale vrijheid
bestaat lidstaten aan te doen. In de Support study wordt opgemerkt:
‘(..) it could be argued that the measure would replace the current patchwork of minimum
wage laws and reduce administrative requirements, leading to longer periods away from home
for affected drivers’.1545

Aan de andere kant zou een EU28 brede integrale toepassing van minimumlonen vanaf drie
dagen wellicht een remmend effect kunnen hebben op dergelijke modellen en de duur ervan.
Vergelijk in dit verband de Support study:
‘The introduction of thresholds might incentivise transport operators to shorten longer periods
away from home to avoid compliance costs (again this is of higher relevance for EU13
operators).’1546

Tegelijkertijd wordt er echter op gewezen dat

1545
1546

Support study social legislation 2017, p. 106.
Support study social legislation 2017, p. 109.
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‘(…) the data from the transport operators survey have shown that they generally do not expect
to make any major changes in the average time spent away from home base for drivers in order
to maintain the same level of turnover in case such thresholds were to be introduced’.1547

Niettemin wordt uiteindelijk geconcludeerd:
‘Overall, periods away from home for drivers engaged in international transport operations should
be expected to increase’.1548

Het is wel belangrijk erop te wijzen dat in de Support study wordt uitgegaan van tijdsdrempels
van vijf, zeven en negen dagen. Een tijdsdrempel van drie dagen zou wellicht minder ruimte
laten voor een dergelijke conclusie.
3. Een meer gedifferentieerde detacheringsregel?
1310. Gelet op de in dit hoofdstuk aangemerkte knelpunten bij de toepassing van de
Detacheringsrichtlijn op de arbeidsmodellen en de onderling verschillende problematiek, had
het in de rede gelegen een meer gedifferentieerde detacheringsregel voor te stellen die
rekening houdt met deze verschillende problematiek. Hierover is nagedacht. Zo valt in de
effectbeoordeling onder de afgewezen beleidsmaatregelen te lezen:
‘Criteria for the posting situation in road transport has to separate international transportation
(going to deliver/take cargo) from posting a driver to work as a driver to another company
established in another Member State’.1549

Er wordt echter gewezen op het feit dat het o.a. de effectiviteit van de detacheringsregel zou
verminderen.1550 In mondelinge toelichtingen wijst de Commissie erop dat het voor
handhavingsautoriteiten in de praktijk ondoenlijk zou zijn telkens te moeten achterhalen
welke transportvorm in casu centraal staat en welke detacheringsregel daarvoor vervolgens
moet gelden.
1311. Niettemin lijken de in dit hoofdstuk vastgestelde verschillen tussen deze vormen van
detachering en de daarbij horende typische problematiek een aparte en op de problematiek
toegespitste aanpak te rechtvaardigen. Hierboven werd in dat verband gewezen op het belang
van de toevoeging van de ‘van waaruit’-regel, zodat eveneens tijdelijke werkzaamheden op
en vanaf een EU13 standplaats, al dan niet onder directe leiding van een EU15
transportbedrijf, gedekt worden door de richtlijn.

1547

Support study social legislation 2017, p. 109.
Support study social legislation 2017, p. 109.
1549
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017, II, p. 113.
1550
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017, II, p. 113.
1548
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4. De tijdsdrempel en het concept van ‘voldoende verbondenheid’
a. In het raamwerk van de Detacheringsrichtlijn
1312. Ter uitsluiting van bepaalde transportoperaties van het minimumloon en de
vakantiegeldregeling wordt aldus een tijdsdrempel van drie dagen voorgesteld. De
tijdsdrempel op zichzelf past goed binnen het raamwerk van de Detacheringsrichtlijn. De
richtlijn biedt immers de mogelijkheid aan lidstaten om in afwijkingen te voorzien ten aanzien
van de toepassing van minimumlonen en de vakantiegeldregeling in sub a (en ook sub b)
situaties (verg. art. 3 lid 5 en ook art. 3 lid 4 enkel t.a.v. de minimumlonen).
Lidstaten hebben hiervan evenwel amper gebruik gemaakt.1551 De Commissie beoogt dit voor
het wegtransport nu tot een verplichting te maken. Voor de Commissie is dit overigens de
tweede poging een drempelbepaling in te voeren, gelet op het feit dat de Commissie ten tijde
van de totstandkoming van de Detacheringsrichtlijn al vanaf het begin een fervente
voorstander was van een drempelbepaling in algemene zin.
b. De kwantitatieve invulling van drie dagen
1313. Ten aanzien van het kwantitatieve aspect van de tijdsdrempel is het belangrijk dat de
Commissie in nummer 12 van de considerans spreekt van ‘evenwichtige criteria’ die zijn
gebaseerd ‘op het concept van voldoende verbondenheid van een bestuurder met het
grondgebied van een gastlidstaat’.1552/1553 Kennelijk is de Commissie van oordeel dat een
‘voldoende verbondenheid’ vaststaat bij het verrichten van transportactiviteiten van drie
dagen of meer.
Voor de specifieke invulling van het concept is het nog interessant te wijzen op de volgende
overweging van de Commissie waar het de genomen unilaterale maatregelen van Duitsland
en Frankrijk veroordeelt:
‘In particular, where transport operations are not frequent and/or the amount of work
performed is insignificant, these regulatory costs appear unjustified and disproportionate
compared to the benefits in terms of fair competition and working conditions. A better balance
between administrative costs for operators and benefits for drivers in terms of higher
remuneration and better social protection would, however, be reached in cases where a driver
works for long periods in a host Member State with higher labour and social standards’.1554

Hieruit kan worden afgeleid dat de Commissie twee situaties aanmerkt als onvoldoende
verbonden met het ontvangstland, namelijk bij; 1. Niet-frequente werkzaamheden; 2. Niet1551

Comparative & Complementary studies 2011.
In het Engels wordt overigens gesproken van ‘significant connection’, hetgeen in vergelijking met de
Nederlandse versie een zwaarder criterium lijkt.
1553
Overigens koppelt de Commissie dit concept van ‘voldoende verbondenheid’ aan specifiek de bestuurder, en
niet bijvoorbeeld aan de vrachtwagen of onderneming. Dit is een unicum voor een Commissie TRAN, waarbij de
sociale transportwetgeving normaal wordt gelinkt aan het voertuig (verg. bijvoorbeeld de cabotageregelingen).
1554
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I, p. 17
1552

567

significante werkzaamheden. Een situatie waarin wel sprake is van voldoende verbondenheid
is vervolgens de situatie waarin lange periodes in een (hoger lonen) ontvangstland wordt
gewerkt.
1314. Vanzelfsprekend is de specifieke kwantitatieve invulling hoog normatief en is er
juridisch-technisch weinig zinnigs over te zeggen (zie hierna nog kort).1555 In de Support study
werd ‘drie dagen’ als optie zelfs niet eens in beschouwing genomen (namelijk enkel 5, 7 of 9
dagen), waarbij een zeven dagen optie expliciet als ‘ideale balans’ wordt voorgesteld.1556
Inmiddels heeft de Raad negen dagen voorgesteld en beoogt het Parlement in het eerste, en
afgewezen, standpunt de Detacheringsrichtlijn geheel van toepassing uit te sluiten op
internationale transportoperaties.
Op lidstaatniveau wordt er eveneens uiteenlopend over geoordeeld en bestaat grote
controverse.1557 Uit de effectbeoordeling volgt dat de Commissie in eerste instantie in SME
Panel Survey1558 enkel een vijf, zeven of negen dagen optie voorstelde.1559 Zes lidstaten
reageerde vervolgens op de vraag welke exacte tijdsdrempels best gehanteerd zouden
worden. Drie van de zes lidstaten kozen voor de vijf dagen optie (België, Spanje en
Luxemburg), één lidstaat voor zeven dagen (Bulgarije) en twee voor negen dagen (Hongarije
en Slovakije). Drie lidstaten stelden zich expliciet op het standpunt dat de richtlijn toegepast
moet worden vanaf het eerste uur van de transportactiviteiten (Duitsland, Frankrijk en
Oostenrijk), terwijl één lidstaat de voorkeur uitspreekt voor drie dagen (Italië). Drie lidstaten
stellen zich op het standpunt de Detacheringsrichtlijn helemaal niet toe te passen (Tsjechië,
Slovenië en eveneens Hongarije).1560 Tot slot stelde één lidstaat nog een hogere tijdsdrempel
dan negen dagen voor (Letland).
Vakbonden zijn hoe dan ook tegen elke vorm van tijdsdrempel en bepleiten een toepassing
van de Detacheringsrichtlijn vanaf uur één.1561
1315. Overigens is het interessant te wijzen op de vaststelling van een Deense studie dat de
gemiddelde internationale transportoperatie in hoge lonen lidstaten als Duitsland, Frankrijk
1555

Vergelijk de samenvatting effectbeoordeling SWD(2017) 187, p. 3 waar terecht wordt opgemerkt dat de
uiteindelijke keuze drempel ‘politiek van aard’ is. Vergelijk verder nog artikel 24 Verordening 1214/2011.
Kennelijk acht de Uniewetgever de toepassing van minimumlonen bij de niche van vervoer van eurocontanten
vanaf uur één, gebaseerd op een dubbel begunstigingsbeginsel, kennelijk voldoende nauw verbonden.
1556
Support study social legislation 2017, p. 15.
1557
Het Europees Parlement heeft hierover 15 bijdragen van lidstaten ontvangen. Zie EPRS Briefing EP 27
November 2017, p. 7.
1558
Zie Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 13 voor de betekenis van dit panel en een beschrijving
van de methodologische uitvoering.
1559
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 69.
1560
In de Support study social legislation 2017, p. 44 worden overigens meer en andere lidstaten aangemerkt die
van mening zijn dat de Detacheringsrichtlijn niet van toepassing zou mogen zijn op het wegtransport en aangeven
de richtlijn ook niet toe te gaan passen op de sector: Tsjechië, Hongarije, Spanje, Polen en Roemenië. Hieruit
blijkt duidelijk de EU13/15 én centrum/periferie tegenstelling die de problematiek in het wegtransport zo
ingewikkeld maakt.
1561
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 69.
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en Oostenrijk onder de vijf dagen ligt.1562 Een tijdsdrempel van vijf dagen of meer zou gelet
daarop in gemiddelde transportoperaties leiden tot een algemene vrijwaring voor o.a. de
betaling van de minimumlonen.1563
c. Berekeningsmethode ex artikel 2 lid 3 Detacheringsvoorstel
1316. In artikel 2 lid 3 Detacheringsvoorstel wordt een model gegeven waarmee de drie
dagenregel berekend kan worden:1564
‘a. een dagelijkse werktijd van minder dan zes uur op het grondgebied van een gastlidstaat
wordt beschouwd als een halve dag; b. een dagelijkse werktijd van zes uur of langer op het
grondgebied van een gastlidstaat wordt beschouwd als een volledige dag; c. onderbrekingen,
rusttijden en perioden van beschikbaarheid op het grondgebied van een gastlidstaat worden
beschouwd als werktijd’.

Interessant is hier met name de vaststelling van de werkzaamheden die eveneens als voor de
berekeningen relevante werktijd kan worden beschouwd.
De Commissie onderscheidt in de algemene consultaties verschillende relevante
componenten ter construering van de relevante werkzaamheden: rij- en rusttijden,
beschikbaarheidsperioden, overige werkzaamheden en dagelijkse en wekelijkse rustperioden.
Ten aanzien van het laatste wordt opgemerkt dat dit mee zou moeten tellen ‘since during this
time the driver is exposed to the cost of living of the host Member State’.1565 Gelet op de
algemene formulering in artikel 2 lid 3 sub c Detacheringsvoorstel lijkt het erop dat de
Commissie voor de meest ruime invulling heeft gekozen, waarbij ervan uitgegaan kan worden
dat onder ‘rusttijden’ de dagelijkse en wekelijkse rustperioden vallen.1566 Bij de invulling van
de kwantitatieve ‘waar’-regel hecht de Commissie dus logischerwijs veel waarde aan de
feitelijk fysiek verrichte werkzaamheden op het grondgebied van een lidstaat.
1317. Wel kan dit in nomadische arbeidsmodellen leiden tot een hoge fragmentatie van
toepasselijke minimumlonen en dringen zich vragen op ten aanzien van de handhaafbaarheid
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Support study social legislation 2017, p. 138. De Deense studie is niet openbaar gemaakt.
Support study social legislation 2017, p. 138 gaat in geval van tijdsdrempels van vijf dagen of hoger zelfs uit
van een vermindering van het minimumloon van EU13 chauffeurs, aangezien zij anders recht hadden gehad op
de minimumlonen van die landen vanaf uur één (gelet op de unilaterale maatregelen inzake).
1564
Overigens, ten aanzien van de criteria voor berekening, stonden, naast het uiteindelijk gekozen ‘dagencriterium’, in de effectbeoordeling nog drie andere opties centraal: 1. Het minimaal aantal verrichtte
transportoperaties per maand in een ontvangstland; 2. Het totaal opgeteld minimum aantal kilometers in één
maand in een ontvangstland; 3. Het minimum aantal kilometer van elke individuele transportoperatie in een
ontvangstland. Uit de questionnaire bleek een voorkeur van 35% voor huidig voorgestelde dagen berekening (ten
opzichte van 30% voor de hierboven beschreven optie inzake het tellen van transportoperaties).
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel II 2017, p. 40.
1565
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel II 2017, p. 67.
1566
10 van de 23 handhavingsautoriteiten in de Targeted stakeholder consultations achtten dit wenselijk, terwijl
5 autoriteiten dit als onwenselijk zien. Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel II 2017, p. 67.
1563
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van de bepaling. Uit de Support study blijkt eveneens dat actoren uit de praktijk grote zorgen
uiten inzake:
‘(…), against an assumed high level of compliance with the current minimum wage rules on the
basis of strict and effective enforcement (…), there are significant doubts expressed concerning
the capacity of authorities to check and enforce the proposed measures’.1567

Uit de consultaties van de Commissie volgt daarentegen weer dat verschillende nationale
handhavingsautoriteiten verdeeld zijn in hoeverre dit criterium meer of minder gemakkelijk
te handhaven is (ongeveer 50-50%).1568/1569 De slimme tachograaf lijkt hier een belangrijke
oplossing te kunnen zijn. Deze tachograaf wordt naar verluid echter pas in 2034 ingevoerd,
waardoor het op dit moment tamelijk lastig zal zijn de voorgestelde regeling adequaat te
handhaven.1570 Het kan in dit verband een idee zijn om alvast een samenwerking op te zetten
met de nationale instanties die volgens de OESO-norm al heel nauwgezet per dag berekenen
in hoeverre ten aanzien van het loon van de hoog mobiele chauffeurs een recht op
belastingheffing kan worden vastgesteld. Zowel in België als in Nederland wordt de OESOnorm gehanteerd.
1318. Overigens is het hier interessant een vergelijking te maken met de oplossing inzake de
niche van het vervoer van eurocontanten.1571 Net om ‘ingewikkelde pro rata berekeningen te
voorkomen’ worden werkzaamheden verricht op een grondgebied, ook al duren deze slechts
een uur, gezien als volledige dag en dient het loon overeenkomstig daarmee berekend te
worden.1572 Indien sprake is van meerdere ontvangstlanden binnen één dag, geldt het hoogste
minimumloon. Dit lijkt o.a. vanuit het oogpunt van de handhaafbaarheid te verkiezen en het
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Support Study 2017, p. 99. Zie eveneens uitvoerig: T. Van de Calseyde, Aanduiding van de toepasselijke
wetgeving bij internationale tewerkstelling van werknemers in Europa, Alphen aan den Rijn, Wolters Kluwer,
2017, p. 134.
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Commissie stelde in een mondelinge toelichting dat de dagen geteld kunnen worden door te vereisen dat
chauffeurs handmatig de landcode in de tachograaf zetten bij elke grensovergang. In de Open Public Constulation
gehouden ‘non-specialised questionnaire’ werd deze maatregel overigens het minst geacht bij te dragen aan de
verbetering van de handhaving van de sociale regels, daar 39% van de respondenten oordeelden dat deze
maatregel in totaal niet zal gaan bijdragen. Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 II, p. 27. Ook in de
Support study social legislation 2017, p. 97 wordt verslag gedaan van de ernstige kritiek inzake: ‘According to the
Belgian authorities, it would not be practically feasible to introduce the country code every time they stop.
Furthermore, a key concern raised by operators in HU and PL is that it is not possible for them to ensure that
drivers comply with the proposed requirement or that they do not make mistakes. Drivers’ representatives (Italy,
Netherlands and ETF) also pointed out that drivers may be pressured by their employers or feel obliged to
underreport the time spent in another Member State. According to the Dutch trade union, such an approach
would most probably lead to an inconsistent approach in applying the rules’. Er wordt dan ook gewezen op het
belang van een automatische vastlegging van de landen waarin wordt gewerkt en in het verlengde daarvan een
vervroegde inwerkingtreding van de slimme tachograaf (hetgeen op het moment ten vroegste in 2034 zal
plaatsvinden).
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Vergelijk Support study social legislation 2017, p . 183, waarin ten aanzien van de handhaving van een
tijdsdrempel wordt gewezen op ‘unclear impact on ensuring a level playing field among operators due to
significant questions on effectiveness of enforcement and compliance’.
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blijft dan ook onduidelijk waarom de Commissie de pro rata minimumloonberekening voor de
niche van het vervoer van eurocontanten wel onoverkomelijk ingewikkeld vindt, maar voor
de algemene sector onverkort een dergelijke regeling voorschrijft.
1319. Wat betreft de privaatrechtelijke afdwinging is het overigens nog de vraag of deze drie
dagen regel ook betekent dat chauffeurs in dat land kunnen procederen om dit minimumloon
te verkrijgen. Geldt de bevoegdheidsgrond van artikel 6 Detacheringsrichtlijn met andere
woorden ook voor deze specifieke werkzaamheden? Voor de effectieve rechtsbescherming
lijkt dit belangrijk.
d. Een kwantitatief duurcriterium – de beste verlegenheidsoplossing?
1320. Ongeacht de mogelijke handhavingsperikelen, valt er ook heel wat te zeggen voor een
kwantitatief ingevuld duurcriterium. In deze studie werd een aantal keer gewezen op het feit
dat het zeer lastig is na te gaan of en in hoeverre de sociaal economische belangen van
lidstaten in het geding zijn in geval van heel tijdelijke werkzaamheden in bilaterale-, en
crosstradeoperaties (specifieke transportrit, geografische ligging van de betrokken lidstaten,
niche enz…). Voor de vangnetfuncties van artikel 9 Rome I en de Detacheringsrichtlijn werd
als werkhypothese aangenomen dat het mogelijk moet kúnnen zijn om het vangnet aan te
wenden indien vaststaat dat in een concreet geval de sociaal economische verhoudingen in
het geding zijn, maar dit blijft natuurlijk vaag. Een kwantitatief criterium lijkt vanuit dat
oogpunt naar aard het best in Uniebrede coördinatie te kunnen voorzien.
1321. Wel is elk mogelijk te hanteren criterium als gezegd noodzakelijk arbitrair én hoog
normatief. Afhankelijk van de concrete situatie kan één bepaalde transportrit het al in zich
hebben een zodanige impact op de sociaal economische belangen hebben dat gezegd zou
kunnen worden dat dit de toepassing van het minimumloon kan rechtvaardigen. Cabotage
vormt hiervan het voorbeeld bij uitstek. Vanaf de allereerste arbeidsprestatie moet de
Detacheringsrichtlijn geacht worden van toepassing te zijn. Dit was in 2009 bij de invoeging
van nummer 17 in de considerans van Verordening 1072/2009 al de bedoeling. Tijdscriteria
doen er hier niet toe: de verstoring van de sociaal economische verhoudingen is een gegeven
en rechtvaardigt volgens de wetgever kennelijk een onmiddellijke toepassing. Maar bij
internationaal transport in bilaterale- en crosstradeoperaties kan hiervan evengoed sprake
zijn, hoewel dit als gezegd telkens sterk afhangt van de concrete omstandigheden van het
geval.
Denk aan een situatie waarin een Pools transportbedrijf wodka naar Nederland brengt en op
de terugweg vanuit Duitsland nog een vracht bier meeneemt. Het hoeft nauwelijks te
verschillen of dit bier nu gelost wordt in een ander punt in Duitsland (cabotage) of in Polen
(bilaterale operatie). In beide situaties worden de Duitse transportondernemingen direct
geraakt in hun concurrentiepositie door de lagere Poolse lonen: ‘transport-logisch’ gezien
konden zij immers ook evengoed voorzien in dit transport, dat wordt verricht op en vanaf hún
grondgebied, maar de lagere lonen maakte uitbesteding van de verlader (/expediteur) aan
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het Poolse bedrijf goedkoper. Overigens zorgt het Detacheringsvoorstel, naast de
tijdsdrempel, met de focus op de gemaakte arbeidsuren strikt op het grondgebied ook niet
voor een gelijkstelling inzake: in dit voorbeeld wint het Poolse bedrijf het altijd omdat het voor
het stuk van de bilaterale rit door Polen gaat goedkoper uit is dan een Duits bedrijf.
1322. Bij gebrek aan een betere oplossing, lijken kwantitatieve criteria echter hoe dan het
best enige coördinatie te waarborgen, één en ander geredeneerd vanuit de mogelijke
oplossingen binnen het conflictenrecht. De andere kant van de medaille is dan dat de te rijden
route een belangrijke rol gaat spelen in de uiteindelijke beloning. Naast de onderlinge
spanningen die dit kan veroorzaken, leidt dit tot een verdergaand sociaal isolement van
internationale chauffeurs en kan dit in het verlengde ervan de collectieve belangenbehartiging
van deze groep nog verder belemmeren. Zoals in de inleiding van deze studie werd opgemerkt,
lijkt met name of eigenlijk alleen harmonisatie van het arbeidsrecht/(minimum)lonen te
kunnen voorzien in een evenwichtige oplossing inzake.
C. EN CABOTAGE?
1. De tijdsdrempel ziet niet op cabotage
1323. Gelet op de plaats die de ‘regeling’ omtrent cabotage heeft gekregen, zou het bijna
vergeten worden dat daarvoor ook iets is voorzien in het Detacheringsvoorstel. In het tweede
deel van nummer 12 van de considerans wordt ten aanzien van de voorgestelde drie dagen
tijdsdrempel opgemerkt:
‘Die tijdsdrempel dient niet van toepassing te zijn op cabotage (…), aangezien de volledige
vervoersoperatie plaatsvindt in een gastlidstaat. Bijgevolg dienen het minimumloon en de
minimale jaarlijkse betaalde vakantie van de gastlidstaat, ongeacht de frequentie en de duur
van de door de bestuurder uitgevoerde activiteiten, van toepassing te zijn op cabotage’.

Deze overweging voegt strikt gezien weinig toe, aangezien reeds in Verordening 1072/2009 in
een soortgelijke algemene zin, en eveneens in de considerans, is opgenomen dat de
Detacheringsrichtlijn van toepassing is op cabotage (zie nr. 17 considerans en hierboven).1573
Kennelijk was het noodzakelijk hierover nog eens politieke overeenstemming te moeten
bereiken. Het schijnt zo te zijn dat EU13 lidstaten, maar eveneens perifere lidstaten als Spanje
en Portugal in de debatten bleven stellen dat de toepassing van de richtlijn zelfs op cabotage
vanaf uur één disproportioneel is.
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Overigens wordt in de Mededeling van de Commissie gesteld dat zal worden voorzien in ‘bezoldiging’ in geval
van cabotage. Dit zou, gelet op het huidige minimumloonbegrip in de Detacheringsrichtlijn, bij gebreke van de
toepasselijkheid van de Wijzigingsrichtlijn die voorziet in een uitbreiding van dit begrip naar beloning, theoretisch
gezien wel iets hebben toegevoegd (hoewel sowieso op basis van de Finse vakbondzaak een ruim
minimumloonbegrip kan worden toegepast onder de Detacheringsrichtlijn – zie o.a. hoofdstuk 8). Mededeling
van de Commissie, Agenda voor een sociaal rechtvaardige transitie naar schone, concurrerende en
geconnecteerde mobiliteit voor iedereen, COM(2017), 283, p. 12.
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1324. Het is tamelijk eigenaardig dat de vaststelling dat de Detacheringsrichtlijn van
toepassing is op cabotage telkens ergens eindigt in een considerans (zonder verder enige tekst
en uitleg inzake). Dit lijkt geen recht te doen aan het belang van de toepassing van de richtlijn
daarop. Een steviger rechtsbasis van de vaststelling dat de Detacheringsrichtlijn toepasselijk
is op cabotage lijkt vervolgens des te dringender wanneer de overige voorstellen uit het
wegtransportpakket worden bekeken. De Commissie stelt immers een behoorlijke verruiming
van de huidige cabotagerestricties voor: ter vervanging van de ‘3-7’-regel kan nu een
onbeperkt aantal binnenlandse ritten worden verricht binnen een tijdsbestek van vijf dagen.
Zeker ten aanzien van geografisch kleinere lidstaten kan gezegd worden dat dit praktisch
gezien neerkomt op een volledig doorgevoerde liberalisering van de binnenlandse
wegtransportmarkt, waarbij van het oorspronkelijke oogmerk van het toelaten van cabotage
op zichzelf (o.a. het tegengaan van ‘empty-running’) eigenlijk weinig meer overblijft. Hoewel
dit gunstig kan zijn ten opzichte van het hoog dringende chauffeurstekort in EU15 lidstaten,
kan dit bij een gebrek aan effectief handhavingsgereedschap negatieve implicaties
meebrengen voor de interne sociale concurrentieproblematiek.
Met het oog hierop lijkt het dan ook noodzakelijk te voorzien in een stevige en duidelijke
regeling, het liefst ‘binnen’ het kader van harde regels in een wetgevingsinstrument zelf (en
niet telkens daarbuiten in een considerans), waarin de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn op cabotage wordt vastgelegd én bovendien verduidelijkingen worden
geboden ten aanzien van de hierboven besproken interpretatievragen en knelpunten rond de
toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op cabotage.
1325. Gelet op het wetgevingsproces, is het momenteel hoogst onzeker in hoeverre
cabotage van de tijdsdrempel uitgezonderd blijft. De Raad heeft inmiddels immers
voorgesteld de tijdsdrempel ook toe te passen op cabotage, en wel voor negen dagen. Dit
druist in tegen een communis opinio die hierover in 2009 werd bereikt. De transportvorm
cabotage zou hier niet in een kwantitatief kader geperst moeten worden, nu de impact op de
sociaal economische verhoudingen gegeven is. Meer kwantitatieve elementen inzake tijd en
significantie moeten het hier dan tegen afleggen en rechtvaardigt een toepassing van de
Detacheringsrichtlijn op in principe zeer kortdurende cabotageactiviteiten, hetgeen als
zodanig in 2009 werd overeengekomen.
D. WAARDERING
1. Laat, ad hoc en weinig doordacht
1326. Het spreekwoord dat de Commissie ‘slow horses and rusty armour’ heeft gaat in het
geval van het Detacheringsvoorstel zonder meer op. In talloze studies werd reeds de sociale
en economische impact van de (niet-toepasselijkheid van de) Detacheringsrichtlijn op het
wegtransport opgemerkt. Echter pas na een werkelijke effectuering van de versnippering van
de interne markt in de algemene sector door de unilaterale maatregelen van verschillende
lidstaten, kwam het wetgevingsproces op gang en werd één en ander ad hoc in het reeds vóór
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de unilaterale maatregelen in 2015 in gang gezette herzieningsproces inzake de
wegtransportreglementering ingevoegd. Dit resulteert in een tamelijk eenzijdig en niet op
deugdelijke gronden gebaseerd Detacheringsvoorstel waarbij ernstige kanttekeningen gezet
kunnen worden inzake de werkelijke effectiviteit ervan.
1327. De Commissie laat veel liggen bij deze uitgelezen kans om verduidelijkingen te bieden
aan de huidige interpretatievragen en knelpunten rond de toepassing van de
Detacheringsrichtlijn op het wegtransport, die mede ten grondslag hebben gelegen aan de
onvrede van lidstaten over de rechtsonzekerheid inzake en de daarop volgende eigenhandig
uitgevaardigde unilaterale maatregelen. De enkele (en gemakzuchtige?) uitsluiting van
transportoperaties die drie dagen of minder per maand op een grondgebied duren van de
toepassing van de minimumlonen en vakantieregeling is in die zin weinig effectief. Veel van
de huidige rechtsonzekerheid blijft bestaan, terwijl slechts ten aanzien van één specifieke
situatie meer duidelijkheid wordt gecreëerd, namelijk op transportactiviteiten van drie dagen
of minder per maand is de Detacheringsrichtlijn hoe dan ook niet van toepassing.
1328. Het ondoordachte karakter blijkt voorts wanneer het Detacheringsvoorstel wordt
vergeleken met de oplossingen die zijn gevonden ten aanzien van de niche van het vervoer
van eurocontanten. Het Detacheringsvoorstel is daaraan bijna spiegelbeeldig, terwijl wellicht
meer overeenkomsten tussen de niche en de algemene sector bestaan dan met dit ver
contrasterende Detacheringsvoorstel wordt erkend. Bij de niche geldt ex artikel 24
Verordening 1214/2011 immers dat het minimumloon van een ontvangstland vanaf uur één
wordt toegepast. Ingewikkelde pro rata berekeningen worden voorkomen door te bepalen
dat ook indien slechts een klein deel op het grondgebied van het de lidstaat van ontvangst
wordt gewerkt, het loon berekend moet worden overeenkomstig een hele dag. Ten aanzien
van de rest van de in artikel 3 Detacheringsrichtlijn vastgelegde harde kern geldt dat deze pas
van toepassing zijn indien vast staat dat meer dan 100 dagen per kalenderjaar in de lidstaat
van ontvangst is gewerkt. Precies tegenovergesteld hieraan volgt uit het Detacheringsvoorstel
dat de gehele harde kern direct vanaf uur één toepasselijk is, met uitzondering net van de
minimumlonen en de vakantiegeldregeling. Dit lijkt moeilijk objectief gerechtvaardigd te
kunnen worden. Zoals opgemerkt lijkt toch niet gezegd te kunnen worden dat de niche en de
algemene sector in die mate verschillen dat het dit grote verschil in aanpak rechtvaardigt,
terwijl de regeling voor de niche vanuit sociaal oogpunt maar ook uit het oogpunt van
handhaafbaarheid veruit is te verkiezen.
1329. Overigens kunnen in het verlengde hiervan eveneens vraagtekens worden gesteld bij
de brede oplegging van de harde kern ex artikel 3 Detacheringsrichtlijn op de hoog mobiele
transportwerkzaamheden. Het is wellicht, net als bij artikel 24 Verordening 1214/2011, te
verkiezen een meer op het wegtransport afgesneden toepassing van bepaalde
arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden te komen. De integrale toepassing van de harde
kern op heel tijdelijke werkzaamheden lijkt hier wat veel (bv. de regelingen inzake
uitzendkrachten). Tegelijkertijd heeft het echter ook niet dermate veel praktische invloed.
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Veel bepalingen zijn geharmoniseerd, terwijl bijvoorbeeld de voorschriften inzake hygiëne op
het werk sowieso rechtstreeks toepasselijk zijn op grond van het publiekrechtelijke karakter
ervan.
1330. Het Detacheringsvoorstel is dus laat, ad hoc en weinig doordacht. In het daarop
volgende wetgevingsproces zijn door het Europees Parlement en de Raad dan ook veel
amendementen en wijziging voorgesteld en tijdens het ter perse gaan van dit werk wordt
hierover nog hevig gedebatteerd.
2. Een coherent Europees ipr?
1331. Tot slot nog een kanttekening bij de verenigbaarheid met het belang van een meer
toegankelijk en alomvattend conflictenrecht in de Unie. Zoals ik hierover in het NIPR ten
aanzien van het Wijzigingsvoorstel d.d. 8 maart 2016 (nu de Wijzigingsrichtlijn) ook al iets
opmerkte,1574 is het de vraag of het gekozen jasje van het Detacheringsvoorstel overeenstemt
met de algemene communis opinio dat het conflictenrecht op een duidelijk toegankelijke wijze
moet worden opgetekend in het Unierechtelijk acquis en dat aparte, ten opzichte van
bijvoorbeeld Rome I, sectorspecifieke regels tot een absoluut minimum moeten worden
beperkt. Deze visie kwam duidelijk aan het licht bij de omzetting van het EVO naar Rome I.
Een studie inzake de synergie en problemen tussen Brussel I en het EVO, uitgevoerd door de
Universiteit Antwerpen in opdracht van de Commissie, gaf veel aandacht aan dit
onderwerp.1575 O.a. werd opgemerkt dat:
‘(…) companies and individuals who engage in cross-border commercial transaction on the
European market must take account of a disappointing patchwork of norms of different
sources and with different effects’.1576

Gelet hierop werd geconcludeerd dat wat betreft een werkelijke ruimte van veiligheid, vrijheid
en recht nog steeds niet op afdoende en coherente wijze wordt omgegaan met het Europees
ipr op zich. Deze conclusie werd breed onderschreven door verschillende academici en in de
verschillende reacties op het Groenboek inzake de omzetting van het EVO naar Rome I. In het
algemeen werd opgemerkt dat specifieke conflictregels geïntegreerd zouden moeten worden
in Rome I, één en ander om de gestaag ontwikkelde ‘patchwork of rules’ te verminderen.
McParland wijst erop dat velen in dit verband benadrukken dat ‘the quality of private
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Van Overbeeke, ‘The Commission’s proposal to amend the Posting of Workers Directive’ 2017, p. 190-191.
De uitkomsten van de studie zijn samengevoegd in: J. Meeusen, M. Pertegás and G. Straetmans (eds.),
Enforcement of International Contracts in the European Union: Convergence between Brussels I and Rome I,
Antwerpen, Intersentia, 2004.
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J. Meeusen, ‘Fifteen Theses on Brussels I, Rome I and the EU’s Institutional Framework’, in: Meeusen e.a.
(eds) 2004, p. 69-70. Zie ook McParland die dit citeert: McParland, The Rome I Regulation 2015, p. 88. Zie ook M.
Reimann, ‘Choice-of-law Codification in Modern Europe: The Cost of Multi-level Law-making’, Creighton Law
Review 2016, p. 507-522. Reimann heeft het (terecht) over de ontwikkeling van een Europees ipr in een
‘piecemeal fashion’ (terwijl deze ‘pieces do not always fit together very well’).
1575

575

international law benefited from ‘the centralization’ of choice of law rules rather than their
dispersal around numerous instruments’.1577
1332. Hoewel één en ander met name ten aanzien van Rome I werd opgemerkt, gaat een
dergelijke algemene visie op een coherent Europees ipr vanzelfsprekend ook op voor de
Detacheringsrichtlijn (welk instrument vanuit deze visie op zichzelf al aan te merken is als een
minder wenselijke specifieke regel ten opzichte van Rome I). Het zou met het oog op deze
visie voor de hand hebben gelegen op zijn minst een voorstel in te dienen dat ziet op de wijzing
van de Detacheringsrichtlijn en niet, zoals nu, op de ‘vaststelling van specifieke regels met
betrekking tot de Detacheringsrichtlijn en Handhavingsrichtlijn’. Dit leidt ertoe dat zowel de
(wellicht tegen die tijd ‘oude’) Detacheringsrichtlijn als het Detacheringsvoorstel gezamenlijk
dienen te worden gelezen, hetgeen vanuit praktisch oogpunt niet wenselijk is en niet bijdraagt
aan de kwaliteit en coherentie van het Europees conflictenrecht an sich.
1333. Eén en ander is overigens niet ontsnapt aan de aandacht van de Commissie. In bijlage
9 van de effectbeoordeling worden verschillende vormen van juridische instrumenten en
benaderingswijzen beschreven waarin de sectorspecifieke detacheringsregel kan worden
gegoten.1578 O.a. wordt daarin gewezen op enerzijds een richtlijn die werkelijk ziet op de
wijziging van de Detacheringsrichtlijn en anderzijds een apart instrument met ofwel een
volledig apart raamwerk ofwel een regel die ‘only the specific aspects for road transport’
regelt.
Het Detacheringsvoorstel is duidelijk gegoten in de tweede optie, waarbij de Commissie voor
de laatste benadering lijkt te kiezen. Ik sluit me aan bij hetgeen hierover in de bijlage van de
effectbeoordeling al werd gesteld:
‘(…), this option does not (…) guarantee the integrity of the EU legal framework and ensures a
lower level of legal clarity. Application of the EU posting of workers rules in road transport would
require a combined reading of the existing provisions and the new specific provisions for road
transport derogating to existing legislation’.1579

Gelet op het uiteindelijk gelanceerde Detacheringsvoorstel neemt de Commissie deze
gevolgen kennelijk voor lief.

VII. SAMENVATTING
1334. Tijdens de ontwikkeling van de Detacheringsrichtlijn in jaren ’90 zag de Europese
wegtransportmarkt zich nog geconfronteerd met allerlei kwalitatieve en kwantitatieve
belemmeringen voor de effectieve verrichting van internationaal transport. Het was in die tijd
gebruikelijk dat als de grens al over werd gegaan, dit plaatsvond op basis van een
dienstenovereenkomst tussen de vervoerder en verlader gevestigd in dezelfde lidstaat. Dit
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heeft de toepassing van de richtlijn een lange tijd geblokkeerd. Zo dient bijvoorbeeld bij de
grensoverschrijdende aanneming van werk, waaronder de klassieke verrichting van transport
in de regel valt, een dienstenovereenkomst te bestaan tussen enerzijds de dienstverrichter en
anderzijds de dienstontvanger die werkzaam is op het grondgebied waar de tijdelijke
werkzaamheden zullen worden verricht.
Intussen is de wegtransportsector vergaand geliberaliseerd en geïnternationaliseerd
waardoor geleidelijk de nood aan enige bescherming voor deze werknemers groeide. De
Detacheringsrichtlijn is echter met name afgestemd op de bouwsector en de scoperules lijken
moeilijk over te hevelen naar de hoog mobiele aard van de werkzaamheden in het
wegtransport. Dit heeft geleid tot veel vragen, waaronder ook de meer fundamentele vraag
of de richtlijn sowieso wel in se van toepassing is op de sector.
1335. Uit de effectbeoordeling van het Detacheringsvoorstel blijkt dat lidstaten wat dat
betreft onder te verdelen zijn in twee groepen: in de ene groep wordt de richtlijn wel
toegepast of geacht toepasselijk te zijn; in de andere groep wordt dit ontkend. Uiteindelijk is
in de wetgevingsprocedure rond de Wijzigingsrichtlijn een communis opinio tussen de
instellingen tot stand gekomen dat de richtlijn in se toepasselijk is op de wegtransportsector,
hetgeen in de politiek wordt gerecipieerd als ‘winst’. Deze communis opinio is echter in geen
enkel officieel document opgenomen en valt enkel online op de website van het Europees
Parlement te raadplegen.
1336. Hoe dan ook valt de in se toepasselijkheid van de richtlijn op het wegtransport goed te
onderbouwen. Zo is uit de integrale uitsluiting van het zeevarend personeel van
koopvaardijondernemingen (art. 1 lid 2 Detacheringsrichtlijn) naar analogie af te leiden dat de
richtlijn wel kán zien op het wegtransport. Dit lijkt ook te volgen uit de standpuntbepaling van
de Commissie en de Raad die bij de totstandkoming van de richtlijn nog aan de richtlijn werd
geplakt. Hierin wordt verduidelijkt dat werknemers die gelijktijdig in verschillende lidstaten
werken in het internationale transport in veel gevallen uit de scope van de richtlijn zullen
vallen (gelet op het vereiste van de dienstenovereenkomst), maar er wordt sec ruimte gelaten
voor de mogelijke toepassing van de richtlijn op deze groep werknemers. In dezelfde geest
wordt in een rapport van de werkgroep inzake de Detacheringsrichtlijn opgemerkt dat de
richtlijn in principe van toepassing kan zijn op de transportsector (behalve ingeval van de
zeevaart). Het feit dat de richtlijn is gebaseerd op de rechtsgrondslag van het vrij verkeer van
diensten en dit kader theoretisch gezien niet rechtstreeks toepasselijk is op het wegtransport,
gelet op de speciaal voor hun geldende titel IV (art. 58 VWEU) doet hieraan niets af: het vrije
dienstenverkeer is zo goed als gerealiseerd in de sector en niet valt in te zien waarom de
Detacheringsrichtlijn dan niet van toepassing kan zijn. In die zin kan de Detacheringsrichtlijn
in het wegtransport in principe dan ook worden aangewend als vangnet om het vanuit het
oogpunt van interne sociale concurrentie gebrekkige verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome
I te nuanceren.
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1337. Ook na de hobbel van de in se toepasselijkheid van de richtlijn blijft het de vraag op
welke arbeidsmodellen de richtlijn dan precies van toepassing kan zijn. De op de bouwsector
toegespitste regels lenen zich immers minder goed voor de wegtransportsector. Het blijkt dat
er tenminste vijf interpretatievragen en knelpunten zijn te identificeren die de vangnetfunctie
van de Detacheringsrichtlijn in de wegtransportsector kunnen belemmeren.
1338. Allereerst stemt de Detacheringsrichtlijn in verschillende scoperules af op
werkzaamheden verricht ‘op het grondgebied’: de typische bouwcasus dus. Het is dan
enerzijds de vraag of de richtlijn in de weg staat aan een toepassing indien sec sprake is van
cumulerende grondgebieden en indien dit niet zo is, of de ‘waar’-regel wellicht kan worden
opgerekt naar de ‘van waaruit’-regel. Ten aanzien van beide vragen bestaat geen sluitende
duidelijkheid.
De vraag of de aanwezigheid van cumulerende grondgebieden in de weg staat aan een
toepassing van de richtlijn lijkt ontkennend te moeten worden beantwoord. Bij het
wegtransport is immers sec sprake van cumulerende grondgebieden (m.u.v. cabotage) en
indien dit de toepassing van de richtlijn zou beletten kán de richtlijn op geen enkele casus van
toepassing zijn. Dit is niet in overeenstemming met de bereikte communis opinio die
bovendien juridisch goed te onderbouwen is. In zoverre kan dit knelpunt tot op zekere hoogte
genuanceerd worden.
De vraag of de ‘waar’-regel kan worden opgerekt naar de ‘van waaruit’-regel is een stuk
moeilijker te beantwoorden. Illustratief is de Nederlandse wegtransportzaak FNV/Van den
Bosch waarin de rechters van eerste en tweede aanleg lijnrecht tegenover elkaar staan. Hierin
stond een secundair arbeidsmodel centraal waarbij in dienst van een EU13 transportbedrijf
tijdelijk (of eigenlijk langdurig) werkt gewerkt op en vanaf een stabiele EU15 standplaats. In
het kader van de Detacheringsrichtlijn nam de rechter uit eerste aanleg een ‘van waaruit’regel aan en zocht meer kwalitatief naar het centrum van de werkzaamheden, hetgeen in casu
werd gelegd op de EU15 standplaats. In hoger beroep werd hier echter een dikke streep
doorheen gezet. Het Hof Den Bosch oordeelt expliciet dat de Detacheringsrichtlijn ziet op
werkzaamheden verricht ‘op het grondgebied’ en appelleert ondubbelzinnig.
In een nadere analyse naar de mogelijke oprekking van de ‘waar’-regel naar de ‘van waaruit’regel kan het geconcludeerd worden dat er een sterke zaak te maken is voor een dergelijke
toepassing, mits een nauwe band kan worden vastgesteld. Dit zou eveneens de consequentie
moeten hebben dat in elk geval het minimumloon uit de harde kern semi extraterritoriaal
moet kunnen worden opgelegd. M.i. verzet de geest van de richtlijn zich daar niet tegen.
Niettemin is hier sprake van een zeer onduidelijke situatie, waardoor dit knelpunt aldus
geenszins valt te nuanceren.
1339. Het tweede knelpunt dat kan spelen is het feit dat de Detacheringsrichtlijn in een sub
a detachering (grensoverschrijdende aanneming van werk) een dienstenovereenkomst
vereist. Dit vereiste werd tijdens de totstandkoming van de Detacheringsrichtlijn door de Raad
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ingevoegd om een enigszins nauwe band te garanderen en overapplicatie tegen te gaan. In de
toepassing op het wegtransport leidt dit vereiste echter tot niet gerechtvaardigde
uiteenlopende toepassing en wordt een nauwe band bovendien niet gewaarborgd.
1340. Vervolgens kan het vereiste rond de ‘terbeschikkingstelling’ vragen oproepen. Hoewel
de Detacheringsrichtlijn hieronder expliciet de grensoverschrijdende aanneming van werk
plaatst, blijkt hierover onduidelijkheid te kunnen ontstaan in de lidstaten. Hoewel dit bij een
correctie interpretatie niet zou voorkomen, zorgt dit voor het derde knelpunt.
1341. Het vereiste rond ‘gedurende een zekere periode’ creëert voor de wegtransportsector
de tamelijk fundamentele vraag of ook heel tijdelijke werkzaamheden hieronder kunnen
vallen. Hierover bestaat geen duidelijkheid. Het lijkt erop dat de richtlijn in principe
onmiddellijke werking heeft op de eerste arbeidsprestatie die op een grondgebied wordt
verricht (mits aan de overige scoperules is voldaan), maar dit is onzeker en ook kan hier het
kader van het vrij verkeer van diensten ex artikel 56 VWEU nog van invloed zijn. Dit vormt het
vierde knelpunt.
1342. Het laatste knelpunt ziet op het vereiste van een gewoonlijk werkland elders. Hoewel
het gunstig is dat de Handhavingsrichtlijn een contextuele interpretatie met artikel 8 Rome I
voorschrijft en derhalve het ruime Koelzsch-criterium kan worden gebruikt, kan het in het
hoog mobiele wegtransport in bepaalde situaties lastig blijven een dergelijk werkland vast te
stellen. Denk hier bijvoorbeeld aan het nomadische arbeidsmodel.
1343. Bij de toets aan de arbeidsmodellen bleek het specifieke arbeidsmodel inzake de
tijdelijke werkzaamheden verricht op en vanaf een stabiele standplaats het meest
problematisch. Ten opzichte van dit model is de nood van de vangnetfunctie immers gegeven,
terwijl op drie van de vijf knelpunten raak wordt gescoord. De vangnetfunctie van de
Detacheringsrichtlijn schiet hier ernstig te kort. Ten aanzien van het top segment
arbeidsmodel, waar eveneens de nood aan de vangnetfunctie is gegeven, kan de
Detacheringsrichtlijn sec niet eens van toepassing zijn en schiet de vangnetfunctie ook hier
ernstig te kort.
1344. Daarnaast blijkt de toepassing van de richtlijn op het primaire model van de heel
tijdelijke werkzaamheden in bilaterale- en crosstradeoperaties problematisch bij een score
van vier op de vijf knelpunten. Wel is het ten opzichte van deze werkzaamheden moeilijk
objectief te bepalen of de Detacheringsrichtlijn ook in vangnetfunctie aangewend moet
worden. In dezelfde geest kan de toepassing op het specifieke nomadische arbeidsmodel
gebrekkig zijn, met als bijkomend probleem het vereiste van de gewoonlijke werkplek elders,
maar ook hier kan het te bezien zijn in hoeverre werkelijk een vangnetfunctie kan worden
aangenomen c.q. de Detacheringsrichtlijn de gepaste oplossing is om dergelijke
arbeidsmodellen tegen te gaan.
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1345. Relatief gezien is het iets beter gesteld ten opzichte van de tijdelijke werkzaamheden
op en vanaf een stabiele standplaats in de secundaire arbeidsmodellen. Dit arbeidsmodel tikt
relatief de minste knelpunten aan, alhoewel het knelpunt dat voor deze arbeidsmodellen wél
opgaat gelijk een tamelijk fundamenteel knelpunt is.
Daarnaast lijkt ruimte te bestaan voor de toepassing van de richtlijn op cabotageoperaties
ingeval sprake is van een gewoonlijk werkland elders en de heel tijdelijke activiteiten sec
kunnen kwalificeren onder het tijdelijkheidsbegrip van de Detacheringsrichtlijn. Een
gewoonlijk werkland kan in het bijzonder ontbreken indien de cabotageoperatie wordt
uitgevoerd in combinatie met een nomadisch arbeidsmodel. In dat geval schiet de
vangnetfunctie, die hier bij uitstek vaststaat, ernstig tekort.
1346. Hieruit volgt eveneens dat specifiek ten aanzien van primaire, secundaire en specifieke
arbeidsmodellen telkens ook een andere problematiek speelt. Bij primaire arbeidsmodellen
kan met name het vereiste rondom de dienstenovereenkomst, de terbeschikkingstelling en
de tijdelijkheid voor interpretatievragen en blokkades zorgen. Bij secundaire arbeidsmodellen
spelen knelpunten indien de ‘waar’-regel strikt wordt gelezen. Voor het nomadische
arbeidsmodel geldt dat het vereiste inzake het gewoonlijk werkland de toepassing van de
richtlijn onnodig kan blokkeren
1347. Eén en ander zorgt voor een ernstige belemmering van de vangnetfunctie van de
richtlijn ten opzichte van het vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie gebrekkige
verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I. Het is noodzakelijk dat er tenminste verduidelijking
komt ten aanzien van de uitleg van de begrippen rond ‘op het grondgebied’, ‘gedurende een
bepaalde periode’ en ‘terbeschikkingstelling’, waarbij één en ander moet worden toegespitst
op de aard van de werkzaamheden in het wegtransport (en niet naar de detacheringsvorm).
Het vereiste ‘op het grondgebied’ bevindt zich hier in een soort spagaat. De uiteenlopende
arbeidsmodellen in het wegtransport lijken immers zowel een ‘van waaruit’ als ‘waar’interpretatie te kunnen verlangen, waarbij vanuit het oogpunt van interne sociale
concurrentie in het ene geval de toepassing van de ‘waar of van waaruit’-regel aangewezen
kan zijn, terwijl in het andere, of zelfs nog in hetzelfde, geval de engere ‘waar’-regel geboden
kan zijn om de toepassing van enige arbeidsregels van dat grondgebied te kunnen garanderen.
Er moet dan ook een onderscheid worden gemaakt, waarbij een aparte ‘van waaruit’-regel
moet worden toegevoegd, inclusief semi territoriale werking, onder de garantie dat een
nauwe band vaststaat. Vervolgens dient het vereiste van de dienstenovereenkomst en een
gewoonlijk werkland elders geschrapt te worden.
1348. Alles bij elkaar opgeteld kan het worden geconcludeerd dat de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn op het wegtransport een hoog problematisch karakter heeft, hetgeen de
vangnetfunctie ernstig belemmert. Het wordt hier nog maar eens vastgesteld dat de regels uit
de Detacheringsrichtlijn onduidelijk, ongeschikt en moeilijk afdwingbaar zijn op het
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wegtransport. Eén en ander leidt o.a. tot een hoge mate van rechtsonzekerheid,
werknemersbeschermingslacunes en situaties van interne sociale concurrentie.
De inadequate vangnetfunctie van de Detacheringsrichtlijn werkt door in het oordeel in
hoeverre de in de overige conflictenrechtelijke regels gemaakte keuzes te rechtvaardigen zijn.
De eenzijdige focus op individuele werknemersbescherming in artikel 8 Rome I lijkt nu wel erg
ongebalanceerd. Hoewel dit vanuit het oogpunt van de privaatrechtelijke aspecten van het
arbeidsrecht is te begrijpen, krijgen de publiekrechtelijke aspecten in elk geval in het
wegtransport geen volwaardige tegenhanger en het is moeilijk hiervoor enige objectieve
rechtvaardiging te vinden.
De vangnetfunctie van artikel 9 Rome I voor tijdelijke arbeidsmobiliteit in het kader van het
vrij verkeer van diensten is voor de wegtransportsector dus extra relevant (zie uitvoerig
hoofdstuk 8). Ten aanzien van tijdelijke werkzaamheden met een duurzaam element lijkt het
vangnet in orde. Wel is het vangnet zwakker o.a. omdat het de nationale scoperules niet
uitschakelt, hetgeen kan knellen in de Nederlandse rechtspraktijk waar in de wegtransportcao
niet alleen wordt vereist dat de werknemer in dienst is bij een Nederlands transportbedrijf
maar ook dat de werkzaamheden daar gewoonlijk moeten worden verricht. Daarnaast dragen
werknemers of ontvangstlanden onder artikel 9 Rome I de bewijslast van de al dan niet
internationale toepasselijkheid van de voorrangsregels, hetgeen van geval tot geval moet
worden getoetst. Vervolgens is de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I niet duidelijk ten
opzichte van heel tijdelijke werkzaamheden in primaire arbeidsmodellen, ook niet ten aanzien
van cabotageoperaties. In die zin is ook de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I geen heilige
graal en zou dat in de Europese rechtsruimte ook niet moeten zijn. Eén en ander wordt verder
uitgewerkt in de conclusies in het volgende hoofdstuk.
1349. Het Detacheringsvoorstel d.d. 31 mei 2017 komt aan geen één interpretatievraag of
knelpunt tegemoet. Het bepaalt enkel dat in een sub a detachering die drie dagen of korter
binnen een maand duurt de minimumlonen en de vakantiegeldregeling niet kunnen worden
toegepast en dat dit bij werkzaamheden langer dan drie dagen wel moet. Omdat de
toepassing van de Detacheringsrichtlijn in veel arbeidsmodellen zal worden geblokkeerd door
deze interpretatievragen en knelpunten, zal het Detacheringsvoorstel ook weinig effectief
zijn: de detacheringsregel kan immers enkel van toepassing zijn als de Detacheringsrichtlijn
van toepassing is. Alleen al gelet daarop is het voorstel ernstig gebrekkig.
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I.

CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN KRACHTLIJNEN

CONCLUSIES

1350. Bij de analyse welke rol het conflictenrecht speelt in de interne sociale
concurrentieproblematiek van het wegtransport vormen Rome I en de Detacheringsrichtlijn
de centrale studieobjecten. Van enige speciale of verborgen conflictregels in de
transportwetgeving en het primaire Unierecht is niet gebleken (behoudens voor de niche van
het vervoer van eurocontanten), hoewel het Unierechtelijke kader inzake het vrij verkeer van
diensten en werknemers de toepassing van het conflictenrecht kan beïnvloeden.
1351. Artikel 8 Rome I vormt het uitgangspunt voor het bepalen van het toepasselijk
arbeidsrecht op individuele arbeidsovereenkomsten. Het als toepasselijk aangewezen recht,
de lex causae, beslaat de gehele brok van het arbeidsrecht, inclusief de (semi)publiekrechtelijke bepalingen (behoudens self-limiting scoperules). Volgens Savigniaanse
traditie ligt aan deze regeling echter een op private partijen georiënteerde doelstelling ten
grondslag: de conflictregel dient te voorzien in het ten opzichte van de individuele
arbeidsovereenkomst nauwst verbonden recht.
Het werd weleens gedacht dat de in het artikel gehanteerde aanknopingsfactor van het
gewoonlijke werkland ex artikel 8 lid 2 Rome I de publiekrechtelijke aspecten van het
arbeidsrecht zou verdisconteren: het waarborgt in uitgangspunt immers mede het belangrijke
sociale territorialiteitsbeginsel dat het arbeidsrecht geldt van het land waar wordt gewerkt. In
vergelijking met bijvoorbeeld de eveneens in het artikel gehanteerde aanknopingsfactor van
de indienstnemende vestiging ex artikel 8 lid 3 Rome I heeft het Hof het werklandbeginsel ook
ruim uitgelegd, waarbij het oordeelde dat de arbeid in het werkland o.a. onderhevig is aan het
politieke- en bedrijfsklimaat en dat dat recht derhalve zoveel mogelijk moet worden
gewaarborgd (de zaak Koelzsch). Afgezet evenwel tegen het beginsel van het nauwst
verbonden recht vervat in de exceptieclausule ex artikel 8 lid 4 Rome I, maakte het Hof
duidelijk dat het werklandbeginsel een gemene aanknopingsfactor is die, net als andere vooraf
bepaalde abstracte aanknopingsfactoren, slechts beoogt tegemoet te komen aan de
rechtszekerheid en de voorzienbaarheid (de zaak Schlecker). Het zou dan ook in het belang
zijn van de individuele werknemer om ruim te kunnen beslissen met welk recht de individuele
arbeidsovereenkomst het nauwst is verbonden, óók indien in het concrete geval een werkland
is aan te wijzen waar de werknemer langdurig en ononderbroken heeft gewerkt.
1352. Zuiver geredeneerd vanuit de privaatrechtelijke kant van het arbeidsrecht is deze
uitleg te begrijpen. Het grootste gedeelte van het arbeidsrecht bestaat immers uit
privaatrechtelijke bepalingen en het is van belang dat er voldoende ruimte bestaat om het
verwijzingsresultaat af te stemmen op het nauwst verbonden rechtsstelsel. Daarnaast kan een
bilaterale conflictregel in een interne sociale concurrentiecontext sowieso naar aard maar
zoveel doen: bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit zullen er immers altijd meerdere
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rechtsstelsels een belang kunnen hebben bij de toepassing van (een deel van) hun
arbeidsregels op de binnen hun grenzen verrichtte arbeid, en al helemaal in het hoog mobiele
wegtransport; artikel 8 Rome I moet daarentegen een keuze maken voor één rechtsstelsel.
Daarom zou in interne sociale concurrentiecontext dan ook best via unilaterale wijze ten
aanzien van een aantal arbeidsregels die ook werkelijk invloed hebben in deze problematiek,
zoals minimumlonen, tegemoet worden gekomen aan het belang van het kunnen behartigen
van de sociaal economische verhoudingen. De voorrangsregelleer uit artikel 9 Rome I en de
Detacheringsrichtlijn bieden hiervoor het kader en in die zin kunnen zij gezien worden als een
vangnet ten opzichte van de op Savigniaans neutrale en op private partijen georiënteerde
keuzes die in artikel 8 Rome I zijn gemaakt. Feitelijk trekken deze regelingen de nauwere focus
van artikel 8 Rome I dus breder en wordt daarin ruimte geboden voor de behartiging van de
sociaal economische belangen.
1353. Eén en ander neemt evenwel niet weg dat de bilaterale conflictregel van artikel 8 Rome
I niet zoveel mogelijk moet worden afgestemd op deze problematiek, met behoud van de
belangrijkste uitgangspunten ten opzichte van de privaatrechtelijke kant van het arbeidsrecht.
Daarom zou het verwijzingsresultaat moeten afstemmen op het nauwst verbonden
rechtsstelsel van sociaal en economische inbedding, waarbij het bijvoorbeeld belangrijk is dat
geen al te vrije rechtskeuze wordt toegestaan (1), dat het werklandbeginsel ruim wordt
uitgelegd (2), terwijl tegelijkertijd het vestigingsbeginsel een marginale rol moet toekomen
(3), dat de tijdelijkheidsbepaling niet te lang kan duren (4) en dat de correctieclausule het
toelaat af te stemmen op het nauwst verbonden rechtsstelsel van sociaal en economische
inbedding (5).
1354. Uit de verrichte analyse blijkt dat op de eerste drie punten goed wordt gescoord. De
rechtskeuze is door artikel 8 lid 1 Rome I zodanig beperkt dat het geen negatieve implicaties
mee kan brengen voor de interne sociale concurrentieproblematiek; integendeel, het ziet zelfs
in een begunstiging van de werknemer waarvan wellicht zelfs zou kunnen worden afgevraagd
of dit werkelijk noodzakelijk is.
1355. Het werklandbeginsel ex artikel 8 lid 2 Rome I is vervolgens ruim uitgelegd door het
Hof, hetgeen het criterium goed toepasbaar maakt op het wegtransport. Uit de onderzochte
nationale rechtspraak blijkt ook dat het criterium wordt toegepast op wegtransportzaken. Wel
zouden er foutjes kunnen sluipen in de hoog feitelijke toets, hetgeen ook effectief blijkt uit
een aantal zaken in zowel de Belgische als Nederlandse rechtspraak. De in de studie
geïdentificeerde toepassingsproblemen zouden bij de hantering van deze aanknopingsfactor
in het wegtransport geadresseerd kunnen worden in aparte regelgeving.
1356. Het door het Hof zeer restrictief uitgelegde vestigingscriterium ex artikel 8 lid 3 Rome
I waardoor het criterium voor een groot gedeelte wordt uitgehold is ook in overeenstemming
met de interne sociale concurrentiecontext. Wel lijkt de resterende formele uitleg van het
vestigingscriterium het bestaansrecht van dit criterium in een arbeidsrechtelijke
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conflictenrechtelijke regeling op losse schroeven te zetten. Het verdient aanbeveling deze
aanknopingsfactor te schrappen.
1357. Vanuit het oogpunt van de interne sociale concurrentie geven de laatste twee punten,
de tijdelijkheidsbepaling uit artikel 8 lid 2 Rome I en de correctieclausule van artikel 8 lid 4
Rome I zoals is ingevuld door het Hof in de zaak Schlecker, te denken. De tijdelijkheidsfictie
kan, gelet op de belangrijke rol die de partijbedoeling inzake speelt, immers lang duren en
onder omstandigheden het recht van het herkomstland onterecht stabiel houden. Dit kan
afbreuk doen aan de waarborg van het nauwst verbonden rechtsstelsel van sociaal en
economische inbedding en het is wat dat betreft van belang dat een beroep op de
correctieclausule openstaat om dit te kunnen corrigeren. Vanuit dat oogpunt is de ruimere
afwijkingsmogelijkheid onder de Schlecker-correctie op zichzelf gunstig.
1358. Voor wat betreft de invulling van de Schlecker-correctie lijkt het Hof evenwel een
ander soort nauwe band voor te staan dan een nauwe band die voldoende rekening houdt
met de interne sociale concurrentieproblematiek, namelijk het nauwst verbonden
rechtsstelsel van sociaal en economische inbedding. Het feit dat afgeweken kan worden van
het werklandbeginsel, óók indien langdurig en ononderbroken in een bepaald land wordt
gewerkt (in casu was dit 11 jaar), lijkt onvoldoende recht te doen aan de interne sociale
concurrentieproblematiek en leidt bovendien tot vragen ten opzichte van de coherentie met
het vrij verkeer van werknemers.
1359. Als vervolgens de door het Hof tegelijkertijd opgesomde belangrijke factoren,
waarmee de rechter in de toets van de Schlecker-correctie rekening moet houden, worden
afgetoetst aan de wegtransportsector, is één van de conclusies van deze studie dat dit
negatieve implicaties kan hebben voor de interne sociale concurrentieproblematiek. In casu
gaat het qua belangrijke factoren (o.a.) om enerzijds de belastingheffing over het loon en
anderzijds het toepasselijke socialezekerheidsstelsel.
Voor wat betreft de belastingheffing wordt één en ander gecoördineerd via bilaterale
belastingverdragen, die veelal zijn geënt op het OESO-Modelverdrag. Hierin kunnen voor het
wegtransport speciale regels worden opgenomen die bijvoorbeeld afstemmen op de plaats
waar de onderneming de feitelijke leiding verricht. In België bestaan effectief dergelijke
belastingverdragen met EU13 lidstaten. In de meeste gevallen zullen echter de hoofdregels
van het OESO van toepassing zijn, waarin in het algemeen wordt afgestemd tussen woonplaats
en werkland. In de hierin voorgeschreven hoog feitelijke toets hangt de toepassing van deze
regels één op één af van de concrete omstandigheden van het geval en is het moeilijk hierover
in het algemeen iets te zeggen. Sowieso kan zeker in het wegtransport sprake zijn van een
zogenaamde salary split, waardoor deze door het Hof aangemerkte ‘belangrijke factor’ weinig
nuttig is in het achterhalen van het nauwst verbonden recht. Dit blijkt ook als de regels worden
toegepast op de arbeidsmodellen.
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Voor wat betreft de sociale zekerheid geldt de hoofdregel van de lex loci laboris niet voor de
internationale mobiliteit in het wegtransport en wordt er daarentegen in alternatieve regels
ten behoeve van de gelijktijdige verrichting van werkzaamheden in verschillende lidstaten
afgestemd op de woonplaats van de werknemer dan wel de vestiging van de onderneming. Er
gelden geen tijdsdrempels. Ook hier is het afhankelijk van de omstandigheden van het geval
welk stelsel toepasselijk is, maar het relatief sterk verminderde belang van de plaats van
werkzaamheden in deze conflictregel kan sec negatieve implicaties meebrengen vanuit het
oogpunt van interne sociale concurrentie. Dit blijkt ook als de regels worden toegepast op de
arbeidsmodellen.
1360. De negatieve implicaties van deze Schlecker-correctie in het wegtransport worden
duidelijk zichtbaar in de Nederlandse wegtransportzaak Szabo c.s./Van den Bosch. Hier stond
het secundaire arbeidsmodel centraal van werknemers in dienst van een EU13
transportbedrijf die tijdelijk, maar feitelijk zeer langdurig, werkzaamheden verrichtten op en
vanaf een EU15 standplaats. Het staat o.a. vast dat werknemers gedurende het gehele
dienstverband enkel op en vanaf de EU15 standplaats werkten. Niettemin waren werknemers
onderworpen aan het EU13 socialezekerheidsstelsel. De rechter oordeelt in casu dat op grond
van artikel 8 Rome I het EU13 recht van toepassing is.
1361. Één en ander kan vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie extra knellen
omdat voor het arbeidsmodel van langdurige werkzaamheden alleen het vangnet van artikel
9 Rome I kan worden aangewend. De Detacheringsrichtlijn ziet in uitgangspunt immers enkel
op tijdelijke arbeidsmobiliteit in het kader van het vrij verkeer van diensten. Hoewel het
vangnet van artikel 9 Rome I in dergelijke langdurige werkzaamheden op een bepaald
grondgebied voldoende ruimte biedt om voorrangsregels op te leggen, is het een zwakker
vangnet dan de Detacheringsrichtlijn. Het mist immers een dwingend nationale scoperules
uitschakelend effect en de bewijslast van het toepassen van de voorrangsregels ligt in principe
bij de werknemer c.q. het ontvangstland, waarbij voorrangsregel voor voorrangsregel moet
worden getoetst of dit internationale toepassing rechtvaardigt. Voor de Nederlandse
rechtspraktijk kan in het bijzonder het eerste element nadelig uitpakken, nu in de
wegtransportcao specifieke scoperules gelden die zich niet in elke situatie lenen voor een
zelfstandige toepassing. Hierdoor wordt de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I één op één
geblokkeerd.
1362. Één van de conclusies van deze studie is dat de Schlecker-correctie moet worden
teruggedraaid ten opzichte van de wegtransportsector. Voor het overige blijkt o.a. uit de
onderzochte rechtspraak dat het breed opgezette artikel 8 Rome I in principe voldoende
ruimte biedt om te kunnen komen tot een vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie
wenselijk verwijzingsresultaat. Bij het nomadische arbeidsmodel zou gedacht kunnen worden
aan de creatie van een conflictregel die afstemt op de woonplaats met een op het
begunstigingsbeginsel gebaseerde correctie van het minimumloon. De tijdelijkheidsfictie op
zichzelf is goed te onderbouwen indien hiermee het nauwst verbonden rechtsstelsel van
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sociaal en economische inbedding wordt gewaarborgd. Voor het kunnen behartigen van de
sociaal economische belangen van staten dienen de vangnetten van artikel 9 Rome I en de
Detacheringsrichtlijn het gat van de tijdelijkheidsfictie te nuanceren ten opzichte van die
voorrangsregels die er in deze problematiek werkelijk toe doen.
1363. Uit de analyse naar de vangnetfunctie van artikel 9 Rome I volgt vervolgens een aantal
aspecten. De voorrangsregelleer in de zin van Rome I kan niet gehanteerd worden zoals lang
gewoon was in de Romaanse tradities, waarin de functie van het conflictenrecht in het sociale
domein zich voor een belangrijk stuk ook (of vooral) uitstrekte over de behartiging van sociaal
economische belangen van het forum. In de systematiek van Rome I staat het zoveel mogelijk
onbelemmerde verwijzingsresultaat van artikel 8 Rome I voorop, hetgeen slechts beperkt
moet worden verstoord door voorrangsregels. Daarnaast oefent het primaire Unierecht hier
direct invloed uit, o.a. door de toepassing van de voorrangsregels te onderwerpen aan de rule
of reason-toets.
In een Europese rechtsruimte lijken deze beperkingen op zich gerechtvaardigd. De
ongecoördineerde voorrangsregelleer zou tot veel rechtsonzekerheid leiden waar niemand bij
is gebaat. In dat verband is de door de Detacheringsrichtlijn geboden coördinatie veruit de te
verkiezen methode. Niettemin bestaat veel problematiek rond de toepasselijkheid van de
richtlijn op het wegtransport, waardoor het voor deze studie extra relevant is te bezien of de
vangnetfunctie van artikel 9 Rome I adequaat werkt. Gelet op dit belang, zou de
vangnetfunctie dan ook niet té ver beperkt moeten worden.
1364. Één van de conclusies is dat het vangnet ten opzichte van minimumlonen over het
geheel bezien in orde lijkt. Het Hof doet in de regel niet moeilijk over de oplegging van
minimumlonen op arbeidsmodellen waarin langdurig dan wel tijdelijk wordt gewerkt (met
enig duurzaam element) op het grondgebied van een lidstaat. De Detacheringsrichtlijn vormt
ook de belichaming van deze gedachte. Dit is anders bij arbeidsmodellen waarin heel tijdelijke
werkzaamheden worden verricht op een bepaald grondgebied. Hoewel het lastig is objectief
vast te stellen in hoeverre in die gevallen sowieso wel in een vangnet zou moeten worden
voorzien (behalve bij cabotage), is het in elk geval onduidelijk of het vangnet kán worden
aangewend. Indien de zaken Bundesdruckerei en Mazzoleni sec doorgetrokken kunnen
worden naar deze problematiek, lijken zij in de weg te staan aan de toepassing van
minimumlonen op heel tijdelijke werkzaamheden.
1365. De ogen zijn dus gericht op de Detacheringsrichtlijn. Het coördinerende karakter van
de gekozen methode hoort thuis in de Europese rechtsruimte, waarbij o.a. het nationale
scoperules uitschakelende effect een belangrijke meerwaarde kan hebben ten opzichte van
bepaalde rechtsstelsels, zoals het Nederlandse. Bovendien voorkomt het moeilijke
bewijsproblemen door de verdiscontering in de richtlijn van de door de wetgever vooraf
gemaakte belangenafweging tussen het vrij verkeer van diensten, eerlijke concurrentie en
werknemersbescherming. In verhouding met artikel 9 Rome I biedt het dus een sterk vangnet
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ten opzichte van het op private partijen georiënteerde artikel 8 Rome I en voorziet het ten
opzichte daarvan, met een harde kern die ziet op belangrijke concurrentiebeïnvloedende
(publiekrechtelijke) arbeidsregels, in een gewichtige tegenhanger.
1366. Tijdens de totstandkoming van de richtlijn in de jaren ’90 was de wegtransportsector
echter verre van geliberaliseerd en geïnternationaliseerd, waardoor hiermee geen rekening is
gehouden bij de ontwikkeling van de richtlijn. In die tijd bestond in de wegtransportsector
‘aanknopingsrust’ en in het verlengde daarvan bestond nauwelijks tot geen behoefte aan een
dergelijke regeling van de richtlijn. De markt was initieel gericht op binnenlands transport, en
voor het internationale transport gold nog weleens dat verladers trots waren op de nationale
transportvloot en als gevolg daarvan werd de uitbesteding zonder uitzondering gegund aan
deze nationale transportbedrijven. Zij keerden altijd spoedig weer terug naar de thuisbasis en
zeker in het begin waren er weinig mogelijkheden voor het mee terug vervoeren van lading.
De chauffeurs in die tijd wilden zelf ook niets weten van enige sociale regulering. Verheij
beschrijf het mooi: ‘De vrije jongens die met de vlam in de pijp door Europa jakkerden waren
niet zo geïnteresseerd in vaste rij- en rusttijden’. Bovendien gold als ongeschreven regel dat
het zeer ongepast is om als buitenlands transportbedrijf in een ander land te voorzien in het
binnenlandse transport: ‘dat doet men niet’. Het was een andere tijd. De Detacheringsrichtlijn
stamt echter wel uit deze tijd, terwijl het gemeenschappelijk vervoersbeleid inmiddels heeft
voorzien in de totale verwezenlijking van het vrij verkeer van diensten in de sector, met
uitzondering van een aantal cabotagebeperkingen. De noodzaak tot het kunnen behartigen
van de sociaal economische belangen die door de nieuwe transportstromen worden geraakt,
evenals werknemersbescherming, ontstond en de vragen rondom de toepasselijkheid van de
Detacheringsrichtlijn zagen het daglicht.
1367. Mede gelet op deze achtergrond is de toepassing van deze relatief oude richtlijn is alles
behalve vanzelfsprekend op de atypische hoog mobiele werkzaamheden in het wegtransport.
Dit blijkt duidelijk uit de gehanteerde scoperules. Het feit dat bijvoorbeeld het vereiste van de
grensoverschrijdende
dienstenovereenkomst,
hetgeen
ontbreekt
bij
een
vervoersovereenkomst tussen een verlader en vervoerder die in hetzelfde land zijn gevestigd,
de toepassing van de Detacheringsrichtlijn op de transportstromen uit deze sector lang
blokkeerde, bracht sommigen er nog weleens toe te oordelen dat de Detacheringsrichtlijn in
se niet van toepassing is en zou moeten zijn op de wegtransportsector.
1368. Uit onderzoek van de Commissie blijkt dat de controverse binnen de Unie zeer breed
is en dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen twee groepen waarbij de ene groep
de toepassing van de richtlijn op de sector ontkent c.q. niet handhaaft en de andere groep de
richtlijn wel toepasselijk acht c.q. handhaaft. Hieruit volgt niet alleen een EU15-EU13
tegenstelling, maar eveneens een centrum-perifere tegenstelling, waarbij met name Portugal
en Spanje scherp van leer trekken tegen de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op
het wegtransport. Tijdens de totstandkoming van de Wijzigingsrichtlijn is inmiddels echter
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Uniebreed een communis opinio bereikt: de Detacheringsrichtlijn is in se toepasselijk op het
wegtransport. In de politiek wordt deze uitkomst gerecipieerd als ‘winst’.
1369. Als de consequenties van deze communis opinio worden bezien, lijkt echter sprake van
een Pyrrusoverwinning. De Detacheringsrichtlijn kan in potentie blokkeren op elk in deze
studie geïdentificeerd arbeidsmodel. Voor al de arbeidsmodellen geldt dat sprake is van
fundamentele knelpunten. Bij de heel tijdelijke werkzaamheden in de primaire
arbeidsmodellen bij bilaterale-, en crosstradeoperaties steekt met name het vereiste van de
dienstenovereenkomst, de onduidelijkheid rondom het terbeschikkingstellingsbegrip en de
vraag of heel tijdelijke werkzaamheden sowieso kunnen kwalificeren onder het
tijdelijkheidsbegrip. Indien deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met het
specifieke nomadische arbeidsmodel, ook als het cabotageoperaties betreft, kan de
Detacheringsrichtlijn bovendien blokkeren door het ontbreken van het vereiste van een
gewoonlijke werkplek elders.
Voor het onder directe leiding van een EU13 transportbedrijf verrichten van tijdelijke
werkzaamheden verricht op en vanaf een stabiele EU15 standplaats in het specifieke
arbeidsmodel geldt dat dit arbeidsmodel niet altijd kwalificeert onder één van de door de
Detacheringsrichtlijn onderscheidde detacheringsvormen en derhalve volledig uit het kader
van de richtlijn valt. Het specifieke top segment arbeidsmodel valt zelfs altijd uit het kader van
de richtlijn ten opzichte van de werkzaamheden die worden verricht op het EU15 grondgebied
van de werkgever.
1370. Het tijdelijk verrichten van werkzaamheden op en vanaf een stabiele standplaats in het
secundaire arbeidsmodel valt relatief gezien gemakkelijker onder de scoperules en hier spelen
ook minder interpretatievragen (bv. rondom het terbeschikkingstellingskarakter en het
tijdelijkheidsbegrip). Wel is het vervolgens de vraag of de werknemers hier veel mee
opschieten indien de ‘waar’-regel niet opgerekt kan worden naar de ‘van waaruit’-regel en
derhalve enkel recht op de harde kern bestaat ten aanzien van de specifiek op het
grondgebied van de standplaats gemaakte uren (terwijl zij veelal juist vanuit die standplaats
andere landen aan kunnen doen en dus niet op het grondgebied van de standplaats werken).
Cabotage lijkt relatief gezien de minste problemen mee te brengen ten opzichte van de
scoperules, mits, zoals hierboven aangestipt, sprake is van een gewoonlijk werkland elders.
1371. Één en ander leidt tot de vaststelling dat de vangnetfunctie van de
Detacheringsrichtlijn in de wegtransportsector ernstig tekort schiet. Als het
conflictenrechtelijke plaatje dan volledig wordt bezien, dan blijkt dat de publiekrechtelijke
kant van het arbeidsrecht in het conflictenrecht geen gewichtige tegenhanger krijgt: de
Detacheringsrichtlijn is voor arbeidsmobiliteit in de wegtransportsector niet in staat het
nauwere blikveld van artikel 8 Rome I breder te trekken, waardoor de Savigniaanse grip op
arbeidsmobiliteit in deze sector relatief sterk is. In het verlengde daarvan zijn de Savigniaans
georiënteerde keuzes uit artikel 8 Rome I ook minder te rechtvaardigen. De
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voorrangsregelleer van artikel 9 Rome I kán hier in sommige situaties als vangnet dienen, maar
als gezegd is dit vangnet zwakker dan de Detacheringsrichtlijn en is de weinig gecoördineerde
aanpak niet te verkiezen in een Europese rechtsruimte
Dit resulteert in een tamelijk eenzijdig conflictenrechtelijk pakket, waarin onvoldoende
rekening wordt gehouden met de behartiging van de sociaal economische belangen van
ontvangstlanden die inherent worden geraakt door grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.
Het kan dan ook worden geconcludeerd dat de huidige vormgeving van het conflictenrecht
niet coherent is met de verschillende doelstellingen die de Unie zichzelf stelt in de creatie van
een eerlijke wegtransportmarkt waarin sociale en economische belangen met elkaar zijn
verzoend (vergelijk het Witboek uit 2011). De wetgever heeft het toegenomen belang van het
conflictenrecht hierin onvoldoende erkend. Het conflictenrecht in totaliteit bezien levert in
zoverre een negatieve bijdrage aan de interne sociale concurrentieproblematiek in het
wegtransport. Zie daar de rol van het conflictenrecht in de interne sociale
concurrentieproblematiek in het wegtransport.
1372. Gek genoeg lijken de inmiddels genomen wetgevingsinitiatieven van de Commissie zelf
echter ook niet coherent te zijn met het o.a. door het Witboek uitgestippelde pad. Het
Detacheringsvoorstel laat de verschillende in de studie gesignaleerde knelpunten volledig
links liggen en biedt slechts een verduidelijking ten opzichte van de toepassing van de
Detacheringsrichtlijn in één situatie: de richtlijn is hoe dan ook niet van toepassing op
transportoperaties die drie dagen of korter duren. Gelet op de hierboven getrokken conclusie
dat het eenzijdige conflictenrechtelijke pakket een inadequaat kader biedt aan het kunnen
behartigen van de sociaal economische verhoudingen, lijkt dit voorstel enkel olie op het vuur
te gooien. De keerzijde van de voorgestelde detacheringsregel is dat indien de
werkzaamheden langer dan drie dagen duren, daarop het minimumloon moet worden
toegepast. In veel situaties zullen de in de studie gesignaleerde knelpunten echter kunnen
leiden tot de sec blokkering van de richtlijn op de betreffende situatie, waardoor deze regel
evenzeer toepassing mist. Er kunnen dan ook ernstige vraagtekens worden gezet bij het
werkelijke effect van deze detacheringsregel, terwijl het Detacheringsvoorstel hoe dan ook
niet coherent is met de door de Commissie transport zelf uitgetekende beleidslijnen.
1373. Als vervolgens wordt bezien in hoeverre één en ander doorwerking krijgt in de praktijk
van België en Nederland, valt een aantal aspecten op.
1374. Ten opzichte van België kan worden geconcludeerd dat veel van de in de studie
aangestipte conflictenrechtelijke problematiek en knelpunten in het algemeen niet doorwerkt
in de rechtspraktijk. Dit heeft uiteenlopende oorzaken. Sowieso lijkt in België nog altijd een
tamelijk sterke nadruk gelegd te worden op de territoriale toepassing van het Belgische
arbeidsrecht op arbeid verricht binnen het Belgische grondgebied. In 2014 wordt in het
algemene handboek arbeidsrecht van Rigaux en Humblet in de inleiding bijvoorbeeld al gelijk
opgemerkt dat ‘het Belgische arbeidsrecht binnen de grenzen van het nationale territorium
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van toepassing [is] op allen die er tewerkgesteld zijn, ongeacht hun nationaliteit’, omdat ‘de
meeste normen immers een imperatief of zelfs openbare orde karakter [hebben]’ en in het
verlengde daarvan ‘de onaanvaardbare buitenlandse rechtsregel opzij [wordt] gezet ten
voordele van het Belgische recht.’
Dit kan geplaatst worden in het kader dat het arbeidsrecht in België sterk geacht wordt te
behoren tot het publieke domein, met daaraan geplakte strafrechtelijke
handhavingsmogelijkheden en waar derhalve sterker van een territorialiteitsleer ten aanzien
van de fysiek verrichte werkzaamheden wordt uitgegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de
hantering van de scoperules in zowel wetgeving als cao’s waarin sterk wordt gefocust op de
feitelijke arbeid in België. Dergelijke scoperules hoeven vanuit het oogpunt van interne sociale
concurrentie bijvoorbeeld dan ook niet perse uitgeschakeld te worden door een dwingend
vangnet van de Detacheringsrichtlijn.
In dezelfde geest is de Detacheringsrichtlijn verder ook niet precies omgezet en wordt in de
Omzettingswet heel algemeen gesproken over het tijdelijk verrichten van arbeidsprestaties in
België, of nu een gewoonlijk werkland elders vaststaat of niet en of dit nu perse in het kader
gebeurt van een dienstenovereenkomst of niet. Dit voorkomt beschermingslacunes en is
vanuit dat oogpunt gunstig te waarderen. De andere kant van de medaille is wel dat de kans
op strijdigheid met het Unierecht toeneemt en hierdoor relatief veel rechtsonzekerheid kan
ontstaan. Niettemin wordt de mogelijke strijdigheid met Unierecht verzacht omdat theorie en
praktijk in België ver uiteen liggen. Veel aspecten worden niet gehandhaafd en vaak wordt
enkel een aantal prioritaire doelstellingen gesteld door de handhavingsautoriteiten, zoals op
dit moment postbusbedrijven en illegale cabotage.
Een hiermee samenhangend belangrijk aspect dat ervoor zorgt dat de in de studie besproken
problematiek weinig doorwerkt in de Belgische rechtspraktijk is het feit dat in België een
algemeen en sterk terbeschikkingstellingsverbod geldt, hetgeen wordt aangevuld door allerlei
algemene anti-misbruikleerstukken (fraus omnia corrumpit en de conflictenrechtelijke
wetsontduiking). Deze leerstukken spelen een belangrijke rol in de Belgische rechtspraktijk en
laten het toe in het concrete geval tot vanuit het oogpunt van interne sociale concurrentie
wenselijke verwijzingsresultaten te komen. Het conflictenrecht is in België dus niet bepaald
vogelvrij. Daarnaast kon in de rechtspraak eveneens de toepassing van het leerstuk van de
doorbraak van werkgeverschap worden gesignaleerd, waardoor bijvoorbeeld het in het
conflictenrecht gehanteerde vestigingscriterium in één klap niet problematisch is. Er is
moeilijk een rode draad te vinden in wanneer welk leerstuk precies wordt toegepast, maar
het uitgebreide aanbod van deze leerstukken biedt de rechter in elk geval voldoende keuze.
1375. Hoe anders is het in Nederland. Veel van de in de studie besproken
conflictenrechtelijke problematiek en knelpunten werken rechtstreeks door in de
Nederlandse rechtspraktijk. Hoewel bepaalde arbeidsregels in buiten het BW vastgestelde
wetten strafrechtelijk kunnen worden gehandhaafd, geldt in Nederland een meer
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contractuele benadering van het rechtsgebied van het arbeidsrecht. In precieze scoperules
wordt het toepassingsbereik van cao’s en wetten bepaald, terwijl algemene antimisbruikleerstukken ontbreken. Daarnaast is het eerder ongewoon een doorbraak van
werkgeverschap aan te nemen en wordt in veel rechtspraak het belang van de vrije markt en
het kunnen concurreren op loonkosten voorop gesteld. Waar Belgische rechters ten aanzien
van constructies ter onderwerping van werknemers aan EU13 recht spreken van ‘listige
kunstgrepen’, ‘zeer ernstige feiten’ of een ‘zeer laakbare vorm van sociale fraude waarbij
gemakkelijk geldgewin de voorkeur krijgt op de belangen van de betrokken werknemers en
waarbij de fundamenten van het socialezekerheidsstelsel ondergraven worden’, acht een
Nederlandse rechter één en ander in exact dezelfde soort arbeidsmodellen ‘vanuit het
oogpunt van vrije mededinging en de Europese markt geoorloofd’. Eveneens onder het mom
van het vermijden van nationale koppen op Europese wetgeving ontbreekt verder enig
vangnet en is het conflictenrecht in Nederland vogelvrij. De verschillende in deze studie
besproken conflictenrechtelijke toepassingsproblemen blijken vervolgens dan ook uit de
Nederlandse rechtspraktijk.
II. KRACHTLIJNEN VOOR EEN TOEKOMSTIGE REGELING
A. ALGEMEEN
1376. Gelet op de in de studie vastgestelde problematiek, is het de hamvraag hoe het dan
wel moet. Het wordt vooropgesteld dat niets doen, zoals min of meer is voorgesteld in de
eerste standpuntbepaling van het Europees Parlement bij het Detacheringsvoorstel, geen
optie is. Het verdwijnen van de conflictenrechtelijke aanknopingsrust in de sector, in
combinatie met een versterkte ongelijkheid in materiële arbeidsrechtsstelsels, verlangt als
vanzelfsprekend een (adequate) conflictenrechtelijke reactie op deze ontwikkelingen. Dit is
uitgebleven, en zoals genoegzaam blijkt uit deze studie heeft juist deze omstandigheid
bijgedragen tot de huidige versnipperde interne markt.
1377. Bij de ontwikkeling van een op de sector toegespitste regeling kan er gedacht worden
aan verschillende opties. Allereerst is het aan te bevelen het conflictenrecht beter te
integreren in de transportwetgeving. Bij de bestudering van deze wetgeving viel het immers
op dat hiervan geen sprake is en dit draagt niet bij aan de coherentie tussen de
rechtsgebieden. Het is in dit verband interessant dat de Commissie in het wegtransportpakket
d.d. 31 mei 2017 voorstelt om onder het lijstje van ernstige inbreuken, op basis waarvan de
Eurovergunning kan worden ingetrokken, de naleving van Rome I en de Detacheringsrichtlijn
te voegen. Nu op zichzelf vraagtekens zijn te plaatsen bij de effectiviteit hiervan en het
afgevraagd kan worden in hoeverre één en ander van ondernemers kan worden verwacht bij
de huidige hoge mate van onduidelijkheid in de toepassing van deze algemene regelingen,
met name de Detacheringsrichtlijn, op het wegtransport, is dit tenminste een teken dat
aandacht wordt besteed aan het conflictenrecht in de transportwetgeving.
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Een betere integratie zou in elk geval kunnen bijdragen aan een sensibilisering in de sector dat
er ook buitenlands arbeidsrecht van toepassing kan zijn op bepaalde arbeidsmodellen. In de
huidige cursus sociaal recht die moet worden afgelegd om toegang tot het beroep te krijgen
wordt hieraan vooralsnog geen woord aandacht besteed waar enerzijds zuiver het materiële
nationale sociaal recht wordt besproken dat geldt in het land van de vergunningverlenende
instantie en anderzijds de sociale Unierechtelijke harmonisatie inzake de Rij- en
rusttijdenverordening enz… Een klein woordje over het ipr lijkt in de huidige
geïnternationaliseerde sector geen overbodige luxe. Dit wordt nog eens versterkt indien het
hierboven aangestipte commissievoorstel inzake de inbreukenlijst wordt aangenomen.
1378. Vervolgens dient er idealiter een op de sector toegesneden bilaterale conflictregel te
komen, in combinatie met een op de voorrangsregelleer gebaseerde coördinatietechniek
zoals in de Detacheringsrichtlijn. Dit zou in de plaats van de huidige regelingen van Rome I en
de Detacheringsrichtlijn moeten komen, terwijl het Detacheringsvoorstel zou moeten worden
ingetrokken. O.a. gelet op de rechtszekerheid en ter vermijding van de in deze studie
besproken problematiek rond de omzettingswetten van de Detacheringsrichtlijn kan deze
regeling best in een verordening worden opgenomen. Sowieso wordt het meeste algemene
conflictenrecht in de Unie in verordeningen geregeld.
1379. Voor wat betreft de inhoud van de bilaterale conflictregel zal deze regel tamelijk ruim
moeten worden vormgegeven, zodat rekening gehouden kan worden met de zeer
uiteenlopende arbeidsmodellen in het wegtransport. Het doel daarvan zou moeten zijn dat
het verwijzingsresultaat leidt tot het nauwst verbonden rechtsstelsel van sociaal en
economische inbedding van de chauffeur. In het bijzonder wordt geen belang gehecht aan de
vestigingsplaats van de werkgever, terwijl de huidige nadruk op de ‘belangrijke’ Schleckerfactoren inzake de sociale zekerheid en belastingen zou kunnen worden genuanceerd
(rekening ‘moeten’ houden zou bijvoorbeeld worden: rekening ‘kunnen’ houden). Bij de
invulling van de correctieclausule kan als richtlijn de uit de zaak Crewlink-Ryanair volgende
criteria worden gecodificeerd, waarbij in belangrijke mate de nadruk komt te liggen op de
‘wezen-gaat-voor-schijn’ benadering. Voor het specifieke nomadische arbeidsmodel kan
gedacht worden aan een aanknoping aan de woonplaats in combinatie met een op het
begunstigingsbeginsel gebaseerde toepassing van het minimumloon. Hierbij kan inspiratie
worden opgedaan uit de regeling in de niche van het vervoer van eurocontanten over de weg,
waarbij ingewikkelde pro rata berekeningen worden voorkomen door enkel acht te slaan op
het gunstigste minimumloon van de binnen één dag aangedane werklanden.
1380. De conflictregel kan worden aangevuld met een anti-misbruik bepaling die erin
voorziet dat in geval misbruik vaststaat, het hoogste minimumloon van de in de periode van
de tewerkstelling aangedane landen toepasselijk wordt ten opzichte van alle arbeidsuren die
in die periode zijn gemaakt. Een dergelijk algemeen vangnet ontbreekt in de huidige
conflictregels en het volgt uit de Belgische rechtspraktijk, bijvoorbeeld ten aanzien van
postbussen, dat een anti-misbruikbepaling effectief kan zijn bij de bestrijding van bepaalde
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evidente misbruiksituaties. Vanzelfsprekend dient opgepast te worden dat één en ander niet
in strijd komt met het Unierecht, maar in misbruiksituaties kan het gezegd worden dat in de
eerste plaats niet eens een beroep op het Unierecht toe zou móeten komen.
1381. Ten aanzien van tijdelijke werkzaamheden in de arbeidsmodellen en heel tijdelijke
werkzaamheden in bilaterale- en crosstradeoperaties kan een op de Detacheringsrichtlijn
gelijkende regeling worden ontwikkeld ten aanzien van de minimumlonen. Ten aanzien van
de heel tijdelijke werkzaamheden bestaan twee opties. De eerste optie laat meer ruimte aan
de concrete omstandigheden van het geval en werkt met vermoedens. Het grote nadeel
hiervan is dat het leidt tot aanzienlijk minder coördinatie. Het voordeel hiervan is dat minder
snel sprake is van arbitraire situaties. De tweede optie volgt de route van het
Commissievoorstel en neemt ook de door de Commissie voorgestelde kwantitatieve criteria
over, terwijl het aan de wetgever is om deze normatieve invulling overeen te komen. Ten
aanzien van cabotage wordt in een daarop toegespitste regeling voorzien (zie hierna nog).
1382. Bovenstaande suggesties houden rekening met de haalbaarheid en het wordt
benadrukt dat hiermee niet elke prikkel ten aanzien van de arbeidsrechtelijke
loonconcurrentie zal worden weggenomen. In meer algemene zin kan echter de vraag worden
gesteld of het niet tijd is dat hierover nagedacht gaat worden. Er kan bijvoorbeeld inspiratie
worden opgedaan uit een toeslagregeling die geldt voor spoorwegpersoneel dat werkt op een
internationale trein tussen Hongarije en Oostenrijk. De betrokken bedrijven hebben zodanige
afspraken met elkaar gemaakt dat het voor de beloning werkelijk geen enkel verschil uitmaakt
of gewerkt wordt voor, en op het grondgebied van, het Hongaarse dan wel Oostenrijkse
bedrijf.
Dit is uiteraard veel gemakkelijker te realiseren in een dergelijke ongecompliceerde
wederkerige bilaterale vervoersrit over het spoor zonder enig andere relevante standplaats.
In vergelijking daarmee kwalificeert de organisatie van het wegtransport in de vrij gemaakte
transportmarkt anno nu eerder als het wilde westen. Niettemin zouden de geesten langzaam
rijp kunnen worden gemaakt voor een dergelijke meer duurzame en structurele benadering
die werkelijk de gaten dicht. In dat verband kan gewezen worden op de eveneens aanvankelijk
zeer scherpe weerstand in de jaren ’90 tegen de invoering van het concept van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij in die tijd o.a. de CO2 reductie een grote
rol speelde in het vervoersbeleid van de Unie. Dergelijke milieumaatregelen worden nu als
normaal gezien en zijn niet meer weg te denken uit de sector. Zo worden er bijvoorbeeld in
de meeste vervoersovereenkomsten standaard CO2 reducerende bedingen opgenomen. Net
zoals dit ten aanzien van milieunormen eerst een kostenverhoging meebrengt, is het te
verwachten dat dit op de lange termijn leidt tot duurzamere en dus kostenverlagende vormen
van arbeidsmobiliteit.
1383. Meer specifiek kan in dit kader dan worden gedacht aan een soort toeslagregeling die
ingaat op het moment dat wordt geladen in een bepaald land tot het moment van lossing (dus
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ook grensoverschrijdend). Als absoluut noodzakelijk complement van een dergelijke regeling
moet zijn een accurate tachograaf die zeer nauwkeurig de transportactiviteiten vastlegt. De
technologie is hier onmisbaar. Voor de monitoring en afdwinging hiervan kan een rol
weggelegd zijn voor het toekomstige Europese arbeidsauditoraat, o.a. ook gelet op de
klassieke voor het transport geldende handhavingsmoeilijkheden die bestaan ten opzichte van
de afdwinging van buitenlands arbeidsrecht (een ambtenaar uit lidstaat X stelt vast dat het
conflictenrecht verwijst naar het arbeidsrecht of bepaalde arbeidsregels van lidstaat Y).
1384. Bij een voorlopig gebrek aan een dergelijke tachograaf, of in combinatie met een
dergelijke tachograaf, kan in dit kader eveneens gedacht worden aan een ander (veel)
drastischer voorstel voor een betere hantering van deze regel: het tegengaan van een
verspreiding van de relevant aanknopingsfactoren an sich. Zo wordt in de niche van het
vervoer van eurocontanten over de weg bepaald dat het vertrek en de terugkeer naar de
lidstaat van herkomst op dezelfde dag plaats moet vinden (art. 3 lid 2 Verordening
1214/2011). Wellicht zou dit tijdsraam voor de algemene sector nog opgerekt kunnen worden.
In dezelfde geest heeft de Commissie nu ook een soort ‘return-to-base’ regel voorgesteld,
maar deze regel gaat een stuk minder ver.
1385. Tot slot wordt gewezen op een andere mogelijkheid om de onhanteerbaarheid van het
sec opleggen van minimumlonen en pro rata berekeningen te verzachten. Gedacht kan
worden aan een begunstigende berekeningsmethode die vergelijkbaar is met de methode die
wordt gehanteerd in de niche van het vervoer van eurocontanten over de weg: van alle
lidstaten die in een bepaalde, nader te bepalen, periode worden aangedaan, wordt het
hoogste minimumloon als uitgangspunt genomen en wordt dit loon toegepast over alle
gereden uren, of deze werkzaamheden nu op dat specifieke grondgebied plaatsvonden of niet
(art. 24 Verordening 1214/2011).
B. KRACHTLIJNEN IN CONCRETO
1386. Meer specifiek kunnen de krachtlijnen ten aanzien van enerzijds de ontwikkeling van
een op de sector toegespitste bilaterale conflictregel en anderzijds de gecoördineerde
toepassing van de voorrangsregels worden terug gebracht tot de volgende concrete ideeën.
1. Bilaterale conflictregel
1387. In de bilaterale conflictregel wordt de beperkte rechtskeuze behouden en kan worden
gesteld dat de individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht dat de partijen
overeenkomstig artikel 3 Rome I hebben gekozen, terwijl deze keuze er niet toe mag leiden
dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan
niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat overeenkomstig de
leden van het te ontwikkelen artikel c.q. de ontwikkelen artikels toepasselijk zou zijn geweest
bij gebreke van een rechtskeuze.
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1388. Vervolgens zou als centrale aanknopingsfactor van het objectief toepasselijk recht
kunnen worden opgenomen dat de individuele arbeidsovereenkomst wordt beheerst door
het recht van het werkland waarin de werknemer sociaal en economisch is ingebed.
Verduidelijkt kan worden dat dit de plaats is waar of van waaruit de werknemer daadwerkelijk
zijn beroepswerkzaamheden verricht, en bij gebreke van een centrum van de activiteiten, de
plaats waar hij het grootste gedeelte van zijn werkzaamheden verricht. Het verdient
aanbeveling de tijdelijkheidsfictie te behouden. Zo kan worden bepaald dat het werkland van
sociaal en economische inbedding niet wijzigt bij tijdelijke werkzaamheden elders, maar met
bijvoorbeeld de toevoeging van het vereist dat gedurende enige periode voorafgaand aan de
tijdelijke werkzaamheden elders in of vanaf het stabiel te houden werkland is gewerkt zodat
gesproken kan worden van een nauwe band.
1389. Hierbij kan de Koelzsch-indiciënlijst als handig hulpmiddel dienen voor de invullling van
het criterium van sociaal economische inbedding, waarbij dan bijvoorbeeld met name moet
worden vastgesteld in welk land zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn
transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk
organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden. Het moet tevens
worden nagegaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, in welke
plaatsen de goederen worden geladen en gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn
opdrachten terugkeert. In het bijzonder moet worden verduidelijkt dat hier niet van belang
mag zijn de vestiging van de werkgever.
1390. Als algemene correctieclausule kan worden opgenomen dat indien sprake is van een
ander nauwer verbonden werkland waarin de chauffeur sociaal en economisch is ingebed, dat
dan het recht van dat land van toepassing is. Hierbij kan duidelijk gemaakt worden dat hierbij
een bijzonder belang moet worden gehecht aan de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.
Inspiratie kan worden opgedaan uit de overwegingen van het Hof in de zaak Crewlink-Ryanair.
Zo kan erop worden gewezen dat het het doel van de regeling is om de realiteit van de
rechtsverhoudingen beter weer te geven doordat rekening wordt gehouden met alle factoren
die kenmerkend zijn voor de werkzaamheden van de werknemer, terwijl tegelijkertijd wordt
vermeden dat de aanknopingsfactoren worden geïnstrumentaliseerd of gaat bijdragen tot het
ontstaan van ontwijkingsstrategieën. In het bijzonder zou hier wederom niet van belang
mogen zijn de vestiging van de werkgever.
Gelet op de uit de studie volgende resultaten zou hier een veiligheidsklep opgenomen kunnen
worden voor de situatie waarin gedurende het gehele dienstverband enkel op of/en vanaf een
bepaald grondgebied wordt gewerkt: het recht van dat werkland zou dan de sociaal en
economische inbedding van de werknemer moeten zijn.
1391. Indien tot slot geen werkland van sociaal en economische inbedding kan worden
aangewezen, dan kan gedacht worden aan een aanknopingsfactor ten gunste van de plaats
van het begin- en eindpunt van het merendeel van de transportritten. Indien zelfs nergens
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een begin- en eindpunt kan worden aangewezen dan kan gedacht worden aan een
aanknoping aan de woonplaats van de werknemer. Hierbij zou wel moeten worden benadrukt
dat het werkland ruim moet worden uitgelegd, waardoor deze ‘rest’-regeling enkel bij hoog
versnipperde werkzaamheden waar geen enkel begin- en eindpunt is vast te stellen kan
worden toegepast. Indien het niet anders kan en de aanknopingsfactor van de woonplaats
wordt gebruikt, dan moet er tegelijkertijd een minimum worden gegarandeerd ten opzichte
van de minimumlonen ten aanzien van het hoogste minimumloon van het land van alle
aangedane landen, over een bepaalde periode (bv. een maand). Op deze manier kan het door
de Commissie expliciet als onwenselijk aangemerkte hoog nomadische arbeidsmodel
eveneens via het conflictenrecht onaantrekkelijk worden gemaakt en worden terug
gedrongen.
2. Voorrangsregels
1392. In combinatie met de op de wegtransport toegespitste bilaterale conflictregel zou ten
aanzien van een gecoördineerde toepassing van de voorrangsregels allereerst een
onderscheid gemaakt moeten worden tussen enerzijds tijdelijke werkzaamheden met enig
duurzaam element en anderzijds heel tijdelijke werkzaamheden.
1393. Ten aanzien van de eerste categorie kan worden bepaald dat ten aanzien van tijdelijke
werkzaamheden verricht op en vanaf een standplaats in een ander land dan het land van het
aangeduide arbeidsrecht overeenkomstig de bilaterale conflictregel, de werknemer recht
heeft op de harde kern van arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan wellicht een kruisverwijzing
worden opgenomen naar de harde kern van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zoals
is vastgelegd in artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn (en wellicht zoals is uitgebreid door de
Wijzigingsrichtlijn). Eveneens kan inspiratie worden opgedaan uit de Detacheringsrichtlijn
voor wat betreft de voorwaarden voor de wijze van vastlegging van deze harde kern in de
nationale rechtsstelsels van lidstaten (hetgeen overigens wel de daarbij behorende, maar in
deze studie verder niet centraal staande, problematiek voor bepaalde rechtsstelsels zal
opleveren).
Ten aanzien van de semi extraterritoriale toepassing van voorrangsregels kan bijvoorbeeld ten
aanzien van specifiek de minimumlonen en de vakantiegeldregeling worden bepaald dat deze
zijn verschuldigd voor de werkzaamheden zowel op en vanaf de standplaats.
1394. Eveneens zou het tijdelijkheidsplafond van de Wijzigingsrichtlijn en de daaraan
gekoppelde consequenties overgenomen kunnen worden in de nieuwe regeling. Zo kan het
worden bepaald dat indien de werkzaamheden langer duren dan 12 maanden, met een
mogelijke verlenging van 6 maanden overeenkomstig de bepalingen uit de Wijzigingsrichtlijn,
de door de Wijzigingsrichtlijn vastgestelde ruimere harde kern van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden geldt.
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1395. Vervolgens zou ten aanzien van de heel tijdelijke werkzaamheden een ander, daarop
toegespitst, regime kunnen worden voorgesteld. Zo kan worden bepaald dat ten aanzien van
heel tijdelijke of kortdurende werkzaamheden in bilaterale- en crosstradeoperaties verricht
op het grondgebied van een ander land dan het land van het aangeduide arbeidsrecht
overeenkomstig de bilaterale conflictregel en, indien van toepassing, de voorrangsregels ten
aanzien van de tijdelijke standplaats, de werknemer recht heeft op de minimumlonen indien
deze werkzaamheden bijvoorbeeld langer dan drie dagen duren. Voor de berekening van de
dagen kan worden verwezen naar het door de Commissie voorgestelde Detacheringsvoorstel
inzake. Het is belangrijk dat hierbij in elk geval wordt verduidelijkt dat enkel de
werkzaamheden van landen waar wordt geladen meetellen, terwijl zuivere transitoperaties
hoe dan ook van de werking van deze regeling is uitgesloten.
Een andere optie ter vervanging van het moeten opnemen van een tijdsdrempel is af te
stemmen op de toepassing van minimumlonen op werkzaamheden indien het aannemelijk is
dat de sociaal economische verhoudingen van de lidstaat waar de werkzaamheden
plaatsvinden zulks vergen. Als variatie zou eventueel als richtlijn een weerlegbaar vermoeden
kunnen worden opgenomen dat onder de drie dagen geen sprake is van een impact op de
sociaal economische belangen, terwijl boven de drie dagen wel sprake is van een impact op
de sociaal economische belangen. Specifiek ten aanzien van cabotage, werkzaamheden
tussen twee punten binnen hetzelfde grondgebied, moet worden aangenomen dat de sociaal
economische verhoudingen in het geding zijn en is de toepassing van de minimumlonen
gegeven; in geval van zuivere transitwerkzaamheden zonder enige laad-/losplaats wordt
aangenomen dat de sociaal economische verhoudingen niet in het geding zijn en kan het
minimumloon niet worden opgelegd. Vanzelfsprekend wordt hier sterk ingeleverd op de
rechtszekerheid, maar hiermee wordt wel het abstracte moeten vaststellen van een
tijdscriterium voorkomen.
Ingeval deze optie wordt gekozen zou, ten gunste van de rechtszekerheid, aanvullend kunnen
worden bepaald dat elke lidstaat deze afweging van de sociaal economische belangen vooraf
moet maken en aan de Commissie moet mededelen. Belangrijke factoren hierbij kunnen zijn
de duur, frequentie, periodiciteit en continuïteit van de werkzaamheden (verg. de zaak
Gebhard) evenals de aard en de niche van de werkzaamheden.
1396. Specifiek kan nog voor cabotage worden bepaald dat ten aanzien van, al dan niet heel
tijdelijke of kortdurende, werkzaamheden in dergelijke operaties de werknemer recht heeft
op de minimumlonen van het grondgebied van cabotage vanaf de eerste werkzaamheden.
1397. Bij deze verschillende regels is het belangrijk te benadrukken dat één en ander is
gebaseerd op het begunstigingsbeginsel en dat bijvoorbeeld in het geval EU13 chauffeurs
tijdelijk op en vanaf een EU15 standplaats heel tijdelijk andere EU15 lidstaten aandoen, het
geheel bezien de gunstigste minimumlonen gelden. Vanzelfsprekend geldt het minimumloon
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van de bilaterale conflictregel indien dit gunstiger is: de voorrangsregels vullen enkel op een
voor de werknemer begunstige wijze aan.
C. AFSLUITING
1398. Deze krachtlijnen passen in het kader van de regulerende functie van het
conflictenrecht in de Europese rechtsruimte die steeds vaker door auteurs aan het ‘Europese
conflictenrecht’ wordt toegeschreven. Hierbij is het de gedachte dat meer ruimte toekomt
aan een adequate distributie van de grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen over de
lidstaten die daarbij belang hebben, o.a. in combinatie met een minder op individuen
georiënteerd conflictenrecht. Als goed wordt geluisterd, klinken in dit debat geluiden die lijken
op de in de jaren ’60 gevoerde methodenstrijd en de pijlen die in dat kader werden gericht op
het op private partijen georiënteerde Savigniaanse verwijzingsmodel.
Er is veel voor te zeggen om arbeidsmobiliteit in de wegtransportsector aan de nu relatief
stevige klauwen van het Savigniaanse ‘neutrale’ conflictenrecht te onttrekken. Hoewel een
dergelijke neutrale methode een prachtige methode is die de tand des tijds terecht heeft
doorstaan op basis van uitgangspunten die sterk zijn ten opzichte van het zuivere privaatrecht,
holt de plausibiliteit van deze methode achteruit bij een toepassing op (semi-)
publiekrechtelijke rechtsgebieden als het arbeidsrecht. Zweigert schreef hier in 1973 in
RabelsZ al een artikel over, hetgeen kernachtig werd gekopt als ‘Zur Armut des internationalen
Privatrechts an sozialen Werten’. Ten opzichte van de bouwsector werd in dat verband in 1996
met de Detacheringsrichtlijn voorzien in een belangrijke dwingende en gecoördineerde
correctie op dit verwijzingsmodel. Deze trend werd in 2018 voortgezet met de
Wijzigingsrichtlijn, hetgeen het arbeidsrecht nog verder uit de Savigniaanse invloedsfeer trekt.
Er lijkt langzamerhand een soort ‘Matroesjka’-model te ontstaan: naarmate de arbeid langer
op een bepaald grondgebied duurt, naarmate steeds meer arbeidsregels van dat grondgebied
toepasselijk worden. Het spreekt voor zich dat een dergelijke aanpak voor de
wegtransportsector ook is geboden. Nu lijkt de sector het echter voornamelijk te moeten doen
met het Savigniaans geïnspireerde kader van Rome I, hetgeen ervoor zorgt dat de rol van het
huidige conflictenrecht negatieve implicaties heeft voor de interne sociale
concurrentieproblematiek en tot de conclusie dwingt dat er op dat vlak nog heel wat valt te
halen. De hierboven uiteengezette krachtlijnen voor een nieuwe regeling kunnen een eerste
aanzet zijn voor verdere discussie.

***
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I.

VERKORTE VERWIJZINGEN VAN VEELVULDIG AANGEHAALDE BRONNEN

A. LIJST VAN VEELVULDIG VERKORT AANGEHAALDE WETGEVING EN DOCUMENTEN VAN DE WETGEVENDE
INSTELLINGEN VAN DE UNIE
Chronologisch op jaar
Wijzigingsrichtlijn 2018
Richtlijn 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn
96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten, Pb.L 173, 16 van 9.7.2018.
Detacheringsvoorstel 2017
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn
2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met
betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van
bestuurders in de wegvervoersector, COM(2017), 278.
Werkdocument sociale pijler 2017
Commission staff working document, Report of the public consultation, Accompanying the document
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Establishing a European Pillar of
Social Rights, SWD(2017), 206.
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 I
Commission staff working document impact assessment Accompanying the document Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) 561/2006 as
regards minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and
daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of
tachographs and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending
Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with
respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport
sector, SWD(2017), 186 1/2.
Effectbeoordeling Detacheringsvoorstel 2017 II
Commission staff working document impact assessment Accompanying the document Proposal for a
Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) 561/2006 as
regards minimum requirements on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks and
daily and weekly rest periods and Regulation (EU) 165/2014 as regards positioning by means of
tachographs and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending
Directive 2006/22/EC as regards enforcement requirements and laying down specific rules with
respect to Directive 96/71/EC and Directive 2014/67/EU for posting drivers in the road transport
sector, SWD(2017), 186, 2/2.
Voorstel Verordening tot wijziging Verordening 261/2006 en 165/2014
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden,
minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014
wat betreft positionering door middel van tachografen. COM(2017), 277
Voorstel Verordening wijziging Verordening 1071/2009 en 1072/2009 2017
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van
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Verordening 1071/2009 en 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector,
COM(2017), 281
Effectbeoordeling Handhavingsrichtlijn 2016
Commission staff working document impact assessment – Accompanying the document Proposal for
a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 96/71/EC concerning the
posting of workers in the framework of the provision of services, SWD(2016), 52.
Handhavingsrichtlijn (inzake de Detacheringsrichtlijn) 2014
Richtlijn 2014/67 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het
verrichten van diensten en tot wijziging de IMI-verordening, Pb.L 159, 11 van 28.5.2014.
Praktische Gids 2013
Administratieve Commissie, Praktische gids over de toepasselijke wetgeving, December 2013 (vrij
online beschikbaar).
Voorstel Handhavingsrichtlijn 2012
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het
verrichten van diensten, COM(2012), 131
Werkdocument Commissie samenvatting effectbeoordeling handhavingsrichtlijn 2012
Werkdocument van de diensten van de Commissie, Samenvatting van de effectbeoordeling –
Begeleidend document bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van
werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Voor de EER relevante tekst) en tevens
Voorstel voor een Verordening van de Raad betreffende de uitoefening van het recht om collectieve
actie te voeren in de context van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverrichting,
SWD(2012), 64.
VEU
Verdrag betreffende de Europese Unie, Pb.C 326, 1-390 van 26.10.2012.
VWEU
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Pb.C 326, 1-390 van 26.10.2012.
Verordening 1214/2011 vervoer van eurocontanten
Verordening (EU) nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011
betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen
lidstaten van de eurozone, Pb.L 316 van 29.11.2011.
Witboek 2011
Witboek Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en
zuinig vervoerssysteem, COM(2011), 144.
Verordening 1071/2009
Verordening 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling
van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om het
beroep van wegvervoersondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de
Raad, Pb.L 300, 51 van 14.11.2009.
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Verordening 1072/2009
Verordening 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling
van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over
de weg, Pb.L 300, 72 van 14.11.2009.
Rome I
Verordening 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht van
toepassing op contractuele verbintenissen, Pb.L 177, 6 van 4.7.2008.
Commission staff working document on the implementation of the PWD 2006
Commission staff working document - Commission's services report on the implementation of
Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services,
SEC(2006), 439.
Verordening 2004/883
Verordening 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb.L 166, 1 van 30.4.2004.
Mededeling van de Commissie over de tenuitvoerlegging van de Detacheringsrichtlijn 2003
Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - De tenuitvoerlegging van Richtlijn 96/71/EG in de
lidstaten, COM(2003), 458.
Detacheringsrichtlijn
Richtlijn 96/71 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, Pb.L 18, 1 van
21.1.1997.
Voorstel Detacheringsrichtlijn 1991
Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de detachering van werknemers met het oog op
het verlenen van diensten, COM(91), 230.
EVO 1980
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, Pb.C 334, 1 van
30.12.2005.
Voorstel Rome I 2005
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), COM(2005), 650.
Groenboek EVO naar Rome I 2002
Groenboek over de omzetting van het Verdrag van Rome uit 1980 inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in een communautair instrument, alsmede over de
modernisering ervan, COM(2002), 654.
B. LIJST VAN VEELVULDIG VERKORT AANGEHAALDE RAPPORTEN
Chronologisch op jaar
Support study social legislation 2017
Support study for an impact assessment for the revision of the social legislation in road transport,
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Verordening 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling
van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om het
beroep van wegvervoersondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de
Raad, Pb.L 300, 51 van 14.11.2009.
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Verordening 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht van
toepassing op contractuele verbintenissen, Pb.L 177, 6 van 4.7.2008.
Verordening 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de
betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in
burgerlijke of in handelszaken, en tot intrekking van Verordening 1348/2000 van de Raad, Pb.L 324,
79 van 10.12.2007.
Verordening 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het
recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, Pb.L 2007, 40 van 31.7.2007.
Verordening 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van
een Europese procedure voor geringe vorderingen, Pb.L 199, 1 van 31.7.2007.
Verordening 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering
van een Europese betalingsbevelprocedure, Pb.L 399, 1 van 30.12.2006.
Verordening 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen
3821/85 en 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening 3820/85 van de Raad, Pb.L 102, 1
van 11.4.2006.
Verordening 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Pb.L 166, 1 van 30.4.2004.
Verordening 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke
verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening 1347/2000, Pb.L 338, 1 van 23.12.2003.
Verordening 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 1 maart 2002 tot wijziging, met
het oog op de invoering van een bestuurdersattest, van Verordening 881/992 en 3118/93 van de
Raad, Pb.L 76, 1 van 19.3.2002.
Verordening 1206/2002 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de
gerechten en de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke- en handelszaken, Pb.L
174, 1 van 27.6.2001.
Verordening 2196/98 van de Raad van 1 oktober 1998 betreffende de toekenning van
communautaire financiële bijstand voor maatregelen ten behoeve van het gecombineerd vervoer,
Pb.L 277, 1 van 14.10.1998.
Verordening 2135/98 van de Raad van 24 september 1998 tot wijziging van Verordening 3821/85
betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Richtlijn 88/599 betreffende
standaardprocedures voor de controle op de toepassing van Verordening 3820/85 en Verordening
3821/85, Pb.L 274, 1 van 9.10.1998.
Verordening 3922/91 van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische
voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart, Pb.L 333, 47 van
29.12.2000.
Verordening 4058/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de prijsvorming voor het
goederenvervoer over de weg tussen de lidstaten, Pb.L 390, 1 van 30.12.1989.
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Verordening 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het
wegvervoer, Pb.L 370, 8 van 31.12.1985.
Verordening 2829/1977 van 12 december 1977 met betrekking tot de inwerkingtreding van de
Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanning van motorrijtuigen in
het internationale vervoer over de weg (AETR), Pb.L 334, 11 van 24.12.1977.
Verordening 543/69 van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften
van sociale aard voor het wegvervoer, Pb.L 77, 49 van 29.3.1969.
Verordening 1174/68 van de Raad van 30 juli 1968 betreffende de invoering van een stelsel van
margetarieven voor het goederenvervoer over de weg tussen de Lidstaten, Pb.L 194, 1 van 6.8.1968.
Verordening 1018/68 van de Raad van 19 juli 1968 houdende de vorming van een communautair
contingent voor het goederenvervoer over de weg tussen Lid-Staten, Pb.L 175, 13 van 23.7.1968.
c.

Richtlijnen

Richtlijn 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn
96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten, Pb.L 173, 16 van 9.7.2018.
Richtlijn 2014/67 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het
verrichten van diensten en tot wijziging de IMI-verordening, Pb.L 159, 11 van 28.5.2014.
Richtlijn 2009/5 van de Commissie van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22 van het
Europees Parlement en de Raad inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van Verordeningen
3820/85 en 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer,
Pb.L 29, 45 van 31.1.2009.
Richtlijn 2009/4 van de Commissie van 23 januari 2009, Maatregelen ter voorkoming en bestrijding
van manipulatie met tachograafgegevens, tot wijziging van Richtlijn 2006/22, Pb.L 21, 39 van
24.1.2009.
Richtlijn 2008/104 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende
uitzendarbeid, Pb.L 327, 9 van 5.12.2008.
Richtlijn 2006/22 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake de
minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen 3820/85 en 3821/85 van de Raad
betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn
88/599 van de Raad, Pb.L 102, 35 van 11.4.2006.
Richtlijn 2006/1 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende het gebruik
van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg, Pb.L 33, 82
van 4.2.2006.
Richtlijn 2003/88 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een
aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd, Pb.L 299, 9 van 18.11.2003.
Richtlijn 2002/15 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de
organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer
uitoefenen, Pb.L 80, 35 van 23.3.2002.
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Richtlijn 96/71 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, Pb.L 18, 1 van
21.1.1997.
Richtlijn 96/26 van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van
goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de
wederzijdse erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de
uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoeronderneming, Pb.L 124, 1 van
23.5.1996.
Richtlijn 93/104 van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de
organisatie van de arbeidstijd, Pb.L 307, 18 van 13.12.1993.
Richtlijn 92/106 van de Raad van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke
voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten, Pb.L
368, 38 van 17.12.1992.
Richtlijn 86/653 van de Raad van 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetgevingen van
de lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten, Pb.L 382, 17 van 31.12.1986.
Richtlijn 84/647 van de Raad van 19 december 1984 betreffende het gebruik van gehuurde
voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg, Pb.L 335, 72 van
22.12.1984.
Richtlijn 74/561 van de Raad van 12 november 1974 inzake de toegang tot het beroep van
ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, Pb.L 308, 18 van
19.11.1974.
d. Overig
Beschikking van de Commissie 2009/810 van 22 september 2008 tot vaststelling van het
standaardschema als bedoeld in art. 17 van Verordening 561/2006 van het Europees Parlement en
de Raad, Pb.L 289, 9 van 5.11.2009.
Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO), Pb.C 334, 1
van 30.12.2005.
Ontwerp-programma van maatregelen voor de uitvoering van het beginsel van wederzijdse
erkenning van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Pb.C 12, 1 van 15.1.2001.
Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals gewijzigd bij de verdragen
inzake de toetreding van nieuwe lidstaten tot dit verdrag, Pb.L 299, 32 van 31.12.1972, Pb.L 304, 1
van 30.10.1978, Pb.L 388, 1 van 31.12.1982, Pb.L 285, 1 van 3.10.1989, Pb.C 15, 1 van 15.1.1997. Zie
de geconsolideerde versie in Pb.C 27, 1 van 26.1.1998.
Beschikking van de Raad 65/271/EEG van 13 mei 1965 met betrekking tot de harmonisatie van
bepaalde voorschriften die van invloed zijn op de mededinging in het vervoer per spoor, over de weg
en over de binnenwateren, Pb. 65, 1500 van 24.5.1965.
Besluit van de Commissie van 5 juli 1965 met betrekking tot de instelling van een paritair raadgevend
comité voor sociale vraagstukken in het vervoer over de weg, Pb. 130, 2184 van 16.7.1965.
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2.

België

Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers, BS 20
december 2016.
Voorontwerp van wet tot regeling van bepaalde aspecten tot bepaling van het recht dat van
toepassing is op de arbeidsovereenkomst van de werknemers die tewerkgesteld zijn in het kader van
een transportwerkzaamheid van 3 oktober 2016, 2016A74770.010.
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg, BS 15 juli 2014.
Ministerieel besluit van 15 juli 2014 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei
2014 betreffende het goederenvervoer over de weg, BS 15 juli 2014.
Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake de sociale zekerheid, BS 6 mei 2014
Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg, BS 18 februari 2014.
KB 29 oktober 2013 tot uitvoering van art. 337/2, §3, van de Programmawet (I) van 27 december
2006 wat betreft de aard van de arbeidsrelaties die bestaan in het kader van de uitoefening van
werkzaamheden die vallen onder het toepassingsgebied van het PSC, BS 26 november 2013.
Koninklijk Besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de verordening 561/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer, BS 11 april 2007, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 8
oktober 2012, BS 31 oktober 2012.
Wet van 25 augustus 2012 tot wijziging van de arbeidsrelatiewet, BS 11 september 2012.
Koninklijk besluit van 1 februari 2012 tot aanwijzing van de bevoegde instantie belast met de
toepassing van Verordening 1071/2009 (…), BS 14 februari 2012, Addendum, BS 2 maart 2012.
Koninklijk besluit van 10 augustus 2009, BS 20 augustus 2009.
Koninklijk Besluit van 8 mei 2007 houdende omzetting van Richtlijn 2006/22/EG, BS 10 mei 2007.
Koninklijk Besluit 14 juli 2005 houdende uitvoering van de verordening EEG 3821/85 van 20
december 1985, BS 26 juli 2005.
Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, BS 27 juli 2004.
Wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken
over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument, BS 8 april 2003.
Wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op
het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het
bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking
stellen, BS 13 maart 2002.
Wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, BS 31 augustus
2000.
615

Wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg, BS 30 juni 1999.
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992, BS 30 juli 1992.
Wet van 14 juli 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uit overeenkomst, van het Protocol en van twee Gemeenschappelijke
Verklaringen, opgemaakt te Rome op 19 juni 1980, BS 9 oktober 1987.
Wet 10 februari 1975 houdende goedkeuring van de Europese Overeenkomst nopens de
Arbeidsvoorwaarden voor de Bemanning van Motorrijtuigen in het Internationaal Vervoer over de
Weg (A.E.R.T.), Bijlage en Protocol van ondertekening, opgemaakt te Genève 1 juli 1970, BS 12 juli
1978.
Wet 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987 (hierna: de Uitzendarbeidswet). Zie
ook Wet van 28 juni 1976, BS 7 augustus 1976.
Wet van 5 december 1968 betreffende de cao’s en de paritaire comités, BS 15 januari 1969.
3.

Nederland

Verzamelwet SZW 2018, Stb. 2017, 484.
Besluit van 6 december 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de
Verzamelwet SZW 2018, Stb. 2017, 485.
Regeling wegvervoer goederen, Stcrt. 2009, 75, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2017, 15087.
Wet van 30 oktober 2008 tot wijziging van de regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen
vervoer met vrachtauto’s (Wet wegvervoer goederen), Stb. 492, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb.
2016, 376.
Wet van 26 oktober 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
uitbreiding van de aansprakelijkheid voor de voldoening van het verschuldigde loon aan de
werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de
weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg, Stb. 2016, 420.
Besluit van 28 november 2016 tot uitvoering van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie, Stb. 2016, 477.
Besluit van 14 juni 2013, houdende uitvoering van de Wet wegvervoer goederen en houdende
wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
(Besluit wegvervoer goederen), Stb. 2013, 234.
Wet van 19 mei 2011 tot vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het
Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek), Stb. 2011, 272.
Besluit van 28 juni 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Vaststellings- en
Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek, Stb. 2011, 340.
Wet van 11 mei 2000 tot vaststelling van de Wet inkomstenbelasting 2001, Stb. 2000, 215.
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Wet van 2 december 1999 tot uitvoering van de Richtlijn 96/71/EG van het Europees parlement en
van de Raad van de Europese Unie van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van
werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Wet arbeidsvoorwaarden
grensoverschrijdende arbeid), Stb. 1999, 554.
Wijzigingswet van 8 juni 1977, Stb. 354, houdende wijziging van de Wet autovervoer goederen, Stb.
1951, 342.
B. RECHTSPRAAK
1.

Europese Unie

HvJ 6 september 2018, C-527/16, ECLI:EU:C:2018:669, ‘Alpenrind e.a.’
HvJ 6 februari 2018, C-359/16, ECLI:EU:C:2018:63, ‘Altun’
HvJ 20 december 2017, C-102/16, ECLI:EU:C:2017:1012, ‘Vaditrans’
HvJ 25 oktober 2017, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, ‘Polbud’
HvJ 14 september 2017, C-168/16 (en C-169/16), ECLI:EU:C:2017:688, ‘Nogueira e.a.’
HvJ 15 juni 2017, C-249/16, ECLI:EU:C:2017:472, ‘Kareda’
HvJ 18 oktober 2016, C-153/15, ECLI:EU:C:2016:774, ‘Nikiforidis’
HvJ 28 juli 2016, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612, ‘Verein für Konsumenteninformation’
HvJ 2 juni 2016, C-438/14, ECLI:EU:C:2016:401, ‘Bogendorff von Wolffersdorff’
HvJ 21 januari 2016, C-359/14 (en C-475/14), ECLI:EU:C:2016:40, ‘ERGO Insurance en Gjensidige
Baltic’
HvJ 21 januari 2016, ECLI:EU:C:2016:30, ‘Commissie/Cyprus’
HvJ 17 november 2015, C-115/14, ECLI:EU:C:2015:760, ‘RegioPost’
HvJ 10 september 2015, C-47/14, ECLI:EU:C:2015:574, ‘Holterman’
HvJ 18 juni 2015, C-586/13, ECLI:EU:C:2015:405, ‘Martin Meat’
HvJ 12 februari 2015, C-396/13, ECLI:EU:C:2015:86, ‘Sähköalojen ammattiliitto’
HvJ 4 december 2014, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411, ‘FNV Kiem’
HvJ 23 oktober 2014, C-305/13, ECLI:EU:C:2014:2320, ‘Haeger & Schmidt’
HvJ 18 september 2014, C-549/13, ECLI:EU:C:2014:2235, ‘Bundesdruckerei’
HvJ 11 september 2014, C-91/13, ECLI:EU:C:2014:2206, ‘Essent’
HvJ 10 september 2014, C-270/13, ECLI:EU:C:2014:2185, ‘Haralambidis’
HvJ 4 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2147 , ‘API e.a.’
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HvJ 16 januari 2014, C-45/13, ECLI:EU:C:2014:7, ‘Kainz’
HvJ 14 november 2013, C-210/13, ECLI:EU:C:2013:762, ‘Glaxosmithline’
HvJ 7 november 2013, C-522.12, ECLI:EU:C:2013:711, ‘Isbir’
HvJ 17 oktober 2013, C-184/12, ECLI:EU:C:2013:663, ‘Unamar
HvJ 12 september 2013, C-64/12, ECLI:EU:C:2013:551, ‘Schlecker’
HvJ 4 oktober 2012, C-115/11, ECLI:EU:C:2012:606, ‘Format’
HvJ 12 juli 2012, C-378/10, ECLI:EU:C:2012:440, ‘Vale’
HvJ 26 april 2012, C-510/10, ECLI:EU:C:2012:244, ‘DR and TV2 Danmark’
HvJ 15 december 2011, C-384/10, ECLI:EU:C:2011:842, ‘Voogsgeerd’
HvJ 22 november 2011, C-116/11, ECLI:EU:C:2012:739, ‘Bank Handlowy en Adamiak’
HvJ 17 november 2011, C-327/10, ECLI:EU:C:2011:745, ‘Lindner’
HvJ 6 oktober 2011, C-421/10, ECLI:EU:C:2011:640, ‘Stoppelkamp’
HvJ 4 oktober 2011, C-403/08, ECLI:EU:C:2011:631, ‘Football Association Premier League’
HvJ 11 maart 2011, C-29/10, ECLI:EU:C:2011:151, ‘Koelzsch’
HvJ 10 februari 2011, C-307/09 (en C-308/09 en 309/09), ECLI:EU:C:2011:64, ‘Vicoplus’
HvJ 11 november 2010, C-232/09, EU:C:2010:674, ‘Danosa’
HvJ 6 oktober 2009, C-133/08, ECLI:EU:C:2009:617, ’Intercontainer’
HvJ 16 december 2008, C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, ‘Cartesio’
HvJ 14 oktober 2008, C-353/06, ECLI:EU:C:2008:559, ‘Grunkin Paul’
HvJ 19 juni 2008, C-319/06, ECLI:EU:C:2008:350, ‘C./Luxemburg’
HvJ 18 december 2007, C-341/05, ECLI:EU:C:2007:809, ‘Laval’
HvJ 11 december 2007, C-438/05, ECLI:EU:C:2007:772, ‘Viking’
HvJ 18 juli 2007, C-490/04, ECLI:EU:C:2007:430, ‘C./Duitsland’
HvJ 28 juni 2007, C-73/06, ECLI:EU:C:2007:397, ‘Planzer Luxembourg’
HvJ 9 september 2004, C-184/02 (en C-223/02), ECLI:EU:C:2004:497, ‘Spanje en Finland/Parlement
en Raad’
HvJ 13 januari 2004, C-256/01, ECLI:EU:C:2004:18, ‘Allonby’
HvJ 11 december 2003, C-215/01, ECLI:EU:C:2003:662, ‘Schnitzer’
618

HvJ 2 oktober 2003, C-148/02, ECLI:EU:C:2003:539, ‘Garcia Avello’
HvJ 30 september 2003, C-167/01, ECLI:EU:C:2003:512, ‘Ispire Art’
HvJ 10 april 2003, C-437/00, ECLI:EU:C:2003:219, ‘Pugliese’
HvJ 13 februari 2003, C-131/01, ECLI:EU:C:2003:96, ‘C./Italië’
HvJ 5 november 2002, C-208/00, ECLI:EU:C:2002:632, ‘Überseering’
HvJ 5 november 2002, C-466/98, ECLI:EU:C:2002:624, (Verenigd Koninkrijk), C-467/98,
ECLI:EU:C:2002:625, (Denemarken), C-468/98, ECLI:EU:C:2002:626, (Zweden), C-469/98,
ECLI:EU:C:2002:627, (Finland), C-471/98, ECLI:EU:C:2002:628 (België), C-475/98, ECLI:EU:C:2002:630,
(Oostenrijk), C-476/98, ECLI:EU:C:2002:631 (Duitsland), ‘Open Sky’
HvJ 2 juli 2002, C-115/00, ECLI:EU:C:2002:409, ‘Hoves Internationaler Transport-Service’
HvJ 27 februari 2002, C-37/00, ECLI:EU:C:2002:122, ‘Weber’
HvJ 24 januari 2002, C-164/99, ECLI:EU:C:2002:40, ‘Portugaia’
HvJ 25 oktober 2001, C-49/98 (en C-50/98, 52/98 tot 54/98 en 68/98 tot 71/98), ECLI:EU:C:2001:564,
‘Finalarte’
HvJ 15 maart 2001, C-165/98, ECLI:EU:C:2001:162, ‘Mazzoleni’
HvJ 9 november 2000, C-381/98, ECLI:EU:C:2000:605, ‘Ingmar’
HvJ 9 november 2000, C-404/98, ECLI:EU:C:2000:607, ‘Plum’
HvJ 10 januari 2000, C-202/97, ECLI:EU:C:2000:75, ‘Fitzwilliam’
HvJ 23 november 1999, C-369/96 (en C-376/96), ECLI:EU:C:1999:575, ‘Arblade’
HvJ 9 maart 1999, C-212/97, ECLI:EU:C:1999:126, ‘Centros’
HvJ 18 juni 1998, C-266/96, ECLI:EU:C:1998:306, ‘Corsica Ferries II’
HvJ 12 mei 1998, C-85/96, ECLI:EU:C:1998:217, ‘Martinez Sala’
HvJ 9 januari 1997, C-383/95, ECLI:EU:C:1997:7, ‘Rutten’
HvJ 28 maart 1996, C-272/94, ECLI:EU:C:1996:147, ‘Guiot’
HvJ 15 december 1995, C-415/93, ECLI:EU:C:1995:463, ‘Bosman’
HvJ 30 november 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, ‘Gebhard’
HvJ 9 augustus 1994, C-43/93, ECLI:EU:C:1994:310, ‘Vander Elst’
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