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VOORWOORD

Marna, wat ga jij doen? Vroeg mijn zoontje iedere ochtend. Tja, hoe leg je aan
een tweejarige uit dat het schrijven van een proefschrift ook heel hard werken
is, ook al ga je niet iedere dag in mantelpak de deur uit.

Ik weet nu dat het schrijven van een proefschrift beslist geen aanrader is
wanneer je gezin nog in de kinderschoenen staat. Alleen de wetenschap dat aan
alles een eind komt heeft mij in de eindfase nog op de been kunnen houden.
Het kost amper moeite te bedenken dat het schrijven van een proefschrift een
eenzame bezigheid is, die zich voor een belangrijk deel op stoffige zolderkamer-
tjes afspeelt. Zo ook in dit geval. Toch had dit boek niet tot stand kunnen komen
zonder de hulp van anderen. Ik denk daarbij allereerst aan mijn promotor Antoine
Jacobs, die niet alleen het stimuleren en meedenken voor zijn rekening nam en
mij een hoge mate van vrijheid liet, maar bij tijd en wijle ook de faciliteiten
schiep om de vaart in het onderzoek te houden. Daarnaast ben ik dank
verschuldigd aan mw. Ann Musters, die in een eindsprintje het "camera-ready"-
maken van het manuscript voor haar rekening nam. Dan waren er nog de
supporters langs de zijlijn. Hun oprechte belangstelling heb ik zeer gewaardeerd.
Ik denk daarbij onder andere met een warm hart terug aan mijn oud-collega's
van de vakgroep Personeelwetenschappen met wie ik heel wat promotie-lief
en leed heb gedeeld. Ook degenen die de moeite hebben genomen om (een deel
van) mijn manuscript in een eerder stadium door te nemen en te bekritiseren,
ben ik zeer erkentelijk.

Nu het boek af is, hoop ik weer terug te keren naar het aardse bestaan. Naar

Koen bijvoorbeeld, in de hoop dat we het getouwtrek om tijd achter ons kunnen
laten. Of naar mijn kinderen, in wiens ogen een "dokter" pleisters plakt en prikjes
geeft en die een dagje Efteling prefereren boven de promotie van hun moeder.
Ik draag dit boek op aan mijn kinderen, niet zozeer omdat ik in de veronderstel-
ling leef dat zij zo onder mijn promotieperikelen hebben geleden, maar simpelweg
omdat zij mij zo lief zijn.

Tilburg, juni 2000.
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1        INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

1           Inleiding

Werknemer X treedt in  1966 in dienst bij een Amerikaans concern, waarvan
de moeder gevestigd is te New York. X heeft de Nederlandse nationaliteit. Na
een aantal jaren op verschillende plaatsen in de wereld te hebben gewerkt, keert

X terug naar zijn vaderland om vervolgens als directeur bij de Nederlandse
dochter in dienst te treden. Enkele jaren later wordt X voor een jaar naar het
hoofdkantoor te New York gedetacheerd. Bij zijn terugkeer in Nederland wordt
hem de functie van 'Manager Banking Europe; toegekend met als standplaats

Amsterdam. Gedurende de gehele periode dat X bij het Amerikaanse concern
in dienst is krijgt hij zijn salaris in Amerikaanse dollars uitbetaald. X ontvangt
zijn instructies van de Amerikaanse moedermaatschappij aan welke hij ook
rapporteert.

In 1999 wordt X ontslagen.
Uit de bovenstaande casus blijkt dat internationale arbeidsverhoudingen

binnen concernverband tot talloze vragen kunnen leiden. In de eerste plaats kan

gedacht worden aan de rechterlijke bevoegdheid bij internationale arbeidsover-

eenkomsten? Dient de werknemer in het hierboven beschreven geval zijn zaak
aan de Nederlandse rechter of de Amerikaanse rechter voor te leggen wanneer
hij van mening is dat hij ten onrechte is ontslagen? Vervolgens doet zich de vraag

voor welk recht op een dergelijke internationale arbeidsovereenkomst van

toepassing is? In de bovenstaande casus zal naar alle waarschijnlijkheid ofwel
het Amerikaanse ofwel het Nederlandse recht van toepassing zijn. Maar het is

ook mogelijk dat partijen nog een andere rechtskeuze hebben gemaakt. Hoe heeft

de ondernemingsoverschrijdende werknemersinzet in juridische zin gestalte

gekregen? Wie kan als werkgever worden aangemerkt en wie is bevoegd de
werknemer te ontslaan? Hoe zit het met opgebouwde ancienniteitsrechten? Welke

opzegtermijn dient in acht te worden genomen en hoe dienen de bij het concern

doorgebrachte dienstjaren bij de vaststelling van een eventuele ontslagvergoeding
verrekend te worden. Tot slot zou men zich kunnen afvragen of het concernlid-

maatschap van de betrokken partijen nog op deze zaak van invloed is.

1



1    INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Grensoverschrijdende werknemersmobiliteit heeft tot gevolg dat de
arbeidsovereenkomst in een internationaal perspectief komt te staan. De
internationalisering van de arbeidsrelatie kan er toe leiden dat er wijzigingen
optreden in het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke rechtssysteem en de
ter zake bevoegde rechter.

De modaliteiten die organisaties gebruiken om hun intra-concernmobiliteit
vorm te geven zijn uiteenlopend en varieren van constructies waarbij het
dienstverbandtijdens de buitenlandplaatsing wordt aangehouden totconstructies
waarbij de band tussen de werkgever en de werknemer geheel wordt verbroken.
De meest belangrijke varianten zullen in paragraaf 6  van dit hoofdstuk kort
worden toegelicht om vervolgens in hoofdstuk 4 uitvoerig te worden besproken.

De arbeidsrechtelijke problematiek die samenhangt met de vormgeving
van intra-concernmobiliteit is een direct gevolg van het feit dat het concern in
juridisch opzicht geen eenheid vormt maar bestaat uit een samenstel van
ondernemingen.' De rechtspositie van de werknemerdie binnen een concernver-
band werkzaam is kan daardoor aanzienlijk verschillen van die van een
werknemer binnen een enkelvoudige ondememing.2 Dit geldt vooral voor het
hogere personeel dat functioneel geacht wordt dienstbaar te zijn aan de groep
als geheel, maar juridisch gezien slechts een dienstverband heeft met Mn van
de afzonderlijke vennootschappen van het concern. Tijdens hun loopbaan zouden
deze werknemers achtereenvolgens voor verschillende concernmaatschappijen
werkzaam kunnen zijn. Het is echterniet onwaarschijnlijk dat zij daarbij relaties
met andere concernonderdelen blijven onderhouden.3 In de beleving van deze
werknemers vormt de intra-concernverplaatsing vaak maar een ceasuur in hun
loopbaan, die minder nadrukkelijk is wanneer de eenheid binnen het concern
sterk is. In juridisch opzicht doen zich echter een aantal ontwikkelingen voor
waarvan zowel werknemer als de werkgever zich vaak niet, of niet voldoende
bewust zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de arbeidsovereenkomst geen gelijke
tred houdt met de ontwikkelingen die zich in de loopbaan van de werknemer
voordoen:

Intra-concernmobiliteit beperkt zich vaak niet tot het Nederlandse
grondgebied. In een aantal gevallen is de mobiliteit grensoverschrijdend. Deze
grensoverschrijdende werknemersinzet is een gevolg van de toenemende
internationalisering mede ten gevolge van de totstandkoming van de Europese
Unie en het daarmee gepaard gaande vrije werknemersverkeer. Uit onderzoek
is gebleken dat multinationale ondernemingen wereldwijd de belangrijkste

1        P. Hanau en U. Wackerbarth, 'Das Arbeitsrecht in der Holding; in: Holding Handbuch,M.
Lutter (red.), Keulen: OVS Verlag,  1998, G  l.

2     A. Junker, internationales Arbeits recht im Konzern, Tubingen: Mohr, 1992, p. 35.
3       C.J.J. van Maanen, intra-concernoverplaatsing van werknemers', De NK 57/5, p. 79.
4       G. Lyon-Caen, J. Pdlissier, Droit du Travail. Paris: Dalloz, 1988, nr. 97.
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werkgevers vormen.5 Verwacht wordt dat deze tendens zich als gevolg van de
toenemende multinationalisatie in de toekomst verder voort zal zetten. Het is

aannemelijk dat de grensoverschrijdende inzet van de werknemers die werkzaam
zijn voor dergelijke concerns eveneens zal toenemen. Daarmee is tegelijkertijd
de relevantie van dit onderzoek geschetst. Een dergelijke buitenlandse
tewerkstelling vindt overigens niet alleen plaats door grote multinationals. Ook
kleinere bedrijven sturen hun werknemers steeds vaker dan voorheen naar het
buitenland.

Het tewerkstellen van een werknemer in een ander land dan het land waar

deze gewoonlijk zijn arbeid verricht, betitelen we doorgaans met de term
"uitzending". Een ander daarmee samenhangend begrip is "expatriate". Dit is
een aan de praktijk ontleende term die wordt gebruikt voor de werknemer die
in het kader van zijn werkzaamheden en op verzoek van zijn werkgever naar
het buitenland wordt uitgezonden.

Probleemstelling
De juridische positie van de uitgezonden werknemer 'raakt' verschillende

rechtsgebieden zoals het (internationale) bevoegdheids-, privaat- en arbeidsrecht
en het concernrecht. Deze rechtsgebieden staan niet op zichzelf, doch beYnvloe-

den elkaar over en weer wanneer het erom gaat een omschrijving te geven van
de juridische positie van de uitgezonden werknemer. Om terug te komen op
het aan het begin van dit hoofdstuk gegeven voorbeeld: maakt het voor het

toepasselijke recht nog verschil uit of de werknemer gedurende zijn detachering
naar New York al dan niet een dienstverband met de Nederlandse dochter
aanhoudt? Is het gegeven dat de dochtermaatschappij in de Verenigde Staten

is gevestigd en dat de werknemer zijn instructies van deze maatschappij ontvangt
en zijn salaris in dollars krijgt uitbetaald hierop nog van invloed? Stel dat de
werknemer wordt ontslagen omdat de Nederlandse dochter in financiele

problemen verkeert, kan de werknemer dan recht doen gelden op een functie

bij het hoofdkantoor of een ander aan het concern gelieerd onderdeel? Is het

concernlidmaatschap nog van invloed op de duur van de opzegtermijn of de
hoogte van de schadevergoeding wanneer blijkt dat een ontslag onvermijdelijk
is? Maakt het voor het uiteindelijke resultaat van een eventuele procedure nog
verschil uit of de werknemer de zaak aan de rechter te New York  of de
Nederlandse rechter voorlegt?

Welnu, in dit boek wordt een beschrijving gegeven van een aantal juridische
issues die inherent zijn aan het internationaal uitzenden van werknemers binnen

5   G Eser, Arbeitsrecht im multinationalen Unternehmen. Frankfurt am Main: Peter Lang, p
16,23 en 24; A.T.J.M. Jacobs,'De arbeidsovereenkomst in het NBW', NJB, 2 september 1994,
p. 1043.
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concernverband alsmede de problemen die daarmee gepaard gaan. Waar mogelijk
zal tevens worden getracht om oplossingen voor de aangetroffen problemen
aan te dragen.

Centraal in het boek staat steeds de vraag naar de rechtspositie van de
internationaal mobiele werknemer binnen concernverband.

Beperking
Het onderzoek beperkt zich tot een aantal arbeidsrechtelijke problemen die
kenmerkend zijn voor internationale uitzendingen binnen concernverband. Gelet
op de sporadische literatuur met betrekking tot de centrale thematiek kan gerust
worden gesproken van een braakliggend terrein dat nodig bebouwing behoeft.

Ofschoon de juridische positie van de uitgezonden werknemer behalve
door de eerder vermelde rechtsgebieden ook beinvloed wordt door het sociale
zekerheidsrecht en het fiscaal recht, zullen deze rechtsgebieden hier buiten
beschouwing worden gelaten. Een uitbreiding van deze schets tot het sociale
zekerheidsrecht en het fiscale recht zou te veelomvattend worden. Bovendien
bestaat binnen deze rechtsterreinen inmiddels al de nodige wet- en regelgeving
die mede tot doel hebben de uitzendproblematiek te reguleren.

Opbouw hoofdstuk
In par. 2 zal allereerst kort worden ingegaan op de redenen die ten grondslag
liggen aan de grensoverschrijdende intra-concernmobiliteit om vervolgens in
par. 3 de factoren die de uitzending beYnvloeden weer te geven. In de daaropvol-
gende paragraaf, par. 4, zullen de arbeidsvoorwaardelijke condities worden
besproken waaronder uitzendingen doorgaans plaatsvinden. De paragrafen 5
en 6 hebben eveneens een inleidend karakter doch dienen tevens als introductie
op de in dit boek te behandelen thematiek. In par. 5 wordt zeer beknopt de
relevantie van het internationale bevoegdheids- en arbeidsrecht geschetst. In
par. 6 tenslotte volgt een korte weergave van de meest gehanteerde mobiliteits-
constructies.

2            Redenen voor uitzending c.q. intra concernmobiliteit

De redenen waarom bedrijven voor het uitzenden van personeel kiezen zijn
uiteenlopend. Klassiek is de situatie waarbij het lokale personeel niet voldoet
aan de eisen voor uitoefening van een bepaalde taak of functie. In dat geval is
uitzending van personeel naar het buitenland noodzakelijk. In het tekort aan
kennis of bekwaamheden op de lokale arbeidsmarkt kan dan door middel van

4
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een uitgezonden werknemer worden voorzien: In de meeste gevallen betreft
het specialisten op een bepaald terrein. Ofschoon dit lange tijd 6dn van de
belangrijkste, zo niet da belangrijkste reden is geweest om personeel uit te
zenden, bespeuren we de laatste decennia een duidelijke afname in het aantal

uitzendingen dat plaats vindt wegens gebrek aan gekwalificeerd lokaal personeel;
in (voormalige) ontwikkelingslanden treft men thans als gevolg van de verbeterde

scholingsmogelijkheden steeds vaker voldoende gekwalificeerd personeel aan.
Deze lokale werknemers zijn niet alleen voldoende gekwalificeerd, ze hebben

bovendien als pr6 dat ze taal spreken en zich kunnen inleven in de cultuur van
het land. De inzet van lokaal personeel wordt door de lokale autoriteiten vaak
ondersteund door 'national controls' zoals verblijfs- en werkvergunningen, die
de inzet van buitenlands personeel moeten beperken.

Het ontwikkelen of uitbreiden van buitenlandse activiteiten en het opzetten
van een nieuwe onderneming in het land van uitzending vormden tot dusverre
veel voorkomende redenen om personeel uit te zenden. Daarnaast wordt ook
van expatriates gebruik gemaakt om vanuit het hoofdkantoor controle uit te
oefenen over de buitenlandse activiteiten, representatie van het hoofdkantoor
in het gastland en het opbouwen van internationale contacten en netwerken.7

De laatste jaren zien we als gevolg van de toenemende multinationalisatie
een groeiende tendens waarbij werknemers om redenen van management

development worden uitgezonden. De buitenlandplaatsing is dan bedoeld om
de werknemer een internationaal georienteerde manier van denken en doen aan

te leren door het opdoen van internationale ervaring.H Uitzending heeft dan als
doel om een groep werknemers te formeren die tot internationale mobiliteit bereid

6         J.S. Black, H.B. Gregersen, M.E. Mendenhall, Global assignments, Succesfully expatriating
and repatriating international managers, San Francisco: Jossey-Bass, 1992, p. 4; C. Brewster,
The management cd'expatriates.  Issues in human Resource  Management.MonographS,londen:
Cranfield School of Management, 1991, p. 27.

7             L.  Holl,  'Medewerkers in den vreemde', Perscineelsbeleid 30/1994, nr. 11, p. 63; C. Brewster,
1991, p. 27-33.
Uitzending om voormelde redenen zal leiden tot een eenrichtingsverkeer van de moedermaat-

schappij naar de buitenlandse vestigingen. Dit gaat doorgaans gepaard met de inzet van

zogenaamde Parent-country nationals (PCN's) en -wanneer het zeer specialistische functies
betreft- Third-country nationals (TCN's). PCN's zijn werknemers met de nationaliteit van het
thuisland. Het voordeel van de inzet van  PCN's is dat zij vertrouwd  zijn met de doelstellingen
en het beleid van de onderneming. Zij kunnen gemakkelijk communiceren met het hoofdkantoor
en beschikken doorga:Ins over grotere technische en management kwaliteiten dan de lokale
werknemers. TCN's hebben noch de nationaliteit van het thuisland, noch de nationaliteit van
het land van uitzending b.v. een Nederlander die voor een Amerikaanse onderneming in Nigeria
werkt. Op hen wordt vaak een beroep gedaan bij een mondiale schaarste aan begaafd
management en in het kader van de toenemende internationalisering van het management. Door
de regelmatige internationale inzet van deze werknemers, ontwikkelen zij een schat aan
internationale ervaring. De identificatie  van  de  TCN's  met de nationale belangen  van  hun
arbeidsplaats blijft beperkt. Daar staat tegenover dat TCN's vaak minder goed ingevoerd zijn

de cultuur en de gang van zaken bij het hoofdkantoor.
8      L. Holl, 1994, p. 63; C. Brewster, 1991, p. 27; J.S. Black, H.B. Gregersen, 1992, p. 4
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is, en in staat is om succesvol in verscheidene landen en met inachtneming van
verschillende culturele patronen te opereren. Op deze wijze wordt de zogenaamde
Euro-manager of global manager gecreeerd. In veel gevallen wordt de
internationale uitzending als een noodzakelijke voorwaarde gezien om door te
kunnen groeien naar een top-positie binnen een multinational.

Verwacht wordt dat het aantal uitzendingen als gevolg van de toenemende
globalisering en de veranderde doelstelling zoals de buitenlandplaatsing in het
kader van management development en de meer project-giforienteerde
grensoverschrijdende tewerkstelling, zal toenemen.9 Binnen Europa zal deze
toename niet alleen gestalte krijgen in de vorm van expatriates, maar ook in de
vorm van de eerder vermelde Euro-managers. Deze Euro-managers zijn een
gevolg van de Europese eenwording. Het werkveld van deze laatste categorie
werknemers beslaat meerdere (Europese) landen. In veel gevallen worden de
werkzaamheden evenwel verricht vanuit een vaste standplaats.

10

Internationale uitzending is overigens niet altijd nodig. In een aantal
gevallen kan (beter) gebruik worden gemaakt van lokaal personeel. Het lokale
personeel is niet alleen goedkoper, maar ook beter ingewijd in de cultuur en
de gebruiken van een bepaald land. Andere factoren die er toe leiden dat vaker
dan voorheen wordt gekozen voor een lokale werknemer zijn het gestegen
opleidings- en ervaringsniveau van de lokale werknemers.

Het is niet altijd gemakkelijk om geschikte en bereidwillige kandidaten
te vinden. Voor de bereidheid om naar het buitenland te gaan zal de uitgezonden
werknemer een tegenprestatie willen zien. Het arbeidsvoorwaardenpakket zal
daarom ruimer zijn dan het pakket van een niet-uitgezonden werknemer. Naast
compensaties voor persoonlijke ongemakken of ontberingen, zullen ook bepaalde
kosten zoals reiskosten, verhuiskosten, kosten voor huishoudelijk personeel,
representatiekosten, inschrijfgeld voor scholen e.d. voor vergoeding in
aanmerking komen. De hoge kosten die gepaard gaan met internationale
uitzendingen vormen dan ook een van de belangrijkste struikelblokken bij de
internationale inzet van werknemers. Daarom zal de keuze tussen de inzet van
lokaal of uitgezonden personeel mede bepaald worden door een vooraf te maken
kosten/baten-analyse. Daarbij dient men zich te realiseren dat niet iedere
uitzending even succesvol is. In een aantal gevallen mondt de uitzending uit
een voortijdige terugkeer. Daarnaast kennen we natuurlijk ook situaties die niet
leiden tot een voortijdige terugkeer, maar waarbij de uitgezonden medewerker
te kort schiet in zijn prestaties en/of de uitvoering van zijn werk. Ook in die
gevallen zou men kunnen spreken van een mislukte buitenlandplaatsing gelet
op de schade die dit aan het bedrijf toebrengt. Andere faalfactoren zijn

9          Coopers & Lybrand, Survey on internaticinal emplciyment  1997.  Benelux and Sweden. p. 9.
10    Coopers, 1997, p. 9.

6



INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING      1

bijvoorbeeld een gebrek aan flexibiliteit en emotionele stabiliteit, het onvermogen

om te gaan met een grotere verantwoordelijkheid die de uitzending met zich
mee brengt, of een gebrek aan motivatie of competentie. Ook factoren die in
de privt-sfeer liggen kunnen de aanleiding tot een minder succesvolle

buitenlandplaatsing vormen. Toch zijn mislukkingen niet altijd aan de werknemer

te wijten.
Maar er zijn ook oorzaken die de werkgever aan te rekenen zijn. Zo is er

van een goede voorbereiding van de werknemer op zijn werkzaamheden in het

buitenland vaak nauwelijks sprake. Lang niet alle bedrijven beschikken over
een doorwrocht uitzendbeleid. De tijd tussen de selectie van de kandidaat en
de uitzending is in veel gevallen te kort" en ook de selectie zelf laat vaak te
wensen over.12 Door de toegenomen afstand tussen de lokale onderneming en

het land van herkomst, wordt de communicatie en het bieden van ondersteuning
door de uitzendende organisatie moeilijker. Daarnaast is het evident dat er

cultuurverschillen zijn, 66k wanneer de uitzending zich beperkt tot Europese
landen. Deze verschillen uiten zich bijvoorbeeld in een andere manier van
leidinggeven of samenwerken. Vaak wordt de werknemer terughoudend en
moeizaam geaccepteerd. Ook kan er sprake zijn van een schijnbaar falen

bijvoorbeeld als gevolg van de ondememingsstrategie. Stel dat een internationaal

opererend concern besluit om de concurrentie met andere bedrijven met
soortgelijke producten aan te pakken door een scherpe prijsstelling op de
thuismarkt van die concurrenten. De gekozen strategie kan tot gevolg hebben

dat dochtermaatschappijen die opereren op een dergelijke, concurrerende
thuismarkt daardoor in de problemen komen. Is het dan redelijk om in het licht
van een eventuele ontslagkwestie een uitgezonden manager af te rekenen op
de dalende winstmarges en te stellen dat hij slecht functioneert?13

3            Factoren die de regulering van de uitzending beinvioeden

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de juridische
regulering van internationale uitzending zoals de aard van de werkzaamheden,
de intentie van de betrokken partijen, het land van tewerkstelling, de juridische
identiteit van debuitenlandse ondernemingen de vennootschapsrechtelijkeband

11       M. Janssens en J.M Hiltrop, 'Beheer van "expatriates" in multinationale ondernemingen',
TUdschrqt voor economie en management,  Vol.  XXXV,  4,   1990,  p.  320; L.  Holl,  1994,  p.  66.

12        H. De Cieri, P.J. Dowling en K.F. Taylor, 'The psychological impact of expatriate relocation
on partners'. The  international j<,urnal  of Human  Rewurce  Management, 2,3 december  \991,

p. 382.
13 A.W.K. Harzing. 'Internationaal personeelsbeleid'. MTA. afl. 32, 1994, 11.1.4.1., p. 109.
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tussen de concemonderdelen onderling. 14 Naast de hier genoemde factoren vormt
de duur15 van de uitzending'666n  van de belangrijkste 17, zo niet h  belangrijkste,
aanknopingspunt bij de contractuele vormgeving van de internationale uitzending.
De relevantie van deze factoren zal hieronder kort worden toegelicht.

Het is evident dat fiscale aspecten (salary-split'R) of factoren gelegen in
het sociale zekerheidsrecht ook een belangrijke rol kunnen spelen bij de keuze
voor een bepaalde uitzendconstructie." Toch zullen deze laatste factoren hier,
gelet op het specialistische karakter en gegeven het feit dat over deze factoren
al veel informatie beschikbaar is, buiten beschouwing worden gelaten.

3.1 Aard van de arbeid

Bij de invloed van de aard van de arbeid valt bijvoorbeeld te denken aan het
onderscheid tussen een montagearbeider en een manager die beiden ten behoeve
van de moedermaatschappij  bij de dochter wordt ingezet. Aannemelijk is dat
de inzet van de manager die als taak heeft de moedermaatschappij te represente-
ren een nauwere band met de moedermaatschappij vereist, dan de monta-
gearbeider die zijn specialistische opdracht onafhankelijk en zelfstandig kan
uitvoeren.20 Het verschil in taakstelling kan er -gelet op de voormelde
voorbeelden- ook toe leiden dat met de manager een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd wordt aangegaan op basis waarvan de werknemer vervolgens
naar de verschillende dochtermaatschappijen wordt uitgezonden. De inzet van
de montagearbeider leent zich ook voor een meer projectmatige aanpak, waarbij
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan volstaan.

14          V . Oberklus, Die rechtlich€ Beziehungen des zu einem Tochterunternehmen im Ausland entsand-
ten Mitarbeiters zum Stammunternehmen. Pfaffenweiler 1991, p. 6.

15 Vgl. Bijvoorbeeld art. 6 lid 2 sub a EVO-verdrag.
16 Onder uitzending verstaan we in dit kader de situatie waarbij een werknemer zich in opdracht

van zijn (oorspronkelijke) werkgever naar het buitenland begeeft om aldaar werkzaamheden
te verrichten, hetzij voor de uitzendende, hetzij voor de ontvangende werkgever, danwel voor
beiden.

17 A.M.C.C. Tubbing, /nternationale aspecten arbeids- en uitzendovereenkomsten, in: B. Wessels
(red.), Contracteren in de internationale praktijk, Deventer: Kluwer, 1994, p. 410; E. J.A.
Levolger, internationate uitzending (doctoraalscriptie KUB Tilburg) 1995, p. 27-31; H.J.
BronsgeestenP.M.J.Schoenmaeckers, Detachering/uitzending voorkingereduur, in: Handboek
buitenlanders werkzaam in Nederland (losbl.), A.G.M. Hoogeveen e.a. (red.), Samsom: Alphen
aan den Rijn, B 1020-5.

18          Bij een 'salary-split' wordt het salaris van de werknemer gesplitst over twee dienstbetrekkingen.
Dit kan belastingtechnisch voordelig zijn voor de werknemer.

19      Zie ook: 0. Kikkert,'Uitzending naar het buitenland. Een methodische voorbereiding', MTA
(losbl.), afl. l l, I.7.6.1.-107.

20    V. Oberklus, 1991, p. 11.
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3.2 Plaats van tewerkstelling

De condities waaronder de uitzending plaats vindt worden vaak beinvloedt door

de locatie. New York, Londen en Parijs bijvoorbeeld zijn relatief dure steden.

Het niveau van het levensonderhoud van het land of de plaats waar de werknemer

te werk wordt gesteld zal daarom worden verdisconteerd in hoogte van de

uitzendvergoedingen. Ook andere lokale factoren kunnen van invloed zijn. Zo
valtbij voorbeeld te denken aan extreme klimatologische omstandigheden. Deze
zullen bijvoorbeeld niet alleen leiden tot een financiale compensatie van het

ongemak, maar tevens tot gevolg hebben dat de uitzending niet langer dan strikt

noodzakelijk zal duren.
Ligt de plaats van tewerkstelling op reisafstand dan kan worden volstaan

met meerdere korte buitenlandverblijven, waarbij de werknemerregelmatignaar
zijn eigen woonplaats terugkeert. Ligt de plaats van tewerkstelling verder weg,

dan is een dergelijke oplossing niet mogelijk en moet de werknemer, al dan niet

met zijn gehele gezin verhuizen. Dit laatste vergt een daarop toegesneden

aanpassing van de arbeidsovereenkomst.
Het land of de plaats waar de werknemer te werk wordt gesteld kan voorts

van invloed zijn op het toepasselijke recht en/of de bevoegde rechter. Zo kan

de kwaliteit van het arbeidsrecht elders, bijvoorbeeld Nigeria, een reden zijn

om de werknemer niet op een Nigeriaans lokaal contract te plaatsen. Is het lokale

arbeidsrecht van een vergelijkbaar niveau dan het Nederlandse of zelfs beter,

dan vormt het land van uitzending op zichzeggeen reden om geen lokaal contract

te overwegen.

13 Aard van de buitenlandse vestiging en de mate van samenhang

tussen de verschillende concernonderdelen

Bij de aard van de buitenlandse vestiging valt bijvoorbeeld te denken aan het

onderscheid tussen een filiaal, kantoor of agentschap en een moeder-, dochter-

of zusteronderneming. Is de buitenlandse vestiging geen zelfstandige vennoot-

schap, maar betreft het slechts een filiaal, kantoor of agentschap, dan is het

bijvoorbeeld niet mogelijk dat de uitgezonden werknemer door de buitenlandse
21

vestiging in dienst wordt genomen.
Ook de mate waarin de verschillende concernonderdelen met elkaar

samenhangen kan -indirect- van invloed zijn op de rechtspositie van de betrokken

werknemer.22 Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verschil tussen

21     V. Oberklus, 1991, p. 12.
22    V. Oberklus, 1991. p. 14.
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een gecentraliseerd en een gedecentraliseerd concern. Bij een gecentraliseerd
concern wordt vaak een concernwijd personeelsbeleid ontwikkeld, dat tevens
een concernwijd uitzendbeleid omvat. 23

3.4 Duur van de uitzending

Voor de juridische constructie van de uitzending wordt vooral aangesloten bij
de duur van de uitzending. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen
kortdurende, middellange en langdurige buitenlandverblijven. Overeenstemming
omtrent hetgeen als korte, middellange of lange termijn dient te worden
aangemerkt, bestaat overigens niet. Toch zal de opdeling in kort, middellang
en (nagenoeg) permanent hier kort worden toegelicht, aangezien er een duidelijk
verband bestaat tussen de termijn waarvoor de werknemer naar het buitenland
wordt uitgezonden en de gekozen constructie.

De benaming van de zich in termijn onderscheidende buitenlandverblijven
is zowel in theorie als in de praktijk heel verschillend. Voor de goede orde is
het van belang er op te wijzen dat de hier gehanteerde begrippen in hoofdzaak
aan de praktijk zijn ontleend. Om de internationale mobiliteit binnen concernver-
band aan te duiden worden termen zoals dienstreis, detachering, uitzending,
expatriation, internationale transfer, terbeschikkingstellingetc. benut. Ofschoon
deze termen naast elkaar en door elkaar heen worden gebruikt, vormen ze geen
eenduidige begrippen.

24

3.4.1 Kortdurende buitenlandverblijven

Onderkortdurende buitenlandverblijven worden internationale tewerkstellingen
verstaan met een maximale duur van Mn A twee jaar. Deze worden meestal met
de term 'dienstreis' of 'detachering' aangeduid.

Duurt het verblijf in het buitenland slechts enkele dagen of enkele weken
dan spreken we meestal van een dienstreis.25 Van een dergelijke kortstondige

23     Zie ook hoofdstuk 8.
24 A.M.C.C. Tubbing. 1994, p. 410; G. Lyon-Caen en A. Lyon-Caen, Droit social international

et europeen. Pwis Dalloz, 1991, nr. 20; E.J.A. Levolger, 1995, p. 27-31,0.A.M. Fisscher,
H. Middel, R.H.W. Vinke, Uitzenden naarhet buiten/and, HRM Thema-cahier, nr. 9, Deventer:
Kluwer,   1990,  p   7,  Zie  ook: C Brewster,  1991,  p.  18-20; H,J. Bronsgeest  en  PJ.M,
Schoenmaeckers, december 1993, B 1020-1-8, C. Windbichler,  'Arbeitnehmermobilitat im
Konzern', RdA 1988, p. 96; Vgl. 1. Vacant, L'Employeur, Pans: Sirey, 1979, nr. 17; Oberklus,
1991,  p.  6, M. Moreau,'  1.£  ditachement des travailleurs effectuant une prestation de services
dans l'Union europtenne', J. D,/., 1996, nr. 4, p, 893; C. Pizzio-Delaporte,'La situation du
salarie mobilie dans le groupe de dimension communautaire', Dr. Soc., 1994, p. 914.25     V. Oberklus, 1991, p. 7; E.J.A Levolger, 1995. p. 30.
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buitenlandplaatsing wordt gebruik gemaakt om te onderhandelen, seminars bij

te wonen, kennis uit te wisselen, overleg op internationaal niveau te voeren,
internationale trainingen bij te wonen etc. De bedoeling van een dienstreis is

26
om een deel van de werkzaamheden tijdelijk in het buitenland te voltooien.
In de lucht- of zeevaart27 treffen we een soortgelijke juridische structuur aan.

Daar is als het ware sprake van een continue aaneenschakeling van afzonderlijke
dienstreizen.

Bij dienstreizen wordt buiten de gebruikelijke reis- en verblijfkostenvergoe-

dingen geen extra compensaties toegekend. Contractueel verandert er niets. Een

aantal dienstreizen achter elkaar kan daarom vanuit financieel oogpunt aantrekke-

lijker zijn voor de werkgever dan een permanente internationale overplaatsing.
28

Varieert de buitenlandplaatsingen van enkele weken tot 66n A twee jaar
dan  spreken we eerder  van een 'detachering'.29 De reden om personeel  te

detacheren wordt vaak ingegeven door de behoefte om bepaalde kennis te
externaliseren ten behoeve van een andere werkgever die deze kennis niet in

huis heeft30, het begeleiden van een project of het uitvoeren van tijdelijke
werkzaamheden 31, het opzetten van een nieuwe buitenlandse organisatie, etc..

in de meeste gevallen is het detacheren geen op zichzelf staand doel. 32

De termen 'dienstreis' en 'detachering' kunnen elkaar overlappen waar

het gaat om de samenhang met bepaalde termijnen. Sommige organisaties spreken

bijvoorbeeld nog steeds van een dienstreis wanneer de buitenlandplaatsing al
drie maanden duurt. Verondersteld mag worden dat de werknemer bij een dienst-

reis, in tegenstelling tot de detachering, echter niet de bedoeling heeft om zich
in het buitenland te vestigen en daar te leven. Het onderscheid blijft echter vaag.

33

Kenmerkend voor korte buitenlandverblijven is dat de band met de
werkgever tijdens de buitenlandplaatsing wordt aangehouden. Alleen de plaats
waar de werknemer zijn werkzaamheden uitoefent wijzigt; de formele werkgever
blijft hetzelfde.34 De korte duur van het verblijf in het buitenland maakt een

26     V, Oberklus, 1991, p. 7.
27      G. Lyon-Caen en A. Lyon-Caen, 1991, nr. 21.
28 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p. 410.
29 Door Fisscher e.a., 1990, p. 7 worden buitenlandverblijven met een maximale duur van edn

jaar als dienstreis beschouwd. Deze opvatting vinden we in de praktijk echter niet terug,
30     M. Danti-Juan, 1985, p. 835.
31      H.J. Bronsgeest en P.M.J. Schoenmaeckers, 1995, B 1020-5.
32      M. Danti-Juan, "LE ddtachement d'un travailleur aupras d'une autre entreprise", Dr. Soc., nr.

12,1985, p. 837, A.M.C.C. Tubbing, 1994, p. 412.
33     Zie ook: Besluit van 17 oktober 1985, nr. 125, PB EG 7 juni  1986, nr.  C. 141, waarbij aan

ondernemingen die werknemers uitzenden voor minder dan drie maanden, de mogelijkheid
wordt geboden om een standaard-detacheringsverklaring te verkrijgen. Op basis van deze
verklaring kan de werknemer tijdens zijn uitzending blijven participeren aan het sociaal

verzekeringsrechtelijke systeem van zijn woonland.
34          G. Lyon-Caen en A. Lyon-Caen, 1991, nr. 21; H.J. Bronsgeest en P.M.J. Schoenmaeckers,  1995,

B 1020-5, Vergelijk: Pres. Rb. Breda, 26 augustus 1983, KG 1983,299.

11



1    INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

verandering in de relatie tussen de werkgever en de werknemer overbodig en
ongewenst. In feite blijft de arbeidsrechtelijke positie van de werknemer onveran-
derd voortbestaan.35 De werknemer zal tijdens de tewerkstelling in het buitenland
in principe aan het gezag van zijn eigen werkgever onderworpen blijven. Dit
betekent ook dat de werknemer aan zijn eigen werkgever blijft rapporteren. Van
een werkgeverswisseling in juridische zin is dan ook geen sprake.36 Het gaat
bij kortdurende uitzendingen slechts om een wijziging in de uitvoering van de
overeenkomst; voor het overige blijft de arbeidsovereenkomst in principe37 op
dezelfde wijze voortbestaan.38 Reglement, individuele arbeidsovereenkomst
en in een enkel geval de cao voorzien doorgaans in de regulering van de
voorwaarden waaronder de uitzending plaatsvindt. 39

Uit onderzoek is gebleken dat veel bedrijven voor wat betreft de termijn
waarvoor de werknemer naar het buitenland wordt uitgezonden, aansluiten bij
de in het sociale zekerheidsrecht gehanteerde termijnen.*' Dit is ook niet zo ver-
wonderlijk. Tenslotte zijn zowel op het vlak van het internationale belas-
tingrecht41 als ook op het terrein van het sociale zekerheidsrecht voorzieningen
getroffen voor gevallen waarin werknemers slechts een relatief korte tijd in het
buitenland vertoeven.42 In de praktijk vindt bij kortlopende detacheringen met
een maximale termijn van 66n jaar geen verhuizing plaats van de familie van
de gedetacheerde naar het land van uitzending. De desbetreffende werknemers

35     V. Oberklus, 1991, p. 7 en p. 18; Vgl. A. Junker, 1992, p. 207.
36    V. Oberklus, 1991, p. 7
37     Behoudens de situatie waarin de arbeidsovereenkomst ten gevolge van de uitzending aan

(bepalingen uit) een ander rechtssysteem wordt onderworpen.
38 Dit veronderstelt wei een situatie waarin sprake is van een mobiliteitsclausule of waarbij de

detachering anderszins te voorzien is geweest.
39     G. Lyon-Caen en A. Lyon-Caen, 1991, nr. 22.
40       E J A. Izvolger, 1995, p. 28, Zie ook: H.J. Bronsgeest en P.M J Schoenmaeckers,  1995, p.

B 1020-5.
41 Het belastingrecht knoopt aan bij de woonplaats van de werknemer. Door uitzending kan

onduidelijkheid en verwarring ontstaan over de woonplaats van de werknemer. Nederland heeft
met een aantal landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten. In de meeste
van deze verdragen wordt aangegeven waar de persoon wordt geacht te wonen. In beginsel
is van belang de woonplaats zoals die wordt vastgesteld volgens het nationale recht. De door
Nederland afgesloten belastingverdragen welke thans in werking zijn omvatten de volgende
landen: Australia, Bangla Desh, Belarus. Belgie, Duitsland, Brazilie, Canada, China, Denemar-
ken, Fillipijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanie en Noord-Ierland. Hongarije,
lerland, India, Indonesie, Israel, Italie, Japan, Kazachstan, Joegoslavie, Korea, Letland,
Luxemburg, Maleisie, Malta, Marokko, Mexico, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, Oekraine,
Oostenrijk, Pakistan, Polen, Roemenie, Singapore, Sovjet-Unie, Spanje, Sri Lanka„ Suriname,
Thailand, Tsjechie/Slowakije, tunesie Turkije, Venezuela, Verenigde Staten van Amerika,
Zambia, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

42 Zie bijvoorbeeld het OESO-modelverdrag en het Besluit voorkoming dubbele belasting 1989
(BvdB 1989). Nederland neemt bij de onderhandelingen omtrent de belastingverdragen het
Nederlandse standaardverdrag (NSV) als uitgangspunt. Dit verdrag komt in grote mate overeen
met het OESO-modelverdrag
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blijven -gelet op de relatief korte duur van de uitzending- doorgaans op de pay-
roll van de organisatie in het uitzendende land staan.

3.4.2 Middellange buitentandverblijven

Middellange buitenlandverblijven omvatten internationale overplaatsingen met
een termijn van drie, of zelfs  vij f jaar.43 In tegenstelling tot de bouwwereld

bijvoorbeeld waar de detacheringstermijnen zich doorgaans beperken tot een
maximale periode van 6dn jaar, treffen we in transnationale concerns perioden

aan die deze termijn overstijgen.44 Dat is begrijpelijk. De werkzaamheden in
de bouwwereld zullen meestal een projectmatig karakter dragen. Uitzendingen
binnen concernverband hebben vaak een andere doelstelling, bijvoorbeeld het
voorzien in de afwezigheid van lokaal gekwalificeerd personeel. Een dergelijke
doelstelling vereist dat er na een inwerkperiode bij de buitenlandse onderneming,
een periode volgt waarin de vruchten van de uitzending kunnen worden geplukt.
In de meeste gevallen zal een dergelijke doelstelling niet binnen de termijn van
66n jaar kunnen worden gerealiseerd.45 Niettemin kunnen we ook binnen
concernverband buitenlandplaatsingen aantreffen die slechts een beperkte duur
hebben. Daarbij valt in eerste instantie te denken aan het verrichten van
werkzaamheden met een projectmatig karakter zoals het opstarten van een nieuwe

onderneming in het buitenland of interim management. In die gevallen is er
specifieke expertise van buitenaf nodig. Gelet  op de tijdelijke aard van de
werkzaamheden is het niet lonend om plaatselijke krachten op te leiden.
Daarnaast zien we een stijgende lijn in het aantal uitzendingen in het kader van

management development.46 Jonge carriaremakers krijgen de mogelijkheid om

ervaring op te doen in nieuwe situaties onder andere culturele omstandigheden.
Deze managers worden vaak geplaatst in een onbekende moeilijke omgeving
waar ze geacht worden zelfstandig te werken. Op die manier kunnen zij nieuwe

vaardigheden ontwikkelen en leren om de volledige verantwoordelijkheid te
dragen. De uitzending moet lang genoeg zijn om de werknemer in staat te stellen

zich te ontwikkelen en ervaringen op te doen en voor het bedrij f om de prestatie

43       E. van den Berg, 'Vertrek naar het buitenland, wat nu?', PS 15. 1 juli 1992, p. 1119; Vgl. ook:
Fisscher e.a., 1990, p. 7.

44 P.T.H. Donders, 'Tijdelijk werken over de grens. Detacheren volgens Verordening 1408/71

in praktijk', SR 1996, 7/8. P. 190.

45 Uit onderzoek is gebleken dat van de mogelijkheid om de detachering te verlengen op grond
van art. 14 lid Ib van EG-Vo 1408/71 nauwelijks gebruik wordtgemaakt. Voordetacheringsperi-
oden longer dan 6dn jaar wordt meestal een beroep gedaan op art. 17 van diezelfde verordening.
Voor werknemers met een wat hogere functie ('witte boorden') wordt bij voorkeur gebruik
gemaakt van de in art. 17 opgenomen mogelijkheid, liefst voor zo lang mogelijke termijn (zie:
Donders, 1996, p. 189-191).

46     R. Janzing,'Blijvende motivatie vraagt aandacht en beleid', TAC, nr. 6,1997. p. 22.
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van de werknemer vast te stellen. Desondanks moet de uitzending ook weer
niet te lang duren. Het doel is tenslotte om de werknemer na verloop van tijd
op een toppositie bij de moedermaatschappij of elders te plaatsen. Dat de
werknemer op termijn naar zijn oorspronkelijke werkgever of de moedermaat-
schappij terugkeert staat vast. Duurt het verblijf in het buitenland te lang dan
kan de werknemer het gevoel krijgen dat zijn loopbaan naar de top in gevaar
komt door zijn afwezigheid, de zogenaamde 'uit het oog-uit het hart' problema-
tiek. Gedurende de tijd dat de werknemer in het buitenland verblijft staat de
wereld immers niet stil. Wordt de werknemer niet voortdurend op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen die zich voordoen op het hoofdkantoor, dan
kan hij het idee krijgen dat de uitzending hem eerder schaadt dan baat
bijvoorbeeld doordat in het thuisland verblijvende managers sneller bevorderd
worden omdat zij beter op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de
organisatie.

47

In de meeste gevallen zet de uitgezonden werknemer zijn dienstverband
met zijn oorspronkelijke werkgever tijdens de uitzending voort. Niettemin kan
de termijn waarvoor de werknemer bij het buitenlandse concernonderdeel te
werk wordt gesteld, er toe leiden dat hij als een geYntegreerd lid van de
buitenlandse organisatie wordt beschouwd. Vanuit die optiek is het niet
uitgesloten dat de werknemer (tevens) een arbeidsovereenkomst met het
buitenlandse concernonderdeel afsluit. Deze problematiek zal in het tweede deel
van dit boek worden behandeld.

Bij middellange buitenlandverblijven is het gebruikelijk om niet alleen
de werknemer, doch ook het gezin naar het buitenland over te plaatsen. Vaak
wordt de werknemer dan ook elders op de pay-roll geplaatst.

Net zo als bij de kortdurende buitenlandverblijven treffen we ook hier
aansluiting bij het sociale verzekeringsrecht aan voor wat de begrenzing van
de gehanteerde termijnen betreft. Art. 17 van de eerder genoemde EG-
Verordening 1408/71 maakt de voortzetting van de sociale verzekering in het
'thuisland' mogelijk voor een termijn van 5 jaar. De afstemming op het sociale
zekerheidsrecht is niet alleen typerend voor de in Nederland gevestigde bedrijven.
Ook in andere Europese landen kunnen we aansluiting bij het sociale verzeke-
ringsrecht aantreffen waar het de normering van detacheringstermijnen betreft.48

Middellange buitenlandverblijven worden in de praktijk niet alleen
aangeduid met de term detachering. Ook andere benamingen zoals uitzending,
overplaatsing en expatriation zijn gebruikelijk.

47    C. Brewster, 1991, p. 38.
48         R. Birk, Berriebszugehorigkeit be, Auslandstatigkeit. in: Sozialparmerschap in der Bewdhrung,

Festschrift for Karl Molitor, F. Gamillscheg e.a. (red.), Munchen, 1988, p. 30; E. Lorenz,'Das
objektive Arbeitsstatut nach dein Gesetz zur Neuregelung des Internationalen Privatrechts',
RdA 1989, p. 223; G. Lyon-Caen en A. Lyon-Caen, 1991, nr. 101.
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3.4.3 Langdurige buitenlandverblijven

Het uitzenden van werknemers voor een lange termijn wordt vaak toegepast
in situaties waarin de lokale staf over onvoldoende kennis en vaardigheden
beschikt om het bedrijf goed te laten functioneren, ter controle van de lokale

onderneming, nationale representatie of met als doel het ontwikkelen en

opbouwen van internationale contacten en een internationaal netwerk.

Bij een langdurigof (nagenoeg) permanent verblijf in het buitenland wordt
het steeds moeilijker om een wezenlijke band met de uitzendende werkgever
aan te houden. Een langdurig verblijf bij een buitenlands concernonderdeelleidt
daarom in veel gevallen tot 6dn van de volgende uitzendvormen: volledige

beeindiging van de arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever
leidend tot een definitief verblijf in het buitenland dan wel beeindiging van de
arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever gevolgd door uitzending
naar het buitenland voor onbepaalde tijd, waarbij tevens een juridische band
met de oorspronkelijke werkgever wordt aangehouden door het gelijktijdig
afsluiten van een raamovereenkomst met de uitzendende werkgever.49 Soms

wordt ook bij langdurige uitzendingen gebruik gemaakt van de eerder vermelde
constructie waarbij deoorspronkelijke arbeidsovereenkomst wordtgehandhaafd
en waarbij tevens een arbeidsovereenkomst in het buitenland wordt aangegaan.

De situatie waarbij de werknemer voor een langere termijnsi naar het
buitenland wordt uitgezonden wordt vaak met de term expatriation, transfer of
overplaatsing aangeduid, hoewel deze termen zoals we zojuist zagen ook wordt

gehanteerd bij middellange uitzendingen.
51

In het tweede deel van deze studie zullen we zien dat kortdurende buitenlandver-
blijven nauwelijks van invloed zijn op de contractuele relatie tussen de
werknemer en de uitzendende werkgever. Langdurige buitenlandverblijven
daarentegen, hebben wel een wezenlijke invloed en kunnen zelfs leiden tot de

volledige beeindiging van de relatie met de uitzendende werkgever. Middellange
buitenlandverblijven nemen een tussenpositie in en hebben grotere dan wel
minder grote consequenties al naar gelang de wijze waarop de uitzending
geregeld wordt.

49       G. Lyon-Caen, J. Pilissier, 1998, nr. 116; A.M.C.C. Tubbing, 1994, p. 412; V. Oberklus, 1991,
P. 8.

50      G. Lyon-Caen en A. Lyon-Caen, Paris, 1991, nr. 22, Fisscher e.a. (1990) verstaan onder een
langdurig verblij f in het buitenland, een termijn longer dan 4 h 5 jaar.

51 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p.413; H.J. Bronsgeest en P.J.M. Schoenmaeckers, december 1993,
Bl 020-1-7; E.J.A. Levolger, 1995, p. 30-31, Pizzio-Delaporte, p 915-916.
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4             Uitzendcondities

Voor de duur van de tewerkstelling in het buitenland wordt doorgaans een
arbeidsvoorwaardenpakketovereengekomen datafwijkt van het arbeidsvoorwaar-
denpakket zoals dat gebruikelijk was in de periode voorafgaand aan de
uitzending. Het arbeidsvoorwaardenpakket van de uitzendende werkgever maakt
plaats voor een  aan de expat-status aangepast arbeidsvoorwaardenpakket.52 Een

afwijkend arbeidsvoorwaardenpakket wordt onder meer gerechtvaardigd door
de bereidheid om naar het buitenland te vertrekken, het afwijkende bestedingspa-
troon aldaar, een stijging in het kostenniveau, een ander belastingsysteem en
een stijging of daling van het netto besteedbare inkomen als gevolg van
wisselkoersen. Het spreekt voor zich dat de duur van de uitzending ook hier
weer van belangrijke invloed is op de samenstelling van het arbeidsvoorwaarden-

pakket.
Het is evident dat de arbeidsvoorwaarden per land kunnen verschillen.

Om tot een berekening te komen van het inkomen gedurende de periode dat
de werknemer in het buitenland verblijft, kunnen verschillende methodieken
worden gehanteerd. Bij de 'local peer' methode, ook wel 'going-rate' genoemd,
krijgt de werknemer in principe hetzelfde salaris als een gelijkwaardige
werknemer in het betrokken land. Het is gebruikelijk het salaris in lokale valuta
uit te betalen. Afhankelijk van de mate waarin het lokale salaris afwijkt van het
in het uitzendende land verdiende salaris, zal het salarisniveau van v66r
uitzending dalen of stijgen. Keert de werknemer terug naar het uitzendende
land, dan gaat hij wederom zijn 'oude'53 salaris verdienen. De 'local peer'
methode is een relatief eenvoudig systeem en heeft als voordeel dat de
uitgezonden werknemer op gelijke voet komt te staan met de lokale werknemers.
Het systeem heeft als nadeel dat een lagere 'local peer' door de medewerker
wordt ervaren als een disincentive dan wel dat een teruggang van een hogere
'local peer' naar het oude salaris bij terugkeer op weerstand bij de werknemer
Stuit.

De 'balance-sheet' of 'home net' methode neemt niet de gelijkwaardige
werknemer in het betrokken land als uitgangspunt, doch de koopkracht van het
salaris dat de werknemer in het uitzendende land heeft. De lokale beloningsver-
houdingen spelen bij deze methodiek geen rol. Het uitgangspunt wordt gevormd
door de handhaving van de koopkracht van de werknemer. Getracht wordt om
koopkrachtverlies ten gevolge van de uitzending te voorkomen. Een toename
van de koopkracht van de werknemer als resultante van de uitzending daarente-

gen moet eveneens worden vermeden. De 'balance sheet' methode is ingewikkel-

52 E.J.A. Levolger, 1995, p. 38-46.
53     Aangepast met tussentijdse verhogingen op grond van prestatie- en inflatiecorrectie.
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der dan de 'going rate'. Bij de berekening van het besteedbare inkomen in het
uitzendende land moeten beslissingen worden genomen omtrent de inkomensele-
menten die meetellen voor de berekening van de koopkracht en de koopkrachtpa-
riteit. Bestedingscomponenten die bij de berekening van het besteedbare inkomen
een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld de belastingen en premies voor sociale

verzekeringen, huisvesting, pensioenvoorzieningen, levensverzekeringen etc.
Het aldus berekende besteedbare inkomen in het land van uitzending wordt
vervolgens 'getransformeerd' naar de buitenlandse situatie. Dit vereist uiteraard
dat de werkgever beschikt over informatie omtrent de koopkracht en kosten van
levensonderhoud in het buitenland teneinde de koopkrachtpariteit te berekenen.

Zijn de kosten van levensonderhoud in het buitenland hoger dan in het land van
uitzending, dan krijgt de werknemer een koopkrachtvergoeding, een compensatie
voor de hogere kosten van levensonderhoud.

De 'balance sheet' methode is niet alleen ingewikkelder dan de 'going rate',
maar heeft meestal ook tot gevolg dat salaris van de buitenlandse werknemer
niet in overeenstemming is met het salarisniveau zoals dit op gelijkwaardige
lokale werknemers van toepassing is. Daar staat tegenover dat de uitgezonden
werknemer zijn koopkracht gegarandeerd ziet en beschermd wordt tegen de
nadelige invloed van inflatie en koersverschillen. Het salaris in het land van
uitzending blijft gedurende de uitzending het uitgangspunt. Salarisverhogingen
in het land van uitzending werken door in het buitenlandse salaris. Keert de
werknemer terug, dan kan hij eenvoudig op zijn 'oude' salaris terugvallen.

Tot slot het budget-systeem. Deze methode, die overigens vrijwel niet meer
wordt gebruikt, bestaat uit een nauwkeurige berekening van de dagelijkse
levenskosten in het buitenland. Het lokale salaris wordt hier vervolgens op
afgestemd.

Bovenop het inkomen dat gerelateerd is aan de kosten van levensonderhoud,
komen doorgaans nog Edn of meerdere toeslagen voor persoonlijke offers of
ongemakken, ontberingen, vergoedingen voor het aanhouden van huispersoneel,
scholing, representatie etc.

Zoals al eerder ter sprake kwam, is het uitzenden van werknemers over
het algemeen een dure aangelegenheid. Een expatriate is anderhalf tot drie keer
zo duur als een lokale werknemer.54 Bedrijven streven dan ook steeds vaker naar
een kostenreductie. De compensatie van de expatriate wordt daardoor steeds
minder vaak gebaseerd op de bijzondere positie die expatriates binnen de
organisatie innemen, maar in toenemende mate op de daadwerkelijke toegevoeg-
de waarde en prestatie van de expatriate alsmede de daadwerkelijk gemaakte
kosten die met de uitzending gepaard gaan.55 De achtergrond van deze

54     Coopers & Lybrand, 1997, p. 32.
55     Coopers & Lybrand, 1997, p. 9.
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koerswijziging is gelegen in de opvatting dat een internationale uitzending niet
als een last moet worden beschouwd die gecompenseerd dient te worden, doch
veeleer als een mogelijkheid om verder te stijgen op de carritreladder.56 Veel

organisaties streven naar (verbetering) van de 'internal equity' aangezien
uitgezonden en lokale werknemers als elkaars gelijken kunnen worden
beschouwd. Verschillen in het arbeidsvoorwaardenpakket kunnen daardoor

moeilijk worden gerechtvaardigd. In feite komt dit neer op een pleidooi voor
hierboven omschreven 'local peer' methode. Wenst men absolute gelijkheid
na te streven, dan kan bijvoorbeeld worden overwogen om de werknemer op
een lokaal contract te plaatsen.

De voorwaarden waaronder werknemers naar het buitenland worden uitgezonden
kunnen worden vastgelegd in een reglement of in de arbeidsovereenkomst zelf.

Sommige bedrijven beschikken over een reglement dat per land een specifieke
uitwerking bevat. Zo zullen er voor een uitzending naar de Verenigde Staten
andere voorwaarden gelden dan wanneer de werknemer naar Suriname wordt
uitgezonden om maar eens een voorbeeld te noemen. In het reglement zijn

bijvoorbeeld normbedragen opgenomen voor de toelage in verband met de
ziektekosten, de kosten van tijdelijke huisvesting, het aantal vakantiedagen, de
huurtoelage etc. De op de individuele uitzending toegespitste voorwaarden zullen
doorgaans in een aanvullende uitzendovereenkomst57 worden opgenomen die
deel uit gaat maken van de arbeidsovereenkomst.58 Een decl van de in die
uitzendovereenkomst neergelegde afspraken zal het resultaat zijn van de
afspraken zoals die tussen de uitzendende en de ontvangende werkgever zijn
gemaakt.59 Het betreft dan bepalingen met betrekking tot de standplaats van de

werknemer, de werkgever, de aanvangsdatum van de uitzending, het salaris en
de functie waarin de werknemer in het buitenland werkzaam zal zijn, het
concurrentiebeding, de handhaving of de beeindiging van het dienstverband,
de uitzendtermijn en de eventuele mogelijkheid die termijn te verlengen, de

verlofregeling, de voortijdige beeindiging van de uitzending, beeindiging van
het dienstverband tijdens de uitzendperiode, pensioenregeling, sociale

verzekeringen, ongevallenverzekering, onkostenvergoedingen etc, ofschoon
sommige aspecten zich ook voor een meer algemene regelingen lenen.

56     Coopers, & Lybrand, 1997, p. 10.
57 Dergelijke aanvullende uitzendovereenkomsten komt men tegen onder de n:lam 'uitzendovereen-

komst', 'uitzendbrief of 'expatriatecontract',
58      V. Oberklus, 1991, p. 16-19; E.J.A. 1£volger, 1995, p. 46-50.
59    V. Oberklus, 1991, p. 19.
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5 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

De internationale mobiliteit heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst in een
internationaal perspectief komt te staan. Ofschoon de betrokken partijen proberen
om de internationale uitzending zo goed mogelijk te regelen, zijn de gevolgen
niet helemaal te overzien. Het is dan ook niet uitgesloten dat zich problemen
voordoen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan problemen in het kader
van de uitoefening van de functie tijdens de uitzending (disfunctioneren en
wangedrag), situaties waarin de voortzetting van de uitzending door externe

omstandigheden niet langer mogelijk is (politiek of vergunningtechnisch),
problemen die worden veroorzaakt door de voortijdige betindiging van de
uitzending of bepaalde, de werknemer betreffende omstandigheden, zoals een

langdurige ziekte. Conflicten zullen zich met name voordoen rond de verbreking
van de arbeidsrelatie. Het is zaak om op deze denkbare problemen vooruit te
lopen door voor deze situaties al bij voorbaat voorzieningen te treffen en
afspraken te maken. Deze kunnen worden vastgelegd in de eerder beschreven

reglementen en uitzendovereenkomsten. Doen zich toch conflictsituaties voor
die niet 'in der minne' geregeld kunnen worden dan is het aanzoeken van een
rechter onvermijdelijk. Het is dan van belang om te weten welke rechter bevoegd
is om over een dergelijk geschil een uitspraak te doen. Daarnaast is het van
belang om te weten welk recht de arbeidsrelatie beheerst.

In het internationale bevoegdheidsrecht gaat het om de vraag of de nationale
rechter aan wie een geschil met internationale aspecten wordt voorgelegd,
bevoegd is om over dat geschil te oordelen. De internationale bevoegdheid van
de nationale rechter wordt vastgesteld aan de hand van nationale bevoegdheidsre-
gels. Daardoor is de werking van deze bevoegdheidsregels territoriaal beperkt.
Dit is slechts anders wanneer een land partij is bij een internationaal verdrag.
Dan worden de rechtsmachtsregels geuniformeerd voor de bij het verdrag
betrokken partijen. Daardoor verkrijgen deze regels en ruimere, territoriale
reikwijdte. De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter wordt
met name bepaald aan de hand van het EEG-Bevoegdheids- en Executieverdrag
1968 (EEX).

Het internationale karakter van de arbeidsrelatie speelt ook een rol ten
aanzien van het toepasselijke rechtssysteem. In feite is het internationale
arbeidsrecht net zo als het internationale bevoegdheidsrecht, nationaal recht.
Ook hier geldt dat ieder land zijn eigen verwijzingssystematiek hanteert. Het
is derhalve niet uitgesloten dat wanneer een zaak aan zich in twee verschillende
landen bevindende gerechten wordt voorgelegd, deze gerechten op basis van
hun eigen nationaal privaatrecht in dezelfde zaak tot de toepassing van
verschillende rechtssystemen kunnen concluderen.
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Tot 1 september 1991 kende men binnen Nederland geen geschreven
verwijzingsregels. De tot dan toe gehanteerde verwijzingsregels met betrekking
tot internationale overeenkomsten werden hoofdzakelijk ontleend aan de
jurisprudentie. In dat kader komt veel belang toe aan het Mackay-II arrest.60 De

verwijzingsregels zoals de Hoge Raad die destijds in het Mackay-II arrest heeft

geformuleerd zijn inmiddels achterhaald. Op 1 september 1991 trad voor
Nederland het EEG-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenis-
sen uit overeenkomst (EVO) in werking. Het EVO bevat geuniformeerde
verwijzingsregels voor internationale arbeidsovereenkomsten. Aangezien het
verdrag aanknoopt bij de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid

verricht, kan de duur van de internationale verplaatsing van doorslaggevend
belang zijn bij de vaststelling van het toepasselijke rechtssysteem.

Ondanks het EVO-verdrag dat stipuleert aan welk rechtssysteem een
internationale arbeidsovereenkomst is onderworpen, blijkt de daadwerkelijke
vaststelling van het toepasselijke rechtssysteem in de praktijk nog al eens
problematisch te zijn. De onduidelijkheid rond het toepasselijke rechtssysteem
is het meest actueel bij de beeindiging van de arbeidsovereenkomst, aangezien
dit een van de meest voorkomende problemen bij internationale uitzendingen
vormt. Maar ook de diversiteit in arbeidsvoorwaarden- en arbeidsomstandighe-
denregelingen die deel uitmaken van een bepaald rechtssysteem, kan tot de
nodige verwarring leiden. Deze verwarring is begrijpelijk gelet op het feit dat
een gekozen rechtssysteem kan worden doorkruist door regels van openbare
orde of andere regels van dwingende aard afkomstig uit het lokale recht.

6       Overeenkomsten ter regulering van de internationale intra-
concernmobiliteit

Geen enkel land heeft een juridisch instrument dat de mobiliteit binnen
multinationals reguleert. Dit leidt er toe dat partijen noodgedwongen hun
toevlucht zoeken tot regulering van de internationale intra-concernmobiliteit
via de individuele arbeidsrelatie.

Voor de contractuele vormgeving van die internationale mobiliteit wordt
doorgaans aangesloten bij de duur van de uitzending, maar ook andere factoren
kunnen -zoals we eerder zagen- van invloed zijn. De intra-concernmobiliteit
leidt tot het ontstaan van overeenkomsten waarbij meerdere partijen betrokken
zijn. Het zal tenslotte vrijwel nooit voorkomen dat een werknemer binnen een
concern arbeid vet:richt voor andere concernonderdeel zonder daarbij afspraken

60      HR 8 juni 1973, NJ 1973,400.
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te maken, relaties aan te gaan, of contacten te onderhouden met een ander dan
zijn eigen concernonderdeel.

De toepassing en de uitwerking van de contractuele vormgeving van de
internationale intra-concernmobiliteit kan in de praktijk heel verschillend zijn.
Juist omdat er zoveel verschil bestaat in de wijze waarop internationale
uitzendingen gestalte kunnen krijgen, is het niet mogelijk om alle in de praktijk
gehanteerde varieteiten tot in detail te bespreken. Wel zal worden getracht om
de verschillende vormen waarin de internationale mobiliteit gestalte krijgt nader
te omlijnen. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op het verschil in type
uitzendconstructie.

Ondanks de verscheidenheid waarin de internationale uitzending gestalte
kan krijgen kunnen we de verschillende uitzendfiguren herleiden tot de volgende
3 basisconstructies. Deze zullen hier enkel worden aangestipt. In het tweede
deel van dit onderzoek zullen ze uitgebreid worden besproken:
-1- Voortzetting van de arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke

werkgever. Deze constructie wordt in de praktijk doorgaans als detachering
of dienstreis betiteld;

-2-   Opschorting van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voor de duur
van de uitzending waarbij tevens een arbeidsovereenkomst met de
werkgever in het buitenland wordt aangegaan (opschortingsconstructie);

-3-      Beeindiging van de arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever
gevolgd door een indiensttreding bij de buitenlandse concernwerkgever
(beeYndigingsconstructie).

Bij de eerste twee constructies wordt het dienstverband met de oorspronkelijke
werkgever tijdens de buitenlandse tewerkstelling voortgezet. Deze constructies
doen recht aan het gegeven dat de arbeidsovereenkomst een duurovereenkomst61

is en worden toegepast wanneer de werknemer en de werkgever het voornemen
hebben om het dienstverband ook na de uitzending te continueren. Deze
constructies zullen in de hoofdstukken 5 en 6 worden besproken. De laatste vorm
wordt toegepast wanneer een dergelijke duurzame relatie niet aanwezig of niet
gewenst is, dan wel wanneer de betrokken werkgever en werknemer in beginsel
geen voortzetting van de duurrelatie beogen. De verbreking van de arbeidsover-
eenkomst met de oorspronkelijke werkgever hoeft overigens niet altijd te
betekenen dat iedere band met de oorspronkelijke werkgever wordt doorgesne-
den. De constructie waarbij de band met de oorspronkelijke werkgever wordt
verbroken zal in hoofdstuk 7 aan de orde komen.

61 Een duurovereenkomst is een overeenkomst die strekt tot het voortdurend of periodiek verrichten
van prestaties: J. Hijma en M.M. Olthof, Compendium van het Nedertands vermogensrecht,
Deventer, 1990, nr. 525.
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Bij de bespreking van de constructies in het tweede deel van dit boek zal
tevens aandacht worden geschonken aan de gevolgen voor de internationale
rechtsmacht en het toepasselijke recht.
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De toenemende internationalisering is ook van invloed op de factor arbeid. Dit
is in het bijzonder het geval wanneer het werknemers bij multinationale
ondernemingen betreft die ter uitvoering van hun werkzaamheden naar het
buitenland worden gezonden. In dat geval spreekt met van grensoverschrijdende
arbeidsverhoudingen. De grensoverschrijdende tewerkstelling heeft tot gevolg
dat de arbeidsverhouding in een internationaal perspectief wordt geplaatst.

Het uitgangspunt binnen het arbeidsrecht is de contractsvrijheid en de partij-
autonomie van de werkgever en de werknemer. Partijen zijn in beginsel vrij in
de wijze waarop zij hun arbeidsrelatie gestalte geven. Teneinde te kunnen
beoordelen of wijzigingen in de arbeidsverhouding ook leiden tot wijzigingen
in het op de arbeidsverhouding toe te passen rechtssysteem of de bevoegde
rechter zal in het tweede deel een beschrijving worden gegeven van de
internationale rechtsmacht inzake arbeidsovereenkomsten en het op de
internationale arbeidsovereenkomst toe te passen recht.

De basis voor de verschillende mobiliteitsconstructies is de arbeidsover-
eenkomst. Dit betekent dat vooral het op de arbeidsovereenkomst toe te passen
(arbeids)recht, het kader vormt waarbinnen de intra-concernmobiliteit juridisch
gestalte krijgt.

Hoewel partijen in beginsel vrij zijn in de vormgeving van hun arbeidsrela-
tie, kan deze vrijheid worden beperkt door dwingende bepalingen die met name
de bescherming van de werknemer op het oog hebben. Daarom zal in het tweede
deel tevens aandacht worden besteedt aan de wijze waarop deze beschermingsge-
dachte op het internationale terrein gestalte heeft gekregen.

De internationalisering van de arbeidsrelatie heeft tot gevolg dat de arbeidsver-
houding in aanraking komt met meerdere (conflicterende) rechtssystemen. Dit
vereist duidelijkheid omtrent het op de arbeidsverhouding toepasselijke recht
en, in het geval van een conflict, het bevoegde forum.

In hoofdstuk 2 zal in worden gegaan op het internationale bevoegdheids-
recht. Het daarop volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, behandelt het op de
arbeidsovereenkomst toepasselijke recht.
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2 INTERNATIONALE RECHTSMACHT BIJ
INTERNATIONALEINDIVIDUELEARBEIDS-
OVEREENKOMSTEN

1          Inleiding

In het kader van internationale arbeidsovereenkomsten is het van belang te weten
welke nationale rechter bevoegd is om privaatrechtelijke zaken met een
internationale component te berechten en welke niet'. Het gaat dan om de vraag
aan welke rechter internationale rechtsmacht toekomt, ook wel jurisdictie
genoemd. De term internationale rechtsmacht wordt derhalve gereserveerd voor
zaken met een internationale component. De vraag naar de rechtsmacht van de
rechter is van belang om een onbevoegdverklaring te vermijden. In het geval
waarin geen enkele rechter zich bevoegd acht kennis te nemen van het conflict,
spreken we van een negatief rechtsmachtconflict. Hebben we daarentegen te
maken met een situatie waarin meerdere rechters zich bevoegd achten om kennis
te nemen van het conflict, dan spreken we van een positief rechtsmachtconflict.
Het ontstaan van een positief dan wel negatief rechtsmachtconflict wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit dat ieder land autonoom zijn rechtsmacht
kan bepalen waardoor de nationaal bepaalde bevoegdheidssystemen niet altijd
op elkaar aansluiten. Ruime internationale bevoegdheidsregels kunnen leiden

tot overlapping en pluraliteit van fora. Hierdoor kan het als onwenselijk
beschouwde 'forum-shopping' ontstaan; de eisende partij kan eenzijdig het forum
kiezen waarvan hij de meest gunstige uitspraak verwacht. Het aanzoeken van
een bepaalde rechter kan immers van invloed zijn op het toepasselijke recht
aangezien de rechter zijn eigen internationaal privaatrecht zal toepassen teneinde
te achterhalen aan de hand van welk rechtssysteem de onderhavige zaak
beoordeeld dient te worden. Op die manier kan de aanwijzing of keuze voor
een ter zake bevoegde rechter het resultaat van het geschil indirect beYnvloeden.

1           L. Strikwerda, Inteiding t(,1  het  Nedertandse  Internationaal  Privaatrecht. Croningen: Wolters-
Noordhoff, 1997, nr. 209.
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Het risico van forum-shopping kan bijvoorbeeld een rol spelen bij internationale
uitzendingen waar de werknemer gedurende zijn loopbaan in meerdere landen
arbeid verricht.

Ook andere factoren kunnen de keuze voor een bepaalde rechter beYnvloe-
den. Te denken valt bijvoorbeeld aan proceseconomische overwegingen zoals
een eenvoudige rechtsingang, lage kosten, betere verhaalsmogelijkheden,
taalgebruik, reisafstand, en bekendheid van de rechter met een bepaald
rechtssysteem. Kijken we voorts naar het EEG-Verdrag inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO-verdrag), dan kan de
aangezochte rechter bijvoorbeeld van belang zijn met het oog op art. 7, waarin
aan de rechter de bevoegdheid wordt toegekend om bijzonder dwingende
rechtsregels van zijn eigen land (of een derde-land) op het aan hem voorgelegde
conflict toe te passen.

Voor de Nederlandse rechter zijn het EEG-bevoegdheids- en executieverdrag
19682 (EEX) en de daarin aangebrachte wijzigingen als gevolg van de
verschillende toetredingsverdragen alsmede het in 1988, naar het voorbeeld van
het EEX3, tot stand gekomen Verdrag van Lugano (EVEX)4 veruit het meest

belangrijk. De eenheid van rechtsbedeling binnen Europa is voor een belangrijk
deel gerealiseerd door het EEX. Het EVEX, dat geldt tussen de lidstaten van
de Europese Gemeenschap (EG) en die van de Europese Vrijhandelsassociatie
(EVA) heeft deze eenheid in geografische zin verder vergroot.5

Daarnaast gelden de bepalingen met betrekking tot de relatieve bevoegdheid
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Deze laatste bepalingen
ontlenen hun belang in het kader van de internationale rechtsmacht met name
aan de interne toedeling van de rechtsmacht over de Nederlandse gerechten.
De bepalingen uit het EEX en, in mindere mate het EVEX treden immers in

2 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, Brussel 27 september  1968,  Trb 1969,101. Inwerkingtreding
I februari 1973, Trb. 1973,2.

3 Hier bedoeld in de zin van het Verdrag van San Sebastian, zie voorts par. 3.
4      Het Bevoegdheids- en Executieverdrag zoals dit van toepassing is tussen de EG-lidstaten

enerzijds en de EVA-lidstaten anderzijds alsook tussen de EVA-lidstaten onderling (Zie voorts
par. 3 e.v. van dit hoofdstuk).

5          P. Vlas, 'Naar een vrijer verkeer van vonnissen in Europa', in: S.C.J.J. Kortmann (red.), Op
recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, p. 403.
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de plaats6, daar waar het gevallen met een internationale component betrefti
behoudens de situaties waarin (a) de gedaagde en (b) bij forumkeuze, zowel
de eiser als de gedaagde buiten het grondgebied van de verdragsluitende staten
wonen. Deze situaties vallen buiten de invloedssfeer van het EEX/EVEX,
waardoor de commune bevoegdheidsregels 'herleven'. Stel bijvoorbeeld dat
een Nederlandse werkgever zijn werknemer voor langere tijd naar 66n van zijn
Amerikaanse vestigingen heeft uitgezonden, doch op enig moment besluit om
de arbeidsovereenkomst te ontbinden omdat de werknemer geen gehoor wenst
te geven aan de terugroep naar de Nederlandse vestiging, dan is het Nederlandse
commune recht van toepassing.

Kortom: de bevoegdheid van de Nederlandse rechter inzake internationale
arbeidsgeschillen wordt primair geregeld in het EEX en het EVEX-verdrag. Pas
wanneer het EEX en het EVEX  niet van toepassing zijn, wordt de internationale
rechtsmacht bepaald aan de hand van de nationale bevoegdheidsregels.

Opbouw hoofdstuk
In dit hoofdstuk zal nader in worden gegaan op de internationale rechtsmacht
van de Nederlandse rechter met betrekking tot internationale arbeidsverhouding-
en. Daarbij zal de aandacht primair uitgaan naar de voor de internationale
bevoegdheid van de Nederlandse rechter zo belangrijke bevoegdheids- en
executieverdragen (par. 3 e.v.). Ondanks het grote belang van het EEX/EVEX
voor de rechtsmacht van de Nederlandse rechter zal het commune Nederlandse
bevoegdheidsrecht eveneens worden besproken (par. 2.1. e.v.). Per slot van
rekening blijft het commune bevoegdheidsrecht relevant voor die situaties, die
niet door het EEX/EVEX worden bestreken. Daarnaast blijven de Nederlandse
bevoegdheidsregels 66k van belang, wanneer het EEX/EVEX wel van toepassing
is. De aanwezigheid van een (vervangend) verdrag betekent nog niet dat daarmee
het Nederlandse commune procesrecht geheel wordt uitgeschakeld. Het commune
procesrecht kan van belang blijven voorzover het de interne bevoegdheidsverde-
ling betreft. Bij de behandeling van het EEX/EVEX bijvoorbeeld, zullen we
zien dat in art. 2 van beide verdragen in algemene zin wordt verwezen naar de
gerechten van het land waar de verweerder zijn woonplaats heeft. Het is dan
aan het commune recht om de zaak intern aan een specifiek gerecht toe te wijzen.

6        Art. 4 EEX/EVEX. Zie ook: HvJ EG 13 november 1979, zaak nr. 25/79, Jur. 1979, p. 3423-
3431(Sanicentral/Collin): '...,aangezien het verdrag bedoeld is om de bevoegdheid van de
gerechten der lid-staten in burgerlijke zaken in de intracommunautaire rechtsorde vast te stellen,
het op de betrokken zaken toepasselijke interne procesrecht voor de door het executieverdrag
geregelde onderwerpen wordt vervangen door de bepalingen van dit verdrag."

7          R. van Rooij en M.V. Polak, Private inrernational liiw in the Netherlands, Deventer: Kluwer,
1981, p. 13, J.P. Verheul,  Rechtsmacht in het  Nederlands  internationaal Privaatrecht,  deel  I;
Het EEG- Bevoegdhei(is- en Executieverdrag, Antwerpen: Kluwer, 1982, p. 28-29. nr. 11 28.
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Het EEX, en in het kielzog daarvan het EVEX, zullen uitvoeriger worden

behandeld (par. 3 e.v.). Naast enkele algemene opmerkingen omtrent de aard

en de achtergrond van de beide verdragen (paragrafen 3.1, 3.2,3.3 en 3.5), het
materiale en het formele toepassingsgebied (par. 3.6-3.4) zal vooral de
wisselwerking tussen de jurisprudentie van het Hof van Justitie, het EEX-verdrag
en het EVEX-verdrag worden besproken (par. 3.7). Deze wisselwerking is van
groot belang voor art. 5 sub 1 van de beide verdragen waarin een alternatieve

bevoegdheidsregel met betrekking tot de arbeidsovereenkomst is neergelegd.
Tot slot zal de partij-autonomie inzake de internationale arbeidsovereenkomst
worden behandeld (par 3.9).

2              Rechtsmacht in het Nederlandse internationaal privaatrecht

Het internationaal bevoegdheidsrecht is evenals het internationaal privaatrecht
(zie hoofdstuk 3) nationaal recht, ook al suggereert de term "internationaal"
anders. Het internationale bevoegdheidsrecht bakent de internationale
rechtsmacht van de nationale rechter af waar het zaken met een internationaal
karakter betreft:

De regels van het internationaal bevoegdheidsrecht hebben een eenzijdig
karakter; zij geven aan wanneer de nationale rechter bevoegd is en wanneer niet.9

Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat de bevoegdheid van de nationale rechter

ophoudt waar die van de buitenlandse rechter begint, of omgekeerd. De rechts-

macht is territoriaal gebonden en beperkt zich doorgaans tot het grondgebied

van de eigen staat. Pas wanneer de staat zich door middel van een internationaal

verdrag verbindt met andere staten, krijgen de regels een meerzijdig karakter.

De uitgangspunten die in het internationaal bevoegdheidsrecht worden gehanteerd
betreffen enerzijds de belangen van de staat en anderzijds de belangen van de
procespartij.

10

2.1 Rechtsmacht van de Nederlandse rechter

De rechtsmacht van de Nederlandse rechter inzake internationale (arbeids)-
geschillen wordt primair bepaald door internationale verdragen. Wanneer er
geen verdrag van toepassing is dan wordt de rechtsmacht van de Nederlandse
rechter bepaald aan de hand van de nationale bevoegdheidsbepalingen.

8      L. Strikwerda, 1997, nr. 3.
9      L. Strikwerda, 1997, nr. 210.
10     L. Strikwerda, 1997, nr. 211.
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Bij gebrek aan een algemene en systematische wettelijke regeling van de
internationale rechtsmacht, heeft de rechtspraak de internationale competentie
van de Nederlandse rechter afgeleid uit de regels van relatieve competentie. In
een  uitspraak  in 1915" verkondigde  de  Hoge  Raad dat aan de Nederlandse
rechter internationale rechtsmacht toekomt, wanneer op grond van de relatieve

bevoegdheid een bepaalde Nederlandse rechter als bevoegd is aan te wijzen.
Is de relatieve bevoegdheid en daarrnee de internationale competentie van de
Nederlandse rechter op grond van art. 126 Rv, en voor arbeidsovereenkomsten
tevens op grond van art. 98 Rv vastgesteld, dan wordt naar de aard van de zaak
de absolute competentie vastgesteld. Vervolgens wordt gekeken of de zaak voor
de rechter van het juiste kanton of het juiste arrondissement is aangebracht.

12

Dit betekent dat internationale rechtsmacht bij afwezigheid van een verdrag 13

ontstaat door koppeling van attributie van rechtsmacht aan distributie van
rechtsmacht. 14

De koppeling van de internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter

(attributie van rechtsmacht), aan de interne relatieve bevoegdheid (distributie
van rechtsmacht) brengt met zich mee dat de bepalingen met betrekking tot
de relatieve bevoegdheid zoals we ze in hoofdzaak kunnen terugvinden in het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in wezen de grondslag vormen voor
de commune Nederlandse internationale rechtsmacht. 15

2.1.1      Absolute competentie

In de Wet op de Rechterlijke Organisatie wordt de absolute competentie geregeld.
Volgens art. 39 sub 2 van deze wet behoren geschillen betreffende de arbeids-
overeenkomst, de agentuurovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomsten
en algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een collectieve arbeidsover-
eenkomst tot de absolute competentie van de kantonrechter. Een uitzondering
is gemaakt voor procedures tussen besloten en naamloze vennootschappen en
haar bestuurders (directeuren) en commissarissen (artt. 2:131, 2:149, 2:241 en

11           Zie  HR 24 december  1915  N./  1916,   417;  Zie  voor een bevestiging:  HR 5 december  1940,
NJ 1941, 312, HR 26 oktober 1984, NJ 1985, 696; HR 2 november 1984, NJ 1985,697.

12          K W.M. Bodewes, ' Rechterlijke bevoegdheid bij internationale arbeidsovereenkomsten',
Arbeidsrecht 1994-8/9, p. 30: T.F.J. van Oorschot, 'Rechterlijke bevoegdheid bij internationale
arbeidsovereenkomsten'. Arbeidsrecht, 1994-12, p. 21.

13 Deze aanpak staat niet op zichzelf, maar komt ook in andere landen voor: A.V.M. Struycken,
'Distributie bepa:lit attributie, Vuistregel en kern van een goed hanteerbaar rechtsmachtmodel',
in:  P.  \/las  (red.),  De  internatic,nale  bevoegdheid  van  de  Nedertandse  Rechter  volgens  de
bepalingen van het wetboek van Burgerlijke Rel·htsvordering, NWR. 's-Gravenhage: T.M.C.
Asser Instituut, 1996 p. 24 e.v.

14 A.V.M. Struycken, 1996, p. 19.
15     Strikwerda, 1997, nr. 215. Zie voorts HR 24 december 1915, NJ 1916,417.
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2:259 BW). Voor werknemers die tevens statutair bestuurder zijn geldt dat de
Rechtbank bevoegd is.

De grondslag van de eis is bepalend voor de competentie van de rechter;
het verweer van de gedaagde kan de competentie niet beinvloeden. 16 Het spreekt
echter voor zich dat partijen de berechting niet aan enige Nederlandse rechter
kunnen opdragen indien deze niet op grond van de bepalingen uit de wet RO
bevoegd is tot kennisneming van het geschil.

Art. 97 lid 2 Rv verklaart een aantal bepalingen van de wijze van procederen
voor de rechtbank van overeenkomstige toepassing op de procedure voor de
kantonrechter. Daardoor zijn de artikelen 154-157b Rv, inzake de (on)-
bevoegdheid van de rechter en de gevolgen daarvan eveneens van toepassing
op het geding voor de kantonrechter. Dit houdt in dat de rechter zich ambtshalve

of op verzoek onbevoegd moet verklaren wanneer hij onbevoegd is uit hoofde
van het onderwerp van het geschil. Zou een arbeidsgeschil tussen een vennoot-

schap en dan van haar bestuurders aan de kantonrechter worden voorgelegd,
dan dient deze laatste zich onbevoegd te verklaren.

2.1.2 Relatieve competentie

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn de grondslagen voor de
relatieve competentie en daarmee voor de internationale rechtsmacht neergelegd.
De regeling omtrent de relatieve competentie zoals deze is weergegeven in art.
126 Rv'7, geldt tevens als uitgangspunt voor de relatieve competentie van de
kantonrechter. Daarnaast heeft de wetgever in de artikelen 98-100 Rv18 een aantal
van art. 126 Rv afwijkende en/of aanvullende bepalingen opgenomen.

Blijkens de hoofdregel van het Nederlandse internationale bevoegdheids-
recht ex art. 126 Rv, is relatief bevoegd de rechter binnen wiens rechtsgebied
de gedaagde woonplaats heeft.'9 Ten aanzien van arbeidszaken geldt bovendien
dat mede bevoegd is de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de arbeid wordt
verricht (art. 98 lid 2 Rv).

16         HR 6 mei  1988, N./  1989,51, met name.  r.0.3.5, m.n. Heemskerk en HR 7 maart  1980, NJ
1980,641.

17     M.u.v. het 16e lid.
18           De wettelijke bepalingen inzake de relatieve competentie van de kantonrechter zijn van dwingend

recht. Elk beding waarbij van de wettelijke regels wordt afgeweken is nietig. Daarmee wordt
bijvoorbeeld voorkomen dat partijen een buitenlandse rechter als bevoegde rechter aanwijzen
(zie voor een nadere uitwerking, par. 2.1,4).

19           Het  16e lid van art.  126 Rv is nadrukkelijk uilgesloten  voor wat betreft de kantongerechtsproce-
dure. Dit ter bescherming van de gedaagde.
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woonplaats
Niet de nationaliteit maar de woonplaats van de betrokken procespartijen vormt
in beginsel de grond voor internationale rechtsmacht van de Nederlandse rechter.
Als de procespartijen in verschillende landen wonen, dan wordt internationaal
algemeen aanvaard dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde20, forum
rei, bevoegd is. De Nederlandse rechter is dus bevoegd wanneer in arbeidszaken

hetzij de werknemer, hetzij de werkgever in de hoedanigheid van verweerder

zijn woonplaats in Nederland heeft. Dit geldt ook wanneer de verweerder een

vreemdeling is. De ratio van de forum rei moet worden gezocht in de bescher-

ming van de gedaagde. Het staat immers bij aanvang van de procedure nog niet
vast of de vordering van de eiser gegrond is.21 Bovendien kan men zich in zijn

algemeenheid moeilijker verdedigen voor de gerechten van een vreemd land
dan voor de rechterlijke instanties in het land waar men woont.

Het Nederlandse woonplaatsbegrip is beslissend. Het begrip wordt nader
omschreven in de artikelen 1:10 e.v. BW. Als hoofdregel geldt dat de woonplaats
van een natuurlijke persoon zich bevindt "te zijner woonstede, en bij gebreke
van woonstede ter plaatse van het werkelijk verblijf' aldus art.  1:10 lid 1  BW.
Is de verweerder een rechtspersoon dan wordt volgens het tweede lid van artikel
1:10 BW de plaats van de statutaire zetel als woonplaats aangemerkt.22  Door
te kiezen voor de statutaire zetel wordt vermeden dat er problemen kunnen
ontstaan rond de vaststelling van de werkelijke zetel van de rechtspersoon. Dit
laatste is immers niet altijd eenvoudig. Zeker niet wanneer het gaat om
rechtspersonen met een aantal gelijkwaardige vestigingen.

Buitenlandse (rechts)personen die een kantoor of filiaal houden, hebben
ten aanzien van aangelegenheden die dit kantoor of filiaal betreffen mede aldaar
woonplaats Cart.  1:14 BW).23

Zijn er meerdere verweerders, dan is de Nederlandse rechter in situaties
waarin het EEX/EVEX niet van toepassing is, bevoegd wanneer 66n van hen
zijn woonplaats in Nederland heeft.24 Deze regeling kan bij internationale
uitzendingen bijvoorbeeld van belang zijn wanneer afspraken met betrekking

20       Vgl. art. 126 lid 1  Rv.
21        L. Strikwerda,  1997, nr. 212.
22 Nederland hangt de zogenaamde incorporatieleer aan. Dit betekent dat de vraag of aan een

vennootschap rechtspersoonlijkheid toekomt in beginsel is onderworpen aan het recht waar
de vennootschap statutair gevestigd is. Dat recht is dan tevens bepalend voor de inrichting en
de structuur van de vennootschap en haar bestuurders. Zie voorts: P. Vlas, Rechtspersonen,
Praktijkreeks IPR, nr. 9, Deventer: Kluwer, 1993, nrs. 70-88.

23        Zie ook: Rb. Maastricht 19 juni 1986. N/PR,  1991, nr.  143; Rb. 's-Gravenhage, 9 oktober 1990,
KG 1990, 361. bevestigd in Hof's-Gravenhage, 21 januari 1992, KG 1992, nr. 184. Zie voorts
Vlas, 1993, nrs. 253-257.

24     Art. 126 lid 7 Rv.
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tot de uitzending in een meer-partijen-overeenkomst zijn neergelegd (zie

bijvoorbeeld par. 2.2).
Heeft de gedaagde geen bekende woonplaats in Nederland, dan is de

Nederlandse rechter toch bevoegd indien de gedaagde zijn werkelijk verblijf
in Nederland heeft (art. 126 lid 2 Rv). Er moet dan weI sprake zijn van enige
duurzaamheid;25 een toevallig of incidenteel oponthoud is niet voldoende.

Arbeidsovereenkomst
Gaat het om zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, een agentuurovereenk-

omst, een collectieve arbeidsovereenkomst of algemeen verbindend verklaarde
bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst dan is tevens bevoegd de

kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de arbeid gewoonlijk wordt verricht27

(art. 98 lid 2 Rv).28 Wordt de arbeid in meerdere kantons verricht dan is
beslissend het rechtsgebied waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. "Gewoon-
lijk" dient in dit kader te worden uitgelegd als "hoofdzakelijk".29

Is de werknemer tevens statutair bestuurder dan is niet de kantonrechter, doch
de rechtbank binnen welks rechtsgebied de werkgever c.q. vennootschap haar
woonplaats heeft bevoegd (art. 2:131 en art. 2:241 BW).30 Zoals eerder
aangegeven heeft de rechtspersoon zijn woonplaats ter plaatse waar hij volgens

wettelijk voorschrift of volgens de statuten of reglementen zijn zetel heeft, de
zogenaamde incorporatieleer.3' Dit heeft tot gevolg dat een statutair directeur,
in tegenstelling tot een 'normale' werknemer, de keuze tussen hetzij de rechter
van de woonplaats van de gedaagde, hetzij de rechter binnen wiens rechtsgebied
de arbeid gewoonlijk wordt verricht, ontbeert. Een statutair bestuurder van een
buitenlandse rechtspersoon kan als gevolg van de artikelen 2:131 en 2:241 BW

25      HR 5 december 1940, NJ 1941, 312 (m.n Meijers).
26 Met "zaken betreffende een arbeidsovereenkomst' wordt bedoeld alle acties die er toe strekken

de wederpartij tot naleving van haar uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen
te noodzaken of haar de gevolgen van de niet-naleving te doen dragen. Dit wordt doorgaans

ruim uitgelegd. Ook vorderingen gebaseerd op de voorovereenkomst, de beeindigingsovereenk-
omst of bijkomende bedingen vallen hieronder.

27     Zoals we later zullen zien leidt dit de facto tot een situatie waarbij de eisende partij bij
arbeidszaken zijn wederpartij altijd voor het gerecht van de plaats van arbeid kan dagen met
dien verstande dat dit conform de regels van het EEX/EVEX dient te gebeuren wanneer de
verweerder zijn woonplaats op het grondgebied van een EEX/EVEX-lidstaat heeft Heeft de
verweerder zijn woonplaats buiten het EEX/EVEX-territoir dan dient een en ander volgens
de regels van het commune recht te gebeuren.

28          Art. 97 lid i verklaart de artikelen  126  le t/m  15een het  17e t/m  19e lid van overeenkomstige
toepassing.

29     HR 18 juni 1920, NJ 1920, p. 802.
30 Ook verzoeken tot ontbinding ex art  7:685 BW dienen aan de rechtbank te worden voorgelegd
31        Wanneer bij een rechtspersoon de plaats van het bestuur afwijkt van de statutaire zetel, dan

kunnen beide plaatsen als forum worden beschouwd. Zie ook:  HR 21 april  1972,  NJ  I 973,   16.
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met zijn vordering niet bij een Nederlandse rechter terecht, zelfs niet wanneer
de werkelijke zetel in Nederland is gelegen.

32

Of de relatie tussen de bestuurder en de rechtspersoon als een arbeidsover-
eenkomst dient te worden aangemerkt is een kwestie van kwalificatie. Boek
2 BW laat zich niet uit over de juridische status van de relatie tussen de statutair
directeur en de vennootschap.33 In Nederland wordt in zijn algemeenheid echter
aangenomen dat de relatie tussen een NV of BV en haar bezoldigd bestuurder
als een arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt, voor zover het arbeidsrech-

telijke aspecten betreft34. Voorzover het internationaal privaatrechtelijke
doeleinden betreft, wordt de relatie tussen de bestuurder en een Nederlandse
onderneming als een arbeidsverhouding beschouwd.35

In het geval dat er meerdere eisers of meerdere verweerders zijn, hetgeen

bijvoorbeeld denkbaar is in concernconstructies, dan verbindt de wet aan die

pluraliteit een keuzemogelijkheid voor de eisende of verwerende partij(en) (art.
126 leden 5 en 7 Rv). Op die manier kunnen rechtsvorderingen door meerdere
eisers en tegen meerdere verweerders worden ingesteld en toch in 66n geding
door dezelfde rechter berecht worden.36 Hetzelfde geldt voor rechtsvorderingen
tussen welke een zodanige samenhang bestaat dat redenen van doelmatigheid
een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen.

37

De mogelijkheid tot het oproepen van een gedaagde voor het gerecht van de
woonplaats van 66n der eisers ex art. 126 lid 5 Rv wordt echter beperkt door
art. 3 EEX/EVEX, waarin deze mogelijkheid nadrukkelijk wordt uitgesloten
ten aanzien van gevallen waarin de gedaagde zijn woonplaats op het grondgebied
van 66n der EEX/EVIEX-lidstaten heeft. Met andere woorden het oproepen van
een werknemer voor het gerecht van 66n der mede-werkgevers in Nederland

is volgens art. 126 lid 5 Rv alleen mogelijk indien de werknemer buiten het38

EEX/EVEX-territoir woont.

Forum actoris
De Nederlandse rechter is onder bepaalde omstandigheden ook bevoegd wanneer
de eiser woonplaats in Nederland heeft (forum actoris). Art.  126 lid 3 Rv opent
de mogelijkheid om een gedaagde die buiten Nederland verblijft, voor de rechter

32      Vgl. Rb. Rotterdam, 15 april 1994, JAR 1994/103.
33      Zie ook: Rb Zwolle 28 april 1993, Prg. 1993, nr. 3945.
34         HR 13 november 1992, NJ 1993,265;  HR 7 februari 1940, NJ 1940,180.

35        Zie M.V. Polak, Arbeidsverhoudingen in het Nederlandse internationaal privaairecht (diss.),
Deventer: Kluwer, 1988, p. 45-48.

36     HR 16 mei 1986, N,/ 1987,456.
37     HR 16 november 1962, NJ 1965, 117.
38 Zie hoofdstuk 9, par. 5 en hoofdstuk 5, par. 2.2.
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van de woonplaats van de eiser op te roepen. Uit artikel 3 van het EEX/EVEX-
verdrag volgt echter dat art. 126 lid 3 Rv (of art. 126 lid 5 Rv) niet kan worden
ingeroepen tegen verweerders die hun woon- of vestigingsplaats op het grondge-
bied van 6dn van de bij de verdragen aangesloten staten hebben. Dit betekent
dat een in Nederland wonende werknemer of een in Nederland wonende of
gevestigde werkgever, als eiser alleen de mogelijkheid heeft om een buiten het
EEX/EVEX tel:ritoir verblijvende wederpartij bij een conflict voor de Nederland-
se rechter te dagen. Een in Nederland wonende werknemer kan zijn Franse
werkgever dus nooit op basis van art. 126 lid 3 Rv voor de Nederlandse rechter
dagen nu art. 3 EEX/EVEX het forum actoris nadrukkelijk uitsluit.39 Zou de
in Nederland wonende werknemer voor een in de Verenigde Staten gevestigde
onderneming werkzaam zijn, dan zou dit op grond van art. 126 lid 3 Rv
daarentegen w61 mogelijk zijn: Hier dient overigens te worden opgemerkt dat
dit nog niet betekent dat de in Nederland wonende werknemer zijn Franse
werkgever nimmer voor de Nederlandse rechter kan dagen. Verricht de
werknemer zijn arbeid binnen Nederland dan ontleent de werknemer deze
bevoegdheid niet aan art. 126 lid 3 Rv, doch aan art. 5 sub 1 EEX (zie voorts
par. 3.7.2).

De forum actoris-regel staat in internationaal verband niet zo hoog
aangeschreven. Deze regel doet afbreuk aan de positie van de gedaagde omdat
deze gedwongen wordt om in het buitenland te procederen:! Dit zou tot
bevoordeling van de eiser kunnen leiden.

2.1.3 Tijdstip en grondstag van de bevoegdheid

In Nederland geldt als hoofdregel geldt dat de bevoegdheid van de rechter wordt
beoordeeld op het tijdstip waarop de inmenging van de rechter wordt gevraagd.
Dit is het moment waarop de dagvaarding wordt uitgebracht of het verzoekschrift
wordt ingediend.42

Problematisch is de grondslag waarop de rechtsmacht van de rechter
beoordeeld moet worden. In het Nederlandse recht wordt voor zaken die zich
beperken tot de Nederlandse rechtssfeer bij het bepalen van de absolute
bevoegdheid uitgegaan van hetgeen gesteld wordt in de dagvaarding; baseert

39      De mogelijkheid om de Franse werkgever voor de Nederlandse rechter te dagen bestaat wei
wanneer de arbeid in Nederland wordt verricht conform art. 5 sub 1 EEX.

40       Verricht de werknemer zijn werkzaamheden binnen Nederland dan zou de bevoegdheid van
de Nederlandse rechter ook kunnen voortvloeien uit art. 98 lid 2 Rv.

41           L. Strikwerda,'  Dne fora',in:  P. Vias (red.),De internationale bevt,egdheid van de  Nederland.re
Rechter volgens de bepalingen van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, NIPR, 's-
Gravenhage: T.M.C. Asser Instituut, 1996, p. 96.

42     HR 20 november 1914, NJ 1915, 109.
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de eisende partij zijn vordering op de aanwezigheid van een arbeidsovereen-

komst, dan vormt de stelling in de dagvaarding de doorslaggevende grondslag
bij de beoordeling van de absolute competentie van de rechter. 43

Voor het bepalen van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in
internationale gevallen daarentegen wordt aangeknoopt bij de relatieve
competentie. In tegenstelling tot de bevoegdheidsbepaling bij zaken die zich

beperken tot de Nederlandse rechtssfeer, is de stelling van de eisende partij hier
niet doorslaggevend.44 Zo zou de eisende partij bijvoorbeeld kunnen stellen dat

de arbeid in Nederland wordt verricht en dat de Nederlandse rechter dienten-
gevolge bevoegd is op basis van art. 98 lid 2 Rv.45 Deze stelling gaat echter pas

op wanneer er daadwerkelijk sprake is van het verrichten van arbeid op basis

van een arbeidsovereenkomst. De wederpartij kan bijvoorbeeld van mening
zijn dat er in het geheel geen dienstbetrekking tussen partijen bestaat, doch een
andersoortige rechtsverhouding waarop art. 98 lid 2 Rv niet van toepassing is.

In dat geval is de rechtsmacht van de Nederlandse rechter betwistbaar. Het mag

niet zo zijn dat de eiser de Nederlandse rechter bevoegd kan maken enkel en

alleen door het stellen van (onjuiste) territoriale aanknopingspunten in de

dagvaarding. Aangezien van de regels met betrekking tot de relatieve bevoegd-
heid inzake arbeidsovereenkomsten niet kan worden afgeweken (art. 100 Rv),
betekent dit dat de Nederlandse rechter dan ambtshalve zijn (on)bevoegdheid
dient vast te stellen. Dit geldt ook voor de situatie waarin de gedaagde verstek

laat gaan.
46

Is de wederpartij echter van mening dat er in het geheel geen rechtsverhou-
ding tussen partijen bestaat -geen arbeidsovereenkomst, maar ook geen

andersoortige rechtsverhouding- dan blijft de vordering er een uit arbeidsover-

eenkomst met als gevolg dat de aangezochte rechter bevoegd is.

2.1.4 Forumkeuze

Naast de objectieve gronden voor internationale rechtsmacht zoals deze zijn

geregeld in de wet en aangevuld en ga'nterpreteerd door de rechter, wordt ook
de forumkeuze erkend. De forumkeuze is voor het eerst, met het oog de
internationale rechtsontwikkeling en in het belang van de internationale
rechtspraak, aanvaard in het Piscator-arrest.47 Vijdr die tijd werd de wettelijke

43           ]P. Nerheul en M.W C.  'Fetens,  Rechtsmacht  in  het  Nederlandse  internationaal  privaatrecht.

Deel 2, Overige verdragen en het conimune I.P.R.. Apeldoorn: Maklu uitgevers. 1986, p. 76-77.
44     Zie Rb. Dordrecht 23 november 1977, N./ 1979,519.
45      Art. 98 lid 2 Rv:"In zaken betreffende een arbeidsovereenkomst,.. .is mede bevoegd de

kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de arbeid gewoonlijk wordt verricht"
46     J.P. Verheul en M.W.C. Feteris, 1986, p. 78-79.
47      HR i februari 1985, NJ 1985,69 (Piscator).
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regeling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering als een regeling van
openbare orde beschouwd. De partijen konden dientengevolge de internationale
bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet vestigen dan wel ontnemen door
forumkeuze4, een gedachte die was gebaseerd op de soevereiniteitsleer. Het
Piscator-arrest bracht hierin verandering. Het Piscator-arrest49 betrof een
sleepovereenkomst gesloten tussen een Maltese en Koreaanse vennootschap,
waarin de Nederlandse Sleepcondities 1951 van toepassing waren verklaard
en daarmee de Nederlandse rechter als bevoegd forum werd aangewezen. Voor
het overige bestond er geen enkel aanknopingspunt met de Nederlandse
rechtssfeer. De Hoge Raad overwoog in deze zaak onder andere dat uit tal van
Verdragen  waarbij Nederland partij is bleek dat de nationale rechtsorde deel
uitmaakt van de internationale gemeenschap. De internationale praktijk verlangt
niet alleen dat op voorhand vaststaat welk forum bevoegd is om kennis te nemen
van geschillen, maar vereist ook de vrijheid van partijen om de berechting van
geschillen op te dragen aan een forum dat door partijen als neutraal of bijzonder
deskundig wordt beschouwd. De Hoge Raad aanvaardde daarom als nieuwe
regel dat procespartijen bij overeenkomst de Nederlandse rechter internationale
bevoegdheid kunnen verlenen, de zogenaamde prorogatie, dan wel deze
bevoegdheid bij overeenkomst kunnen ontnemen, de zogenaamde derogatie.

51

Voor de forumkeuze is niet vereist dat de ingestelde vordering voldoende
aanknopingspunten heeft met de Nederlandse rechtssfeer. Een bijkomstig -maar
niet onbelangrijk- voordeel van de mogelijkheid tot forumkeuze is dat de
uitsluiting van andere fora als gevolg van de forumkeuze het zogenaamde
forumshopping voorkomt.

48         HR 24 december  1915, NJ 1916,417 (Van Loo-Herzog Heinrich) en HR 5 december  1940,
NJ 1941, 312 m.n. Meijers (Van der Goes-Schonstedt).

49          Zie voor een bespreking van dit arrest:  G R. Rutgers en A.J. Feenstra, 'Het 'Piscator-arrest',
een nieuwe regel van Nederlands internationaal bevoegdheidsrecht'. WPNR, nr. 5754,1985,
p. 628-630.

50          Daarbij  valt in het bijzonder te denken aan de artikelen  17 en  18  EEX.
51           HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 765 (Harvest Trader): I.c. betrofhet een conservatoir vreemdelin-

genbeslag dat in Nederland door de bemanningsleden op het schip de m.s. "Harvest Trader"
was laten leggen. Voor de Groningse rechter werd een vordering aangespannen tot betaling
van achterstallig loon resp. schadevergoeding wegens wanprestatie en de vanwaardeverklaring
van het gelegde beslag. De Panamese reder, tevens eigenaar van het schip, beriep zich op de
onbevoegdheid van de Nederlandse rechter. Hij stelde dat in het met de zeelieden gesloten "NAT-
Collective Agreement" een forumkeuze voor de Griekse rechter was opgenomen. De zeelieden
beriepen zich op hun beurt op het tussen de rederij en l'IF gesloten ITF Collective Agreement.
In dit Agreement was geen forumkeuze opgenomen. De HR overwoog met betrekking tot de
vraag of een forumkeuzebeding ten gunste van een rechter van een niet-EEX staat slechts leidt
tot niet-ontvankelijkheid van de Nederlandse rechter en niet tot onbevoegdheid, was -onder
verwijzing naar art. 17 EEX en art. 1022 lid 1 RV- door de rechtsontwikkeling achterhaald.
De HR zag niet in waarom met betrekking tot het ontnemen van rechtsmacht aan de Nederlandse
rechter minder autonomie :lan partijen zou toekomen dan bij het vestigen van de rechtsmacht.
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De mogelijkheid tot forumkeuze bestaat ook in andere rechtsstelsels. De
contractuele forumkeuze is in het buitenland vaak aan bepaalde voorwaarden
verbonden.52 Zo stellen sommige rechtsstelsels als voorwaarde dat het gekozen

forum op enigerlei wijze verbonden moet zijn met de betrokken partijen of het
onderwerp van het geschil. Ook de Hoge Raad is van mening dat forumkeuze
niet openstaat wanneer daarvoor geen redelijk belang aanwezig is.53 Maar er

is al sprake van een redelijk belang wanneer de rechtszekerheid door de
forumkeuze wordt gediend of wanneer het verlangen bestaat om een neutrate
of bijzonder deskundig forum in te schakelen.54 Voorts geldt als restrictie dat
forumkeuze niet is toegestaan indien en voor zover verdrags- of wetsbepalingen
waarin de rechtsmacht van de Nederlandse rechter specifiek geregeld is, zich
daartegen uitdrukkelijk verzetten.55 Hier valt in het bijzonder te denken aan

bijvoorbeeld art. 100 Rv:" Elk beding, waarbij van de wettelijke regelen omtrent
de betrekkelijke bevoegdheid van de kantonrechter wordt afgeweken is nietig".
Tot slot stelt de HR in het Piscator-arrest dat aan partijen de bevoegdheid tot
forumkeuze toekomt ten aanzien van geschillen over zaken die te hunner vrije
beschikking staan.56 De forumkeuze zelf is uitsluitend mogelijkbij internationale
gevallen.57

De toelaatbaarheid en de gevolgen van het forumkeuzebeding worden
beheerst door de lex forisH. De vraag of er wilsovereenstemming bestaat ten

aanzien van de keuze van de rechter is onderworpen aan het van toepassing zijnde
rechtsstelsel.59 Stilzwijgende forumkeuze is ook toegestaan.

Overigens betekende dit niet dat er voorheen gtan forumkeuze mogelijk
was. Op grond van de   artt.  17 en  18 van het EEX (zie par 3.9 e.v.) was de
(stilzwijgende) forumkeuze reeds mogelijk.  doch die mogelijkheid strekt zich
nu ook uit tot buiten het geografische en materiele toepassingsgebied van het
EEX: Niettemin verschilt de forumkeuze zoals deze is opgenomen in het art.
17 EEX in materieel en formeel opzicht van de forumkeuze zoals die uit het
Piscator-arrest volgt. De forumkeuze is volgens het Piscator-arrest al geldig
wanneer is voldaan aan de vormvoorschriften van idn der in aanmerking
komende rechtsstelsels, terwijl aan de forumkeuze volgens art. 17 EEX doorgaans

52     Verheul en Feteris, 1986, p. 258.
53     HR 1 februari 1985, NJ 1985, 698.
54     Verheul en Feteris, 1986, p. 93.
55      HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 765 (Harvest Trader).
56      Op grond hiervan mag worden aangenomen dat forumkeuze in ieder geval mogelijk is waar

het vermogensrechtelijke zaken betreft.
57     Zie ook: Hof 's-Hertogenbosch, 12 maart \991. MPR 1991, nr. 319.

58      Zie ook art. 10 Wet AB.
59     Strikwerda, 1997, nr. 222. Vgl. Rb. Rotterdam 28 september \995, NIPR 1996, nr. 136.

60          L. Strikwerda,'Internationale forumkeuze en het formele toepassinsgegied  van  het EEX',  in:
Offerhauskring viifentwintigjaar. Feestbundettergelegenheidvan hit vilfentwintigiarigbestaan
van de Studiekring Prof. Mr. J. Offerhaus ( 1962-1987), Deventer: Kluwer, 1987, p. 201 e.v.
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strengere vormvereisten zijn gesteld. De 'redelijk-belang' toets van het Piscator-
arrest daarentegen, ontbreekt bij art. 17 EEX.

Overigens leidt het bestaan van art. 17 EEX/EVEX er toe dat de regeling
van de forumkeuze volgens het commune recht alleen nog van belang is wanneer
partijen voor een rechter buiten de verdragsluitende staten kiezen, dan wel
wanneer zowel de gedaagde als de eiser hun woonplaats buiten het EEX/EVEX
territoir hebben.

Forumkeuze bij arbeidsovereenkomsten
De mogelijkheid tot het doen van een forumkeuze is binnen het commune recht
voor wat de arbeidsovereenkomst betreft beperkt6: Zoals eerder aangegeven
kan van de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter niet worden afgeweken
(art. 100 Rv, jo. art. 43 RO): 'elk beding waarbij van de wettelijke regelen
omtrent de betrekkelijke bevoegdheid van de kantonrechter wordt afgeweken,
is nietig'. In 198162 deed de Hoge Raad reeds een uitspraak waarin zij forumkeu-
zeclausules, die een forum buiten het werkingsgebied van het EEX aanwijzen,
in gevallen waarin de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft, nietig verklaarde. 63

De Hoge Raad wees in dit verband op de overweging die aan het (thans) in art.
100 Rv 4 neergelegde verbod ten grondslag lag, namelijk bescherming van de
gedaagde tegen het maken van hoge reiskosten en de eventuele noodzaak om
een gemachtigde in te schakelen.65 Het spreekt voor zich dat het gewicht van
deze overweging toeneemt wanneer van de bevoegdheid van de Nederlandse
kantonrechter wordt afgeweken ten faveure van een buitenlandse rechter. Een
keuze voor een buitenlandse rechter is derhalve niet mogelijk wanneer het om
arbeidszaken gaat66, tenzij het een reeds gerezen geschil betreft. In dat geval
zijn partijen bevoegd om binnen de grenzen aangegeven in art. 43 RO, van de
relatieve bevoegdheid van de rechter af te wijken.

Voor wat betreft de arbeidsovereenkomst zou dit betekenen dat de
forumkeuze zich beperkt tot de in art. 126 Rv opgesomde mogelijkheden en
het in art. 98 Rv opgenomen alternatief. Dit leidt tot de conclusie dat een
forumkeuze bij arbeidsovereenkomsten is toegestaan, maar dat de Nederlandse
rechter de rechtsmacht behoudt die hem zonder forumkeuzeclausule zou
toekornen.

61         Zie ook: Ktg. Rotterdam 20 januari  1982, Prg.  1982, nr.  1771.
62     HR 16 januari 1981, NJ 1981, 663.
63     Zie ook: Ktg. Rotterdam, 8 november 1991.JAR 1996,241.
64     Voorheen art. 98a Rv.
65       Zie ook Bijlagen handelingen TK 1963/1964, 7172 nrs. 2 en 3 en TK 1964-1965 7172 nr. 10.
66 J.A.W.M. Lennaerts, 'Forumkeuze in nationale en internationale arbeidsovereenkomst',  SMA,

nr. 10, oktober 1986, p. 666. Zie voorts Verheul en Feteris, 1986, p. 259; Polak, 1988, p. 34-37.
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De benadering zoals die is geformuleerd ten aanzien van de 'negatieve
forumkeuze' kan ook worden voorgestaan waar het een positieve forumkeuze
betreft. Daarmee wordt bedoeld de situatie waarbij de Nederlandse wet geen
bevoegde kantonrechter aanwijst, maar waarbij toch een forumkeuze ten gunste
van een Nederlandse rechter is gemaakt.

67

De als gevolg van art. 100 Rv zeer beperkte forumkeuzemogelijkheid met
betrekking tot individuele arbeidsovereenkomsten is opmerkelijk.  Art. 100 Rv
beperkt zich tot de kantongerechtsprocedure. Een forumkeuzebeding waar het
de arbeidsrelatie van een (statutair) bestuurder betreft, is derhalve wel
toegestaan.68 Kennelijk worden bestuurders niet beschouwd als de 'zwakkere

partij'.

2.1.5 Ontbinding

Speciale aandacht verdient de ontbinding van de arbeidsovereenkomst (art. 7:685

BW). Procedures omtrent ontbinding vangen immers met een verzoekschrift
aan in plaats van met een dagvaarding.69 Volgens art. 429c Rv heeft de
Nederlandse rechter altijd rechtsmacht ten aanzien van internationale geschillen
die met een verzoekschrift worden ingeleid tenzij het verzoek onvoldoende

aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer heeft, aldus art. 429c lid
15 Rv. Relatief bevoegd is de rechter van de woonplaats, of bij gebreke daarvan

de werkelijke verblijfplaats van de verzoeker.7' Kan er geen bevoegde

Nederlandse rechter worden aangewezen, dan is de rechter te 's-Gravenhage
bevoegd.71

2.1.6 Kort geding

Is er sprake van een vordering in kort geding dan gelden de regels van de relatieve

competentie zoals die voor de Rechtbanken geldt (art. 126 Rv). De Hoge Raad
heeft deze regeling verruimd door aan te nemen, dat in een kort geding tevens

bevoegd is de president van de rechtbank van het arrondissement, waar de
onmiddellijke voorziening wordt vereist. Het gevolg van deze laatste regeling
is dat aan een bepaalde president bevoegdheid kan toekomen in een geval waarin

volgens de gewone regels geen president bevoegd zou zijn. Dit betekent dat de

67     M. Polak, 1988, p. 37.
68     Zie ook Rb. Rotterdam, 15 april NJ 1995,40.

69 Dat geldt ook wanneer het om een ontbinding van een arbeidsovereenkomst met een bestuurder
gaat (art. 2:131 en art. 2:142 BW)

70     Art. 429c lid I Rv.
71     Art. 429c lid 14 Rv.
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president zijn bevoegdheid in kort geding ook behoudt wanneer volgens art.
24 van het in par. 3 te bespreken EEX/EVEX de rechter van een andere
verdragsluitende staat bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.72 Van
een kort geding wordt binnen het arbeidsrecht bijvoorbeeld gebruik gemaakt
bij schorsingen, non-actiefstellingen of bij vordering tot voortzetting van de
werkzaamheden tijdens de ontslagprocedure.

2.1.7 Toekomstige rechtsmachtregeling?

In 1996 werd in het kader van de tweede fase herziening rechterlijke organisatie
een wetsontwerp ingediend dat tevens enkele wijzigingen in het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering omvatte.73 In dit wetsontwerp werd een aparte
regeling voor de rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij internationale
situaties gegeven. Het wetsvoorstel is inmiddels ingetrokken.74 Toch is het
interessant om het voorstel voorzover betrekking hebbende op de internationale
rechtsmacht van de Nederlandse bij internationale arbeidsovereenkomsten hier
kort te bespreken. Temeer daar het gedeelte van het wetsontwerp, dat betrekking
had op de modernisering van het burgerlijk procesrecht en waarvan de hieronder
omschreven rechtsmachtregeling deel uitmaakte, brede steun genoot. De
verwachting bestaat dan ook dat dit onderdeel binnen afzienbare tijd in een apart,
nieuw wetsvoorstel wordt ondergebracht.

75

De achtergrond voor de voorgestelde herziening van de rechtsmachtregeling
vormde de opvatting dat het tot op heden gangbare principe binnen het
Nederlandse commune internationale bevoegdheidsrecht 'distributie bepaalt
attributie' zoals omschreven in par. 2.1, inmiddels als verouderd en achterhaald
wordt beschouwd. De regeling is ontwikkeld in een periode waarin de
internationale rechtsmacht nog geen frequent probleem vormde en er dus ook
nog geen noodzaak bestond om een speciale wettelijke regeling te treffen.
Bovendien ontbeert zij volgens moderne inzichten iedere logica. De stelling
'distributie bepaalt attributie' zoals die tot op heden wordt gehanteerd is te simpel
en houdt onvoldoende rekening met de verschillen die er bestaan tussen aspecten
die een rol spelen bij de interne rechtsbevoegdheid en factoren die van belang
zijn bij de internationale rechtsmachtverdeling. Zijn reisafstanden tussen de
gerechten in Nederland -mede dankzij de verschillende communicatiemiddelen-
gemakkelijk te overbruggen, op internationaal terrein ligt dat geheel anders. Ook
taalbarri2res, de onbekendheid met buitenlandse rechtssysteem of het lokale

12         W . Hugenholtz en W .H. Heemskerk,  Hocddlijnen  van  Nederiands  Burgertijk  Procesrecht, ' s-
Gravenhage: VUGA uitgeverij, 1998, nr. 111.

73     TK 24651
74     TK 24651, nr. 8 en TK 25600 VI, nr. 72.
75     TK 24641, nrs. 7 en 8.
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procesrecht, geven aan het procederen in internationaal verband toch een geheel

eigen dimensie. Daarnaast kunnen ook rechtsmachtgronden die in internationaal

verband als exhorbitant worden beschouwd problemen opleveren waar het de
erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in andere landen betreft. Verder

achtte men het van belang om met het oog op de rechtszekerheid en rechtseenheid

aansluiting te zoeken bij verdragen zoals het EEX en het EVEX.
In de voorgestelde regeling werd een middenweg gezocht waarbij enerzijds

rekening werd gehouden met de toepasselijke verdragen en buitenlandse

regelingen en waarbij anderzijds acht werd geslagen op de Nederlandse

opvattingen en rechtspraak. De onverkorte overname van alle bepalingen uit
het EEX/EVEX zou bijvoorbeeld niet zinvol zijn geweest aangezien deze
verdragen een interregionale doelstelling hebben in tegenstelling tot de commune

regels.

Rechtsmacht bij internationale arbeidsovereenkomsten
Volgens de hoofdregel van het voorgestelde ontwerp was de Nederlandse rechter

bevoegd wanneer de gedaagde zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats
in Nederland had (art. 1.1.2).76 Daarnaast bevatte het voorstel een speciale

regeling voor de arbeidsovereenkomst. Art. 1.1.5. van het ontwerp verleende

de Nederlandse rechter rechtsmacht inzake 'individuele 7 arbeidsovereenkomsten

of agentuurovereenkomsten, indien de arbeid gewoonlijk in Nederland werd

verricht'.78 De genoemde gronden waren ontleend aan het Nederlandse recht

en het EEX/EVEX. De tekst van art. 1.1.5. werd in beginsel letterlijk uit het
EEX/EVEX overgenomen. Op die manier trachtte men duidelijk te maken dat

niet alleen de tekst van het EEX/EVEX model had gestaan, maar dat ook de

naar aanleiding van deze verdragen ontstane rechtspraak door het EG Hof een
inspiratiebron79 diende te vormen voor de interpretatie van de commune

bepalingen door de Nederlandse rechter. %0

Het huidige forum actoris (art.  126 lid 3 Rv) keerde in het wetsvoorstel

niet terug doch met uitzondering van die situaties waarin de eiser als de zwakkere

partij kon worden aangemerkt:' Artikel 1.1.5. vormde een voorbeeld van een

dergelijke situatie. Zowel de werkgever als de werknemer konden zich beroepen

76     Vgl  Art 2 EEX/EVEX
77      De toevoeging 'individueel' geeft aan dat Collectieve arbeidsovereenkomsten van de werking

van art.  1.1.5. zijn uitgesloten. individuele arbeidsovereenkomsten waarop een buitenlandse
CAO van toepassing is hoeven echter weer niet aan de rechtsmacht van de Nederlandse rechter

in de weg te staan.
78       Zie ook Ivenel/Schwab. par. 3.7.1. van dit hoofdstuk
79 Het spreekt voor zich dat het niet mogelijk is om naar aanleiding van deze bepalingen prejudicidle

vragen aan het EG Hof voor te leggen.

80     TK 1995-1996 24 652, nr. 3, p. 67
81     L. Strikwerda, 1996, p. 97-98.
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op de rechtsmacht van de Nederlands rechter indien de arbeid gewoonlijk in
Nederland werd verricht. Het forum actoris bleef ook bestaan voor procedures
die met een verzoekschrift dienen te worden ingeleid. In dat geval vormde de
woonplaats of de gewone verblijfsplaats van de verzoeker het primaire
aanknopingspunt (art. 1.1.3.). Deze rechtsgrond zou bijvoorbeeld van belang
zijn geweest met het oog op ontbindingsprocedures (art. 7:685 BW).

Wanneer het voorgestelde art. 1.1.5. zou zijn ingevoerd dan zou dit voor wat
de bevoegdheid van de Nederlandse rechter betreft, de facto hebben geleid tot
een uitbreiding van de in art. 5 sub 1 EEX/EVEX neergelegde rechtsgrond in
arbeidszaken tot situaties die het toepassingsgebied van het EEX/EVEX
overschrijden. De verwijdering van het huidige forum actoris (art.  126 lid 3 Rv)
daarentegen, zou een beperking hebben opgeleverd aangezien het dan niet langer
mogelijk zou zijn geweest om rechtsmacht te ontlenen aan de woon- c.q.
verblijfsplaats van de eiser, hoewel het wegvallen van deze rechtsmachtgrond
deels zou worden ondervangen door art. 1.1.5.

Forumkeuze bij arbeidszaken
In het wetsvoorstel werd in art. 1.1.7 ook de mogelijkheid geopend om door
middel van forumkeuze de bevoegdheid van de Nederlandse rechter te vestigen
dan wel te ontnemen:2 De eerste twee leden van de voorgestelde bepaling
vormden een codificatie van de recente jurisprudentie van de Hoge Raad: art.
1.1.7 bevestigde de mogelijkheid tot forumkeuze waarbij hetzij rechtsmacht
aan de Nederlandse rechter werd toegekend (lid 1 )81, dan wei rechtsmacht aan
de Nederlandse rechter werd onttrokken door aanwijzing van een buitenlandse
rechter (lid 2):4

De arbeidsovereenkomst nam in het voorstel voor wat de mogelijkheid
tot forumkeuze betreft een aparte plaats in. Die uitzonderingspositie werd
gerechtvaardigd door het te beschermen belang van de werknemer. De
uitzondering had betrekking op de derogerende forumkeuze zoals neergelegd
in het tweede lid en hield in dat de Nederlandse rechter zijn rechtsmacht85 in
beginsel behield, zelfs wanneer partijen bij overeenkomst hadden gekozen voor
de (uitsluitende) bevoegdheid van een buitenlandse rechter. Aan een derogerende
forumkeuze kon volgens het vierde lid van art. 1.1.7 pas gevolg toekomen
wanneer het forumkeuzebeding tot stand was gekomen nA het ontstaan van het
geschil, dan wel wanneer enkel de werknemer zich hierop beriep. De werknemer

82     Vgl. Art. 17 EEX/EVEX
83      HR 1 februari 1985, NJ 1985, 698 (Piscator).
84      HR 28 oktober 1988, NJ 1989, 765 (Harvest Trader).
85 Zie artikelen 1.1.2, 1.1.3,1.1.5.
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zou zich dus w81, maar de werkgever zou zich niet op een forumkeuzebeding
kunnen beroepen dat vddr het ontstaan van het geschil tot stand was gekomen.

De in art. 1.1.7. neergelegde regeling vormde daarmee een weergave van de
regeling zoals deze in art. 17 van het EEX* ten aanzien van de arbeidsovereen-

komst is opgenomen.
87

In  1997 deed de Hoger Raad een uitspraak in een zaak waarin werd geanticipeerd

op het inmiddels ingetrokken wetsvoorstel. I.c. betrof het een vreemdelingenbe-

slag gelegd op het onder Maltese vlag varende schip "Seaventure". Het schip
bevond zich ten tijde van de beslaglegging in Amsterdam en het beslag werd

gelegd door de 15 Filipijnse bemanningsleden omdat zij bij afmonstering hun

gages niet hadden ontvangen.
In de met de bemanningsleden afgesloten arbeidsovereenkomsten was een

forumkeuze opgenomen waarin de "Philipinis Overseas Employment Administra-

tion" bij uitsluiting bevoegd werd verklaard. De vraag was of de Nederlandse

rechter als forum arresti bevoegd was om van de hoofdvordering tot betaling
van loon kennis te nemen. In twee eerdere arrestenx* besliste de Hoger Raad

reeds dat een jurisdictieclausule, waarbij partijen een buitenlandse rechter bij
uitsluiting bevoegd hebben verklaard, in de weg staat aan de bevoegdheid van
de Nederlandse rechter om kennis te nemen van een hoofdvordering zoals hier

was ingesteld, ook wanneer een onherroepelijke uitspraak van de buitenlandse

rechter in Nederland niet ten uitvoer kan worden gelegd. Dit riep vervolgens

de vraag op of hierop een uitzondering moest worden gemaakt nu het forumkeu-

zebeding in een arbeidsovereenkomst was opgenomen.
In haar oordeel herhaalde de Hoge Raad hetgeen zij al eerder in het"Harvest

Trader"89 arrest had besloten namelijk dat een forumkeuze voor een buitenlandse

rechtervo leidt tot onbevoegdheid van de Nederlandse rechter. Een dergelijke

forumkeuze is niet toegestaan, indien en voorzover verdrags-of wetsbepalingen
waarin de rechtsmacht van de Nederlandse rechter specifiek geregeld is, zich
daartegen verzetten. Bovendien is forumkeuze slechts mogelijk met betrekking

86      Er is bewust gekozen voor de versie van art. 17 zoals deze in het Verdrag van San Sebastian
tot stand is gekomen. Op die manier kan worden aangesloten bij de meest recente versie van
het artikel dat naar aanleiding van de uitspraak van het EG Hof na de totstandkoming van het

EVEX nog werd aangepast (zie HvJ EG 15 februan 1989, NJ 1990,698 (Six Constructions)).
87     TK 1995-1996 24 652, nr. 3, p. 72-73, Th. M. De Boer, 'Uitdrukkelijke en stilzwijgende

forumkeuze in het commune Nederlandse ipr: Een vergelijking met de bevoegdheidsverdragen
van San Sebastian en Lugano', in: P. VIas (red.), De internationale bevoegdheid van de
Nederlandse Rechter vcilgens de niettwe bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, NIPR, 1996, 's-Gravenhage, T.M.C. Asser Instituut, p. 79-80.

88     HR 17 december 1993, NJ 1994,348 en 350, m.n. JCS.
89     HR 28 oktober 1988, N./ 1989,765, m.n. JCS.
90 Een rechter buiten het EEX-gebied.
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tot een rechtsbetrekking die ter vrije beschikking staat.w De Hoge Raad voelde
er niets voor om vooruit te lopen op het zojuist besproken art. 1.1.7, waarin de
Nederlandse rechter zijn rechtsmacht behoudt, zelfs wanneer partijen bij
overeenkomst hebben gekozen voor de bevoegdheid van een buitenlandse
rechter.92 Volgens de Hoge Raad was voor anticipatie op het voorgestelde artikel
reeds daarom geen plaats, omdat deze bepaling deel uitmaakte van een nieuw,
onderling samenhangend geheel van regels met betrekking tot de rechtsmacht
van de Nederlandse rechter. Dat gold niet alleen voor art. 1.1.7, maar ook voor
het eveneens ten tonele gevoerde art. 1.1.5. Deze stellingname is begrijpelijk
wanneer men bedenkt dat de wetgever in de voorgestelde regeling brak met de
tot dusverre gehanteerde leer waarbij attributie van rechtsmacht afhankelijk wordt
gesteld van distributie van rechtsmacht.

3             Het EEX en het EVEX

3.1 Inleiding

Zoals eerder aangegeven wordt de internationale rechtsmacht van de Nederlandse
rechter,3 primair in het EEG Bevoegdheids-en Executieverdrag (EEX)  en het
Verdrag van Lugano betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerleg-
ging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EVEX) geregeld. Pas
wanneer deze verdragen niet van toepassing zijn wordt de internationale
rechtsmacht aan de hand van het Nederlandse commune recht vastgesteld. De
regels van het EEX/EVEX gaan -indien van toepassing- boven het nationale
bevoegdheidsrecht.

De verdragen bevatten uniforme internationale bevoegdheidsregels, die
beogen een evenwichtige rechtsmachtverdeling van de rechters van de
aangesloten lid-staten tot stand te brengen. Daardoor krijgt de eenheid van

91     Zie r.0.3.3.
92       De leden 2 Um 4 van het voorgestelde artikel luidden voorzover hier van belang:

2. De Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht indien partijen met betrekking toteen bepaalde
rechtsbetrekking die tot hun vrije bepaling staat, bij overeenkomst een rechter of de rechter
van een vreemde staat bij uitsluiting hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen
welke naar aanleiding van die rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan.
3. De Nederlandse rechter behoudt evenwel de rechtsmacht die hem zonder een overeenkomst
als bedoeld in het tweedelid zou toekomen indien:   .(b) de zaak een individuele arbeidsovereenk-
omst betreft.
4. Het in het derde lid, onder b, bepaalde vindt geen toepassing indien: (a) de in het tweede
lid bedoelde overeenkomst is aangegaan na het ontstaan van het geschil, of (b) de werknemer
(...) zich op de overeenkomst beroept om  zich tot de rechter van een vreemde staat te wenden.

93      Het EEX en het EVEX zijn verdragen van het 'trait6-double'-type. de verdragen regelen niet
alleen de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen, maar ook -en allereerst- de rechterlijke
bevoegdheid door directe bevoegheidsbepalingen gericht op de eerste geadieerde rechter.
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rechtsbedeling binnen Europa gestalte. Het Europese Hof speelt bij de
totstandkoming van deze eenheid een belangrijke rot.94

In het verdrag ter oprichting van de EEG, werd al in art. 220 een aanzet

gegeven tot het aangaan van onderhandelingen met als doel de vereenvoudiging
van de formaliteiten van de wederzijdse tenuitvoerlegging van vonnissen van
lid-staten. De Europese markt diende te worden voltooid door de invoering van

een gemeenschappelijke burgerrechtelijke organisatie zodat een vrije markt voor
vonnissen tot stand zou komen. Dit resulteerde uiteindelijk in de totstandkoming
van het EEX-verdrag in 1968.95   Het  doel   van het verdrag is drie-ledig;

bevordering van het vrij verkeer van vonnissen, bescherming van de gedaagde
en gelijke behandeling van alle ingezetenen van de EU ongeacht hun
nationaliteit.96 Inmiddels heeft het verdrag een niet onaanzienlijke ontwikkeling

doorgemaakt. De uitbreiding van de EG heeft er toe geleid dat het oorspronkelijke
verdrag uit 1968 door de toetreding van nieuwe lidstaten steeds weer is aangepast
resp. gewijzigd.97

94          Door de interpretatie van het EEX-verdrag in  1975  aan het Hof van Justitie op te dragen kreeg

de eenheid een extra impuls (Protocol 3 juni 1971, Trb. 1971 141, in werking getreden op
1 september 1975).
De hoogste nationale rechters van de EU-lidstaten zijn verplicht een prejudiciele beslissing
van het Hof van Justitie te vragen met betrekking tot de interpretatie van het EEX; de nationale
rechterlijke instanties die in hoger beroep recht spreken kunnen een prejudiciele beslissing

vragen (art. 3 van het Protocol). Bij het EVEX daarentegen behoort geen uitleggingsprotocol.
De interpretatie van dit verdrag is dus niet opgedragen een het Hof van Justitie van de EG,
maar berust bij de afzonderlijke bij het EVEX aangesloten staten. Het is derhalve mogelijk
dat twee identieke bepalingen op verschillende wijze geYnterpreteerd worden.

95 EEG-verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen

in burgerlijke en handelszaken, Brussel 27 september 1968, PB EG 1972, L 299; Trb.  1969,
101. Het verdrag trad op 1 februari 1973 in werking en gold destijds voor de oorspronkelijke
6 lidstaten van de EU: Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Luxemburg, Nederland. Zie voor
een toelichting het Rapport Jenard, PB EG, 22, nr. C 59, p.  1.

96 A.V.M. Struycken en J.E. Krings, De Rechterligk Bevoegdheid volgens het EE G. Jurisdictie
en Executieverdrag, preadvies Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, nr. 77,
Deventer: Kluwer, 1978, pag. 2.

97      Toetredingsverdrag 1, ook wel "Aanpassingsverdrag" genoemd (9 oktober 1978, PB EG 1978,
L304; Trb. 1978, nr. 175): sinds 1 november 1986 van kracht voor de oorspronkelijk 6 lid-staten
en Denemarken (Trb 1986,131), 1 januari 1987 voorhet Verenigd Koninkrijken Noord- Ierland
en sinds 1 juni 1988 lerland. Zie voor een toelichting op het Verdrag het rapport Schlosser,
PB EG 1979, nr. C 59.

Toetredingsverdrag 11 (25 oktober  1982, Trb.  1983, nr. 24): sinds  1  april  1989 van kracht voor
de toenmalige staten, Nederland, Belgie, Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken, Frankrijk,
Italie, Luxemburg en Griekenland (uitgezonderd waren het Verenigd Koninkrijk en Noord-
Ieriand waar het Verdrag  pas  op  I  oktober  1989 van kracht  werd).  Zie  voor een toelichting
op het verdrag het rapport Evrigenis,  PB EG, 25 november  1986, nr. C 298. Dit verdrag geldt
ook voor de voormalige DDR op basis van het z.g. Einigungsvertrag  (art.  3 en art.  10 lid  1)
zoals dit tussen de BRD en de DDR op 31 augustus 1990 tot stand is gekomen (zie: Trb.  1992,

42-45).

Toetredingsverdrag Ill, ook wel het Verdrag van San Sebastian genoemd (26 mei  1989,  Trb.
1989, nr.  142, Trb.  199 1, nr.  15; Trb.  1992, nr. 73): sinds 1 februari  1992 van kracht voor Frank-

rijk, Nederland, Spanje en Luxemburg, sinds  I  december  1991  voor het Verenigd Koninkrijk
en Noord lerland, sinds  1 mei  1992 voor Italie, sinds  1 juli  1992 voor Griekenland en Portugal,
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Op  16 september  1988 kwam het EVEX (EEG-EVA Bevoegdheids- en
Executieverdrag) tot stand."* Aangezien het verdrag te Lugano tot stand kwam,
wordt het daarom ook wei het "Verdrag van Lugano" genoemd. Het verdrag
werd gesloten tussen de toenmalige EG-lidstaten enerzijds en de staten die
destijds lid waren van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) te weten Finland,
Oostenrijk, Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Uslande anderzijds. Toetreding
van de EVA-lidstaten tot het EEX-verdrag was niet mogelijk aangezien het EEX
een gemeenschapsinstrument is dat niet open staat voor toetreding van niet-EU-
lidstaten.100

Evenals het EEX regelt het EVEX de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, maar dan
tussen de EU-lidstaten en de EVA-staten. Tussen de lid-staten van de EU blijft
het (inmiddels aangepaste) EEX van toepassing (art. 54ter EVEX).

Het EVEX heeft tot doel de economische samenwerking te verstevigen.
Tenslotte vormen de EU en de EVA lidstaten met hun 370 miljoen inwoners
de grootste consumentenmarkt ter wereld.101 Daarmee wordt ook het belang van

deze verdragen voor arbeidsrechtelijke betrekkingen aangegeven; door de
verdergaande Europese integratie zal naar verwachting ook het aantal internatio-
nale arbeidsverhoudingen toenemen.

sinds  I  december  1993 voor lerland, sinds  I  december  1994 voor Duitsland, sinds  1  maart
1996 voor Denemarken en sinds  1  oktober  1997 voor Belgie. Zie voor een toelichting op het
verdrag het Rapport De Almeida Cruz, Desantes Real en Jenard, PB EG 28 juli, 1990, nr. C
189.

Inmiddels is op 29 november  1996 te Brussel het 4e Toetredingsverdrag tot stand gekomen
waarbij de toetreding van Finland, Oostenrijk en Zweden tot het EEX wordt geregeld. (PB EG,
15 januari,  1997, nr. C 15, Trb.  1997,69). Het verdrag bevat slechts formele aanpassingen.

98 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september  1988, PB EG 25 november
1988, L 319;  Trb.  1989,  58. Zie voor een toelichting op he Verdrag het rapport Jenard/Misller
PB 28 juli  1990 C 189.
Het verdrag is sinds  I januari  1992 van kracht tussen Frankrijk, Nederland en Zwitserland (Trb.
1991, nr.  179) en tussen deze Ianden en Luxemburg sinds  1  februari  1992 en het Verenigd
Koninkrijk sinds 1 mei 1992. Portugal, Italie en Zweden traden later toe, resp.  1 juli 1992,  1
december 1992 en I januari 1993. Finland volgde op 1 juli 1993, Noorwegen op i mei 1993
en lerland op  I  december 1993. Later volgenden  op  1  november 1994 Spanje, op  1  maart  1995
Duitsland,  op  I   december 1995 Usland,  op   I  maart  1996  Denemarken,  op   1   september
Oostenrijk. op 1 september 1997 Griekenland en tenslotte Belgie op  I  oktober  1997.
Het Verdrag staat open voor staten die op de dag van onde:tekening van het Verdrag lid waren
van hetzij de EG, hetzij de EVA dan wei staten die na dit moment lid worden van een van de
genoemde organisaties. Het Verdrag staat tevens open voor staten die daartoe door een
Verdragsluitende staat worden uitgenodigd (art. 60 e.v. Verdrag van Lugano). Daarbij valt
bijvoorbeeld te denken aan Oost-Europese landen, de Verenigde Staten etc.
Zie ook: P. VIas,'Inwerkingtreding van het Verdrag van Lugano voor Zweden', TVVS 1993,
nr. 93/1, p.  18 en,   EVEX voor Oostenrijk in werking,  TVVS  1996, nr 96/11, p.  316.

99 Ook Lichtenstein was lid van het EVA maar is geen partij bij het EVEX.
100     Rapport Jenard/Mbller, PB EG 28 juli  1990, nr. C 189,  nr. 11.
101 Rapport Jenard/Moller nr. 10.
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Het EEX zoals aangepast aan het tweede toetredingsverdrag (1978) heeft
model gestaan bij de totstandkoming van het EVEX-verdrag. De structuur van
het EVEX is dan ook identiek aan die van het EEX. Het EVEX en de daarin

aangebrachte wijzigingen stond op haar beurt weer model voor het EEX zoals
dit na toetreding van Spanje en Portugal gestalte heeft gekregen (het Verdrag
van San Sebastian). Aangezien de tekst van het EVEX vrijwel parallel loopt
met de tekst van het EEX zoals deze is weergegeven in het aangepaste Verdrag

.
van San Sebastian, wordt het verdrag ook wel met de term "Parallelverdrag
aangeduid:02 Ondanks de parallellie vertonen de verdragen ook enkele
verschillen waaronder wijzigingen die van belang zijn voor de rechtsmacht inzake

arbeidsovereenkomsten."3 Een van de belangrijkste verschillen heeft betrekking

op de  artikelen 5  sub  1  en  17  sub 5  waar resp. de rechtsbevoegdheid en de
forumkeuze ten aanzien van de arbeidsovereenkomst nader worden gereguleerd.
Finland, Oostenrijk en Zweden'  hebben hun lidmaatschap van de EVA sedert

de totstandkoming van het EVEX ingewisseld voor een lidmaatschap bij de EU.
Hun toetreding tot het EEX heeft inmiddels gestalte gekregen in het vierde
toetredingsverdrag:05 Deze overstap heeft tot gevolg dat het EVEX momenteel
alleen nog relevant is voor zaken die spelen tussen de EEX-landen enerzijds,

LIsland, Noorwegen, Zwitserland anderzijds en in betrekkingen tussen deze laatste

landen onderling, mits het EVEX formeel en materieel van toepassing is.

3.2 Verhouding tot andere verdragen

De bilaterale verdragen die op het moment van de inwerkingtreding bestonden
tussen de EU- en de EVA-lidstaten onderling zijn door de invoering van het
EEX buiten werking gesteld'06, behoudens de onderwerpen waarop het
EEX/EVEX niet van toepassing is.1117 In tegenstelling tot de algemene executie-

verdragen, derogeren de verdragen die bijzondere onderwerpen regelen, voor
zover ze overlappen,  wel aan het EEX en het EVEX.'OR Alleen de bepalingen
die in strijd zijn met de corresponderende bepalingen van het in casu toepasselijke

102    Voor de interpretatie van het Parallel-verdrag kan derhalve gebruik worden gemaakt van de
uitleg en toelichting behorende bij het EEX-verdrag tot 1982 (2e Toetredingsverdrag).

103 P.A.M. Meijknechi'Het Verdrag van Lugano en het EEX-verdrag zoals gewijzigd door het

Toetredingsverdrag van San Sebastian', AA, 1992, p. 596-605.
104 M.i.v. 1 januari 1995.

105 Zie supra noot 99.

106 Art 55 EEX/EVEX
107 Art. 56 jo. Art.  1  EEX/EVEX.

108 Art. 57 EEX/EVEX
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bijzondere verdrag blijven buiten toepassing; voor het overige gelden de regels
van het EEX/EVEX onverkort, vooropgesteld dat ze van toepassing zijn.

109

De uniforme regeling van de internationale bevoegdheid wordt slechts ten dele
gerealiseerd, namelijk alleen voorzover noodzakelijk om de EU/EVA landen
te integreren tot dEn rechtsgebied op het terrein van rechtsmacht. De bevoegd-
heidsregels gelden alleen als de gehanteerde aanknopingspunten naar 66n van
de verdragsluitende staten leiden, bijvoorbeeld wanneer de verweerder zijn
woonplaats op het EEX/EVEX-territoir heeft of de overeenkomst op dit
grondgebied wordt uitgevoerd. Indien de aanknopingspunten buiten de EU/EVA
gesitueerd zijn, dan laten de verdragen dit geval ongeregeld en valt men terug
op het commune internationale bevoegdheidsrecht.

3.3 Interpretatie

Om de uniforme interpretatie van het verdrag te waarborgen, kwamen de lid-
staten een protocoli to overeen waarin de interpretatie van het EEX-verdrag werd
opgedragen aan het Hof van Justitie. De doelstelling van het Verdrag is immers
om het vrij verkeer van vonnissen tot stand te brengen met het oog op de
economische gemeenschappelijke markt. Daarbij past een uniforme interpretatie.

Het Hof van Justitie van de EG ontbeert de interpretatiebevoegdheid ten aanzien
van het EVEX zoals zij die wel voor het EEX toegekend heeft gekregen. Het
was niet mogelijk om aan het Hof van Justitie van de EG de uitleggingsbevoegd-
heid toe te kennen aangezien het EVEX geen bron van gemeenschapsrecht is.
Daarnaast konden de EVA-lidstaten niet instemmen met het toekennen van
interpretatiebevoegdheid over het EVEX aan een instelling van de EG. De EVA-
lidstaten waren immers niet bereid uitspraken te aanvaarden waarin zij niet waren
vertegenwoordigd. Uiteindelijk werd de oplossing gezocht in overleg.'11 Dit
resulteerde in de totstandkoming van een bij het EVEX behorend Protocol 2,
betreffende de eenheid  in de uitlegging van het Verdrag. 112 In art.  1  van het

109     Zie ook: Strikwer(la, 1997, nr. 275; L.Th.Pellis, 'Het parallel-verdrag (EVEX): geen reden tot
Euro-forie', NJB 1989, p. 78.

110       Protocol van  3 juni  1971  betreffende de uitlegging door het  Hof van Justitie van de EG  van
het Verdrag van 27 september 1968 betreffende derechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Trb. 1971, 140. Het Protocol is door de
verschillende daaropvolgende toetredingverdragen slechts summier gewyzigd.

111        H. Duinger Tebbens, 'De Europese bevoegdheids- en executieverdragen: uitlegging, samenloop
en perspectief' in: P A M. Meijknecht en H  Duintjer Tebbens, Europees bevoegdheid en-
executierecht op weg naar de 21ste eeuw, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging van
Internationaal Recht, 105, Deventer: Kluwer, 1992, p. 72-76.

112    Burgerlilk Rechtsvordering, Verdragen. Verdrag van Lugano, aant. 6.
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Protocol wordt bepaald dat de gerechten van zowel de EG-lidstaten als de EVA-
lidstaten bij de toepassing en de uitleg van het EVEX 'naar behoren' rekening
zullen houden met de beginselen vervat in alle relevante beslissingen. Gestreefd
wordt naar een situatie waarbij de interpretatie van het EEX en het EVEX zo
min mogelijk uit elkaar lopen. Art. 2 van het Protocol voorziet ter ondersteuning
van art 1 van het Protocol in de opzet van een informatiesysteem met betrekking
tot de rechtspraak en de prejudiciele beslissing over beide verdragen. 113

De v66r de totstandkoming van het EVEX-verdrag ontstane EEX-
jurisprudentie werd volgens het tweede Protocol geacht tevens van toepassing
te zijn op de regels van het EVEX die ongewijzigd uit het EEX waren
overgenomen (art.  1  Protocol). Voor de na deze datum ontstane jurisprudentie
is dat echter niet zo vanzelfsprekend. Daarnaast is het ook niet duidelijk of de
gerechten van de EVA-lidstaten rekening moeten houden met beslissingen die
door de nationale rechters met betrekking tot het EEX worden gewezen. In een
bij het EVEX behorende verklaring'14 hebben de EVA-staten aangegeven dat

zij het juist achten dat de gerechten  van de EVA-staten bij de interpretatie  van
het EVEX-verdrag 'naar behoren' rekening houden met de jurisprudentie van
het Hof van Justitie van de EG en de uitspraken van de nationale gerechten van
de EEX-lidstaten met betrekking tot bepalingen die in hoofdzaak vanuit het EEX
in het EVEX zijn overgenomen.115 Voorts verklaarden de EG-lidstaten dat het
Hof van Justitie van de EG in EEX-zaken 'naar behoren' rekening zal houden
met de jurisprudentie met betrekking tot het Verdrag van Lugano."6 Het is voor
de Nederlandse rechter dan ook niet mogelijk om vragen ten aanzien van de
interpretatie van het EVEX aan het EG Hof voor te leggen. Zelfs niet langs een
omweg waarbij "parallelle normen" uit het EEX aan het Hof worden voorgelegd
met het oogmerk om deze vervolgens te vertalen naar het EVEX.'17

3.4 Formeel toepassingsgebied

De bevoegdheidsregeling van het EEX/EVEX heeft een beperkt formeel
toepassingsgebied. De hoofdregel -neergelegd in art. 2 lid 1 EEX/EVEX' 18- luidt

113   Zie ook: P. Vlas, 'Op weg naar een groot Europees procesterritoir. Verdrag van Lugano
(Parallelverdrag/EVEX) in werking getreden', 71/VS 1992, nr. 92/1, p. 17.

114 De verklaring is afkomstig van de vertegenwoordigers van de EVA-lidstaten.
115 PB EG, L 319, 25 november 1988, p. 40.
116   PBEG, L 319, 25 november 1988, p. 37.
117 J. Kropholler, Europaisches ZivilprcizeBrecht, Kommentar zur EuGVO und Lugano-

Uberenkommen, Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft, 1998, Eint., nr. 60
118 Behoudens artt. 16 en 17 EEX/EVEX
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dat de verweerder wordt opgeroepen voor het gerecht"' van de verdragsluitende
staat waar de verweerder zijn woonplaats dan wel -voor rechtspersonen- zijn
vestigingsplaats heeft (forum rei). 12(1 Hieruit kan worden afgeleid dat het verdrag

van toepassing is indien de verweerder woonplaats heeft op het grondgebied
van een der verdragsluitende staten. De nationaliteit van de verweerder is
irrelevant; vreemdelingen c.q. niet-onderdanen worden voor de aanwending
van het EEX/EVEX volgens de tweede zin van artikel 2 gelijkgesteld met de
eigen onderdanen van een staat, de zogenaamde assimilatieclausule. Het
toekennen van bevoegdheid aan het gerecht van de eiser (forum actoris) wordt
in het EEX/EVEX afgeschaft voor ingezetenen van de EG en de EVA-lidstaten.
Personen die buiten het grondgebied van de EG wonen kunnen afhankelijk van
de commune rechtsregels van de aangezochte rechter nog steeds aan deze grond
voor rechtsmacht worden onderworpen. Een naar Canada uitgezonden werknemer
kan in beginsel'21 niet op grond van het EEX voor een Nederlands gerecht worden
gedaagd;122 een in Nederland woonachtige Canadese werknemer daarentegen
wel. De woonplaats c.q. vestigingsplaats van de gedaagde is, ongeacht diens
nationaliteit,23, derhalve beslissend voor de vraag naar de formele toepasselijk-
heid van de bevoegdheidsregeling zoals deze is neergelegd in het EEX/EVEX. 124

"Woonplaats" is echter geen verdragsautonoom begrip.125 Voor de vraag
of een gedaagde woonplaats heeft in het land van de rechter dient men de interne

wet, lex fori, te raadplegen (art. 52 EEX/EVEX.126 Heeft verweerder geen

woonplaats in het land van de aangezochte rechter, dan doet zich de vraag voor

119 In art. 2 EEX/EVEX wordt verwezen naar de 'gerechten' van een bepaalde staat. Hier wordt

dus mede bedoeld een verwijzing naar de interne bevoegdheidsregels van die staat, m.a.w.
het verdrag beslist in art. 2 EEX/EVEX over de algemene bevoegdheid van de gerechten van
een bepaald land , de interne wet stelt op haar beurt de speciale bevoegdheid van enig gerecht
in dat land vast.

120    Zie o.m. Rb. Roermond, 15 april, 1976, N,/ 1977,480.
121 Behoudens de situatie waarin sprake is van een stilzwijgende forumkeuze die gebaseerd is op

art.   18  EEX.
122 Dit is echter weer wei mogelijk op grond van het commune recht, art. 126 lid 3 Rv.

123 Dit betekent dus dat het EEX/EVEX ook van toepassing is op personen met een andere

nationaliteit dan die van de bij het verdrag aangesloten staten en dat zij in dit kader op voet
van gelijkheid worden gesteld met personen die wei de nationaliteit van een der verdragsstaten
hebben.

124    Art. 2 EEX verwijst naar "de gerechten" van de verdragsluitende staten en legt derhalve alleen
de internationale rechtsmacht vast. Voor het bepalen van de nationaal bevoegde rechter dient
men dus terug te vallen op het nationale procesrecht. Mocht de Nederlandse rechter op grond
van art. 2 EEX/EVEX als bevoegde rechter worden aangewezen, dan moet een beroep worden
gedaan op de relatieve bevoegdheidsregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
teneinde de relatief competente rechter aan te wijzen.

125 Rapport Jenard, p. 15-18.

126 Afhankelijk van het recht van de lid-staten heeft het begrip woonplaats een andere betekenis.

In Duitsland bijvoorbeeld verwijst het begrip naar een verbinding met een bepaalde plaats
(gemeentelijke onderverdeling), in Frankrijk en Luxemburg wordt het exacte adres bedoeld:
iii het Verenigd Koninkrijk staat de 'gehechtheid' aan een bepaald rechtsgebied centraal
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of de verweerder wellicht zijn woonplaats in een andere verdragsluitende staat
heeft. Teneinde dit te bepalen past de rechter van het gerecht bij wie de zaak
aanhangig is de wet van die andere verdragsluitende staat toe (art 52
EEX/EVEX.127 Betreft het een vennootschap of een rechtspersoon dan past de
rechter voor de vaststelling van de vestigingsplaats het voor hem geldende
commune internationale privaatrecht toe (art. 53 EEX/EVEX. 128 Gelet op de
verschillende opvattingen ten aanzien van de vestigingsplaats van vennootschap-
pen of rechtspersonen'29, brengt dit het risico van een positief of negatief

jurisdictieconflict met zich mee. Zijn de statutaire zetel en de werkelijke zetel
in verschillende EU-landen gevestigd, dan zou dit voor werknemers met
dienstverband met een vennootschap kunnen betekenen dat wanneer zij een
geding tegen hun werkgever wensen aan te spannen, zij geen beroep kunnen

doen op art. 2 EEX. Wendt de werknemer zich tot de Nederlandse rechter
wanneer de werkelijke zetel zich in Nederland bevindt, dan zal de Nederlandse
rechter zich op grond van artikel 1.10 BW onbevoegd verklaren, aangezien in
Nederland de incorporatieleer wordt aangehangen. Wendt de werknemer zich

vervolgens tot een buitenlandse rechter die de leer van de werkelijke zetel

aanhangt, dan zal ook deze zich onbevoegd verklaren aangezien de feitelijke
zetel zich juist in Nederland bevindt. 13()

Overigens knoopt het verdrag in art. 2 zelf aan bij het woonland en niet bij de
woonplaats. Art. 2 EEX/EVEX verwijst naar"de gerechten" van de verdragslui-
tende staten. Art. 2 geeft daarmee slechts een algemene regel teneinde de
internationale bevoegdheid van de nationale rechters van de bij de beide
verdragen aangesloten lidstaten te bepalen. Het is aan de interne bevoegdheidsre-
gels van de desbetreffende staat om vervolgens aan te geven welke rechter in
het bijzonder bevoegd is. Voor het bepalen van de nationaal bevoegde rechter
dient men dus terug te vallen op het nationale procesrecht."' Geschillen over
arbeidsovereenkomsten worden in Nederland in eerste instantie aan de132

127 Heeft de gedaagde zowel conforin art. 52 eerste alinea alsook volgens art. 52 tweede alinea

zijn woonplaats binnen het grondgebied van de bij het verdrag aangesloten staten, dan volgt
uit de tekst van artikel 52 dat de woonplaats van de rechter bij wie de zaak aanhangig is
prevaleert. Heeft de verweerder ook geen woonplaats binnen een van de andere bij het verdrag
aangesloten staten, dan zal de bevoegdheid van de aangezochte rechter moeten voortvloeien
uit het commune ipr, vgl. art. 4 EEX/EVEX.

128 Voor Nederland betekent dit dat de wettelijke of statutaire zetel van toepassing is (an.  10 boek

1 BW), in andere landen wordt veelal de leer van de werkelijke zetel aangehangen. Zie voorts:
pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 23 juni  1977. Hof Den Haag, 29 februari  1980, NJ 608.

129 Zie par. 2.1.2.

130 Hier moet echter worden opgemerkt dat de Nederlandse rechter een dreigend negatief
rechtsmachtconflict kan oplossen door gebruik te maken van de in art.  1:14 BW neergelegde
optie. Zie ook Rb. Rotterdam, 15 april 1994, N./ 1995,40.

131 Zie: Rb. 's-Gravenhage. 9 oktober  1990, KG  1990, nr. 361.

132   Zie ook par. 2.1.len par. 2.1.2.
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kantonrechter voorgelegd (art. 39 en 43a RO). Woont een bij een internationaal
arbeidsconflict betrokken werknemer bijvoorbeeld in Nederland, dan kan de
werkgever hem binnen Nederland dagvaarden voor zowel de rechter in wiens
kanton de werknemer woont als ook de rechter binnen wiens kanton de133

werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht. 134 Betreft het een (statutair) directeur
dan is enkel de rechtbank binnen welks rechtsgebied zich de statutaire zetel van
de vennootschap bevindt, bevoegd. Betreft het een werknemer in dienst van
een vennootschap die als (statutair) directeur bij een dochteronderneming wordt
aangesteld dan is rechtbank bevoegd om kennis te nemen van de beBindiging
van het dienstverband tussen de statutair directeur en de dochteronderneming
(voorzover de relatie met de dochter tevens als arbeidsovereenkomst wordt
aangemerkt) en de kantonrechter voorzover het de beeindiging van de
arbeidsrelatie met de moedermaatschappij betreft. 135

3.5 Verhouding EEX-EVEX

Welk verdrag dient door de rechters van de EEX-lidstaten te worden toegepast
wanneer de gedaagde zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een EVEX-
staat die niet tevens is aangesloten bij het EEX?

De vraag naar de verhouding EEX-EVEX is alleen interessant voor de
rechters van de EEX-lidstaten; alleen zij dienen eventueel een keuze te maken
tussen de toepassing van het EEX of het EVEX. Voor de rechters van de
(overgebleven) EVA lidstaten geldt enkel het EVEX verdrag aangezien die staten

geen lid zijn van het EEX. 136

Het EEX blijft in zijn aanwendingsbereik maatgevend voor de bij het EEX
aangesloten lidstaten en prevaleert daarmee boven het EVEX.137 Zo zal het EEX

van toepassing zijn indien een in Nederland wonende persoon voor het gerecht
van een andere EEX-lidstaat wordt gedaagd.'3* Het EEX is ook van toepassing
zodra een in Duitsland woonachtige Zwitser voor de Nederlandse rechter wordt
gedaagd. Dit geldt eveneens wanneer een Zwitser een in Frankrijk woonachtige
persoon voor de Nederlandse rechter daagt. Betreft het een Nederlandse
werknemer die voor een Nederlandse onderneming naar Noorwegen wordt

133      Art. 2 EEX/EVEX, art.   39 sub 2 Wet RO jo. art. 97,126 lid  1   Wet RV.
134 Art. 39 sub 2 Wet RO

135 Vgl. Rb. Amsterdam, 14 december 1977, NJ 1978,426 (Calcomp BV) en Ktg. Amsterdam
21 juni 1994, JAR 1994. 175 (CLN Assurantie BV).

136 Rapport Jenard/M8ller, nr. 15.

137 Artt. 54ter, 21 en 22 EVEX.

138 De nationaliteit van de verweerder is irrelevant, alsook de woonplaats en de nationaliteit van

de eiser.
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uitgezonden, dan is de Nederlandse rechter bevoegd indien de werknemer een
geding tegen zijn werkgever aanspant ofschoon de arbeid in Noorwegen wordt
verricht. In alle gevallen woont de verweerder op het grondgebied van een EEX-
staat, waardoor het EEX van toepassing is (art. 2 EEX). Ook in het laatste geval
waarin de arbeid in Noorwegen wordt verricht.

Het EVEX-verdrag geldt slechts dAn voor de rechters van de EEX-lidstaten
wanneer de aanknopingspunten het bereik van het EEX-verdrag overstijgen en
verwijzen naar de rechter van een EVA-lidstaat waar het EVEX van kracht is.
Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor indien de verweerder zijn woonplaats
heeft op het grondgebied van een staat die wel lid is van het EVEX maar niet
tevens van het EEX of indien krachtens  art.  16 en  17  EVEX  aan de gerechten
van een EVEX-lidstaat bevoegdheid toekomt. Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer een Duitser een in Zwitserland woonachtige Nederlander voor het
gerecht wenst te dagen. De Nederlandse aangezochte rechter dient zijn
bevoegdheid dan aan de hand van het EVEX te bepalen. Dit geldt ook voor een
geval waarbij een Nederlandse werkgever zijn in Zwitserland wonende en
werkende werknemer in Zwitserland voor de rechter wenst te dagen.

Dat de samenloop van de beide verdragen tot ingewikkelde situaties kan
leiden, moge blijken uit het volgende voorbeeld dat betrekking heeft op het
forumkeuzebeding.139 Stel bijvoorbeeld dat een Noors concern met vestigingen
in verschillende EEX-lidstaten, waaronder Nederland, in de arbeidsovereenkomst
met werknemers met een zogenaamd concerndienstverband, een forumkeuzebe-
ding opneemt waarbij de Nederlandse rechter bevoegd wordt verklaard. Heft
de Noorse werkgever haar Nederlandse vestiging op, dan zou de Nederlandse
rechter conform art. 17 sub 5 EEX bevoegd blijven om kennis te nemen van
een door de werknemers tegen hun Noorse werkgever aangespannen geding.
De Noorse werkgever zou zich echter kunnen beroepen op art. 17 sub 5 EVEX
waardoor de Nederlandse rechter onbevoegd zou zijn aangezien de forumkeuze
reeds tot stand was gekomen v66r het ontstaan van het geschil. Volgens art. 54ter
EVEX is thans het EVEX van toepassing. Dit zou betekenen dat de werknemers
geen beroep meer op het forumkeuzebeding kunnen doen. Zoals in par. 3.9.1
zal blijken dient het moment waarop het forumkeuzebeding tot stand is gekomen
als ijkpunt te worden genomen voor de geldigheid van het forumkeuzebeding
zodat dit beding alsnog kan worden toegepast.1*' Dit stemt ook overeen met de
geest die aan de toevoeging van art. 5 sub 1 in het Verdrag van San Sebastian
ten grondslag heeft gelegen en waarbij een voorziening is getroffen die voorziet
in het behoud van de rechtsmacht van het gerecht van de plaats waar de vestiging
zich bevindt, wanneer de rechtsmacht van dit oorspronkelijk bevoegd forum

139    Zie voor het forumkeuzebeding par. 3.9. e.v.
140    Zie ook: Burgerlijke Rechtsvordering, Verdrag van Lugano, art. 17, aant 6.
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verloren dreigt te gaan ten gevolge van de verplaatsing of opheffing van de

vestiging (zie voorts par. 3.7.3).
Heeft de verweerder -en in situaties waarin een forumkeuzebeding is

overeengekomen, zowel de eiser als de verweerder'41- geen woonplaats op het

grondgebied van hetzij een EEX-lidstaat, hetzij een EVA-lidstaat dan kan de
rechtsmacht van de aangezochte rechter enkel voortvloeien uit het commune
recht van het aangezochte forum. 142

Behalve uit de verhouding tussen het EEX en het EVEX kunnen bevoegdheids-
vragen ook voortvloeien uit de verschillende opeenvolgende versies van het
EEX. In het verleden heeft men de toetreding van nieuwe staten tot het EEX
aangegrepen om tevens en gelijktijdig een aantal inhoudelijke veranderingen

door te voeren. Deze wijzigingen zijn, al naar gelang het verdrag waar het om

gaat, van meer of minder substantiele aard. Vooral de wijzigingen die door het
derde Toetredingsverdrag (het Verdrag van San Sebastian) in het EEX zijn
aangebracht, zijn van fundamentele aard (zie bijvoorbeeld 3.7 e.v.). De
verschillende toetredingsverdragen en de daarbij aangebrachte aanpassingen

hebben tot resultaat dat de verschillende versies van het Verdrag qua inhoud
uit elkaar kunnen lopen.

De toetreding van Zweden, Oostenrijk en Finland tot de EU waarbij deze
staten zich verbonden hebben om toe te treden tot het EEX (op basis van het
inmiddels 4e Toetredingsverdrag) draagt bij aan de bevoegdheidsproblematiek
die kleeft aan het gelijktijdig van kracht zijn van de verschillende versies nu
ook dit laatste verdrag een gefaseerde (geografische) inwerkingtreding kent.
Gelukkig bevat het 4e toetredingsverdrag enkel formele aanpassingen, waardoor
de gefaseerde inwerkingtreding minder hinderlijk zal zijn dan bij het verdrag
van   1989 het geval was. Afgezien  van de problemen  die de inhoudelijke
aanpassing van het verdrag tot gevolg kan hebben, kunnen complicaties ook

het gevolg zijn van overgangsrecht.

3.6 Materieel toepassingsgebied

Het EEX-verdrag (en daarmee ook het EVEX-verdrag) wordt toegepast in
burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht waarvoor de zaken
zich afspelen Cart. 1 EEX/EVEX):43 In het EEX-Verdrag wordt niet nader

14! Art. 17 EEX/EVEX.
142 Art. 4 EEX/EVEX.

143 De rechters van de lid-staten dienen het verdrag ambtshalve toe te passen (Rapport Jenard,

Hoofdst III-I).
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toegelicht wat men onder 'burgerlijke en handelszaken' verstaat, noch wordt
een oplossing voor het kwalificatieprobleem gegeven door te bepalen naar welk
recht de betekenis van deze term moet worden vastgesteld.144 Het EG-Hof streeft
ernaar om het verdrag een autonome interpretatie te geven. In de zaak
Eurocontrol-LTU besliste het Hof dat de term 'burgerlijke en handelszaken'
"niet moet worden uitgelegd volgens het recht van de ene of de andere staat,
maar aan de hand van enerzijds de doelen en het stelsel van het verdrag en
anderzijds de algemene beginselen die in alle rechtsstelsels tezamen worden
gevonden".145 Alleen langs deze weg kan de gewenste uniformiteit worden
bereikt. Het interne recht en het internationale privaatrecht van de verdragsluiten-
de staten neemt een ondergeschikte plaats in bij de vaststelling van het materiele
toepassingsgebied.146 Voor beantwoording van de vraag of men te doen heeft
met een zaak die voor de toepassing van het verdrag als een burgerlijke of een
handelszaak is te beschouwen, zal men vaak gebruik moeten maken van de
gegevens ontleend aan de rechtsstelsels van de verschillende lidstaten. Dit kan
problematisch zijn wanneer in het ene land een beslissing van publiekrechtelijke
aard is, waar eenzelfde beslissing in een ander land van privaatrechtelijke aard
is.

147

In het tweede lid van artikel 1 EEX/EVEX worden vervolgens een aantal onder-
werpen voor toepassing van het verdrag uitgesloten. De opsomming is limitatief.
Edn van deze onderwerpen is de sociale zekerheid (art. 1 sub 3 EEX/EVEX)
voorzover het geschillen betreft die voortkomen uit betrekkingen tussen de
overheid en werkgevers en werknemers. 14H De reden voor deze uitsluiting is
dat dit onderwerp door de EG in afzonderlijke verordeningen en een aantal
verdragen wordt geregeld. 149 Daarnaast heeft de onduidelijke status van het
sociaal zekerheidsrecht -privaatrecht, publiekrechtofeen mengvorm van beide?-
er mede toe geleid dat dit rechtsgebied niet onder de werkingssfeer van het
verdrag valt.

144 Rapport Jenard, Hoofdst.  III- III, p. 9.

145 HvJ EG 14 oktober 1976, Jur. 1976,1541 (Eurocontrol-LTU). Zieook: HvJ EG 14 juli 1977,
9 en 10/77 (Bavaria-Eurocontrol en Germanair-Eurocontrol).

146 L. Strikwerda, 1997, nr. 233.

147 H.E. Ras,'De betekenis van het EEG-Executieverdrag voor de rechter van het land waar een

onder het verdrag vallende zaak wordt ondergebracht', Tijdschrift voc,r privaatrecht, \915.
p. 854.

148 Door het sociale zekerheidsrecht uit te sluiten wordt getracht problemen te voorkomen die

samenhangen met de kwalificatie van het sociale zekerheidsrecht binnen de verschillende staten:
in sommige lidstaten is het sociale zekerheidsrecht een zuiver publiekrechtelijke aangelegenheid,
in andere lidstaten valt het sociale zekerheidsrecht op het snijvlak van publiek- en privaatrecht
(Rapport Jenard, Hoofdst. Ill-IV C, p. 13).

149     Zulks ter uitvoering van de artikelen 51,  117 en  1 1 8 van het EEG verdrag.
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Het begrip 'sociale zekerheid' is niet nader gedefinieerd. Aangezien het
begrip 'sociale zekerheid' voortdurend in ontwikkelingis, hebben de ontwerpers
bij de totstandkoming van het oorspronkelijke verdrag afgezien van een nadere
definitring:v In het rapport van Jenard is echter wel een opsomming terug te
vinden van onderwerpen die onder dit begrip zouden kunnen vallen zoals

geneeskundige zorg, ziekengeld, verstrekkingen bij moederschap, uitkeringen
bij invaliditeit, ouderdomsuitkeringen, uitkeringen aan nagelaten betrekkingen,
verstrekkingen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten, gezinsbijlagen en
uitkeringen uit werkloosheid:51 Overigens heeft de sociale zekerheid niet of

nauwelijks totjurisdictiegeschillen aanleiding gegeven. Dit komt vooral doordat
EG-Vo 1408/71 een duidelijke regeling geeft.

Mijns inziens geldt de in art. 1 sub 3 verwoorde uitsluiting voor de
wettelijke sociale zekerheid, doch niet voor de aanvullende, aangezien deze
laatste vorm van privaatrechtelijke aard is. Of dit daadwerkelijk zo is, is met
name een kwestie van interpretatie van het begrip sociale zekerheid.

Het Hof heeft inmiddels een aantal uitspraken gedaan waaruit blijkt dat het
verdrag niet van toepassing is op publiekrechtelijke geschillen tussen een
overheidsinstanties en particulieren wanneer de overheidsinstantie krachtens
overheidsbevoegdheid handelt. 152 Daarmee wordt ook de fiscale wetgeving van
toepassing van het verdrag uitgesloten  (art  1  lid 2 sub  1). Dit heeft tot gevolg
dat conflicten van fiscale of sociaal verzekeringsrechtelijke aard die verband
houden met de arbeidsovereenkomst zoals (publiekrechtelijke) uitkeringen
tengevolge van een arbeidsongeval, niet aan het verdrag zijn onderworpen. Om
bij dit laatste voorbeeld te blijven: een schadevordering jegens de werkgever

is gelet op het privaatrechtelijke karakter (bijvoorbeeld gebaseerd op art. 7:658
BW), wel aan het EEX/EVEX onderworpen.

150 Een definitie van het begrip 'sociale zekerheid' wordt niet gegeven. Voor de invulling van dit
begrip kan gebruik worden gemaakt van art. 51  van het EEG-verdrag en de nadere concretisering
daarvan in EG-verordening  1408/71.

151 Rapport Jenard, Hoofdst.  III-V C,   p. 12. Voorts kan worden gewezen  op art.  5 I  van  het EG-

verdrag en de concretisering daarvan in EG-Vo 1408/7 I  en de ILO Conventie nr.  102 met
betrekking tot de minimumnormen in de sociale zekerheid, aldus Kropholler, 1998, art. 1, nr.
38.

152 Zie o.m. HvJ 14 oktober 1976, case nr. 29/76; NJ 1982,95 (LTU-Eurocontrol) en HvJ 16

december 1980, NJ 1982,97.
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17 Rechtsmacht bij internationale arbeidsovereenkomsten

3.7.1 Inleiding

Het begrip arbeidsovereenkomst153 treffen we pas voor het eerst aan in het EVEX
(art. 5 sub 1 en art. 17 lid 5). Hoewel het EEX dat al uit 1968 dateert en dat in
der versie  van 1978 model heeft gestaan  voor het EVEX, destijds nog geen
specifieke bepalingen met betrekking tot de arbeidsovereenkomst bevatte, bleek
uit het toelichtende rapport op het oorspronkelijke verdrag en het daarin

opgenomen art. 5 sub 1 zonneklaar dat het EEX ook van toepassing moest
worden geacht op arbeidsovereenkomsten:54 Edn155 van de redenen waarom
destijds voorlopig bewust werd afgezien van een uitdrukkelijke regulering van
de rechtsmacht met betrekking tot arbeidsovereenkomsten was gelegen in de
wens om geschillen zoveel mogelijk te brengen voor de gerechten van het land
waarvan het rechtssysteem op de arbeidsovereenkomst van toepassing was
('Gleichlauf). Aangezien er ten tijde van de totstandkoming van het oorspron-

kelijke EEX-verdrag gelijktijdig werd gewerkt aan de totstandkoming van een
Verordening met betrekking tot het op de arbeidsovereenkomst toe te passen
conflictenrecht (zie hoofdstuk 3, par. 5), werd in afwachting van die Verordening
afgezien van een uitdrukkelijke regulering van de rechtsmacht inzake arbeidsover-
eenkomsten. Het opnemen van een specifieke bepaling met betrekking tot de
arbeidsovereenkomst zou in dat stadium wellicht wat voorbarig zijn waardoor

153 Het begrip arbeidsovereenkomst dient autonoom te worden uitgelegd teneinde de volle werking
van het EEX (en daarmee indirect het EVEX) te verzekeren (vgl. HvJ EG 22 maart 1983, zaak
34/82, NJ 1983,644 (Martin Peters Bauunternehmung GmbH/ Zuid Nederlandse Aannemers
Vereniging). Voor de invulling kan, gelet op de nauwe aansluiting van zowel het EEX als het
EVEX bij het EVO-verdrag, een beroep worden gedaan op de uitleg zoals die aan de term
arbeidsovereenkomst in art. 6 EVO wordt gegeven. Het begrip arbeidsovereenkomst kan dan
worden gezien als een individuele overeenkomst die is overeengekomen tussen werkgever en
werknemer die een afhankelijke en opdrachtgebonden taakstelling tot onderwerp heeft

154 Rapport Jenard, Hoofdst  IV-B, p  24 en Hoofdst. III-III, p. 9: Het voorontwerp bevatte wei

een specifieke bevoegdheidsbepaling met betrekking tot de arbeidsovereenkomst Deze bepaling
kende uitsluitend bevoegdheid toe :lan de rechter van de verdragsluitende staat binnen welke
hetzij de betrokken inrichting, hetzij de plaats waar de arbeid werd verricht of moest worden
verricht, zich bevond. Toch werd van opname van een dergelijke bepaling afgezien. In her
toelichtende rapport werd echter gesteld dat het verdrag van toepassing is op de arbeidsovereen-
komsten hetgeen tevens valt af te leiden uit de passage die handelt over 'burgerlijke en
handelszaken', waarin wordt gesteld dat het verdrag ook geldt op het gebied van het arbeidsrecht
voor zover dit als civiel- of handelsrechtelijk wordt beschouwd, Zie ook: Jenard/Moller, nr.
41; HvJ EG15 januari 1987, zaak 266/85 Jur. 1987,239 (Shenavai-Kreischer) en HvJ EG 8
maart 1988, zaak 9/87, Jur. 1988, p. 1539 (Arcado/Haviland); M.V. Polak, 1988, p. 10-29.

155 De andere redenen waren dat een bevoegdheidsregel recht diende te doen aan de diversiteit

vam feitelijke constellaties zoals de verschillende wijzen waarop in het buitenland arbeid kan
worden verricht en de verschillende categorieen werknemers en her gegeven dat een
verdragsbepaling conform art. 16 EEX afbreuk zou doen aan de binnen het internationale
arbeidsrecht gebruikelijke partij-autonomie.
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men het risico zou kunnen lopen dat een eventueel later tot stand gekomen

regeling betreffende het conflictenrecht niet parallel zou lopen met de
bevoegdheidsbepalingen.

Het toetredingsverdrag van 1978 bracht daarin geen verandering. Blijkbaar
achtte men het ook toen niet nodig om een bijzonder forum voor geschillen met
betrekking tot de arbeidsovereenkomst te creeren. WeI werd de tekst van art.
5 sub 1 naar aanleiding van het arrest De Bloos/Bouyer aangepast. 1 56  In  deze
zaak oordeelde het Hof van Justitie van de EG dat met de term 'verbintenis'
in de zin van art. 5 sub l EEX niet iedere verbintenis uit overeenkomst werd
bedoeld, doch slechts de verbintenis die aan de vordering in rechte ten grondslag
ligt.157 Art. 5 verklaarde vanaf dat moment bevoegd de rechter van de plaats
waar 'de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet
worden uitgevoerd'.

In  1982 kwam de vraag aan de orde of het in De Bloos/Bouyer neergelegde
criterium onverkort diende te worden gehandhaafd wanneer het een arbeidsover-
eenkomst betrof. Aanleiding vormde een zaak waarbij een Franse werknemer
werknemer -Ivenel- een schadevergoeding wegens opzegging van zijn Duitse

werkgever Schwab vorderde. Ivenel baseerde zijn vorderingen op de
158

verschillende verbintenissen die uit de als arbeidsovereenkomst gekwalificeerde
vertegenwoordigingsovereenkomst voortvloeiden. 159

Toepassing van het in de Bloos/Bouyer neergelegde criterium waarbij als
verbintenis dient te worden aangemerkt de verbintenis die aan de vordering ten
grondslag ligt, zou leiden tot een versnippering van rechtsmacht in die zin dat
meerdere rechters uit verschillende lid-staten bevoegd zouden kunnen zijn voor
de verschillende vorderingen, ofschoon zij alle voortvloeiden uit 66n en dezelfde
arbeidsovereenkomst. Het Hof van justitie van de EG was echter van mening
dat het streven naar een passende bescherming van de sociaal zwakkere partij

156 HvJ EG 6 oktober 1976, zaak 14/76 Jur. 1976, p. 1497

157 Uit deze uitleg van art. 5 sub 1 volgt dat iedere verbintenis waarvan niet-nakoming wordt

ingeroepen apart wordt bekeken en naar zijn eigen bevoegde rechter wordt verwezen, hetgeen
tot complicaties kan leiden wanneer meerdere verbintenissen aan de eis ten grondslag liggen
of de verbintenissen op verschillende plaatsen worden uitgevoerd. Daardoor zouden meerdere
rechters bevoegd kunnen zijn. De samenhang tussen de verschillende uit een overeenkomst
voortvloeiende verbintenissen zou daardoor verloren kunnen gaan. Zie voorts art. 22 EEX.

158 Bestaande uit commissieloon, een uitwinning- en opzeggingsvergoeding en vakantiegeld.
159 HvJ EG 26 mei 1982, p. 1891; NJ 1983, 560 (lvenel/Schwab). Zie voorts HvJ EG 6 oktober

1976, case 12/76, Jur 1976, p. 1473; NJ 1977, 169 (Tessili-Dunlop), waarin werd bepaald dat
het rechtsstelsel dat volgens het con flictenrecht van het forum op de overeenkomst vant toepassing
is, bepaalt waar de verbintenis moet worden uitgevoerd en de Bloos-Bouyer waarin het Hof
bepaaide dat de verbintenis de verbintenis is die aan de vordering in rechte ten grondslag ligt
(HvJ  EG 6 oktober  1976, zaak 14/76, Jur. 1976, p. 1497, NJ 1977, 170 (m.n. J.C. Schultsz).
Zie ook: H.U. Jesserun d'Oliveira, 'De rechter van de plaats waar 'de' verbintenis moet worden
uitgevoerd,  AA  31,   1982-10, p 598-605  en P.P.J. Ginneken, 'Artikel  5  sub   1   EEG-
Bevoegdheids- en Executieverdrag en Pluraliteit van verbintenissen', TCR, 1996, p. 6-7,

58



INTERNATIONALE RECHTSMACHT BIJ ARBEIDSOVEREENKOMSTEN     2

ook tot uiting diende te komen in de regeling van de rechterlijke bevoegdheid
en er niet toe zou mogen leiden dat de aangezochte rechter zich bevoegd achtte
ten aanzien van sommige vorderingen, doch onbevoegd ten aanzien van andere.
Het Hof vervolgde door te stellen dat wanneer de eis wordt gebaseerd op
verbintenissen uit dezelfde arbeidsovereenkomst, onder 'verbintenis' in de zin
van art. 5 sub 1 moest worden verstaan de verbintenis waardoor de overeenkomst
wordt gekarakteriseerd.'   Bij een arbeidsovereenkomst  is de kenmerkende
prestatie normaliter het verrichten van arbeid. Uitvoering van de verbintenis
vindt dus plaats daar waar de arbeid wordt verricht. 161 Hieruit volgde dat bij
pluraliteit van verbintenissen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst, de
verbintenis die voor het bepalen van de rechtsmacht in aanmerking moest worden

genomen, de plaats was waar de arbeid werd geleverd.
De keuze voor de karakteristieke verbintenis werd overigens ingegeven

door de leer van de karakteristieke prestatie uit het conflictenrecht162 en sloot

aan bij art. 6 van het EVO-verdrag. Op die manier kon de gewenste 'Gleichlauf
tot stand worden gebracht: samenloop van het bevoegdheids- en het conflicten-
recht, waardoor geschillen zoveel mogelijk worden gebracht voor het gerecht
van het land waarvan de wet -en daarmee de bepalingen ter bescherming van
de werknemer- op de overeenkomst van toepassing zijn. Edn van de doelstelling-
en van het verdrag is immers de bescherming van de sociaal zwakkere partij.
Aangezien de arbeidsovereenkomst wordt gekenmerkt door een ondergeschikt-
heidsverhouding dient dit verschil in sociaal-economisch opzicht volgens het
Hof ook tot uiting te komen in de rechterlijke bevoegdheid.

160 Om opdeling van rechterlijke bevoegdheid te voorkomen dienden de verschillende verbintenissen

aan de hand van de karakteristieke verbintenis te worden geconcentreerd. Overigens week de
opvatting van het Hof dat onder verbintenis in de zin van art. 5 sub l EEX de kenmerkende
prestatie wordt verstaan af van de opvatting zoals die in De Bloos was neergelegd. Zie ook:
HvJ  1 5 januari  1987,  zaak C 266/85 (Shenavai) en 15 februari  1989,  zaak C  32/88 (Six
Constructions). In de zaak Shenavai/Kreisher verklaarde het Hof dat de regel zoals die in Ivenel
was neergelegd moest worden beschouwd als een uitzondering op de hoofdregel (De
Bloos/Bouyer) en dat deze uitzondering alleen van toepassing was op de arbeidsovereenkomst.
Zie ook: Hof 's-Hertogenbosch 12-10-1987, NIPR 1991, nr.  143, waarin de Nederlandse rechter

bevoegd werd verklaard omdat de meest karakteristieke prestatie in Nederland diende te worden
geleverd. I.c. werd de arbeid in Nederland verricht en ook het loon werd voor een belangrijk
deelin Nederland voldaan.

161 In Tessili/Dunlop bepaalde het Hof dat de plaats waar de verbintenis is of moet worden
uitgevoerd dient te worden bepaald aan de hand van het recht dat volgens de eigen collisieregels
van de rechter op de overeenkomst van toepassing is.

162     Het Hof overwoog onder meer dat art. 5 sub I in het bijzonder ziet op het vestigen van een
band tussen rechter en geschil en dat in het geval van een verbintenis uit overeenkomst die
band vooral bestaat in het toepasselijke recht op de overeenkomst.
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In de zaak Shenavai/Kreischer163 werd Ivenel/Schwab verder uitgewerkt.
In deze uitspraak ging het Hof een stap verder door te bepalen dat voor de
toepassing van art. 5 sub l EEX met betrekking tot arbeidsovereenkomsten of
andere overeenkomsten betreffende arbeid164 in dienstverband, de karakte-
ristieke165 verbintenis 166 forumbepalend is.167  Het Hof overwoog daarbij dat
arbeidsovereenkomsten evenals andere overeenkomsten betreffende arbeid in
dienstverband ten opzichte van andere overeenkomsten, zelfs wanneer zij

betrekking hebben op het verrichten van enkele diensten, bijzondere kenmerken
vertonen'68, in dier voege dat zij een duurzame band creeren waardoor de
werknemer een bepaalde plaats krijgt toegewezen in de interne organisatie van
het bedrijf of een bepaalde plaats van de werkgever krijgt. Voorts overwoog
het Hof dat deze overeenkomsten kunnen worden gelokaliseerd op de plaats
waar de werkzaamheden worden verricht, welke plaats bepalend is voor de
toepassing van regels van dwingend recht en van collectieve arbeidsovereenkom-
sten.

3.7.2 Regulering van de rechtsmacht bij arbeidsovereenkomsten

Ondanks het toelichtende rapport op het oorspronkelijke verdrag en de

richtinggevende uitspraken van het Hof waarin blijk werd gegeven van de
toepasselijkheid van art. 5 sub l EEX op arbeidsovereenkomsten en waarin de

bijzondere positie van de arbeidsovereenkomst werd benadrukt, besloot men
bij de opstelling van het EVEX om toch een bepaling met betrekking tot de
arbeidsovereenkomst op te nemen teneinde de vaste jurisprudentie van het Hof
te respecteren. Daarnaast wilde men de mogelijkheid voor de werknemer om

163    HvJ EG 15 januari 1987, zaak 266/85, Jur. 1987, p. 239; NJ 1988,413 m.n. J.C. Schultsz,
NJB, 1987, p 1358, WPNR 5818 (1987), p. 110, m.nJP.Verheul. Overigens werd in deze
zaak geen beroep gedaan op het EVO-verdrag.

164       Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een handelsvertegenwoordiger.
165 Door aan te knopen bij de karakteristieke verbintenis wordt vermeden dat een veelvoud van

bevoegde rechters ontstaat wanneer meerdere verbintenissen uit een overeenkomst voortvloeien
Dit voorkomt tevens dat er onverenigbare beslissingen worden gegeven.

166 Het Hof verklaarde in deze zaak overigens dat de regel zoals die in Ivenel was neergelegd moest

worden beschouwd als een uitzondering op de hoofdregel (Bloos) en deze uitzondering alleen
van toepassing was op de arbeidsovereenkomst. Zie voor een uitgebreidere bespreking van
deze problematiek: P.P.J. Ginneken, 1996, p. 6-9; Vgl. Ktg. Hilversum, 2 september 1992,
N./ 1995,165 en Rb. Amsterdam 10 november 1993, NIPR 1994,163: pensioentoezeggingen
behoren ook tot de arbeidsovereenkomst.

167 Zie bijvoorbeeld Hof 's-Hertogenbosch 12 oktober 1987, NIPR 1991, nr. 143, waarin de

Nederlandse rechter bevoegd werd verklaard omdat de meest karakteristieke prestatie in
Nederland diende te worden geleverd. 1.c. werd de arbeid in Nederland verricht en ook het
loon werd voor een belangrijk deel in Nederland voldaan.

168   Ontbreken deze specifieke kenmerken, dan moet enkel de in de overeenkomst bedongen
verbintenis waarvan de uitvoering in rechte wordt gevorderd, in aanmerking worden genomen.
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zijn werkgever op te roepen voor de plaats waar de werknemer zijn arbeid
gewoonlijk verricht, expliciet vermeld zien.

Het voorstel om in art. 5 sub 1 uitdrukkelijk melding te maken van de
arbeidsovereenkomst was afkomstig van Noorwegen en Zweden en werd
gesteund door Zwitserland. Nu het EVO-Verdrag uiteindelijk tot stand was
gekomen en de vrees dat de bepaling niet in overeenstemming zou zijn met de
uitkomst van het EVO-Verdrag in  1980 was vervallen, bestond er immers geen
enkele belemmering meer om een aparte voorziening voor de arbeidsovereen-
komst op te nemen.169 Uiteraard werd bij de opstelling van het artikel aansluiting
gezocht bij art. 6 lid 2 van het inmiddels tot stand gekomen EVO-verdrag,70,
zodat de oorspronkelijke tekst van art. 5 in het EEX, die luidde dat de verweerder
die woonplaats heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat in een
andere Verdragsluitende Staat kan worden opgeroepen voor het gerecht van
de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of
moet worden uitgevoerd, in het EVEX werd aangevuld met de volgende zin:
4, 171ten aanzien van individuele verbintenissen uit de arbeidsovereenkomst is
dit de plaats waar de werknemer gewoonlijk172 zijn arbeid verricht (forum loci

173laboris) en , wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn
arbeid verricht, de plaats waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in
dienst heeft genomen".

Hoewel men aanvankelijk niet van plan was om de laatste zinsnede in het
verdrag op te nemen, is men hier later alsnog toe overgegaan om te vermijden
dat in geschillen tussen werkgevers en werknemers meerdere gerechten bevoegd
zouden zijn ingeval de werknemer zijn arbeid in verschillende landen moet
verrichten.174 Stel bijvoorbeeld dat een in Nederland gevestigde onderneming
ten behoeve van de Europese markt een Nederlandse werknemer in de
hoedanigheid van international marketing manager in dienst neemt, met als
taakstelling de verkoop van producten in Duitsland en Belgie, welke landen hij
in het kader van zijn functie regelmatig bezoekt, dan zouden de Nederlandse,

169 P.A.M. Meijknecht,'Het Verdrag van Lugano en het toetredingsverdrag van San Sebastian,

in onderling verband', in: P.A.M. Meijknecht en H. Duintjer Tebbens, Europees bevoegdhei(is-
en executierecht op weg naar  de  2 le eeuw, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Recht 105, Deventer: Kluwer,  1992,  p.  18-19.

170 Rapport Jenard/Moller, nr. 40.

171 Het verdrag is niet van toepassing op CAO's. Zie ook art. 17 lid 5.

172    Verricht de werknemer zijn arbeid gewoonlijk op meerdere plaatsen binnen een land, dan zal
de bevoegde rechter aan de hand van de interne wet worden bepaald.

173    Ofschoon het woord 'en' wordt gebruikt sluiten de verschillende mogelijkheden elkaar uit.
174 Rapport lenard/Mdiler, nr. 40.
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Duitse en Belgische rechter bij een eventueel conflict gelijkelijk bevoegd zijn
kunnen zijn.

175

Het streven naar Gleichlauf door in het EVEX-verdrag aan te sluiten bij
de opzet van het EVO-verdrag doet overigens niet geheel recht aan de beginselen
die datzelfde verdrag nastreeft, te weten bescherming van de werknemer en
beperking van het forum actoris. Door in art. 5 sub 1 EVEX nauw bij de redactie
van art. 6 lid 2 sub b EVO aan te sluiten komen deze beginselen in het gedrang.
Verricht de werknemer zijn arbeid niet gewoonlijk in eenzelfde land dan kan
de werknemer door zijn werkgever voor het gerecht van plaats van de vestiging
die de werknemer in dienst heeft genomen worden gedaagd, ook wanneer de

werkgever eiser is. Bovendien betekent dit voor de werknemer vaak dat hij voor
de rechter van een ander land zal moeten verschijnen, hetgeen doorgaans
bezwaarlijker wordt geacht, dan wanneer de rechter in navolging van art. 6 lid
2 sub b het recht van een ander land van toepassing verklaard.176 In het verdrag
van San Sebastian is deze tekortkoming ondervangen door de mogelijkheid om
het conflict voor te leggen aan het gerecht van de vestiging die de werknemer
in dienst heeft genomen, alleen open te stellen voor de werknemer.

3.7.3 Beperking van de rechtsmacht

Ofschoon het in  1988 tot stand gekomen EVEX-verdrag en daarmee het daarin

opgenomen art. 5 sub 1 als blauwdruk diende voor het daaropvolgende
toetredingsverdrag, het Verdrag van San Sebastian, leidde een kort na de
ondertekening van het Verdrag van Lugano door het Hof gedane uitspraak in
de zaak Six Constructions Ltd. v. Humbert177, tot een aanpassing in het
toetredingsverdrag.178 Het onderhavige arrest betrof een geschil ter zake van

175 Vgl. HvJ EG 13 juli 1993, zaak C- 125/92, Jur.  1993, p. 1-4075 (Mulox/Geels): waarin het Hof

nog een uitspraak deed op basis van het eerste toetredingsverdrag en tot de conclusie kwam
dat de Franse rechter bevoegd was. Het feit dat de werknemer zijn woonplaats en zijn kantoor
in Frankrijk had en na zijn verblijf in het buitenland ook weer naar Frankrijk terugkeerde, was
i.c. doorslaggevend.
In dit arrest borduurde het Hof voort op ivenel Shenavai en Six Constructions.  Het Hof stelde
dat art. 5 sub 1 EEX aldus moet worden uitgelegd dat in het geval van een arbeidsovereenkomst
waarvan de uitvoering met zich meebrengt dat de werknemer zijn werkzaamheden in meer
dan een verdragsluitende staat verricht, de plaats waar de verbintenis is of moet worden
uitgevoerd die de overeenkomst karakteriseert in de zin van deze bepaling, die is van waaruit
de werknemer zijn verplichtingen jegens de werkgever hoofdzakelijk vervult.

176 P.A.M. Meijknecht. 'Het verdrag van Lugano en het EEX-verdrag zoals gewijzigd door het
Toetredingsverdrag van San Sebastian', AA, 1992, p. 22.

177 HvJ EG 15 februari 1989, case 32/88. lu,·. 1989, p. 341 (Six Constructions Ltd. v. Humbert),

N./ 1990,698 met noot J.C. Schultsz; TVVS 1990, p. 18! met noot P. Vias, Rev. Crit. 1989,

p. 555 met noot P. Rodiere; NILR 1992, p. 391, m.n. P. VIas.

178 De vordering in het hoofdgeding werd ingesteld vOOr  I  november 1986 (datum inwerkingtreding

van de gewijzigde versie van het EEX). Het gaat bij dit arrest dus om de uitleg van de oude
verdragstekst van 1971.

62



INTERNATIONALE RECHTSMACHT BIJ ARBEIDSOVEREENKOMSTEN     2

een aantal vorderingen gebaseerd op verbintenissen die voortvloeiden uit de
betindiging van de arbeidsovereenkomst tussen een in Frankrijk woonachtige
werknemer en zijn in Belgie gevestigde werkgever. Gedurende de looptijd van
de arbeidsovereenkomst was de werknemer in de hoedanigheid van "deputy
project manager" achtereenvolgens naar Libie, Zat're en Aboe Dhabi uitgezonden.
Het feit dat de werkzaamheden in geen der lid-staten waren verricht leidde bij
de Franse rechter (Cour de Cassation) tot een tweetal vragen namelijk (a) welke
verbintenis moet in een dergelijk geval voor toepassing van art. 5 sub 1 in aan

merking worden genomen gelet op het feit dat de plaats van de karakteristieke
verbintenis forumbepalend is en (b) moet men het ervoor houden dat de
verbintenis wordt uitgevoerd in de vestiging die de werknemer heeft aangeworven
of moet juist de algemene regel van art. 2 EEX worden toegepast? Het ging
dus om de vraag welke rechter bevoegd is, wanneer in het kader van de
arbeidsovereenkomst de verbintenis van de werknemer om de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten, buiten het grondgebied van de verdragsluitende
staten moet worden uitgevoerd.

Naar aanleiding van de eerste vraag herhaalde het Hof haar standpunt zoals
zij dit had verwoord in de arresten Ivenel'79 en Shenavai:11«  voor de toepassing
van art. 5 sub l EEX is de karakteristieke verbintenis, te weten de verbintenis
tot het verrichten van arbeid, en daarmee de plaats waar de verbintenis moet
worden uitgevoerd, forumbepalend. I.c. deed zich het geval voor dat de
werknemer zijn arbeid uitsluitend in derde-landen verrichtte. Tijdens de
procedure verdedigden de Britse, Duitse en Franse regering het standpunt om
in een dergelijk geval uit te gaan van de vestigingsplaats van de werkgever. Een
dergelijke opvatting zou in overeenstemming zijn met art. 6 lid 2 sub 2 van het

EVO-Verdrag als ook met art. 5 sub 1 van het voorontwerp van het EVEX-
verdrag.18' Art. 5 sub 1 van het EVEX-verdrag bepaalde dat ten aanzien van
verbintenissen uit arbeidsovereenkomst, de plaats waar de verbintenis is
uitgevoerd of moet worden uitgevoerd de plaats is waar de werknemer gewoonlijk
zijn arbeid verricht en, wanneer de werknemer niet gewoonlijk in hetzelfde land

zijn arbeid verricht, de plaats waar de vestiging zich bevindt die de werknemer
in dienst heeft genomen. Met die bepaling wensten de opstellers van het verdrag
(zoals we hiervoor in par. 3.7.2 zagen) aan te sluiten bij eerdere uitspraken van

179 In het arrest Ivenel besloot het Hof dat de verbintenis die voor toepassing van artikel 5 sub

1 EEX in aanmerking mod worden genomen bij vorderingen, gebaseerd op verschillende
verbintenissen uit overeenkomst, die is waardoor de overeenkomst wordt gekarakteriseerd,
in de regel de verbintenis om arbeid te verrichten.

180 In de zaak Shenavai besloot het Hof dat bij verschillende in het geding zijnde verbintenissen

de bijzaak de hoofdzaak volgt.
181 Het arrest werd gewezen lopende de totstandkoming van het parallelverdrag en het Verdrag

van San Sebastian. Uitspraak vond plaats na de torstandkoming van het Parallelverdrag op  16
september  1988, maar vddr de totstandkoming van het Verdrag van San Sebastian.
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het Hof in de zaken Ivenel en Shenavai en bij artikel 6 lid 2 van het EVO-verdrag
dat de bescherming van de in sociaal-economisch opzicht zwakkere partij, de
werknemer, op het oog had. Die bescherming was ook al aan de orde geweest
in de zaak Ivenel waar het Hof met betrekking tot art. 5 sub  1 EEX (versie  1978)
reeds verklaarde dat art. 5 sub 1 in het bijzonder beoogt om bevoegdheid te
verlenen aan de gerechten van het land dat een rechtstreekse aanknoping heeft
met het geschil. Bij arbeidsovereenkomsten is deze aanknoping met name terug
te voeren tot de op de arbeidsovereenkomst toepasselijke wet.

Het Hof verwierp in navolging van de Italiaanse regering en de Commissie
van de EG het standpunt van de drie regeringen om in een dergelijk geval uit
te gaan van de vestigingsplaats van de werkgever onder aanvaarding van de

opgeworpen (tegen)argumenten. Volgens de Europese Commissie  zou het
bovenvermelde standpunt te veel afwijken van de bewoordingen van art. 5 sub
1 EEX. Bovendien zou geen rekening worden gehouden met de noodzaak om
de sociaal zwakkere partij -de werknemer- een passende bescherming te waarbor-
gen.182 Toepassing van dat criterium zou leiden tot de bevoegdheid van de rechter
van de plaats waar de werkgever is gevestigd, ook wanneer deze eiser is.
Daardoor zou een forum actoris ontstaan, terwijl het EEX juist is gebaseerd
op de in artikelen 2 en 3 tot uiting gebrachte gedachte, dat gevallen waarin de

gedaagde kan worden opgeroepen voor de rechter van de woonplaats van de
eiser, moeten worden beperkt.183 Deze overweging leidde tot de slotsom dat er

geen rechter bevoegd was op basis van art. 5 punt 1 EEX en dat men dus moest
terugvallen op art. 2 EEX.184

Bij de tweede vraag ging het erom, hoe het criterium van de karakteristieke
verbintenis bij arbeidsovereenkomsten moet worden toegepast, wanneer de
werknemer buiten het grondgebied van de lidstaten arbeid verricht en of in een

dergelijk geval de rechtsmacht van de rechter wordt bepaald door de vestigings-
plaats van de werkgever die de werknemer in dienst heeft genomen, of dat de
bevoegde rechter moet worden aangewezen conform art. 2 EEX. Het Hof was
van mening dat artikel 5 EEX restrictief moet worden toegepast. Stelt de rechter

vast dat de bij hem ingestelde vordering is gebaseerd op verbintenissen die
voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst, en dat de verbintenis van de
werknemer is en moet worden uitgevoerd buiten het grondgebied van de
verdragsluitende staten, dan kan art. 5 sub l EEX geen toepassing vinden. De
bevoegdheid van de rechter dient in zo'n geval derhalve uitsluitend aan de hand
van art. 2 EEX te worden bepaald. Dit betekent dat de bevoegdheid van de rechter

182 Zie ook Ivenel.

183 Zie omtrent deze problematiek ook: Conclusie AG Tesauro, HvJ EG, 15 december 1988. zaak

32/88, Jur. 1989, p. 0341.
184      Hiermee kwam vast te staan dat het verdrag ook van toepassing is wanneer de arbeid geheel

of gedeeltelijk in landen buiten het verdragsgebied wordt verricht
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wordt vastgesteld aan de hand de woonplaats van de verweerder. Het oordeel
van het Hof dat art. 5 sub  l  EEX niet van toepassing is wanneer de werknemer.
De uitkomst in de zaak Six Constructions is opmerkelijk. In de zaak Ivenel pleitte
het Hof met het oog op de bescherming voor de positie van de zwakkere partij
nog voor koppeling tussen de plaats van de arbeidsverrichting en de bevoegde

rechter. Door naast art. 2 EEX geen alternatief forum aan te bieden komt deze

koppeling in het gedrang. Bij arbeidsovereenkomsten waarbij de arbeid buiten

het grondgebied van de EU wordt verricht, is alleen het forum van de gedaagde

bevoegd. Wenst een werknemer een geding tegen zijn werkgever aan te spannen
dan kan hij alleen bij de rechter van de woonplaats van zijn werkgever terecht.

Daardoor wordt ook de in eerste instantie nagestreefde aansluiting bij de artikel
6 van het EVO-verdrag (zie hoofdstuk 3, par. 5.4) gemist, vooral waar het

bepalingen van openbare orde of dwingend recht betreft.
Hier zij overigens opgemerkt dat het belang van een dergelijke koppeling

ook weer niet moet worden overschat. In het EVO-verdrag wordt veel waarde

gehecht aan de partij-autonomie. De artikelen 3 en 6 lid 1 EVO (zie hoofdstuk

3, par. 5.2 en par. 5.4) verlenen partijen de bevoegdheid het op de arbeidsover-
eenkomst toepasselijke recht te kiezen. Het gekozen recht behoeft niet
noodzakelijkerwijs overeen te stemmen met het recht van de bevoegde rechter.

Bovendien verlenen de artikelen 6 en 7 van het EVO-verdrag de bevoegde rechter

de mogelijkheid om regels van dwingend recht, ongeacht het gekozen recht,
toe te passen. (zie voorts hoofdstuk 3 par. 5.5.2 e.v.)

Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak Six Constructions werd besloten

om het EVEX, dat model stond voor het derde toetredingsverdrag, aan te passen.

De tekst van art. 5 sub 1 van het Verdrag van Lugano luidde als volgt: "De
verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende
Staat, kan in een andere Verdragsluitende Staat voor de navolgende gerechten
worden opgeroepen:....ten aanzien van de individuele verbintenissen uit arbeids-
overeenkomst is dit de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid
verricht185 en, wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk zijn
arbeid verricht, de plaats waar zich de vestiging'86 bevindt die de werknemer
in dienst heeft genomen;..". In het Verdrag van San Sebastian werd de reikwijdte
van het artikel met het oog op de bescherming van de werknemer'87 beperkt door
te stellen dat uitsluitend de werkgever tevens kan worden opgeroepen voor het

gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond die de werknemer

185 Zie Geels/Mulox.

186        De term vestiging moet ruim worden opgevat. Daaronder valt elke eenheid zonder rechtspersoon-
lijkheid zoals bijvoorbeeld een kantoor of een agentschap, Rapport Jenard/Moller, nr. 43 en
Almeida Cruz/Desantes Real/ Jenard, nr. 23.

187 Rapport Almeida Cruz/Desantes Real/Jenard, nr. 23.
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in dienst heeft genomen wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk
zijn arbeid verricht.

De bevoegdheid van de rechter van de vestigingsplaats die de werknemer
in dienst heeft genomen werd daarmee beperkt tot gevallen waarin de werkgever
gedaagde is. De beschermingsgedachte heeft er in het derde toetredingsverdrag
dus toe geleid dat een forum actoris ten gunste van de werkgever wordt
vermeden. Wanneer de werkgever een vordering jegens zijn werknemer wil
instellen, dan kan dit uitsluitend bij het gerecht van de verdragsluitende staat
waar de werknemer zijn woonplaats heeft (art. 2 EEX). Een vordering voor het
gerecht van de vestigingsplaats van de werkgever die de werknemer in dienst
heeft genomen is -althans voor de werkgever- niet mogelijk. De werknemer daar-

entegen heeft, gelet op de inhoud van art. 5 sub l EEX de keuze zijn werkgever
op te roepen voor het gerecht van ofwel diens woonplaats (art. 2 EEX) ofwell 88

de vestigingsplaats van de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen.
Een dergelijke stellingname brengt met zich mee dat degene die als werkgever
kan worden aangemerkt niet noodzakelijkerwijs tevens degene is bij wie de
werknemer in dienst treedt. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan
bestuurders van rechtspersonen die in dienst zijn van een dochtermaatschappij,
doch worden aangestuurd door de moedermaatschappij. Ook (andere vormen
van) concerndienstverbanden kunnen tot er toe leiden dat 'werkgever' en
'vestiging van indiensttreding' niet samenvallen. Toetreding van een tweede
werkgever tot de arbeidsovereenkomst (zie hoofdstuk 5, par. 2.2) kan bijvoor-
beeld tot gevolg hebben dat het forum van de vestigingsplaats van de toegetreden

(mede)werkgever een geheel andere is dan de vestiging waar de werknemer in
dienst is getreden. Ook de in concernconstructies gebruikelijke situatie waarbij
de werving, selectie en aanname van personeel aan een daartoe opgerichte
concern(staf)afdeling wordt opgedragen, zou kunnen leiden tot een opsplitsing
tussen de plaats waar de werknemer in dienst treedt en de plaats waar de
werkgever daadwerkelijk is gevestigd. Nietternin mag men er in het laatste geval
van uitgaan dat het niet zozeer gaat om de plaats waar de arbeidsovereenkomst
in juridische zin gestalte heeft gekregen, doch eerder om de plaats waar de
werknemer zijn werkzaamheden feitelijk heeft uitgeoefend.

Verricht de werknemer zijn arbeid daarentegen buiten de lidstaten van het
EEX dan dient men na de uitspraak in de zaak Six Constructions Ltd. v. Humbert
de bevoegdheid van de rechter vast te stellen aan de hand van art. 2 EEX. Dit
betekent in concreto dat wanneer de werknemer resp. de werkgever eiser is,

188 Arlt. 2 en 5 sub I zijn alternatief toepasbaar.
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de rechter van de woonplaats van de werkgever resp. werknemer bevoegd is
om van de zaak kennis te nemen. 1*9

Tot slot nog het volgende. De aitikelen 5 sub 1 EVEX en 5 sub 1 EEX
verschillen niet alleen voor wat betreft de mogelijkheid voor de werkgever om
de werknemer voor het gerecht van de vestigingsplaats van de werkgever te
dagen, zij verschillen in hun redactie ook nog op een ander punt. Zo spreekt
het EVEX van het gerecht van 'de plaats waar zich de vestiging bevindt die de
werknemer in dienst heeft genomen' terwijl het EEX spreekt van het gerecht
van 'de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond die de werknemer in
dienst heeft genomen'. De toevoeging in het EEX heeft plaatsgevonden om ieder

misverstand te vermijden. Onder vigeur van het EEX kan de werknemer zijn

vordering instellen bij het gerecht van de plaats waar de vestiging die de
werknemer in dienst heeft genomen zich ten tijde van de indiensttreding bevond,
dan wel zich bevindt op het moment dat de vordering wordt ingesteld. Deze
toevoeging is van belang voor situaties waarin een vestiging wordt opgeheven

of wordt verplaatst. Onder vigeur van het EVEX zou dit betekenen dat door

opheffing van de vestiging na indiensttreding van de werknemer het alternatieve
forum ex art. 5 sub 1 verloren gaat. Een verplaatsing van de vestiging heeft tot

gevolg dat ook het alternatieve forum wordt overgeplaatst. Dit probleem doet
zich door de toevoeging van de zinsnede "of bevond" in art. 5 sub 1 EEX, bij
het EEX niet voor; opheffingen en verplaatsingen beYnvloeden de bevoegdheid
van het oorspronkelijk bevoegde forum niet. Verplaatsingen krijgen onder vigeur
van art. 5 sub 1 EEX eerder een forumscheppend karakter. Naast het forum van

de plaats van de vestiging waar de werknemer destijds in dienst is getreden,
ontstaat een tweede forum, namelijk het forum van de vestigingsplaats van de
werkgever ten tijde van de ingestelde vordering. Het mag duidelijk zijn dat het
hier niet om een onbelangrijk verschil gaat waar het concerndienstverbanden
betreft. Niettemin mag er gelet op de nagestreefde parallellie tussen beide

verdragen m.i. vanuit worden gegaan art. 5 sub l EVEX op gelijke wijze moet
worden gernterpreteerd als art. 5 sub 1 EEX.

3.7.4 Plaats waar de arbeid wordt verricht

De uitbreiding van het oorspronkelijke artikel 5 sub 1 EEX (zie par. 3.6.) roept
de vraag op wat moet worden verstaan onder de plaats waar de werknemer zijn
arbeid gewoonlijk verricht zoals verwoord in art. 5 sub 1 EEX/EVEX.

189      Zie voor een nadere uiteenzetting betreffende de zaak Six Constructions Ltd v.  Humbert en
de gevolgen voor het verdrag van San Sebastian: Burgerlijk Rechtsvordering, Verdr. A, p. 165-
166; P.A.M. Meijknecht, Preadvies, 1992, p. 20-21.
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Het Hof verklaarde in zijn arrest inzake Tessili/Dunlop'w dat de vraag waar
de verbintenis moet worden uitgevoerd, voor wat betreft het EEX (en daarmee
ook het EVEX) moet worden bepaald aan de hand van het materiele recht, het
recht dat volgens de regels van het internationaal privaatrecht van de geadieerde
rechter op de overeenkomst van toepassing is. Deze opvatting leidt in de praktijk
tot een omslachtige procedure waarbij de aangezochte rechter allereerst zal
moeten nagaan welk recht van toepassing zou zijn wanneer hij bevoegd zou
zijn. Voor de rechters van de meeste lidstaten van de EU zou dit bepaald moeten
worden aan de hand van het EVO-verdrag wanneer dit van toepassing is (zie
hoofdstuk 3, par. 5.1.3) en voor situaties die buiten het verdrag vallen, door het
eigen nationaal privaatrecht. Voor de rechters van de andere staten die nog niet
zijn aangesloten bij het EVO-verdrag betekent dit dat zij zich enkel moeten laten
leiden door hun nationale verwijzingsregels. Heeft de geadieerde rechter
vervolgens aan de hand van verwijzingsregels vastgesteld welk materieel recht
van toepassing is, dan dient hij aan de hand van dit rechtssysteem te bepalen
waar de werknemer zijn arbeid gewoonlijk verricht, hetgeen een feitelijke toetsing
vergt. Pas dan is duidelijk of de eerst geadieerde rechter daadwerkelijk bevoegd
is.

In  1997 deed het Hof een uitspraak naar aanleiding van een prejudiciele vraag
191

omtrent de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht indien
de werkzaamheden ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst in meer dan 66n
verdragsluitende staat worden uitgevoerd.

Op 1 augustus 1989 trad Rutten -een in Nederland woonachtige
Nederlander- in dienst bij Cross Medical BV (CMB), een Nederlandse dochter
van Cross Medical Ltd. (CML). CML was een vennootschap naar Engels recht
en gevestigd te Londen. De arbeidsovereenkomst bevatte een beding waarbij
de kantonrechter te Amsterdam als bevoegde rechter was aangewezen alsmede
een keuze voor Nederlands recht. Op 31 mei werd de arbeidsovereenkomst tussen
CMB en Rutten wegens financiele omstandigheden beeindigd. Op  1 juli  1990
trad Rutten in dienst van CML. In deze overeenkomst was noch een rechtskeuze,
noch een forumkeuze opgenomen. Rutten verrichtte voor zijn opvolgende
werkgevers niet uitsluitend werk in Nederland, maar voor een derde deel van
zijn arbeidstijd ook in het Verenigd Koninkrijk, Belgie, Duitsland en de
Verenigde Staten. Hij deed zijn werk vanuit een kantoor in Hengelo alwaar hij
woonde en waar hij ook na elke zakenreis terugkeerde. Zijn loon werd in Engelse
ponden uitgekeerd.  Op   1   oktober   1991 werd Rutten ontslagen.  Voor  de
Kantonrechter te Amsterdam stelde Rutten een vordering tot betaling van

190 HvJ EG 6 oktober 1976, zaak 12/76, Jur. 1976, p. 1473, NJ 1977, 169.
191 HR 1 december 1995, RvdW 1995,258 C
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achterstallig salaris in. CML deed een beroep op onbevoegdheid van de
Nederlandse rechter: volgens art. 2 EEX zou de Engelse rechter bevoegd zijn.
Art. 5 sub 1 EEX verleende volgens CML evenmin bevoegdheid aan de
Nederlandse rechter aangezien Rutten zijn werkzaamheden doorgaans in het
Verenigd Koninkrijk verrichtte. Ondanks de tegenwerpingen van CML achtte
de kantonrechter zich bevoegd om van de zaak kennis te nemen. Dit leidde
uiteindelijk tot de prejudiciele vraag wat nu moest worden verstaan onder de
"de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid vemcht, wanneer de
arbeid in meerdere verdragsluitende staten moet worden verricht.

De vraag naar de plaats van uitvoerig van de arbeidsovereenkomst was
al eerder aan de orde geweest in de zaak Geels/Mulox. "2 Daar gaf het Hof uitleg
aan art. 5 sub l EEX in de versie van v66r het derde toetredingsverdrag (versie

1978). In de zaak Geels/Mulox betrof het een soortgelijke situatie als in de zaak

Rutten. Geels -een werknemer met de Nederlandse nationaliteit- trad op 1
november 1988 als internationaal marketing manager in dienst bij Mulox, een
vennootschap naar Engels recht, gevestigd te Londen. Tijdens zijn dienstverband

woonde Geels in Frankrijk, alwaar hij zijn woning als kantoor gebruikte en van
waaruit hij zijn werkzaamheden verichtte. In eerste instantie richtte Geels zich
in het kader van zijn werkzaamheden op de Duitse, Belgische, Nederlandse en

Scandinavische markt, welke landen hij regelmatig bezocht. Pas in een later
stadium breidde hij zijn werkzaamheden uit tot de Franse markt. Op 7 mei  1990

beeindigde Mulox de arbeidsovereenkomst. Geels accepteerde de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst maar wendde zich tot de Franse rechter en vorderde

een schadevergoeding naar Frans recht die vervolgens werd toegekend. Mulox
kwam in het geweer. Zij was van mening dat de Franse rechter onbevoegd was
omdat de werkzaamheden heel Europa bestreken en zij zelf in Londen was

gevestigd. Bovendien zou volgens art. 6 lid 2 sub b EVO geen Frans, maar Engels
recht van toepassing zijn. De twijfel omtrent de bevoegdheid van de Franse

rechter leidde tot de prejudiciele vraag of het voor de toepassing van het in art.

5 sub  1 EEX (versie 1978) voorziene bevoegdheidscriterium noodzakelijk is
dat de verbintenis waardoor de arbeidsovereenkomst wordt gekarakteriseerd
in haar geheel wordt uitgevoerd op het grondgebied van de staat van het gerecht
waaraan het geschil is voorgelegd, of dat het voldoende is dat een deel van de
verbintenis (eventueel het belangrijkste) op het grondgebied van die staat is

nagekomen.
In haar uitspraak met betrekking tot de zaak Geels/Mulox bevestigde het

Hof de in Tessili/Dunlop neergelegde opvatting, doch verklaarde tevens dat de

arbeidsovereenkomst dusdanige bijzondere kenmerken vertoont dat afwijking

192 HvJ EG, 13 juli 1993. zaak C 125, Jur 1993, p. 1-4075 (Geels/Mulox).

69



2 INTERNATIONALE RECHTMACHT BIJ ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

van de in Tessili neergelegde opvatting ten aanzien van arbeidsovereenkomsten
gerechtvaardigd was. In haar eerdere arresten'" had het Hof al te kennen gegeven
dat het gerecht van de plaats waar de verbintenis om arbeid te verrichten moet
worden uitgevoerd, het meest geschikt is om geschillen te beslechten waartoe
66n of meer uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen aanleiding
kunnen geven, hetgeen bovendien tegemoet komt aan de bescherming van de
werknemer. Vloeien meerdere verbintenissen uit een overeenkomst voort, dan
is de hoofdverbintenis bepalend voor de vaststelling van de rechterlijke
bevoegdheid.'94 In de zaak Geels/Mulox kwam het Hof derhalve tot de slotsom
dat art. 5 sub  1  (versie  1978) aldus moest worden uitgelegd dat in het geval
waarin de werknemer zijn werkzaamheden op het grondgebied van meerdere
lid-staten verricht, de contractuele verbintenis moest worden gelokaliseerd op
de plaats waar of van waaruit de werknemer hoofdzakelijk"s zijn verplichtingen
jegens zijn werkgever vervulde.  Het Hof pleitte voor autonome uitleg: de plaats
van de uitvoering zou, gelet op de bijzondere kenmerken van de arbeidsovereenk-
omst, niet moeten worden vastgesteld aan de hand van het nationale recht dat
volgens de collisieregels van de aangezochte rechter van toepassing zou zijn,
maar aan de hand van eenvormige criteria die door het Hof dienden te worden
vastgesteld op basis van de opzet en doelstelling van het verdrag.

Het verschil in formulering van tekst van art. 5 sub  1 EEX (versie  1978)
zoals deze ten grondslag lag aan de zaak Geels/Mulox en de tekst van art. 5 sub
1 zoals gewijzigd door het derde Toetredingsverdrag in  1989 en waarin wordt
gesproken van de plaats waar de werknemer 'gewoonlijk' zijn arbeid verricht,
vormde uiteindelijk de aanleiding voor de prejudiciele vraag in de zaak Rutten.
Onduidelijk was of onder de plaats waar de werknemer zijn arbeid 'gewoonlijk'
verricht zoals bedoeld in het art. 5  sub  1 (EEX versie 1989), hetzelfde diende
te worden verstaan als de plaats van waaruit de werknemer 'hoofdzakelijk' zijn
verplichtingen vervuld zoals geformuleerd in de zaak Geels/Mulox.

Het Hof was inderdaad van mening dat het begrip 'de plaats waar de
werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht' ex art. 5 sub  1 EEX (zoals gewijzigd
door het Verdrag van 26 mei 1989) aldus moet worden uitgelegd dat in het geval
van een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering meebrengt dat de werknemer

193 Shenavai, Ivenel en Six Constructions.

194 Shenavai.

195 De plaats van uitvoering wordt niet bepaald door het in overwegende mate aanwezig zijn in

een bepaald land met het oog op de uitvoering van werkzaamheden.
196 Van de juridische fictie zoals die later in het Verdrag van San Sebastian en het Verdrag van

Lugano werd opgenomen en waarbij de werkgever/werknemer kan worden opgeroepen voor
het gerecht van de plaats van de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen zonder
ooit op die plaats gewerkt te hebben, heeft het Hof ten tijde van de zaak Geels/Mulox geen
gebruik gemaakt. Het Hof heeft zich kennelijk laten leiden door wens om het toepasselijke
recht en de bevoegde rechter op elkaar aan te laten sluiten (vgl. Ivenel).
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zijn arbeid in meer dan 66n verdragsluitende staat vet, icht, de plaats waar de
werknemer het werkelijk centrum van zijn beroepswerkzaamheden heeft

gevestigd, de plaats is waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden
verricht. Voor het vaststellen van deze plaats in het concrete geval moet rekening
worden gehouden met de omstandigheid, dat de werknemer het grootste deel
van zijn arbeidstijd doorbrengt in 66n van de verdragsluitende staten, waar hij
een kantoor heeft van waaruit hij voor zijn werkgever te verrichten werkzaamhe-

den organiseert en waar hij na elke in verband met zijn werk gemaakte reis
terugkeert.'w Doet zich derhalve de situatie voor dat de werknemer in verschillen-

de verdragsstaten'914 arbeid verricht en met behulp van de bovenstaande criteria
een centrum van beroepswerkzaamheden kan worden aangewezen, dan is dat

de plaats waar de werknemer zijn werkzaamheden gewoonlijk verricht.

Hoewel het door het Hof ingenomen uitgangspunt tot vele vragen kan leiden

met betrekking tot de vaststelling van het werkelijke centrum en het belang dat
in dit kader aan het kantoor moet worden toegekendigg, sluit het wel aan bij de
in art. 6 lid 2 EVO neergelegde opvatting. Kennelijk dient de in dit artikel
neergelegde gedachte ook binnen het procesrecht te worden toegepast. Op deze

wijze wordt tegemoet gekomen aan de wens de werknemer te beschermen, door

sporadische en kortdurende uitzendingen niet te laten uitmonden in het onttrekken

van rechtsmacht ten nadele van de werknemer en ten gunste van de werkgever.

Zou men deze stellingname niet ondersteunen dan zou de werkgever door de
werknemer een enkele keer uit te zenden, langs een omweg rechtsmacht ten
behoeve van de rechter van de vestigingsplaats van de werkgever kunnen

crearen.2(' Hieruit volgt dat van het 'niet in eenzelfde land gewoonlijk arbeid
verrichten' pas sprake kan zijn wanneer de plaats waar de werkzaamheden
worden uitgevoerd regelmatig wijzigt en geen eenduidig zwaartepunt in de
plaatsbepaling kan worden vastgesteld. Het zoeken naar een gewoonlijke
arbeidsplaats zou in een dergelijke situatie geforceerd zijn en bovendien in strijd

197 De uitspraak inzake Rutten/Cross Medical Ltd. (Hof EG 9 januari 1997, zaak C383-95, p. 1-0057)
kan worden beschouwd als een voortzetting van de lijn zoals het Hof deze in de zaak
Geels/Mulox (  HvJ  13 juli  1993,  zaak C  125, Jur.  1993, p. 1-4075, Nl 1997, 61  m.n. de Boer)
heeft uitgezet. in het arrest Geels/Mulox reikle het Hof al een aantal maatstaven aan die een
rol kunnen spelen bij het bepalen van de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid
verricht: de omstandigheid dat de werknemer een kantoor heeft in een lid-staat, de woonplaats
van de werknemer. de plaats van waaruit hij zijn werkzaamheden verrichtte en de plaats waar
de werknemer na iedere zakenreis terugkeerde (Geels/Mulox, r.0.25). Het oordeel van het Hof
in de zaak Rutten waarin zij stelt dat ook rekening moet worden gehouden met de omstandigheid
dat de betrokken werknemer het grootste deel van zijn arbeidstijd doorbrengt en edn van de
verdragsluitende staten, is nieuw.

198 Verricht de werknemer zijn werkzaamheden buiten de verschillende verdragsstaten dan komt

men aan de toepassing van art. 5 EEX/EVEX in het geheel niet toe (Zie: Six Constructions).
199 P. VIas, Burgerlijke Rechtsvordering, Verdr. A-145.

200 J. Kropholler, 1998, nr. 27.
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met de rechtszekerheid. Het moment waarop de situatie waarin nog wel kan
worden gesproken  van het gewoonlijk verrichten van arbeid in Mn der betrokken
landen, overgaat in een situatie waarin het vereiste zwaartepunt niet langer meer
kan worden vastgesteld, is overigens niet duidelijk.20' Dit zal derhalve per geval
kunnen verschillen.

Overigens blijkt uit de zaken Geels/Mulox202 en Rutten dat het opnemen van
een standplaats in de arbeidsovereenkomst, hetgeen in uitzendconstructies
regelmatig voorkomt, niet van invloed is op de bevoegdheid van de rechter. Voor
het vestigen van rechtsmacht is alleen de plaats waar de arbeidsovereenkomst
daadwerkelijk wordt uitgevoerd doorslaggevend. Dit is de plaats waar de
werknemer feitelijk de met zijn werkgever overeengekomen werkzaamheden
verricht.

Indirecte forumkeuze
Partijen kunnen in hun overeenkomst zelfbepalen waar de (arbeids)overeenkomst
moet worden uitgevoerd.203 Dit is een bij internationale uitzendingen gebruikelij-
ke handelwijze. Dan wordt in de (arbeids)overeenkomst doorgaans uitdrukkelijk
weergegeven in welk land, in welke (buitenlandse) plaats of bij welke
(buitenlandse) vestiging de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Het
langs een omweg bewerkstelligen van een dergelijke forumkeuze heeft echter
alleen het gewenste effect wanneer de arbeid ook daadwerkelijk aldaar wordt
uitgevoerd.

3.8 Relatieve competentie

Al eerder is ter sprake gekomen dat de regels van het Burgerlijk Wetboek door
de invoering van art. 5 sub 1 EEX/EVEX voor wat betreft de relatieve be-
voegdheid ten aanzien van arbeidsovereenkomsten betreft, geen grote rol meer
spelen. In art. 5 lid 1 wordt gesproken van "het gerecht van de plaats waar.....de
werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht". Hierin ligt het relatief bevoegde
gerecht opgesloten. Dit geldt echter alleen wanneer men zich baseert op art. 5
sub 1. Maakt men daarentegen gebruik van art. 2 EEX/EVEX, dan zal de relatieve
bevoegdheid alsnog aan de hand van het commune recht moeten worden
vastgesteld. De beide Verdragen zijn echter niet van invloed op de absolute

201 L.Th.LG. Pellis, TCR, afl. 1, p. 17-18.
202   Zie ten aanzien van het begrip centrale standplaats: E. Nunes. 'De plaats waar de arbeid

gewoonlijk wordt verricht nader beschouwd', Ondernemingsrecht. 1999-12, p. 330.
203 Rb. Maastricht, 15 januari 1976, AK 10 546.
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bevoegdheid van de nationale rechter. De bevoegdheidsregel ex art. 5 geldt ook
wanneer het bestaan van de overeenkomst door de verweerder wordt ontkend
en de ingestelde vordering niet strekt tot uitvoering, maar tot ontbinding van
de overeenkomst204

3.9 Forumkeuze

3.9.1 Algemeen

Het EEX en het EVEX maken het in sommige gevallen mogelijk dat partijen
zelf de bevoegde rechter aanwijzen (artt.  17 en 18 EEX)/EVEX.205 Forumkeuze

voorkomt onzekerheid met betrekking tot de bevoegde rechter, forumshopping
en het daarmee verbonden lawshopping.206 Partijen weten van te voren tot welke

rechter zij zich moeten wenden en kunnen hierdoor tot op zekere hoogte tevens

zekerheid verkrijgen omtrent het door de rechter op de litigieuze verbintenis

toe te passen recht.
Partijen kunnen, wanneer ten minste Mn partij woonplaats207 heeft op het

grondgebied van een EEX/EVEX-staat, een gerecht of de gerechten van 66n
der verdragsluitende Staten bij uitsluiting bevoegd verklaren om kennis te nemen

van geschillen welke naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn
ontstaan.208 Het is daarbij irrelevant of de gedaagde dan wel de eiser zijn

woonplaats op het grondgebied van een verdragsluitende staat heeft. Artikel
17 geeft daarmee een verruiming van het formele toepassingsgebied van het

verdrag aangezien art. 2 van het EEX/EVEX alleen van toepassing is wanneer

de gedaagde woonplaats heeft op het grondgebied van het EEX/EVEX; artikel

204     Zie o.m. Rb. 's-Hertogenbosch 27 juni 1975, NJ 482. Vgl. HvJ EG 4 maart 1982, zaak 38/81,

NJ 1983, 508, m.n. J.C. Schultsz (Effer/Kantner).
205 Vooropgesteld dat is voldaan aan de artikel 1 EEX/EVEX.

206    Duidelijkheid ten aanzien van de bevoegde rechter leidt tot de toepassing van het door de

aangewezen rechter toe te passen internationaal privaatrecht en derhalve tevens tot een grotere

mate van zekerheid omtrent het van toepassing zijnde recht. Zo zal aan de hand van het EEX

bepaald kunnen worden of, en zo ja, welke rechter bevoegd is. Betreft het een rechter van een

EEX-lidstant die tevens partij is bij het EVO-verdrag dan kan in hoge mate het van toepassing

zijnde recht voorspeld worden.
207 Het vaststellen van de woonplaats dient te geschieden aan de hand van arit. 52 (woonplaats

natuurlijke personen) en 53 (vestigingsplaats rechtspersonen en vennootschappen) te gebeuren.

"Woonplaats" is daarmee geen verdragsautonoom begrip. Wonen alle partijen buiten het grond-

gebied van het EEX, dan dient voor het bepalen van de woonplaats her commune internationaal

privaatrecht van de aangezochte rechter te worden toegepast. De andere lidstaten nemen van

het geschil geen kennis zolang de door partijen aangewezen rechter zich niet onbevoegd heeft

verklaard.

208 De verweerder wordt echter geacht zijn recht om te worden gehoord voor zijn eigen rechter

te hebben prijsgegeven wanneer hij inhoudelijk verweer voert zonder voor alle verweren de
bevoegdheid van de rechter te betwisten (art. 18 EEX/EVEX).
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17 is echter ook van toepassing wanneer de gedaagde niet binnen het grondgebied
van het EEX woont. Voldoende is dat 66n der partijen -eiser of gedaagde-
woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat. De reden
hiervoor is dat niet bij voorbaat vaststaat welke partij te zijner tijd de positie
van eiser of gedaagde inneemt.209 Heeft geen der partijen woonplaats binnen
66n der verdragsstaten dan is een forumkeuze op basis van art. 17 EEX/EVEX
niet mogelijk.210 Ofschoon niet duidelijk is welk moment in aanmerking moet
worden genomen om te bepalen of (in ieder geval) 66n der betrokken partijen
zijn woonplaats of het gebied van een verdragsluitende staat heeft, wordt in zijn
algemeenheid aangenomen dat beslissend is het moment waarop de overeenkomst
tot forumkeuze gesloten wordt en niet het moment waarop de vordering wordt
ingesteld:" Voor het bepalen van de bevoegdheid van een door middel van
een forumclausule aangewezen rechter, dienen dan de commune bevoegdheidsre-
gels van dat land te worden toegepast. Dat geldt ook voor gevallen waarin Edn
of meerdere partijen hun woonplaats binnen het EEX/EVEX-territoir hebben,
doch een rechter van een land buiten dit territoir hebben aangewezen.

Uitdrukkelijke forunikeuze
Artikel 17 EEX/EVEX regelt de uitdrukkelijke forumkeuze. Dat wil zeggen dat
de forumkeuze niet onopgemerkt of onbewust moet zijn gemaakt. Om dit te
garanderen is het niet alleen voldoende dat er wilsovereenstemming212 bestaat
omtrent het aangewezen forum; er moet ook aan een aantal vormvoorschriften
worden voldaan. Zo is vereist dat de bevoegde rechter moet worden aangewezen
door middel van een schriftelijke overeenkomst, dan wel door een mondelinge
overeenkomst die schriftelijk is bevestigd213 Cart. 17 sub a):14 Alle in art. 17

209   L. Strikwerda, 1987, p 205.
210     Zieook: HR I februari 1985, N,/1985,698. De forumkeuze is ook niet mogelijk wanneer beide

partijen hun woonplaats in Un verdragsluitende staat hebben en een gerecht van dat land hebben
aangewezen. Uit de preambule van het (oorspronkelijke) EEX-verdrag blijkt dat het verdrag
de bevoegdheid alleen vaststelt in het kader van de internationale sfeer.

211 Burgerlijke Rechtsvordering. Verdragen. EEX, art. 17, aant. 4.
212 HvJ EG 19 juni 1984, zaak 71183·.NJ 1984,735 (m.n. Schultsz); NLLR 1987, p. 104 (m.n. J.P.

Verheul): De voorwaarden zoals deze in het art. 17 EEX zijn gesteld aan de geldigheid van
een forumkeuzebeding moeten strikt worden uitgelegd. Om te beoordelen of aan deze
voorwaarden is voldaan, moet worden onderzocht, of de wilsovereenstemming [ussen partijen
over de for'umkeuze tot uitdrukking is gekomen hetzij in een schriftelijke, hetzij in een
mondelinge overeenkomst. Zie ook: HR 24 september 1999, RrdW, 1999,127.

213 Voor peI'sonen met woonplaats in Luxemburg is in art. I tweede alinea van het eerste Protocol

bij het EEX/EVEX vastgelegd dat zij een forumkeuze ex art. 17 bijzonder en uitdrukkelijk
dienen te aanvaarden. Vrijwel alle overeenkomsten die door personen met hun woonplaats
in Luxemburg worden afgesloten hebben een internationaal karakter, zodat deze bewoners toch
al vergaand aan het Luxemburgse gerecht worden onttrokken.

214    In art. 17 wordt daar nog aan toegevoegd dat de overeenkomst ook kan worden gesloten in (b)
een vorm die wordt toegelaten door de handelwijze die tussen partijen gebruikelijk is geworden
of (c) in de internationale handel,  in een vorm die overeenstemt met een gewoonte waarvan
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EEX/EVEX opgenomen vormvoorschriften moeten autonoom, aan de hand van
dit artikel worden beoordeeld. Alle overige vereisten voor de totstandkoming
van een geldige overeenkomst moeten beoordeeld worden aan de hand van het
recht dat het forum op de overeenkomst van toepassing verklaart.

De forumkeuze kan alleen ten aanzien van een bepaalde rechtsbetrekking
worden gemaakt. Hierdoor beperkt de forumkeuze zich tot conflicten die hun
oorsprong in de onderliggende rechtsverhouding vinden. Daarmee wordt
vermeden dat een sterkere wederpartij zijn zwakkere wederpartij met een
allesomvattende forumkeuze belast die ook van toepassing is op vorderingen
voortvloeiende uit toekomstige rechtsverhoudingen, zonder dat dit bij de
totstandkoming van de forumkeuze kon worden voorzien of was bedoeld.215

Stilzwijgende forumkeuze
Artikel 18 EEX/EVEX regelt de stilzwijgende forumkeuze. Wordteen verweerder

gedagvaard voor het gerecht van een andere lidstaat dat volgens het verdrag
niet bevoegd is, dan kan de verweerder de exceptie van onbevoegdheid
opwerpen; het aangezochte gerecht dient zich dan onbevoegd te verklaren.

Verschijnt de verweerder zonder deze exceptie op te werpen, dan kan het gerecht
van de zaak kennis nemen.

Het gekozenforum
Vereist is volgens het artikel dat daadwerkelijk een concreet forum wordt

gekozen. Het overlaten van de bepaling van de bevoegde rechter aan de vrije
keuze van ddn der partijen  is niet toegestaan. Niettemin wordt de keuze als
voldoende concreet bevonden wanneer bij het ontstaan van het conflict adn of
beide partijen een keuze kunnen maken tussen twee of meerdere gerechten. 216

Dat geldt ook wanneer aan 6dn der partijen de mogelijkheid wordt voorbehouden
om buiten het gekozen forum een ander gerecht aan te roepen dat volgens de
regels van het EEX/EVEX bevoegd zou zijn.217 Het is eveneens mogelijk overeen
te komen dat twee in verschillende staten wonende verdragspartijen alleen voor

partijen op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in de internationale handel algemeen
bekend is en door pat-tijen by dergelijke overeenkomsten in de betrokken branche doorgaans
in acht wordt genomen. Deze laatste mogelijkheden zijn met name bedoeld voor de handel
en bestemd voor commerciele doeleinden. Zie ook: HvJ 14 december 1976, mak C 25/76, Jur
1976, p. 1851 (Segoura/Bonakdarian).

215   Vgl. HvJ EG 10 maart 1992, zaak 214/89 JW 1992, p. 1-1745 (Powell Duffryn/Petereit).

216 HvJ EG 9 november 1978, zaak 23/78, Jur. 1978, p. 2133 (Meeth/Glacetal); NJ 1979, 538

(in.n. Schultsz): Het Hof overwoog in deze zaak met het oog op de partijautonomie dat de
formulering van art.  17 EEX de mogelijkheid tot het aanwijzen van twee of meer gerechten
ter afdoening van eventuele geschillen met in de weg staat, L. Killias, Die Gerichisstandsverein-
barungen nach dem Luga M-Ubere iiikcininieit (diss.), Zurich: Schulthess, 1993, p. 109.

217      J. Kropholler, Europaisches Zivilprozessrecht, Kommentarzu EuGVU und Lugano-Ubereinkom-
men, Heidelberg: Recht und Wirtschaft,  1996, nr. 65-66.
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het gerecht van hun eigen woonplaats kunnen worden gedaagd.218 Dit is
bijvoorbeeld van belang voor de arbeidsovereenkomst aangezien de toepassing
van art. 5 sub 1 EEX/EVEX op deze wijze kan worden uitgesloten, hoewel het
niet ondenkbaar dat wanneer de werknemer gedaagde is, de plaats van de arbeid
en de woonplaats samenvallen.

Met de forumkeuze kunnen partijen volgens art.  17 een gerecht of de gerechten
van een verdragsluitende staat rechtsmacht toekennen.219 Daarmee kan niet alleen
de internationale rechtsmacht van de rechter worden vastgesteld, maar ook de
binnen een bepaalde staat, lokaal bevoegde rechter. 220 Beperken partijen zich
echter tot de enkele aanwijzing van de rechtsmacht van een bepaalde staat, dan
zullen daaraan doorgaans derogatieve redenen ten grondslag liggen. Wordt de
vordering dan in een geprorogeerde staat voorgelegd dan zal de aangezochte
rechter volgens zijn interne bevoegdheidsregels zijn rechtsbevoegdheid moeten
vaststellen. Hierin schuilt echter het risico dat volgens de lokale bevoegdheidsre-
gels geen forum kan worden aangewezen.

221

Het EEX/EVEX heeft geen regeling voor een forumkeuze die betrekking
heeft op een 'derde-staat'. In het laatste geval dient de geldigheid van de
forumkeuze aan de hand van het commune internationale procesrecht te worden
getoetst.

3.9.2 Forumkeuze bij arbeidszaken

Ofschoon de arbeidsovereenkomst tot voor kort niet expliciet stond vermeld
in art. 17, was men bij de totstandkoming van het oorspronkelijke EEX van 1968
al de mening toegedaan dat art. 17 ook voor de arbeidsovereenkomst gold; de
artikelen  17 en 18 behoorden volgens het toelichtende rapport tot de algemene
regelsm van het Verdrag en waren daarmee ook van toepassing op arbeidsgeschil-

218        HvJ 9 november  1978,  mak 23/78 Jur  1978, p. 2133 (Meeth/Glacetal). Het omgekeerde  -een
overeenkomst waarbij partij overeenkomen dat zij de verweerder voor het gerecht van hun eigen
staat kunnen oproepen- is met het oog op art. 2 niet toegestaan.

219 De regels van het verdrag kunnen als gevolg van een forumkeuze de interne relatieve competentie
doorkruisen.

220    Art. 17 EEX/EVEX derogeert aan art. 100 Rv.
221 Volgens Jenard zal  in dat geval het beding krachteloos zijn (Rapport Jenard, Hoofdst.  IV  B;

J.  Kropholler,  1996, nr. 69-70; L. Killias,  1993, p.  107. Deze laatste is overigens van mening
dat de aangewezen staat zich in een dergelijk geval ter beschikking moet stellen. Het mag
namelijk niet zo zijn dat een verdragsstaat zich aan de verplichtingen uit het EEX/EVEX kan
onttrekken door geen gerecht ter beschikking te stellen of het besluit tot behandeling van de
vordering aan de afzonderlijke gerechten  over  laat.  Vgl.  HvJ  EG 24 juni   1981,  zaak  150/80,
Jur 1981, p. 1671 (Elefanten Schuh/Jacqmain).

222 Datartikel 17 ook betrekking had op de arbeidsovereenkomst viel af te leiden uit art.  1 EEX.

76



INTERNATIONALE RECHTSMACHT BIJ ARBEIDSOVEREENKOMSTEN     2

len.223 Deze opvatting werd in de loop der tijd nog eens bevestigd door een twee-

tal uitspraken van het Hof van Justitie inzake Sanicentral GmbH v. Collin 224

en Elefanten Schuh GmbH v. Jacqmain.
225

Oorspronkelijk konden de partijen de bevoegde rechter aanwijzen door
middel van een forumkeuzeclausule die v66r het geschil was overeengekomen
of door te verschijnen voor een bepaalde rechter zonder diens bevoegdheid te
betwisten. In het EVEX-verdrag werd op verzoek van de EVA-lidstaten een
beperking226 in de partijautonomie aangebracht. Forumkeuze heeft nog slechts

gevolg na de totstandkoming van het geschil. De ratio achter deze bepaling was
dezelfde als die bij artikel 5 sub 1, namelijk bescherming van de economisch
en sociaal zwakkere werknemer.227 Door de forumkeuze pas mogelijk te maken
na het ontstaan van het conflict werd aan de behoefte om de zwakkere werknemer
te beschermen voldaan. In afwijking van het Verdrag van Lugano werd er in

het Verdrag van San Sebastian nog een zinsnede aan toegevoegd aangezien men
van mening was dat een forumkeuzeclausule volgens de werknemer zelf gunstig
kan zijn, 66k wanneer de overeenkomst is afgesloten v66r de totstandkoming
van het geschil. In aanvulling op art.  17 lid 5 van het Verdrag van Lugano werd
in het Verdrag van San Sebastian vervolgens bepaald dat aan de overeenkomst

tot aanwijzing van de bevoegde rechter ook gevolg wordt toegekend aan andere

gerechten dan dat van de woonplaats van de verweerder of het in art. 5 sub 1
bedoelde gerecht indien de werknemer zich daarop beroept.228 Hiermee verkrijgt
de werknemer de mogelijkheid het gerecht aan te zoeken dat voor hem het meest

gunstig is. Het aangepaste artikel 17 zoals weergegeven in het Verdrag van San

223 Dit stemt overeen met de in de verschillende landen reeds bestaande partij-autonomie (PB EG

22,1979, nr. C 59, p. 24); M.V. Polak, 1988, p. 28-29; A.V.M. Struycken, De bevaegdheidsrege-
ling van het Europees Executieverdrag getoetst aan het universalistisch model, Med.
Nederlandse Vereniging voor Internationaal recht, 77, Deventer: Kluwer 1978, p. I en p. 4142.

224 HvJ EG  13 november  1979, case 15/19, Jur. 1979, p. 3423; NJ 1980,510 (m.n. J.C. Schultsz);

NILR 1981, p. 77; J.P. Verheul, WPNR nr. 5583.

In de zaak Sanicentral verklaarde het Hof dat de artikelen  17 en  54 van het EEX aldus moeten
worden uitgelegd "dat in gedingen die nil de inwerkingtreding van het Verdrag aanhangig zijn
gemaakt, de clausules tot aanwijzing van een bevoegde rechter, weIke zijn opgenomen in vodr
die inwerkingtreding gesloten arbeidsovereenkomsten, als geldig zijn te beschouwen, ook indien
zij volgens de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende voorschriften
van nationaal recht moesten worden geacht nietig te zijn".

225 HvJ EG 24 juni 1981, zaak 150/80, Jur. p. 1671; NJ 1981, 546 (m.n. J.C. Schultsz). Het betrof

een zaak waarin de forumclausule waarin de Duitse rechter werd aangewezen, niet conform
dwingend Belgisch recht, in de Nederlandse taal was gesteld. Het Arbeidshof verklaarde de
forumkeuze-clausule nietig.  Het Hof stelde echter met betrekking tot art.  17 van het EEX dat
de wetgeving van een verdragsluitende staat niet in de weg kan staan aan de geldigheid van
een bevoegdheidsbeding op de enkele grond dat de gebezigde taal een andere is dan die volgens

wetgeving wordt voorgeschreven.
226 Ofschoon gestreefd werd naar de bescherming van de zwakkere partij, zou dit toch niet moeten

leiden tot algehele afschaffing van de forumkeuze.
227 Rapport Almeida Cruz, Desantes Real, Jenard, p. 77, Rapport lenard/Moller, nr. 13.

228 P.A.M. Meijknecht, preadvies. 1992, p. 23-24.
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Sebastan luidt nu als volgt:" Ten aanzien van geschillen inzake individuele
arbeidsovereenkomsten hebben overeenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde
rechter alleen gevolg indien deze laatste overeenkomsten zijn gesloten na het
ontstaan van het geschil of indien de werknemer zich daarop beroept om andere
gerechten aan te zoeken dan dat van de woonplaats van de verweerder of het
in artike! 5, punt 1, bedoelde gerecht". De aanvulling van het artikel leidt er
de facto toe dat de werkgever zich niet, maar de werknemer zich wel kan
beroepen op de forumkeuzeclausule zoals deze is opgenomen in de uitzendings-
of arbeidsovereenkomst.

Een forumkeuze ten aanzien van een arbeidsovereenkomst is geldig wanneer
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a.       De keuze beperkt zich tot een gerecht of de gerechten van een verdragslui-

tende staat. De forumkeuzeclausule kan algemeen (b.v. de Nederlandse
rechter)229 of bijzonder zijn (b.v. de Rechtbank te Maastricht);

b.    Tenminste een van de bij de forumkeuze betrokken partijen heeft zijn
woonplaats op het grondgebied van een verdragsluitende staat;

c.     Er moet zijn voldaan aan het internationaliteitsvereiste;
d.    De forumkeuzeclausule voldoet aan de vormvoorschriften;
e.  De forumkeuzeclausule heeft betrekking op geschillen welke naar

aanleiding van de arbeidsovereenkomst zijn ontstaan of zullen ontstaan.

229      Bij een algemene forumkeuze voor de Nederlandse rechter, zou ook 126 lid 3 RV (forum actoris)
weer toegepast kunnen worden: art. 17 heeft in tegenstelling tot art. 3 EEX slechts een intern
distributieve functie.
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3       HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT
IN INTERNATIONALE INDIVIDUELE AR-
BEIDSVERHOUDINGEN

1          Inleiding

De regulering van de internationale uitzending is met name in de praktijk
ontwikkeld. Er is nauwelijks wet- en regelgeving die zich gericht met dit
fenomeen bezig houdt. Dit roept de vraag op of de in de praktijk gegroeide en
ontwikkelde constructies juridisch toelaatbaar zijn. Niet alleen de rechtspositie
van de werknemer, maar ook die van de uitzendende en de ontvangende
werkgever is immers afhankelijk van de juridische toelaatbaarheid van de

gekozen (uitzend)constructie. Daarom is het van belang om een 'vertaalslag'
te maken van in de praktijk gehanteerde constructies naar de privaatrechtelijke

rechtsfiguren die aan de gekozen constructie ten grondslag liggen.
Dit vereist allereerst duidelijkheid omtrent het rechtssysteem waaraan de

toelaatbaarheid van de gekozen constructie kan worden getoetst. Het van
toepassing zijnde rechtssysteem zegt bovendien niet alleen iets over de
toelaatbaarheid van de gekozen constructie, maar 'kleurt' de rechtspositie van
de betrokken partijen ook verder in. Daarnaast speelt het toepasselijke recht

een belangrijke rol in conflictsituaties. Daarom zal in onderstaand hoofdstuk
in worden gegaan op het recht dat van toepassing is bij internationale arbeidsver-
houdingen. In het tweede deel van dit boek waarin de mobiliteitsconstructies
worden besproken, zal het internationale arbeidsrecht worden toegepast.

1.2 De internationale arbeidsrelatie

Als een onderdaan van een bepaald land in dat land woont en werkt voor een

werkgever met dezelfde nationaliteit als de werknemer, dan is het evident dat
het recht van dat land van toepassing is op alle aspecten van de arbeidsverhou-

ding.
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Is er daarentegen sprake van een internationaal element binnen de arbeids-
relatie - de werknemer is een buitenlander', de arbeid dient in het buitenland
te worden verricht, of de werkgever is een buitenlandse onderneming - dan doet
zich de vraag voor welk recht van toepassing is op de arbeidsverhouding. We
treffen deze situatie onder andere aan wanneer werknemers die werkzaam zijn
voor multinationale ondernemingen tijdelijk of permanent naar het buitenland
worden uitgezonden. In de zaak Sayers v. International Drilling Co. deed zich
bijvoorbeeld de situatie voor dat een Engelsman door de Nederlandse dochter
van een Amerikaanse onderneming in dienst werd genomen om werkzaamheden
te verrichten op een olieboorplatform in Nigeriaanse territoriale wateren. De
arbeidsovereenkomst was meteen Nederlandse vertegenwoordiger in het Londen-
se kantoor van de Engelse dochter van de Amerikaanse moedermaatschappij
tot stand gekomen. De overeenkomst was op Amerikaanse wijze opgesteld en
bevatte de bepaling dat de plaats van de werkzaamheden kon worden gewijzigd.
Kort na aanvang van de werkzaamheden raakte de werknemer arbeidsongeschikt
door een bedrijfsongeval. De arbeidsovereenkomst bevatte een clausule waarin
de aansprakelijk van de werkgever voor bedrijfsongevallen werd beperkt. De
vraag of deze clausule geldig was vereiste allereerst duidelijkheid omtrent het
toepasselijke rechtssysteemi

1 Chr. V. Bar, Internationales Privatrecht, Munchen, 1991, nr. 419.
2           Zie Sayers v. International Drilling Co. N.V., [ 1971]  1  W.LR.  1176 (C.A.), AU ER (all England

Law Reports) 1971: Een Engelsman  ging in Engeland een arbeidsovereenkomst aan met een
Nederlandse onderneming om naar Nigeria te worden uitgezonden. De werkzaamheden namen
een aanvang zodra de werknemer Groot Brittanie verliet en zouden geheel buiten Brits
grondgebied verricht worden. De overeenkomst werd opgesteld in het Engels maar kennelijk
in het Amerikaanse idioom. Het salaris werd in ponden uitbetaald. De overeenkomst bevatte
een exoneratieclausule (clausule 8) waarin een schadevergoeding naar Engels recht in het geval
van arbeidsongeschiktheid werd uitgesloten. Daarvoor in de plaats gold de eigen verzekering
van de organisatie. Het uiteindelijke conflict draaide om de vraag of de exoneratieclausule al
dan niet geldig was. Dit vereiste duidelijkheid omtrent het op de overeenkomst toepasselijke
recht, aangezien de clausule onder Engels recht in ieder geval nietig was (Law Reform (Personal
Injuries) Act 1948, s.  1 (3)). Het Court of Appeal concludeerde uiteindelijk dat de "proper law
of the contract" Nederlands recht was omdat het hier een standaard overeenkomst betrof die
van toepassing was op alle werknemers met een andere (dan de Nederlandse) nationaliteit
Teneinde de standaard overeenkomst werkelijk effectief te laten zijn  was het vereist om slechts
Un rechtsstelsel op de overeenkomst van toepassing te laten zijn namelijk het recht van de
zetel van de onderneming. Relevant was voorts dat de werknemer in dienst was van een
Nederlandse onderneming die onderworpen was aan het Nederlandse recht. Bovendien was
de uitsluiting van rechten en claims zoals die onder het Engels recht aan de werknemer werden
toegekend een indicatie voor de afwijzing van het Engelse recht. Overigens dient hier te worden
opgemerkt dat een dergelijk exoneratiebeding ook onder Nederlands recht (art.  1638x lid 4
BW (oud)) niet zou zijn toegestaan. Maar de advocaat van de werknemer stelde zich op het
standpunt dat een dergelijk exoneratiebeding in internationale overeenkomsten wei was
toegestaan, hetgeen door de Court of Appeal werd geaccepteerd. Zie ook: S.F.G. Rammeloo,
Das neue EG-VertragskoUisionsrecht (diss.), Keulen: Carl Heymans Verlag KG,  1992, p. 70-71.
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Het conflictenrecht houdt zich bezig met de vraag naar het toepasselijke recht
en geeft aan welke materiele rechtsregels op de internationale arbeidsverhouding
dienen te worden toegepast. Aangezien het arbeidsrecht voor een groot deel
onderdeel is van het privaatrecht, is men voor het internationaal arbeidsover-
eenkomstenrecht grotendeels aangewezen op het internationale privaatrecht.
Een internationale arbeidsovereenkomst is doorgaans erg complex. Het is daarom
van belang om aspecten die verband houden met de internationale arbeidsrelatie
zoveel mogelijk te reguleren. Internationale uitzendingen worden gekenmerkt
door de overplaatsing van de werknemer gedurende een bepaalde periode.
Afgezien van de culturele, fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke consequenties
heeft dit ook gevolgen voor de relatie tussen de werkgever en de werknemer,
de plaats waar de overeenkomst dient te worden uitgevoerd, de taak en de functie
van de werknemer, de op de arbeidsovereenkomst toepasbare regels van openbare
orde in het land van plaatsing, de vormgeving van de mobiliteit en de wijze van
contractering, de regulering van arbeidsvoorwaarden, bijzondere bedingen, de
aansprakelijkheid van de werkgever, pensioentoezeggingen, de eventuele
beeindiging van de arbeidsrelatie, de arbeidsomstandigheden etc.

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van het internationaal
privaatrechtelijke arbeidsrecht. Doel is om te achterhalen welk recht op een
internationale arbeidsovereenkomst van toepassing is. Om te beginnen zal eerst
in grote lijnen een overzicht van de basisprincipes van het internationaal
privaatrechtelijke arbeidsrecht worden gegeven. Aangezien het commune
internationale privaatrecht van een aantal EU-landen -waaronder Nederland-
is vervangen door het EG-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst (EVO), zal vervolgens uitvoerig worden
stilgestaan bij dit verdrag. Het EVO-verdrag geeft algemeen geldende verwij-
zingsregels ten behoeve van internationale overeenkomsten en heeft een
universeel toepassingsgebied. De bij het verdrag aangesloten lidstaten dienen
het door het verdrag aangewezen recht toe te passen ongeacht de vraag of dit
het recht van 66n der lidstaten is.

Ofschoon het commune internationaal privaatrecht van de EU-lidstaten
door de invoering van het EVO-verdrag aan belang heeft ingeboet is het toch
zinvol om in het kort een overzicht te geven van het internationaal privaatrecht
met betrekking tot internationale arbeidsverhoudingen in zijn algemeenheid,
niet alleen omdat het commune internationaal privaatrecht van de verschillende
lidstaten model heeft gestaan voor het EVO-verdrag3 maar ook omdat de
nationale internationaal privaatrechtelijke regels van toepassing blijven op

3      Zie Rammeloo, 1992, p. 7 e.v.
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overeenkomsten die tot stand zijn gekomen v66r de inwerkingtreding van het
verdrag.4 Het zal echter duidelijk zijn dat het belang van deze nationale regels

afneemt met het verstrijken der jaren. Daarnaast blijft het commune internationaal

privaatrecht van de lidstaten relevant voor die onderwerpen, die buiten het
materiale toepassingsgebied van het EVO-verdrag vallen.5

2             Het internationaal privaatrecht

Het internationale privaatrechtrecht, of liever gezegd, de wijze waarop nationale
rechtsstelsels met internationale overeenkomsten omgaan, was v66r de
totstandkoming van het EVO-verdrag maar in weinig landen wettelijk vastgelegd.6

Daar waar een wettelijke regeling ontbrak werd deze lacune vaak door de
jurisprudentie ingevuld.7 Daardoor was het internationale privaatrecht een
onderdeel van het nationale recht8 ofschoon er wel internationale conventies
en verdragen waren die voorzagen in, en van toepassing waren op bepaalde

internationale situaties:
De benadering van het internationale privaatrecht verschilde, en verschilt

nog steeds van land tot land. Dit geldt natuurlijk ook voor het internationale
arbeidsrecht aangezien het arbeidsrecht een onderdeel is van het privaatrecht.
Geen enkel land in de wereld heeft het monopolie van het beste arbeidsrecht.
Er blijft altijd een verschil bestaan met betrekking tot onderwerpen die in het
ene land gunstiger of ongunstiger geregeld zijn dan in het andere land. Zo zullen
Amerikanen die naar Europese landen worden uitgezonden, met het oog op de
mate van werknemersbescherming doorgaans het Europese ontslagrecht
prefereren boven het Amerikaanse. Maar zij zullen het Amerikaanse recht

prefereren boven het Europese waar het de bescherming van de oudere
werknemer tegen leeftijdsdiscriminatie betreft. 10

4       Art. 17 EVO-verdrag.
5        Art. 1 lid 2 Um 4 EVO.
6           Bijvoorbeeld in Oostenrijk (IPRG 1978), Zwitserland (1PRG  1988) en Duitsland waar het

internationaal privaatrecht in het Einflihrungsgezetz zum burgerlichen Gesetsesbuch (EGBGB)
is geregeld. Deze laatste regels vormen evenwel een vertaling van de bepalingen zoals die in
het EVO-verdrag zijn opgenomen.

7          F. Gamillscheg, "Conflict of Laws in Employment Contracts and Industrial Relations", in:
Comparative Lkibour i[ziw andindustrial Relations, R. Blanpain (red.), Deventer: Kluwer,  1987,
p. 96; J. Dumortier, Arbeidsverhoudingen in het Internationaal Privaatrecht, Reeks sociaal
recht, nr. 12, Antwerpen: Kluwer,  1981, p.  13.

8      R. van Rooijen M.V. Polak, Private  International  Law  in  the  Netherlands, T.M.C. Asser
1nstituut, Deventer: Kluwer, 1987, p. 4

9     B. Audit, Droit international prive, Economica, Paris: Economica, 1991, nr. 792.
10 Age Discrimination in Employment Act (29 ESCA §621 et seq.).
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2.1 Conflictregels

In het internationale privaatrecht maakt men gebruik van zogenaamde
conflictregels. Conflictregels kwalificeren de internationale rechtsverhouding
waarna de rechtsverhouding aan de hand van verwijzingsregels aan een bepaald
rechtssysteem kan worden toegewezen. De conflictregel heeft derhalve een
verwijzingsfunctie.

In het Nederlandse internationaal privaatrecht maakte men voornamelijk
gebruik van meerzijdige conflictregels naast de eenzijdige" en de materiele 12

conflictregels. De meerzijdige con flictregel wees de internationale rechtsverhou-
ding toe aan een bepaald rechtsstelsel. Dit betekende dat de rechtsverhouding
of het rechtsfeit door het materiele recht van dat rechtsstelsel zou worden
beheerst. 13

Zowel eigen als vreemd recht kunnen in het belang van de rechtvaardigheid
door gebruik te maken van de conflictregel van toepassing worden verklaard. 14

Zou men geen rechtvaardigheid nastreven, dan zou dit er toe kunnen leiden dat
internationale rechtsverhoudingen die aan de Nederlandse rechter worden
voorgelegd altijd volgens Nederlands recht behandeld worden:5

De meerzijdige conflictregel is neutraal, indirect en abstract. Neutraal,
omdat alle rechtsstelsels op voet van gelijkwaardigheid voor toepassing in
aanmerking komen. Indirect, omdat de regel de internationale rechtsverhouding
niet zelf regelt, doch voor de regulering van de verhouding verwijst naar een
bepaald rechtsstelsel. Bovendien speelt de inhoud van het van toepassing zijnde
rechtsstelsel geen rol. In die zin is de conflictregel abstract. Stel dat een
Nederlander, die in Duitsland werkzaam is voor een Amerikaanse onderneming,
aldaar wordt ontslagen. Dan komen zowel het Nederlandse, het Duitse en het
Amerikaanse rechtsstelsel in principe en op voet van gelijkheid in aanmerking
om het ontslag te reguleren. De conflictregel regelt het ontslag zelf niet, maar
wijst ddn van de drie rechtsstelsels aan teneinde het ontslag te reguleren zonder
zich daarbij te laten beYnvloeden door de inhoud van de rechtsstelsels en de
uitwerking die toepassing van de verschillende rechtsstelsel op de rechtsver-
houding heeft, zoals bijvoorbeeld de verschillen in opzegtermijn of de te volgen
procedures.

11      De eenzijdige conflictregel ziet uitsluitend toe op de toepasbaarheid van het eigen recht en
zegt niets over de eventuele toepasselijkheid van vreemd recht.

12      De materiele conflictregel regelt de internationale rechtsverhouding of een aspect daarvan
rechtstreeks, door zelf de materiele norm te geven. Daardoor kan men een conflict voortijdig
vermijden.

13    J. Dumortier, 1981, p. 2
14     R. Van Rooij en M.V. Polak, 1987, p. 5.
15       C.W. Dubbink, Het rechtvaardigheidsgehalte van het internationaal privaatrecht", in: Speculum

Langmeijer, 31 Rechtsgeleerde  ipstellen, Zwolle: Tjeenk Willink, 1973, p. 63-72.
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De toepassing van de meerzijdige conflictregel -ook wel verwijzingsregel
genoemd- is onder invloed van Von Savigny tot bloei gekomen. Volgens deze
methode verkrijgt het recht 16 van het ene land bij voorbaat geen voorkeurs-
behandeling boven het recht van het andere land. Aangezien de internationale
rechtsverhouding slechts aan 66n rechtsstelsel kan worden toegewezen, zal
allocatie van de verbintenis als onderscheidend criterium, uiteindelijk moeten
leiden tot een toewijzing17 van de rechtsverhouding aan het rechtsstelsel waarmee
de verbintenis de nauwste betrokkenheid vertoont, de 'proper law'. In de loop
der tijd 18 is echter gebleken dat het toepassen van vooraf vastgestelde verwijzings-

regels niet altijden automatisch leidde totde 'properlaw'. Integendeel, gebleken
is dat het aangewezen recht onder omstandigheden onredelijk en qua inhoud
en strekking zelfs verwerpelijk kon zijn. Zo leverde de Savigniaanse 'regelblind-
heid' en de daaruit voorvloeiende gelijkheid van rechtsstelsels soms ongewenste
effecten op die zich ook binnen het arbeidsrecht voordeden. De regelblindheid
leidde bijvoorbeeld tot ongewenste resultaten in situaties waarin werknemer
en werkgever een ongelijke positie innamen.19 De traditie van Von Savigny
waarbij de allocatie van de verbintenis werd toegespitst naar het rechtsstelsel
waarmee de verbintenis de nauwste betrokkenheid vertoont, bleef weliswaar
voortbestaan20, doch de'regelblindheid' verdween. Aan de inhoud, aard en strek-

king van de internationale situatie werd daarom steeds meer betekenis toege-
kend:' Er ontstond meer aandacht voor het resultaat van de rechtskeuzeprocedu-
re. Dit leidde tot de ontwikkeling van een aantal nieuwe leerstukken zoals het
leerstuk van de openbare orde, renvoi en afstemming, partij-autonomie en voor-

16         Uitgangspunt van Von Savigny is dat het publiekrecht buiten het bereik van de verwuzingsregel
wordt gehouden; elke rechter past zijn eigen publiekrecht toe. Dit veronderstelt dat men privaai-
en publiekrecht duidelijk kan onderscheiden hetgeen juist binnen het art)eidsrecht tot problemen
kan leiden.

17   Door het toepassen van dezelfde verwijzingsregels binnen de gehele volkenrechtelijke
gemeenschap wordt uniformiteit in rechtsbedeling bereikt (J. Dumortier, 1981, p. 5).

18          Forty years  on: The  evolution of postwar private  international  law  in  Europe,  Symposium  in
celebration  of the  40th  anniversary  of the  Centre  (d  Foreign  Law  and  Private  International
Law,  University of Amsterdam  on 27 October 1989, Centrum voor Buitenlands Recht  en
Internationaal Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam, Deventer: Kluwer, 1990, p. 2-5; Zie
bijvoorbeeld ook: H.U. Jesserun d'Oliveira, De ruine van een paradigma: de konfliktregel,
Deventer: Kluwer. 1976 Vergelijk: HR 19 februari  1971  NJ  1971,299;  HR 27 oktober  1972,
NJ  1973,  121,  HR 6 april  1973, NJ  1973,  371  en HR 6 juni  1973, NJ 1973,400, waarin de
HR toch voortborduurt op de klassieke lijn. Vgl. Ook de Babcock-case (Verenigde Staten),
waarin werd gezocht  naar het beste, feitelijke resultant (Babcock vs. Jackson,  191,  N.E.  2d
79 (NY, 1963)).

19      M.V. Polak, Ongelijkheidscompensatie bij grensoverschrijdende arbeidsovereenkomsten, in:
Ongeh)'kheidscompensatie als roode draad in het recht, L.Betten (red.), feestbundel voor M.G.
Rood, Deventer: Kluwer, 1997, p  233

20 Ook binnen het Nederlandse internationaal privaatrecht is men de leer van Von Savigny blijven
hanteren,MN. Polak.Internationaal privaairecht voor het forum van de Hoge Raad, Inaugurele
rede KUB 19 oktober 1990, Deventer: Kluwer, p. 19 en p. 22. Zie ook art. 99 Wet RO

21      Zie ook: H.U. Jesserun d'Oliveira, Krypto-/PR, Deventer: Kluwer, 1985, p. 5-7.
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rangsregels.22 Juist voor het arbeidsrecht vormde deze ontwikkeling een
belangrijk punt aangezien de nationale overheden zich in toenemende mate bezig
hielden met staatsinterventie op sociaal vlak. Dit betekende dat de privaat-
rechtelijke regulering van het arbeidsrecht werd ingetoomd ten gunste van de
wettelijke regulering van dit rechtsgebied.

Andere symptomen van de laatste decennia zijn de populariteit van het
begunstigingsprincipe23 en het beschermingsbeginsel.24 Volgens het begunsti-
gingsprincipe dient het conflictenrecht van zijn regelblindheid en waardeneutrali-
teit te abstraheren door bij de oplossing van internationale conflicten voorrang
te verlenen aan die rechtsregel, die van de verschillende toepasselijke rechtsregels
als beste of meest gunstig kan worden bestempeld, waardoor materiele
onrechtvaardigheidkan worden vermeden. Ditimpliceerteenrechtsvergelijkend
waardeoordeel met betrekking tot de inhoud van de verschillende toepasselijke
rechtsstelsels. Bij het beschermingsbeginsel wordt de keuze van de aanknopings-
factor bepaald door de beschermende strekking van de regels van het objectieve
recht. Uit de strekking van de regel kan worden afgeleid welk subject de regeling
tracht te beschermen. Het betreft dan de sociaal en/of economisch zwakkere
partij.25 In de verwijzingsregel voor internationale arbeidsovereenkomsten
bijvoorbeeld, wordt de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht doorgaans
als aanknopingsfactor gehanteerd. Daardoor wordt bereikt dat de aan het
arbeidsrecht inherente werknemersbescherming toepassing vindt naar de
maatstaven van de omgeving waarin de arbeid wordt verricht. Ook deze laatste

beginselen doen afl)reuk doen aan de 'Savigniaanse' gelijkheid van rechtssyste-
men.

22    In het Duits vergelijkbaar met 'Sonderanknupfung' en in het Frans 'regles d'applications
immddiate'.Vgl. Het AInati-arrest van 1966 waarin de Hoge Raad o.a. toepassing van
voorrangsregels accepteerde door voorrang te verlenen aan de toepassing van voorschriften
van een vreemde staat wanneer bij de inachtneming van bepaalde van die staat afkomstige
voorschriften ook buiten zijn territoir zo grote belangen zijn betrokken dat ook de Nederlandse
rechter daarmee rekening behoort te houden,  HR  13  mei  1966, NJ  1967, 3. Geannoteerd door
L.J. Hijmans van den Bergh; L. I. de Winter, "Het AInati-arrest", NJB 1966, pag. 933-941,
herdrukt in:  Naar een sociaal /.P. R.,  een keus uit het werk van L./. de Winter, Deventer  1979,
pag. 227-235; W.C.L. van der Grinten, "De rechtskeuze in internationale overeenkomsten",
Ars Aequi 17, 1968, pag. 342-347; L.I. Barmat, "De grenzen vandecontractsvrijheid van partijen
in het internationaal privaatrecht",  WPNR  1940, pag. 245 en 257; J.E.J.Th. Deelen, Rechtskeuze
in het Neder/ands internationaal contractenrecht, Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1965;
L.1. de Winter, "Dwingend recht bij internationale overeenkomsten", NT/R 11,  1964, pag. 329.

23        Zie bijv. par. 5.5.5 en par. 6. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van dit beginsel: A.A.H.
van Hoek  Internation(lie niobiliteit van werknemers,  Een underzoek naar de  interactie  tussen
arbeidsrecht, EG-recht en ipr aan de hand van de detacheringsrichtlijn, Den Haag: SDU
Uitgevers, 2000, p. 74-76.

24       Vgl. Art. 6 lid I EVO-verdrag. Zie ook: A.A.H. van Hoek, 2000, p. 71-74.
25         Aangezien het begunstigingsprincipe een verbijzondering is van het beschermingsprincipe geldt

dit ook ten aanzien van het begunstigingsprincipe.
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2.2 De aanknopingsfactor

Om te bepalen aan welk rechtssysteem de arbeidsrelatie is onderworpen, wordt

gebruik gemaakt van zogenaamde aanknopingsfactoren. Deze factoren zijn
doorslaggevend voor de vraag aan welk rechtsstelsel de regulering van de
rechtsverhouding zal worden toebedeeld.26 Aanknopingsfactoren vormen de
norm van de verwijzing en leggen de verbinding tussen de concrete internationale
rechtsverhouding en het daarop toe te passen rechtsstelsel.

Er zijn objectieve en subjectieve aanknopingsfactoren. De objectieve aan-
knopingsfactor sluit aan bij de feitelijk-geografische aspecten zoals de plaats
waar de overeenkomst tot stand komt, de plaats waar de prestatie wordt geleverd,
de nationaliteit van de betrokken partijen, de woon - of vestigingsplaats van
de betrokken partijen of de vestigingsplaats van de betrokken onderneming. Bij
de subjectieve aanknopingsfactor wordt de verwijzing naar het van toepassing

zijnde rechtsstelsel aan de partijen zelf overgelaten.
De aanknopingsfactoren dienen z6 bepaald te worden dat toepassing gezien

de aard van de rechtsverhouding, leidt tot toepassing van de 'proper law', het
rechtsstelsel dat hetnauwstbij de internationale rechtsverhoudingis betrokken. 27

De aard van de internationale rechtsverhouding biedt zoals we hierboven zagen
doorgaans meerdere aanknopingsfactoren die bepalend kunnen zijn voor vraag
naar het van toepassing zijnde rechtsstelsel. De onderlinge rangorde van de
aanknopingsfactoren en de identificatie  van de meest belangrijke aankno-
pingsfactor , wordt eveneens bepaald door de aard van de rechtsverhouding.
Betreft het een arbeidsverhouding" dan valt bijvoorbeeld te denken aan de

volgende mogelijke aanknopingsfactoren: plaats waar de arbeid wordt verricht,
de nationaliteit van de werknemer, de plaats van vestiging van de werkgever,
de valuta waarin het salaris wordt betaald etc. De primaire aanknopingsfactor

26     R. Van Rooij, M. V. Polak, Private International Law in the Netherlands. supplement, 1995,
p. 62-63.

27      De leer van Von Savigny was de heersende leer binnen Nederland. Niet de rechtsregel maar
de rechtsverhouding vormde het vertrekpunt in de conflictenrechtelijke rechtsvinding. Het ipr
moest bij elk type rechtsfeit of rechtsverhouding een doorslaggevend, specifiek element
aanwijzen dat een territoriale lokalisatie mogelijk maakt. Daarbij werd voorbij gegaan aan de
materiele inhoud van de verschillende rechtsstelsels.

28      Aangezien het niet eenvoudig is om de doorslaggevende aanknopingsfactor te bepalen, zijn
'verfijningen' ontwikkeld, b.v. de opvatting dat de karakteristieke prestatie bepalend is bij de
vaststelling van de juiste aanknopings factor. Zie bijvoorbeeld Hof 's-Hertogenbosch 12 oktober
1987, NIPR 1991, nr. 143.

29    Er bestaat geen internationale overeenstemming met betrekking tot het belang dat aan de
verschillende aanknopingsfactoren moet worden toegekend.

30         Of een (arbeids)overeenkomst inderdaad tot stand is gekomen dient binnen het Nederlandse
IPR beantwoordt te worden aan de hand van het recht dat toepasselijk zou zijn wanneer de
overeenkomst zou gelden (Rb. Groningen, 13-11-1992, NIPR 1993, nr. 133).
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in geval van een arbeidsovereenkomst is doorgaans de plaatslt waar de arbeid
wordt verricht (lex loci laboris)32 aangezien dit de plaats is waar de werknemer
wordt opgenomen in de arbeidsomgeving.33 De ratio van de aanknoping bij de
plaats van de arbeid is gelegen in de z.g. beschermingsgedachte (zie par. 2.1).
Het lokale arbeidsrecht wordt het meest geschikt geacht om de lokale arbeidsver-
houdingen te reguleren. De keuze voor de lex loci laboris heeft als voordeel
dat de lokale op de arbeidsverhouding van toepassing zijnde privaat- en
publiekrechtelijke bepalingen op elkaar zijn afgestemd en een coherent geheel
vormen aangezien ze deel uitmaken van hetzelfde rechtssysteem. Deze
samenhang zou in gevaar komen wanneer bijvoorbeeld gekozen wordt voor de
vestigingsplaats van de werkgever als primair aanknopingspunt. De plaats van
de arbeid stemt namelijk niet noodzakelijkerwijs overeen met de vestigingsplaats
van de werkgever. Dit geldt vooral bij internationale uitzendingen; de werknemer
werkt dan over de grens of afwisselend in verschillende landen. Naast de
coherentie van het toepasselijke rechtssysteem heeft de keuze voor de plaats
van de arbeid als belangrijkste aanknopingsfactor voorts als voordeel dat alle
werknemers ter plaatse gelijk behandeld worden.

Het primaat van de plaats van arbeid als aanknopingsfactor is niet voor iedere
situatie geschikt. Er is dan ook een tendens te bespeuren waarbij de mogelijkheid
wordt geschapen om deze aanknopingsfactor niet altijd toe te passen. Zo wordt
algemeen geaccepteerd dat een werknemer die tijdelijk naar het buitenland wordt
uitgezonden, onderworpen blijft aan het recht dat v66r de uitzending van
toepassing was. Het oorspronkelijk van toepassing zijnde recht wordt door de
uitzending in zijn gelding niet aangetast. In Duitsland valt dit onder de
zogenaamde 'Ausstrahlungstheorie'. Daarmee wordt bedoeld dat het recht dat
van toepassing is op de oorspronkelijke arbeidsplaats qua reikwijdte wordt
uitgebreid. Door de actieradius van het recht van de oorspronkelijke arbeidsplaats
te verruimen, wordt bereikt dat het oorspronkelijk geldende arbeidsrecht ook
tijdens de tewerkstelling in een ander land blijft gelden. Dit heeft als voordeel
dat kortstondige wisselingen in de plaats waar de arbeid wordt verricht -
bijvoorbeeld bij opeenvolgende dienstreizen- niet leiden tot even zo vele

31     B. Audit, 1991, nr. 793; G. Lyon-Caen, A. Lyon-Caen, 1991, nr. 13.
32 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 25 maart 1964, N./ 1964,437; Rb. 's-Gravenhage 18 januari

1966, NJ 1966,470, Hof Amsterdam 1 april 1970, NJ 1971, 115. HR 6 april 1973, N./ 1973,
371; HR 8 juni 1973, NJ 1973,400; Ktg. 's-Gravenhage, 15 april 1992, NIPR 1992, nr. 402;

Ktg. Groenlo 7 juni  1993, JAR 1993, 185, NIPR 1993,172.
33 Zie bijvoorbeeld HR 23 oktober  1987, NJ 1988, 842 (Aramco). Polak vraagt zich naar aanleiding

van dit arrest af of de HR de bedoeling heeft gehad om in haar uitspraak ten aanzien van dit
arrest vooruit te lopen op het EVO-verdrag (M.V. Polak, 1990, p. 25).
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veranderingen in het toepasselijke arbeidsrecht.34 De vraag is natuurlijk voor
welke termijn een dergelijke uitbreiding van de werking van het oorspronkelijke
arbeidsrecht nog gerechtvaardigd is. Deze vraag zullen we hier echter laten rusten

en verder uitwerken binnen het kader van het nog te bespreken EVO-verdrag.

Wanneer de werknemer zijn arbeid niet in 66n, maar in verschillende landen

uitoefent, zoals we dit bijvoorbeeld zien binnen de transport- en vervoersector
dan zou de toepassing van de lex loci laboris ertoe leiden dat de arbeids-

overeenkomst aan steeds wisselende rechtsstelsels wordt onderworpen. Om
stabiliteit en rechtszekerheid te creeren, wordt daarom in deze situaties

aangeknoopt bij de vestigingsplaats van de uitzendende organisatie of het
uitzendende filiaal dan wel de hoofdzetel van de organisatie.35 Luchttransport
en binnenscheepvaart wordt doorgaans beheerst door het recht van de plaats
waar het vliegtuig of het schip staat geregistreerd36, het recht van de vestiging
die de piloot in dienst heeft genomen37 of onder welks vlag38 het schip vaart.

2.3 De subjectieve aanknopingsfactor

Een verwijzingsregel kan partijen de bevoegdheid verlenen om het van toepassing
zijnde rechtsstelsel zelf aan te wijzen.39 Voor deze mogelijkheid wordt vaak

gekozen omdat het conflictenrecht niet altijd in staat blijkt om een eenduidige,
voorspelbare of voor partijen bevredigende oplossing te bieden. Langs de weg
van de rechtskeuze wordt dan getracht een rechtszekere oplossing te verschaffen.

Ondanks de beschermende bepalingen die door de wetgever worden opgesteld

34          P. Morgenstem,  International conflicts  of labour  law,  A  survey  of the  law applicable  to  the
international employment relation: Geneva: International Labour Office, 1984, p. 27-28.

35      Vgl. Rb. Amsterdam, 14 december 1977, NJ 1978,426.
36     F. Morgenstern, 1984, pag. 28
37 Verbintenissenrecht, Internationaal privaatrecht,  Art.  6 EVO  aant.  5.1.
38 Zie Polak, 1988, p. 77, nr. 21; Zie Rb G. Lyon-Caen en A Lyon-Caen, 1991, Groningen 13-11-

1992, N/PR 1993, nr.  133 en Pres. Rb. Rotterdam 5 oktober 1995, NIPR 1996, nr. 94; Vergelijk:
Rb. Alkmaar, 30 maart 1989, NJ 1993, nr. 703 waar aangeknoopt wordt bij het recht waarmee
de overeenkomst het nauwst verbonden is. Onder vigeur van het arbeidsrecht zal met het oog
op de continulteit van het van toepassing zijnde rechtssysteem worden aangeknoopt bij het
recht van de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen (Chr. V. Bar, Internationales
Privatrecht, Munchen: Beck, 1991, nr. 529)

39 Het betreft hier in wezen een afwijking van de Savigniaanse methode waarbij de verwijzing
uitsluitend op objectieve wijze kan worden vastgesteld. In  1924 werd de Hoge Raad voor het
eerst met rechtskeuze bij internationale overeenkomsten geconfronteerd,  HR  13 juni  1924,
NJ  1924,  859.  In 1966 accepteerde de  HR  voor het eerst de rechtskeuze als doorslaggevend
criterium bij de beoordehng van de 'proper law',  Hoge  Raad  13  mei  1966,  NJ  1967,3, SdS,
1966, 50 (Alnati). De rechtkeuze moet wel voldoende duidelijk blijken. Zie bijvoorbeeld Hof
's Gravenhage 21 januari  1992,  KG  1992,  184;  Pres.  Rb. 's Gravenhage 9 oktober  1990,  KG
1990,361, NIPR 1991, nr. 165 (Valkema/Getru Transports SARL).
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is de arbeidsovereenkomst v66r alles een overeenkomst. Vooropgesteld dat
partijen daartoe in staat zijn, zijn zij bij uitstek geschikt om te bepalen door welk
recht hun rechtsverhouding het beste kan worden geregeld.*' De mogelijkheid
tot rechtskeuze stelt de betrokken partijen in de gelegenheid te kiezen voor een

rechtssysteem dat het minste nadeel oplevert of het meest aantrekkelijk is; een
Nederlander die in Pakistan te werk wordt gesteld, zal bijvoorbeeld beter af zijn
met de handhaving van het Nederlandse rechtssysteem.

Een zekere vrijheid tot rechtskeuze bestaat in vrijwel alle landen:' In de
meeste landen vormt de rechtskeuze zelfs het primaat bij de bepaling van het
van toepassing zijnde recht met betrekking tot internationale overeenkomsten.
Soms worden er beperkingen in de vrijheid van rechtskeuze aangebracht.
Afwijking door partijen is dan alleen mogelijk met inachtneming van wettelijke
bepalingen en/of beperkt tot bepaalde onderwerpen.42 Ook in het Nederlandse
commune recht bestond sedert 197343 de mogelijkheid tot het doen van een
rechtskeuze in het kader van de arbeidsovereenkomst. 44

In het algemeen heeft zich met betrekking tot de arbeidsovereenkomst de

ipr-regel ontwikkeld dat rechtskeuze de beschermende dwingende bepalingen
van het objectief aangeknoopte recht niet opzij kan zetten. 45

Impliciete rechtskeuze
Een uitdrukkelijke rechtskeuze is doorgaans niet vereist.46 De rechtskeuze kan
ook uit de omstandigheden van het geval blijken bijvoorbeeld door in de
overeenkomst te verwijzen naar een bepaald rechtssysteem47, door de hantering

40       J. Dumortier,  1981, p. 28.
41      Chr. Von Bar, 1991, nr. 412. Zo was rechtskeuze bijvoorbeeld niet toegstaan in de DDR en

de USSR. De meeste terughoudendheid met betrekking tot deze bevoegdheid treft men echter
in Latijns Amerika aan.

42     Par. 44 van het Oosterrijkse IPRG 1978 en art. 121 van het Zwitserse IPRG 1988.
43          in 1973 concludeerde  de  Hoge  Raad  in het Mackay-Il-arrest onder meer dat het de partijen

vrij  staat om het recht dat hun arbeidsovereenkomst beheerst aan te wijzen  (HR  8 juni  1973,
NJ 1973, nr. 400; NTIR 21 (1974), p. 313).

44 Zie onder meer Ktg. Arnhem, 14 september 1992, JAR, 1992, nr. 93.

45 M.J.G.C. Raaijmakers, "Naar een Europees internationaal contractenrecht",  Tl/1/S, nr. 81/9,
p. 203.

46         Vergelijk Rb. 's-Gravenhage, 9 oktober 1990, KG 1990, nr. 361 waarin de president onvoldoende
aanknopingspunten vond om een impliciete rechtskeuze aan te nemen: de arbeidsovereenkomst
blijft ook na vestiging van de werkgever in Luxemburg beheerst door het Nederlands recht
aangezien deze overgang feitelijk weinig verandering bracht. Indien het debedoeling was geweest
om op de nieuwe "Luxemburgs arbeidsovereenkomst" Luxemburgs recht van toepassing te
verklaren, dan had dit uitdrukkelijk moeten worden overeengekomen. Zie voor een bevestiging
van de uitspraak in k.g.: Hof's-Gravenhage, 21 januari  1992, KG 1992, nr.  184.

47 Zie bijvoorbeeld: Hof's-Hertogenbosch, 14 augustus 1990, KG 1990, nr. 327: Het betrof een
in Spanje werkzame hostess, die volgens haar werkgever op afroepbasis werkzaam was. Nadat
zij niet meer in de gelegenheid was gesteld om als hostess dienst te doen, vorderde zij o.m.
doorbetaling van loon en vakantiegeld stellende dat er tussen haar en de werkgever een
arbeidsovereenkomst bestond, hetgeen door de werkgever werd ontkend. Alvorens een standpunt
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van standaardcontracten die zijn opgesteld volgens de normen van een bepaald
rechtssysteem, door de verwijzing naar een bepaald systeem van sociale
zekerheid, een nationale cao*of door de aanwijzing van een bepaalde rechter.  49

Soms kan ook het gemeenschappelijk belang van partijen bepalend zijn. Daarin
schuilt echter het gevaar dat men partijen een partij-wil gaat toedichten. Het
is onvermijdelijk dat de hantering van indicatoren en de waarde die daaraan
wordt toegekend, arbitrair is. Bij onduidelijkheid of twijfel wordt doorgaans

gekozen voor een pragmatische oplossing die het meest gunstig voor de werk-
nemer is.

2.3.1 Kritiek op de partijautonomie

Naast de voordelen die de mogelijkheid tot rechtskeuze biedt, zijn er ook nadelen.
Een belangrijk nadeel van rechtskeuze bij arbeidsovereenkomsten is allereerst
de ongelijkwaardige positie die de werkgever en de werknemer jegens elkaar
innemen. Een ander minpunt is dat de juridische inbedding van de arbeidsover-
eenkomst in een sociaal- en arbeidsrechtelijke systeem door aansluitingsproble-
men gevaar loopt. Dit kan hetzij bewust, hetzij onbewust leiden tot het omzeilen
van beschermende bepalingen voor de werknemer.50 Voorts is de plaats waar
de arbeid dient te worden uitgevoerd -behoudens gevallen waarin de werknemer
zich voortdurend over de grenzen heen beweegt- eenvoudig te lokaliseren. Dit
pleit voor een afwijzing van de mogelijkheid tot rechtskeuze en voor toepassing
van het recht van de plaats waar de arbeid wordt verricht.51 Bovendien moet
worden erkend dat het art)eidsrecht in hoge mate een imperatief karakter heeft,
voortvloeiende uit de beschermende aard van het arbeidsrecht en waaraan partijen
zich niet kunnen onttrekken. Juist doordat de rechtskeuze onder invloed van
het lokale dwingende recht ingeperkt wordt, zal het effect van de rechtskeuze

marginaal zijn. Daardoor blijft in de praktijk uiteindelijk weinig van de
partijautonomie over.

52

te kunnen innemen diende het Hof de vraag te beantwoorden naar welk recht de onderhavige
vordering diende te worden beoordeeld. Ofschoon de eiseres in Spanje woonde en de
werkzaarnheden uitsluitend in Spanje werden verricht, concludeerde het Hof niettemin dat
par-tijen impliciet voor het Nederlandse recht hadden gekozen gelet op de verwijzing naar
bepalingen van Nederlands recht, de vestigingsplaats van de werkgever t.w. Nederland en de
Nederiandse nationaliteit van de betrokken partuen.

48         Zie Hof 's-Hertogenbosch  16 juli 1990, NIPR 1991, nr. 143.
49       Zie voor een impliciet rechtskeuze voor Nederlands recht op grond van de procesvoering: Hof

's-Gravenhage, 13 december 1963; S&S 1964,26; Rb. 's-Gravenhage,  11 november 1992. JAR
1992. nr. 130.

50    Gamillscheg, 1983, p. 322.
51     G. Lyon-Caen, A. Lyon-Caen, 1991, nr. 13: B. Audit, 1991, nr. 793.
52      R. Birk, 1989, p. 205; H.U. Jesserun d'Oliveira, "De sluipweg van de partijwil", in: Partij-

invic,ed in het internationaai privaarrecht, Deventer: Kluwer, 1974, p. 14.
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In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat de door de partij-autonomie
nagestreefde zekerheid en voorspelbaarheid slechts daadwerkelijk doel treft
wanneer de mogelijkheid tot rechtskeuze universeel wordt aanvaard.53

2.4 Inbreuken op het toepasselijke recht

Ongeacht het op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde rechtsstelsel
zullen doorgaans ook de (semi)-publiekrechtelijke normen van de plaats waar
de arbeid wordt verricht in acht moeten worden genomen. Dit bijvoorbeeld om
de bescherming van de werknemer te garanderen.54 Deze normen worden in
Nederland doorgaans met de term voorrangsregels55 aangeduid. Een exacte
definitie van dit type regels is moeilijk te geven maar in zijn algemeenheid gaat
het om voorschriften van dwingend recht die mede of uitsluitend strekken ter
bescherming van de openbare belangen en dus een publiekrechtelijke inslag
hebben.56 Voorrangsregels57 zijn een resultaat van het gegeven dat de verwijzings-
methode niet altijd rekening houdt met het belang van de staat. Het gaat derhalve

om regels die een zwaarwegend belang dienen of een doel dienen dat uitgaat
boven de partijbelangen.SH Art. 6 BBA is bijvoorbeeld zo'n regeling. Voor
toepassing van art. 6 is vereist dat de Nederlandse arbeidsmarkt in het geding
is.

59

Voorrangsregels gaan vaak gepaard met regels die aangeven wat hun
internationale toepassingsgebied is, de zogenaamde reikwijdteregels of 'scope-
rules'. Wanneer publiekrechtelijke regels hun eigen reikwijdte niet aangeven,
dan zal de reikwijdte door de rechter moeten worden vastgesteld.

Iedere staat bepaalt zelf welke regels van zo'n groot sociaal, maatschappe-
lijk of economisch belang worden geacht dat toepassing plaats moet vinden
ongeacht het op de overeenkomst toepasselijke recht. Daarom dient steeds
bepaald te worden welke regels als voorrangsregels kunnen worden aangemerkt.60

Meestal gaat het om publiekrechtelijke normen die in de wet zijn opgenomen,
maar in andere landen kan men ze ook in collectieve arbeidsovereenkomsten

53      Th.M. de Boer, "Subjectieve verwijzing: anomalie of grondbeginsel?", in: Partij-invioed in
het internationaai privaatrecht, Deventer: Kluwer, 1974, p. 60.

54      B.A. Hepple,"International employment contracts", in: Hepple & O'Higgins, Emp/oyment Law.
London: Sweet & Maxwell, chapter 21, p. 354-355.

55         In Frankrijk worden deze regels doorgaans met de term 'lois d'application immadiate' aangeduid.
In Duitsl:ind gebruikt men de term 'Eingriffsnormen'.

56        L. Strikwerda,  1997, nr. 247.
57       Zie voor een uitgebreidere bespreking van de voorrangsregels A.A. Van hoek, par. 3.2-3.4.
58     A.A. Van Hoek, 2000, par. 3.2.
59     Zie noot nr. 64.
60     In het EVO-verdrag hebben de voorrangsregels in plaats gekregen in art. 7.
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terugvinden. In het laatste geval doet zich vervolgens de vraag voor of cao-
bepalingen als publiekrechtelijke normen kunnen worden aangemerkt,
bijvoorbeeld nadat ze algemeen verbindend zijn verklaard. Een voorbeeld vormt
de regelgeving omtrent de arbeidstijden. In Nederland is dit het onderwerp van
een wettelijke regeling, in het Verenigd Koninkrijk daarentegen is e.e.a. door
de sociale partners geregeld.

De regels van het lokale (semi)-publiekrecht zullen ongetwijfeld hun
stempel op de arbeidsverhouding drukken of op zijn minst beinvloeden. Of het
zinvol is om een regel in weerwil van de herkomst en de inhoud van het
toepasselijke recht toe te passen hangt af van de situatie en de regel in kwestie.
De Nederlandse voorrangsregels zullen echter alleen worden toegepast wanneer

het geval een raakvlak met Nederland vertoont. 61

Daarnaast kennen we de regels van openbare orde. Het gaat dan om de
fundamentele beginselen en waarden van de eigen rechtsorde.62 Is de toepassing

van een rechtsregel uit een buitenlands rechtssysteem onvereenigbaar met
openbare orde van het land van de rechter dan kan dient die buitenlandse

rechtsregels buiten toepassing te blijven. We spreken dan van de openbare orde-
exceptie.63 De openbare orde-exceptie moet terughoudend worden toegepast.
Dat het toepasselijke, buitenlandse recht verschilt van het onze mag geen reden

om dit recht op grond van de openbare orde te weren.
De openbare-orde exceptie heeft betrekking op de openbare orde in

negatieve zin. Deze exceptie corrigeert het verwijzingsresultaat maar laat de
verwijzingsregels onverlet. Daarnaast is er ook nog een ander mechanisme: de

openbare orde in positieve zin. Daaronder verstaat men de situatie dat de

openbare orde de verwijzingsregels opzij zet. Bepaalde nationale regels worden
dan van zo groot belang geacht dat ze altijd moeten worden toegepast. De
openbare orde in positieve zin wordt in zijn algemeenheid afgewezen64 en is

bovendien overbodig. Daar waar regels van zo'n groot belangrijk worden geacht
dat ze hoe dan ook voorrang vereisen kan gebruik worden gemaakt van het
leerstuk der voorrangsregels.

65

61     R. Van Rooij en M.V. Polak, 1987, p. 237.
62      L. Strikwerda, 1997, nr. 63.
63           In het Frans aangeduid met "rdservede l'ordre public", in het engels met"public policy exeption"

en in het duits met "Vorbehalts klausel"
64     L. Strikwerda, 1997, nrs. 65 en 66.
65     A.A. van Hoek, 2000 , par. 4.2.
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3            Het Nederlandse commune conflictenrecht met betrekking tot
internationale arbeidsovereenkomsten

De Nederlandse verwijzingsregels ten aanzien van internationale arbeidsover-
eenkomsten zoals die bestonden v66r invoering van het EVO-verdrag (en zoals
ze nog steeds van toepassing zijn op arbeidsovereenkomsten die tot stand zijn
gekomen voor 1  september 1991) waren niet neergelegd in wettelijke bepalingen,
maar vormden in hoofdzaak het resultaat van de jurisprudentie.

Bepalend voor het internationale arbeidsrecht was het Mackay-II-arrest.
66

Daarin formuleerde de Hoge Raad de volgende verwijzingsregels:
Het staat partijen vrij om het recht dat hun arbeidsovereenkomst zal

beheersen, aan te wijzen. Maken de betrokken partijen van deze mogelijkheid
geen gebruik dan is in beginsel het recht van het land waar de werknemer zijn
arbeid verricht op de arbeidsovereenkomst van toepassing. Strekt het arbeidster-
rein van de werknemer zich uit over meer dan 66n land, dan wordt de internatio-
nale arbeidsovereenkomst in beginsel beheerst door het recht van het land waar
de werknemer ingevolge de arbeidsovereenkomst zijn centrale standplaats heeft.

Kan op deze wijze echter geen land worden aangewezen, dan wordt de
arbeidsoverenkomst beheerst door het recht van het land waar de werkgever
is gevestigd. Zijn er echter bijzondere omstandigheden die met zich meebrengen
dat het recht van een ander land de overeenkomst behoort te beheersen, dan
is het recht van dat land van toepassing

De in het Mackay-II-arrest neergelegde regels gelden ook voor internatio-
naal vertakte bedrijven (concerns), met dien verstande dat de omstandigheid
dat bepaalde in buitenlandse vestigingen van zo'n bedrijf werkzame werknemers

"als ontvangers van opdrachten en als rapporteurs rechtstreeks met de centrale
leiding van het bedrijf plegen te verkeren" op zichzelf en zonder meer niet
voldoende is om als algemene regel te aanvaarden dat op de arbeidsovereenkomst
van dergelijke werknemers het recht van het land toepasselijk is waar de centrale
leiding van het bedrijf gevestigd is, ook niet wanneer hun werkterrein beperkt
is tot het land waar zij hun standplaats hebben, doch zich uitstrekt over meerdere
landen. Dit zou anders zijn wanneer voornoemde werknemers door de werkgever
vanuit het land waar de centrale leiding van het bedrijf is gevestigd, naar een
buitenlandse vestiging worden uitgezonden. In dat geval zouden er voldoende
aanknopingspunten zijn met het recht van het land waar de centrale leiding is
gevestigd om ten aanzien van deze werknemers als algemene regel aan te nemen
dat hun arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht van dat land.

66     HR 8 juni 1973, NJ 1973, nr. 400
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De Hoge Raad maakte in het bewuste arrest een onderscheid tussen
werknemers werkzaam bij een buitenlandse vestiging van een internationaal
concern die in het kader van hun werkzaamheden rechtstreeks communiceren
met de centrale leiding en overige werknemers. Voor die eerste categorie
werknemers gelden weliswaar in principe de normale verwijzingsregels zoals
hiervoor omschreven doch met dien verstande dat de verwijzingsregel die het
recht van de plaats waar de werkgever is gevestigd van toepassing verklaart,
alleen geldt voor die concern-werknemers, die zijn uitgezonden vanuit het land
waar de centrale leiding is gevestigd.

In het Alnati-arrest 7 had de Hoge Raad al de mogelijkheid aanvaard dat

partijen betrokken bij een internationale overeenkomst  zelf het toepasselijke
recht konden aanwijzen. In het Mackay-II-arrest bevestigde de Hoge Raad deze
mogelijkheid voor arbeidovereenkomsten, maar liet zich verder niet uit over
de vraag of partijen bevoegd en in staat waren de dwingende bepalingen van
het objectief toepasselijke recht, dat wil zeggen het recht dat conform de hiervoor
besproken regels van toepassing zou zijn geweest wanneer er geen rechtskeuze
zou zijn gemaakt, door middel van hun rechtkeuze buiten werking te stellen.68

In twee latere arrestene aanvaardde de Hoge Raad dat bij internationale
arbeidsovereenkomsten afwijking van de dwingende bepalingen van het objectief
toepasselijke recht in beginsel mogelijk was. In beginsel, want uit het Alnati-
arrest bleek dat dwingende bepalingen in de vorm van een voorrangsregel in
de internationale (arbeids)overenkomst konden doorwerken. 70

67     HR 13 mei 1966, NJ 1967, nr. 3.
68        Zie voor een toelichting op het arrest: A. Bockwinkel, "Een arbeidsgeschil met internationale

aspecten". SMA, april 1975, p 252-260.
69     HR 23 oktober 1981.NJ 1988, 842 (Stirensen-Aramco) en HR  18 januari 1991, N/ 1991, 296

(Sanchez-Iberia).
70       Art. 6 BBA is zo'n voorrangsregel die toepassing behoeft ongeacht het op de arbeidsovereenk-

omst toepasselijke recht. Zij bijv.  HR 5 juni  1953, NJ 1953, 613 (Melchers) waarin de HR
oordeelde dat op een arbeidsovereenkomst die verplicht tot het verrichten van arbeid buiten
het Rijk in Europa het BBA slechts toepassing vindt, indien het ter bescherming van de bij
die arbeidsovereenkomst betrokken belangen van de Nederlandse arbeidsmarkt kan strekken;
HR 8 januari  1971, NJ 1971,  129 (Mackay-1) waarin de HR oordeelde dat voor de toepassing
van het in het BBA neergelegde ontslagverbod niet vereist is dat de arbeidsovereenkomst aan
Nederlands recht is onderworpen; HR 23 oktober 1987, NJ 1988, 842 (Sorensen/Aramco) waarin
de HR bepaalde dat de rechtvaardiging van de toepassing van art. 6 BBA op internationale
arbeidsovereenkomsten die aan een vreemd recht zijn onderworpen is gelegen in in de
betrokkenheid van de sociaal economische verhoudingen in Nederland. Maatgevend is of ten
tijde van het ontslag kon worden voorzien of de werknemer terug zou vallen op de Nederlandse
arbeidsmarkt; HR 18 januari  1991, NJ 1991,296 (Sanchez-Iberia) waarin de HR oordeelde
dat voor de vraag of en in hoeverre het BBA op een internationale arbeidsverhouding van
toepassing is, moet zijn voldaan aan de door de eigen reikwijdteregel van het BBA gestelde
voorwaarden. Een voorwaarde is evenwel niet dat Nederlands recht op de internationale
arbeidsverhouding van toepassing is. Zie voorts met betrekking tot de WMM: HR 30 mei 1980,
N./ 1980,634 (Zuid Europa-De Jong),
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4            Voorgeschiedenis van het EVO-verdrag

De toename van het internationale rechtsverkeer heeft de behoefte doen ontstaan
aan eenvormige conflictrechtelijke en materieelrechtelijke regels. Voor wat
betreft het arbeidsrecht resulteerde het streven naar harmonisatie en unificatie
in 1972 in een voorstel voor een verordening van de Raad met betrekking tot
het op de arbeidsverhoudingen binnen de Gemeenschap toe te passen
conflictenrecht:' De directe aanleiding voor het voorstel vormde de verwezenlij-
king en waarborging van het vrij verkeer van vestiging, het vrij verkeer van
diensten en het vrij verkeer van personen.72 De daarmee gepaard gaande
mobiliteitsstijging die werd verwacht, zou leiden tot het afsluiten van arbeids-
overeenkomsten waarop verschillende nationale rechtssystemen van toepassing
zouden kunnen zijn. Teneinde het vrije verkeer ook daadwerkelijk te verwezen-
lijken, diende de rechtsonzekerheid met betrekking tot het op de internationale
arbeidsverhoudingen van toepassing zijnde rechtssysteem te worden terugge-
drongen door de invoering van eenvormige verwijzingsregels.

Het voorstel haalde de eindstreep uiteindelijk niet. Desondanks zal het
voorstel hier kort worden besproken omdat het ontwerp tot op zekere hoogte
gezien kan worden als de voorloper van de regulering van de arbeidsovereenk-
omst in het EVO-verdrag en de latere Detacheringsrichtlijn. 73

Het voorstel ging uit van het territorialiteitsbeginse174 en was van toepassing

op de werknemer die, ongeacht zijn nationaliteit, op het grondgebied van een
lidstaat werkzaam was (art.  1). Dit om te voorkomen dat er binnen de EG, naast
het systeem neergelegd in het voorstel, nog andere systemen van toepassing
zouden zijn. Het voorstel verklaarde het arbeidsrecht van de staat waar het bedrijf
van tewerkstelling zich bevond op de arbeidsverhouding van toepassing, ongeacht
(a) de woonplaats van de bij de arbeidsverhouding betrokken partijen, (b) de
zetel van het bestuur van de onderneming en (c) de plaats waar de overeenkomst
was gesloten (art. 3 lid 1).

Het voorstel bood een zeer beperkte mogelijkheid tot het doen van een
rechtskeuze, waarbij kon worden afgeweken van het recht van de zetel van de
onderneming. Indien de onderneming haar zetel had in de ene lidstaat en
dochterondernemingen of filialen in een andere lidstaat, dan konden werkgever
en werknemer overeenkomen dat op de werknemer die werd overgeplaatst vanuit
het land waar de zetel was gevestigd naar ddn van de bedrijven in een andere

71 Voorstel vooreen verordening (EEG) van de Raad met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen
binnen de Gemeenschap toe te passen conflictenrecht, PB EG (1972), Nr. C 49/27,18 mei
1972.

72      Resp. artt. 43,49 en 39 van het EG-verdrag.
73      zie par. 6 e.v.
74      In tegenstelling tot het EVO-verdrag waar wordt uitgegaan van het universaliteitsbeginsel.
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lidstaat, in plaats van het recht dat gold op de plaats van de tewerkstelling (zijnde
na de overplaatsing het recht van het land waar de dochter of het filiaal was
gevestigd), het recht van de plaats van de zetel van toepassing zou zijn c.q. blijven
(art. 4 lid  1).

Voor werknemers, die weliswaar bij hetzelfde bedrijf bleven werken doch

veelvuldig wisselden van arbeidsplaats bestond de mogelijkheid om te kiezen
voor het arbeidsrecht dat gold op de plaats van het oorspronkelijk bedrijf dan
wel het arbeidsrecht dat gold op de plaats waar de werknemer het grootste deel
van zijn werkzaamheden zou verrichten. De rechtskeuze werd verder beperkt
door de dwingende toepassing van een aantal bepalingen en voorschriften die
golden op de plaats van tewerkstelling.75

Zowel het Economisch en Sociaal Comitd als het Europees Parlement
gingen accoord met het voorstel.76 In  1975  nam de Commissie het voorstel in
heroverweging. Het herziene voorstel bracht geen opzienbarende verandering
ten aanzien van het oorspronkelijke voorstel met zich mee met dien verstande
dat de partij-autonomie enigszins werd uitgebreid.77 Het voorstel werd uiteindelijk
ingetrokken met het oog op de totstandkoming van het EVO-verdrag. 7X

75        Artt. 4 lid 1  sub 2,5 lid 2,6 lid 3. Het betreft een aantal voorschriften met betrekking tot de
vorm van de arbeidsovereenkomst, werktijden, veiligheid, lonen, ontslagbepalingen, vakantiebe-
palingen en inspraak. Vgl. Art. 6 EVO-verdrag en art. 3 van de Detacheringsrichtlijn.

76       Raadpleging ven het Economisch Sociaal Comitd inzake het voorstel voor een verordening
van de Raad met betrekking tot het op de arbeidsverhouding binnen de Gemeenschap toe te
passen conflictenrecht, PB EG 15, 1972, nr. C 142, p. 5 en Resolutie houdende advies van
het Europees Parlement inzake het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
aan de Raad voor een verordening met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen binnen de
Gemeenschap toe te passen conflictenrecht, PB EG 16, 1973,  nr. C 4, p. 14.

77 Herzien Voorstel voor een Verordening van de Raad over het op de arbeidsverhoudingen binnen
de Gemeenschap toe te passen conflictenrecht, Com  (75) 653 def., Brussel, 28 april  1976
(V/622n5-E).

78        Zie ook: Intrekking van de verschillende voorstellen en ontwerpen van de Commissie aan de
Raad, PBEG 24, 1981,nr. C 307, p. 3.
Zie voor een bespreking van het voorstel: B.A. Hepple, "Conflicts of laws on employment
relationships within the EEC", in: Harmonizaticin of Private international Law by the EEC,
K. Lipstein (ed.), Londen: Institute of Advanced Legal Studies., 1978, p. 39-49; A. Philip,
"Contracts of employment in the law of conflicts of laws of the EEC", in: internationates Recht
und Wirtschaffiordnung, Festschr.  for F.A.  Mann zum 70. Geburtstag am  11  August  1977,
W. Flume (ed.). Munchen: Beck, 1977, R. Birk, "Auf dem Weg zu einem einheitlichen
europaischen Arbeitskollisionsrecht", NJW 31, 1978, p. 1825, 1829.
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5       Het EG-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst (EVO)79

5.1 Inleiding

Aangezien ieder land zijn eigen internationaal privaatrecht (conflictenrecht)
heeft, bestaan er verschillen tussen de nationale regels. De problemen die
hierdoor kunnen ontstaan, zouden kunnen worden opgelost door het materiele
recht van de verschillende staten te harmoniseren. Maar dit zal -afgezien van
de problemen die daardoor weer ontstaan- niet altijd gewenst zijn gelet op de
soevereiniteit van staten. Het is realistischer, praktischer en sneller om
conflictregels te uniformeren. Uniformering van verwijzingsregels brengt  met
zich mee dat de rechtszekerheid omtrent het toe de passen rechtsstelsel wordt
bevorderd:0

Op  19 juni  1980 is het EG-verdrag inzake het recht dat van toepassing is
op verbintenissen uit overeenkomst in Rome gesloten (EVO-verdrag):1 Op 1

79        Reeds in 1972 zag het voorontwerp nopens de wetten die van toepassing zijn op verbintenissen
uit overeenkomst en niet-contractuele verbintenissen het licht.   In  1967  werd al door Belgie
namens de Benelux een voorstel gedaan om binnen de EEG tot unificatie en codificatie van
verwijzingsregels over te gaan met de ontwerp-Beneluxwet als basis (Het Beneluxontwerp voor
een Eenvormige Wet betreffende het internationaal privaatrecht  werd in 1976 ingetrokken.
Zie vooreen nadere toelichting op de wet: J.C. Schultz,"De Benelux en het internationaal privaat-
recht", NJB  1976, p. 260-261,  WPNR 5368, (1976)).  In het voorontwerp was een speciale rege-
ling voor arbeidsovereenkomsten opgenomen in de artikelen 2 en 5 (in het definitieve ontwerp
samengevoegd tot art. 6). Door de vertraging die het voorontwerp opliep als gevolg van de toetre-
ding van Denemarken, lerland en het Verenigd Koninkrijk tot de EG, besloot de groep regerings-
deskundigen zich vooralsnog te beperken tot de opstelling van een Verdrag met betrekking
tot het toepasselijke recht op verbintenissen uit overeenkomst; Voorontwerp van een Verdrag
nopens de wetten die van toepassing zijn op de verbintenissen uit overeenkomst en op niet-
contractuele verbintenissen, WPNR \04, 1973, nr. 5218, WPNR \05, 1974, nr. 5268, p. 417

e.v.; "Rapport betreffende het voorontwerp van het Verdrag nopens de wetten die van toepassing

zijn op verbintenissen uit overeenkomst en op niet-contractuele verbintenissen", M. Guiliano,
P. Lagarde en Th. van Sasse van Ysselt,  WPNR  105,  1974, nr.  5268; internationaal Overeenkom-
stenrecht, Beschouwingen rondom en tiver het Voor-ontwerp EEG-Verdrag nopens de wetten
dievantoepassing zijnop verbintenissen uitovereenkomsten en niet-contractuele-verbintenissen,
Preadviezen  van H.U. Jesserun d'Oliveira  en   W.E.   Haak,   Med.   van  de  Ned.   Ver.   voor
internationaal Recht, nr.  71,1975 ; J. Foyer, "L'avant-project de Convention CEE sur la loi appli-
cable aux obligations contractuelles et non-contractuelles",JD/, 103, 1976, p 555-658; K.
Lipstein,"Introduction: The Prelimanary draft Convention on the Law Applicable to Contractual
and Non-Contractual obligations", in: Harnic,nisation of Private  International Inw  by the  EEC,

K. Lipstein (ed.), London, 1978, p. 1-14.
80 M.J.G.C. Raaijmakers, 1981, p. 201: P. Lagarde, "Le nouveau droit international prive des

contrats aprts  l'entr& en vigeur de la Convention de Rome du  16 juin  1980", Rev. Crit, 1991,

P. 290.
81 EG-Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, met

protocol en gemeenschappelijke verklaringen, PB EG 23 1980, nr. L 266, Trb.  1980, 156, Trb.
1991,109; Trb. 1993,100. Wijzigingen door toetreding Spanje en Portugal (Verdrag van 18
mei 1992; Besl. 92/529/EEG) PB EG 1992, nr. L 333/1.
Zie voor een inleiding op het verdrag: P.M. North,  "The EEC Convention on the law applicable
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april 1991 trad het verdrag in werking:2 Nederland heeft het verdrag geratificeerd
bij Rijkswet van 21 januari 1991:3 Zonder de officiale inwerkingtreding van
het Verdrag af te wachten hadden Denemarken84, Luxemburg85, Duitsland86 en
Belgien hun nationale wetgeving al aan het Verdrag aangepast. In Nederland
had de inhoud al door middel van rechterlijke uitspraken al gezag verworven. 88

Inmiddels geldt het verdrag voor alle huidige EU-lidstaten.
Het Verdrag heeft een veel ruimere opzet dan het eerder besproken Voorstel

voor een Verordening met betrekking tot het op de arbeidsverhoudingen binnen
de Gemeenschap toe te passen conflictenrecht89 aangezien het verdrag van
toepassing op het gehele overeenkomstenrecht.w Het verdrag is internationaal
privaatrechtelijk van aard en vervangtw vooreen belangrijk deel het geschreven
en ongeschreven commune verwijzingsrecht,2 binnen de verschillende lidstaten.

to contractual obligations (1980): its history and main features", in: Contract Conflicts, The
EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: a comparative study,
P.M. North (ed.), 1982, p. 3-30; L. Strikwerda, "Europees Conflictenrecht overeenkomsten",
SEW, september 1991, p. 503-512; M.J.G.C. Raaijmakers, 1981, p 201-207; M.V. Polak,
1988, p. 70 e.v.; L. Strikwerda,  1991, p.  509; Th. Van Oorschot, "Internationale arbeidsverhou-
dingen in het (Nederlandse) internationaal privaatrecht", SR,  1993, p. 132-138.

82 Het verdrag trad op 1 april 1991 in werking voor Belgie. Griekenland, Frankrijk, Denemarken,
Duitsland, Italie, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. Op 1 september 1991 volgde
Nederland en op  1 januari  1992 lerland. Voor de Nederlandse Antillen en Aruba trad het verdrag
met ingang van 1 augustus 1993 in werking. Duitsland, Frankrijk, Italic, Luxemburg, Nederland,
Spanje en Portugal hebben inmiddels het EVO-verdrag, zoals gewijzigd door de toetreding
van Spanje en Portugal geratificeerd. In werking voor Nederland en Spanje: vanaf 1 september
1993; Italie vanaf 1  maart 1994; Portugal vanaf 1  september  1994, Duitsland vanaf l  september
1995, Frankrijk vanaf 1 december 1995, Luxemburg vanaf 1  april  1997. Ook Oostenrijk, Finland
en Zweden zullen tot het EVO-verdrag toetreden

83     TK 21 059, nr. 3, p. 8
84       Wet van 9 mei 1984; Zie: E. Jayme and C. Kohler, "Zum stand des internationalen Privat- und

Verfahrensrecht der Europtlischen Gemeinschaft", /PRax(=Praxis des Internationalen Privat
und  Verfahrensrecht),1985,  p.  69.

85     Wet van 27 maart 1986.
86         Wet van 25 juli 1986, BGBI.  1986 I, p.  1142. Zie: E. Jayme, "Das neue IPR-Gesetz-Brennpunkte

der Reform", IPRax. 1986, p. 265; J. Basedow, "Die Neuregelung des Internationalen Privat-
und Prozessrechts", NJW, 1986. p. 2971.

87     Wet van 14 juli 1987.
88      17 mei 1983 NJ 1983, nr. 560; NJ 1983, 561 ; Rb. Maastricht, 7 maan 1996. NIPR 1996,240,

Rb. Arnhem, 23 december 1993, NIPR 1994,267.  Ktg.  Utrecht, 24 december  1992, JAR  1993,
nr. 25; NIPR 1993,287.

89     Zie par. 4 van dit hoofdstuk.
90 Het voorstel beperkte zich, in tegenstelling tot het EVO-verdrag, tot arbeidsverhoudingen. Het

had een territoriaal gebonden toepassingsgebied en gold alleen in conflictsituaties tussen de
verschillende lidstaten.

91        Behoudens de toepassing van internationale verdragen waarbij een verdragsluitende Staat partij
is of zal worden (art. 21 EVO). Zie ook: P.Lagarde, 1991, p. 290.

92 M.J.G.C. Raaijmakers, 1981, p. 201.
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Het EVO-verdrag vormt de volgende stap op weg naar unificatie en harmonisatie

van het internationaal privaatrecht binnen de EU"3 als gevolg van de toenemende
grensoverschrijdende contractuele betrekkingen.94 De eerste stap werd reeds

gezet met de invoering van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX).95
Het EVO-Verdrag bevat uitsluitend verwijzingsregels en vormt naar zijn opzet
een aanvulling op het EEX. Door harmonisatie96 van de verwijzingsregels wordt

getracht de bevoegdheidsverdeling van het EEX beter tot haar recht te laten
komen: De gerechten van de lidstaten die krachtens het EEX-Verdrag bevoegd

zijn om van burgerlijke en handelszaken kennis te nemen, beschikten voorheen

niet over uniforme verwijzingsregels waardoor de bevoegdheid van de gerechten
tevens beslissend waswR voor het toepasselijke conflictenrecht en het daaruit
voortvloeiende rechtsstelsel. Dit brengt het fenomeen van "forum-shopping"
met zich mee.w Het EVO-verdrag streeft er naar om de nadelen die het gevolg
zijn van het verschil in belang dat wordt gehecht aan de verschillende ver-
wijzingsregels uit te bannen. Door de verwijzingsregels in het EVO-verdrag

op het EEX te laten aansluiten, krijgt ook het streven naar 'Gleichlauf gestalte:

de behandeling van de zaak door de aangewezen bevoegde rechter aan de hand

van zijn 'eigen' rechtssysteem.
De twee verdragen -EEX en EVO- zouden door hun onderlinge afstemming

oorspronkelijk samen de kern van het toekomstige Europese conflictenrecht
moeten vormen.'m Deze doelstelling werd later, gelet op de achtergrond, de

93     Zie voor harmonisatie van het Europees privaatrecht: 0. Lando, "European Contract Law",
in.· international Contracts and Conflicts of Laws, A collection of Essays, Petar Sarcevic (ed),
Londen, 1990, p. 1-13; P. North, "Is European Harmonisation of Private International Law
a Myth ora Reality? A British Perspective", in: Forty Years on: the Evolution of postwar private
international law in Europe, Centrum voor Buitenlands Recht en Internationaal Privaatrecht,
Universiteit van Amsterdam, 5, Deventer,  1990, p. 29-48; O. Lando, "Principles of European
Contract Law, An Alternative or a Precursor of European LEgislation", RabelsZ  1992,  p.  265.

94 Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit
overeenkomst, door M. Guiliano en P. Lagarde, PB EG 23 (1980), nr. C 282, p. 1-4.

95           Brussel 27 september  1986, Trb.  1969,101, in werking getreden op  1  februari  1973, Trb.  1973,
2.

96       E. Jayme. "The Rome Convention on the law Applicable to Contractual Obligations", in:
International Contracts  and  Conflicts  <,f Law, a  collection  of essays, P. Sarcevic (ed.), Londen,
1990, p. 37-38. B. Audit, 1991, nr. 792; Zie ook de toelichting op het rapport.

97      Om 'forum-shopping' te voorkomen is gekozen voor uniformiteit in de verwijzingsregels met
betrekking tot onderwerpen die van bijzonder economisch belang zijn. Zie Rapport Guiliano
en Lagar(le p. 4-5 en MvT bij de Rijkswet 31 januari  1991, Stb. 53, TK 1988-1989,21 059,
nr. 3, p. 1-5.

98      Voor de EEX-lidstaten die nog geen lid zijn van het EVO-verdrag geidt dit nog steeds.

99 M.J.C.G. Raaijmakers, 1981, p. 201.
100 In de uitspraak van het Hof van Justitie van 26 mei  1982, HvJ EG, zaak 133/81, Jur.  1982,

p. 1891, (Ivenel/Schwab), werd deze opvatting benadrukt. De Franse eiser, die een loonvordering
instelde, was voor een Duitse werkgever als veitegenwoordiger werkzaam geweest. Art. 5 van
het EEX schept de mogelijkheid een gedaagde te dagvaarden voor het gerecht van de plaats

van uitvoering van de verbintenis. In het onderhavige geval rees de vraag hoe het Verdrag moest
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uitwerking'01 en het verschil in materie dat in de afzonderlijke verdragen wordt
geregeld, afgezwakt.

102

De beginselen zoals ze zijn neergelegd in het Verdrag, komen overeen met
de stand van de rechtspraak en de doctrine binnen het Nederlandse internationale
contractenrecht. 103

5.1.1 Werkingssfeer

Het Verdrag beperkt zich, in tegenstelling tot het eerder besproken voorstel voor
een Verordening met betrekking tot het op de arbeidsverhoudingen toe te passen
conflictenrecht (zie par. 4), niet tot arbeidsverhoudingen'8' doch regelt in begin-
seli05 alle internationale contractuele verbintenissen, waarbij overigens speciale
aandacht uitgaat naar de positie van de consument en de werknemer. Zowel de
consument als de werknemer worden geacht in een zwakkere onderhandelingspo-
sitie te verkeren, hetgeen ertoe noopt dat juist aan deze categorieen speciale
wettelijke bescherming wordt verleend ongeacht de afspraken die in de
overeenkomst zijn vastgelegd.'06

5.1.2 Internationaliteitsvereiste

De regels van het verdrag vinden toepassing wanneer in een geval met
internationale elementen uit het recht van verschillende staten moet worden
gekozen  (art.  3  lid  3  jo.  Art.   1   lid   1), met andere woorden wanneer  een
overeenkomst 66n of meerdere aanknopingspunten heeft met meer dan 66n

worden geinterpreteerd als er meerdere verbintenissen bij betrokken waren. Het Hof besliste
dat de lairakteristieke prestatie' de doorslag zou moeten geven. In hetzelfde arrest liep het Hof
vooruit op de invoering van het EVO-Verdrag (art. 6 EVO-Verdrag) doorjurisdictie toe te staan
aan het gerecht van de piaIts waar de werknemer zijn arbeid uitoefent. Zie voorts hoofdstuk
2 par. 3.7.1.

101 De keuze voor een bepaald rechtsmachtsysteem gaat verder dan de rechtsmachtkeuze. De keuze
voor een bepaald rechtsmachtsysteem omvat het totale materiele recht; de rechtsmachtkeuze
beperkt zich tot de keuze voor een bepaald gerecht en het aldaar aan te wenden procesrecht.

102        HvJ EG,  15 januari  1987,  zaak 266/85, Jur. 1987,239 (Shenevai). Zie ook: E. Jayme, 1990,
P. 39.

103      L. Strikwerda, 1991, p. 504-505. Th. Van Oorschot, 1993, p. 132; Zie vooreen rechtsvergelijking
van het internationaal contractenrecht: C Morse, "The law applicable to contracts", in: L'influen-
ce des Communautes europdennes sur le droit international privt des Etats membres, institut
Universitaire International Luxembourg, Brussel, 1981, p. 146-189.

104 Het Verdrag beoogt dan ook niet primair het vrij verkeer van werknerners binnen de Gemeen-
schap te bevorderen

105 In art. 1 worden een aantal gebieden van de werking van het verdrag uitgesloten zoals
overeenkomsten tot arbitrage of tot aanwijzing van een bevoegde rechter en kwesties behorende
tot het vennootschapsrecht.

106 In art. 1 lid 2 worden een aantal verbintenissen uit overeenkomst, van toepassing van het verdrag
uitgesloten.
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rechtsstelsel.'07 Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer 6dn der partijen of alle

partijen in het buitenland wonen, de overeenkomst in het buitenland is gesloten

of de prestatie in het buitenland moet worden verricht.
Het verdrag geeft geen uitsluitsel over de vraag welke belang aan de

internationale elementen van de overeenkomst moet worden gehecht en wanneer

een element of een feitencomplex als 'internationaal' kan worden aangemerkt.
Betreft het internationale element bijvoorbeeld enkel de nationaliteit van de

werkgever of de werknemer, dan rijst de vraag voordoen of dit element van

voldoende belang is om de toepassing van het verdrag te rechtvaardigen, wanneer

de overeenkomst/arbeidsverhouding zelf niet grensoverschrijdend is. Stel dat
een Turkse werknemer die gedurende 20 jaar in Nederland woont en werkt een

conflict krijgt met zijn Nederlandse werkgever betreffende het aantal vakantieda-

gen. Valt deze situatie dan onder het EVO-verdrag? Ik zou menen van niet. 108

De nationaliteit van de werknemer is in deze situatie van ondergeschikt belang.
En wat te denken van de volgende situaties.  Moet het verdrag worden toegepast

op een arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en een dochtermaatschappij
wiens moeder in het buitenland is gevestigd?low Is er sprake van een internationale
arbeidsovereenkomst die de toepassing van het verdrag rechtvaardigt wanneer
de werknemer via een on-line computerverbinding werkzaamheden verricht
voor een in een buitenland gevestigde ondememing?110 Geldt het verdrag ook

voor een arbeidsovereenkomst vanaf het moment van indiensttreding wanneer
een Nederlandse werkgever en een Nederlandse werknemer een dienstverband

aangaan uitsluitend met de bedoeling om de werknemer op termijn en na een
inwerkperiode in Nederland naar Kenia uit te zenden?"1 Vertoont het dienstver-
band voldoende internationale raakvlakken om het verdrag toe te passen wanneer

107 De regels van het verdrag gaan echter niet zover dat er een verplichting bestaat het verdrag

ook van toepassing te verklaren op interne gevallen, waarbij gekozen moet worden uit verschil-
lende rechtsstelsels zoals in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australie
en bijvoorbeeld ook Nederland in relatie tot de Nederlandse Antillen. Volgens an.  19 lid 1 van
het EVO-Verdrag, kunnen de territoriale eenheden van een staat die over een eigen wetgeving
beschikken als afzonderlijke landen voor de toepassing van het verdrag worden beschouwd.
Voor landen met meerdere territoriale eenheden die ieder beschikken over een eigen wetgeving,
hoeft het verdrag niet te worden toegepast in gevallen waarin uitsluitend rechtsregels van deze
territoriale eenheden voor toepassing in aanmerking komen (art. 19 lid 2).

108   Chr. Von Bar, 1991, nr 419; anders: W Daubler, 1987, p. 250.
109    Volgens A. Junker, 1992, (p. 253) wei, volgens Gamillescheg, ZfA, 14,1983, (p. 307) niet.

Zie ook: W. Daubler, 1987, p. 250.
110   W. Daubler, 1987, p. 250.
111 Volgens Rammeloo wei. Het gaat hier immers om een duurovereenkomst die niet in verschillende

tijdfasen kan worden opgeknipt. Dit brengt mee dat wanneer partijen reeds bij aanvang van
de arbeidsovereenkomst de intentie hebben de werknemer uit te zenden, er sprake is van een
internationale situatie die de toepassing van het verdrag rechtvaardigd, S.F.G. Rammeloo, 1992,
p. 280-282. Zie tevens Gamillscheg die van mening is dat intentie bij indiensttreding
doorslaggevend is voor de vraag of er sprake is van een internationale arbeidsovereenkomst,
Gamillscheg, 1983, p. 328.
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een Nederlandse werknemer voor enkele dagen naar Duitsland wordt uitgezon-
den?

Naar mijn mening is de toepassing van het verdrag gerechtvaardigd wanneer
het internationale element in het kader van het verdrag en vanuit collisierechtelijk
standpunt relevant en zinvol is, niet van ondergeschikt belang en ook niet
toevallig. Dit betekent dat de vraag of er sprake is van een situatie met
internationale elementen van geval tot geval zal moeten worden bekeken.

Volgt men art 1 EVO tot op de letter, dan zou men de opvatting kunnen huldigen
dat niet alleen de puur nationale gevallen van toepassing zijn uitgesloten doch
ook de gevallen waarin een rechtskeuze is gemaakt. Volgens het eerste artikel
is het verdrag van toepassing op overeenkomsten die een aanknopingspunt
hebben met meer dan 66n rechtsstelsel. Heeft men voor de toepassing van een
bepaald rechtsstelsel gekozen, dan hoeft men volgens deze opvatting niet langer
tussen verschillende rechtsstelsels te kiezen, hetgeen betekent dat het verdrag
niet van toepassing zou zijn. Dit nu lijkt mij een onjuiste opvatting. Rechtskeuze
leidt immers tot de keuze uit twee rechtsstelsels'12, het nationale en het
buitenlandse rechtsstelsel.113Daarnaast kan hetgekozen recht worden doorkruist
door de toepassing van de dwingende bepalingen' 14 van het recht van een ander
land wanneer de overige elementen van het geval op het tijdstip van de keuze
met 6611 enkel ander land zijn verbonden (art. 3 lid 3).'15 Dit impliceert naar mijn
mening toch een afweging ten aanzien van de toepassing van hetzij de bepalingen
uit het gekozen recht, hetzij de dwingende bepalingen afkomstig uit het recht
van een ander land. Bovendien heeft men het verdrag nodig om te bepalen of
de bevoegdheid tot rechtskeuze uberhaupt bestaat.

De vraag of het verdrag van toepassing is bij een rechtskeuze in puur interne
gevallen, moet overigens worden onderscheiden van de vraag naar de collisie-
rechtelijke toelaatbaarheid van rechtskeuze ten aanzien van gevallen die slechts
raakvlakken vertonen met 66n rechtssysteem.

112 In het Verenigd Koninkrijk leidt dit er zelfs toe dat het verdrag intern van toepassing zou kunnen
zijn als gevolg van de verschillende rechtsstelsels aldaar zoals het Engelse en het Schotse
rechtssysteem. In het geval van het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld betreft het een situatie
waarin meerdere territoriale eenheden met tan en dezelfde staat zijn verbonden. Art. 19 lid
2 van het verdrag stelt echter dat in zuiver binnenlandse aangelegenheden van een staat, deze
staat geen enkele internationale verplichting heeft om de regels van het Verdrag toe te passen
(P. Lagarde, 1991, p. 294; R. Smith en V. Cromack, "International Employment Contracts -
The Applicable Law", industrial Law Journal, Volume 22, nr. 1, maart 1993, p. 2, Zie ook:
Contracts (Applicable Law) Act 1990, section 2 (3)).

113     P. I.agar(ie, 1991, p. 294. Zie ook: L. Strikwerda, Partijautonomie en het internationale geval,
reeks IPR, nr.  12,1981, p.  1 9

114   L. Strikwerda, 1981, p. 19.
115 Vgl. art. 6 lid  1.
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Aangezien het verdrag zelf niet aangeeft wat men onder een internationaal

geval verstaat, blijft het aan de rechter om uit te maken wanneer daarvan sprake
is.

116

5.1.3       Universeet toepassingsgebied

Het EVO-verdrag kent een universeel formeel toepassingsgebied. Dit betekent
dat het door het verdrag aangewezen recht van toepassing is, ongeacht of dit
het recht van 66n der lidstaten is en ongeacht de vraag of de internationale
overeenkomst binnen de EU is gesitueerd (art. 2).

Alle internationale rechtsverhoudingen die voor het gerecht van een deelne-

mende staat komen worden volgens het EVO-verdrag behandeld. '17 Het commune

nationale conflictenrecht van de verdragsstaten wordt na de inwerkingtreding
van het Verdrag ten aanzien van internationale overeenkomsten geheel door

de verdragsregelingen vervangen, ook in de verhouding tot niet-verdragsstaten.
Dit betekent dat de rechter de vraag naar het toepasselijke recht op een overeen-

komst met internationale raakvlakken steeds aan de hand van de regels van het
EVO-Verdrag heeft te beoordelen, ongeacht de plaats van totstandkoming en
tenuitvoerlegging van de overeenkomst of de vestigingsplaatst'R en de nationaliteit
van de contractspartijen. De verwijzingsregels zijn daarmee ook van toepassing

op overeenkomsten die louter aanknopingspunten bezitten met niet-EU landen. 119

Leiden de verwijzingsregels van het EVO-verdrag bijvoorbeeld naar de
toepassing van Keniaans recht, dan dient dit recht te worden toegepast ook
wanneer Kenia geen verdragspartij is. Zou dit niet het geval zijn dan zou de eiser

door een keuze te maken uit de verschillende alternatieve bevoegdheidsgronden
van het EEX-Verdrag op een voor hem gunstig conflictenrecht kunnen aanstu-

ren:m De kans dat het Verdrag niet-Verdragsstaten door middel van haar
universele werking voor een voldongen feit plaatst is klein omdat de verwij-
zingsregels uit het Verdrag dan waarschijnlijk zullen leiden tot toepassing van
het recht van het niet-Verdragsland.121

116       J. Foyer, "Entrie en vigeur de Convention de  Rome du  19 juin  1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles", JDL 3,1991, p. 604. Ole Lando, "International situations and situa-
tions involving a choice between the laws of different legal systems", in: Harmonisation of
Private International LAw by the EEC K. Lipstein (ed.), Londen:Institute of Advanced Legal

Studies, 1978, p. 16-17.
117 P. Lagarde. 1991, p. 291.

118 Vgl. Art. 2 EEX/EVEX.
119        W.E.  Haak,  "Nieuw internationaal overeenkomstenrecht", WPNR 5544,1980, p. 867; J.H.C.

Morris, P.M. North, Cases and Materiati on Private /nternational Lziw, London: Butterworths,
1984, p. 465-466.

120    A. Huss in: Van Opstall-bundel, Deventer: Kluwer, 1972, p. 77; H.E. Ras, 1975, p. 865; M.V.
Polak, 1988, p.71.

121 W.E. Haak, 1980, p. 867.
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5.2 De hoofdregel van het verdrag: partijautonomie

Partijautonomie staat in het verdrag centraal (art. 3 EVO-Verdrag).122 De
hoofdregel is neergelegd in art. 3: contractspartijen hebben zelf de bevoegdheid
om het op hun overeenkomst123 toepasselijke recht aan te wijzen (art.  3  lid  1).
Het betreft hier een primaire of conflictrechtelijke rechtskeuze. 124 Rechtskeuze
bevordert de rechtszekerheid en de flexibiliteit. Het stelt partijen in staat om
de gevolgen van hun rechtskeuze en hun rechtspositie vooraf in te schatten. Zo
kan het gekozen recht door beide partijen als beter, vollediger, duidelijker en/of
makkelijker wordt ervaren. Bovendien worden de betrokken partijen in de
gelegenheid gesteld om te kiezen voor een rechtssysteem dat zij als het meest
'passend' ervaren. Daarin ligt voor een deel ook de rechtvaardiging van de
rechtskeuze: correctie van het objectief toepasselijke recht wanneer dit door
partijen niet als het meeste passende rechtssysteem wordt gezien.

125

Het beginsel van partij-autonomie vond men al v66r invoering van het
Verdrag in het internationale recht van alle EU-landen terug.126 Art. 3 vormt
daarmee een bevestiging van een in het commune recht reeds aanvaarde regeling.
In Nederland vond het beginsel van de partijautonomie erkenning in het Alnati-
arrest, 1966.127

122   0. Lando,"Party-autonomy in the EC Convention on the Law Applicable to Contractual
Obligations", in:  L'Influence  des  Communautis  europiennes  fur  le  droit  international  privi
des Etats membres, Institut Universitaire International Luxembourg, P. Bourel (red.) Brussel:
Larcier, 1981, p. 191-208.; B Audit, 1991, nr. 794; C. Pizzio-Delaporte, 1994, p. 914

123     Zoals we eerder hebben gezien is de rechtskeuze is niet mogelijk wanneer de elementen van
een overeenkomst met een enkel land zijn verbonden. Het kiezen van een buitenlands
rechtssysteem leidt er niet toe dat in de overeenkomst een internationaal element wordt ingebracht
dat de rechtskeuze (alsnog) rechtvaardigt.

124 Hieronder wordt verstaan de bevoegdheid van partijen om enkel door hun wil het rechtstselsel
dat zonder rechtskeuze ingevolge het conflictenrecht op hun overeenkomst van toepassing is,
geheel -met inbegrip van de daartoe behorende regels van dwingend recht- te vervangen door
een ander rechtsstelsel.

125 Chr. Von Bar, 1991, nr. 413.

126 Rapport Giuliano en Lagar(le, p. 15-16. Chr. Von Bar,  1991, nr. 412; Th. Van Oorschot, 1993,
p.  132; W.C.L. van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Alphen a/d Rijn, Samsom-H.D.
Tjeenk Willink,  1993,  p. 253; F.J.L.Pennings, "Arbeidsrechtelijke aspecten van detachering
van werknemers in/uit Belgie en Nederland", in: TewerkiteHing over grenzen, F.J.L.Pennings
red.), reeks VvA 25, Deventer: Kluwer, 1996, p. 3.

127       HR  13 mei  1966, NJ  1967,  3:  Het is in beginsel toelaatbaar dat bij overeenkomst welke een
internationaal karakter draagt, partijen de algehele toepasselijkheid kiezen van een ander
rechtsstelsel dan volgens de zonder zodanige rechtskeuze geldende regels van het internationaal
privaatrecht van toepassing zou zijn geweest en vervolgens hetwelk zulkeen rechtskeuze, voorzo-
ver de wet zich daartegen niet verzet, dan meebrengt dat die overeenkomst door het gekozen
rechtsstelsel wordt beheerst met uitsluiting niet alleen van het aanvullende maar ook van het
dwingende recht van andere rechtsstelsels, ook van dat hetwelk,ware die rechtskeuze niet ge-
daan, op de overeenkomst had behoren te worden toegepast Overigens kan de keuze niet afdoen
aan de mogelijkheid dat met buzonder dwingend recht  van een land waarmee de overeenkomst
nauw is verbonden rekening moet worden gehouden.
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Aan de rechtskeuzebevoegdheid worden door het EVO een aantal

beperkingen gesteld. De eerste beperking wordt gesteld door het in par. 5.1.2
van dit hoofdstuk besproken internationaliteitsvereiste. Ten aanzien van de

rechtskeuzebevoegdheid wordt dit nader geregeld in art. 3 lid 3 van het verdrag.
Ondanks de rechtskeuze kunnen partijen zich niet onttrekken aan de dwingende

bepalingen van het recht van een ander land waarmee de overige elementen van

het geval verbonden zijn, wanneer deze bepalingen volgens het recht van dat

land van toepassing zijn. De keuze voor het buitenlandse recht wordt dus beperkt

in die zin dat de dwingende bepalingen van het recht van het land waarmee de

overeenkomst uitsluitend verbonden is, blijven gelden. Het betreft hier dus geen
conflictrechtelijke maar een materieelrechtelijke keuze.128 De tweede beperking

vloeit voort uit art. 7 EVO. Ondanks de rechtskeuze kan gevolg worden

toegekend aan de dwingende bepalingen van het recht van een ander land

waarmee het geval nauw verbonden is, alsmede de dwingende bepalingen van
het recht van het land van de rechter. 129 De rechtskeuze heeft daardoor slechts

een partiele werking. Alleen de niet-dwingende bepalingen van het objectief
toepasbare recht worden door het gekozen recht vervangen.

130

De beperkende regels van art. 3 lid 3 zijn voor wat betreft de consumen-
tenovereenkomstip en de arbeidsovereenkomst132 nog eens extra aangescherpt.

Daardoor kan het verdrag onder alle omstandigheden en tegen de wens van de

betrokken partijen in effect geven aan de dwingende regels van een ander rechts-

systeem.

Nu partijen in het EVO-verdrag de bevoegdheid krijgen om zelf het op de (ar-
beids)overeenkomst van toepassing zijnde rechtsstelsel aan te wijzen, lijkt het
alsof de werknemer met een arbeidsverhouding met internationale elementen

wordt bevoordeeld ten opzichte van een werknemer met een puur nationale

arbeidsverhouding, aangezien de eerste in de gelegenheid wordt gesteld om het
voor hem meest gunstige rechtsstelsel te kiezen, terwijl een dergelijke keuze

wordt onthouden aan de werknemer met een uitsluitend nationale arbeidsverhou-

ding. Door de mogelijkheid van een rechtskeuze worden partijen in de gelegen-

heid gesteld om zich boven het objectieve recht te plaatsen, doch de onzekerheid

128 Strikwerda leidt hieruit af art. 3 lid 3 de uitoefening van een conflictrechtelijke rechtskeuzebe-

voegdheid beperkt toi internationale gevallen en het internationaliteitsbeginsel intact laat (L.
Strikwerda, De overeenlainist in het IPR. Praktijkreeks  IPR  11,  Deventer:  Kluwer,  1995),  nr.
210.

129 B. Audit, 1991, nr. 794.

130  A. Junker, 1992, p. 250.

131 Art. 5 EVO,

132 Art. 6 EVO.
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waarmee partijen betrokken bij een internationale rechtsverhouding kampen,
rechtvaardigt mijns inziens die mogelijkheid.

5.2.1        Het gekozen recht

Het Verdrag laat de partijen vrij in hun rechtskeuze. De rechtskeuzebevoegd-
heid133 is niet beperkt tot rechtsstelsels 13\waarmee de overeenkomst op enigerlei
wijze betrokken is; partijen kunnen derhalve voor een willekeurig systeem
kiezen 135met dien verstande dat het wel moet gaan om het recht van een bepaald
staat. Een keuze voor bijvoorbeeld het recht van een internationale organisatie
is daarmee uitgesloten.136 De geldigheid van de rechtskeuzeclausule zelf, wordt
bepaald aan de hand van het gekozen recht (lex causae).

137

Het staat een Franse werkgever en een in Duitsland werkzame Nederlandse
werknemer volkomen vrij om Keniaans recht op hun arbeidsverhouding van
toepassing te verklaren. De keuze voor een niet-gerelateerd rechtssysteem kan
bijvoorbeeld voortkomen uit de behoefte een neutraal rechtssysteem op de
ovemenkomst toe te passen, waardoor partijen ten aanzien van het rechtssysteem
een gelijkwaardige positie innemen. De keuze voor een niet-gerelateerd
rechtsstelsel met als enig doel het ontduiken van dwingendrechtelijke bepalingen
wordt door de artikelen 6 lid 1 en 7 EVO-Verdrag afgestraft. Want ook het
gekozen recht kan, zoals we in par. 5.5 e.v. zullen zien, doorkruist worden door
de dwingende bepalingen van een ander rechtssysteem. De keuze voor
Amerikaans recht kan er onder vigeur van het Verdrag dus niet toe leiden dat
voor het ontslag van een Nederlandse werknemer die voor een Duitse onderne-

138ming in Nederland werkzaam is, geen ontslagtermijn in acht wordt genomen.
Het komt overigens in de praktijk vrijwel nooit voor dat gekozen wordt voor
een rechtssysteem dat op geen enkele wijze is gerelateerd aan het onderhavige
geval.,39

133 De geldigheid of het bestaan van de rechtskeuzebepaling wordt beheerst door het recht dat
ingevolge het Verdrag van toepassing zou zijn, indien de overeenkomst of de bepaling geldig
zou zijn (art. 8 EVO-Verdrag).

134 Het Verdrag gaat van de veronderstelling uit dat rechtskeuze alleen mogelijk is in gevallen
waarin uit het recht van verschillende landen moet worden gekozen Cart. 3 jo. art 1 EVO-Ver-
drag).

135    P. I-agarde, 1991, p. 299 en p. 301: Smith en Cromack, 1993, p. 4; B. Audit, 1991, nr. 794;
A. Junker, 1992, p. 252; L. Strikwerda, 1981, p. 14; M.J.G.C. Raaijmakers, 1981, p. 204; Th.
Van Oorschot, 1993, nr 6, p  132.

136    P. Lagar(ie, 1991, p. 300; Chr. Von Bar, 1991, nr. 425
137    Chr. Von Bar, 1991, nr. 473; J. Kropholler, IPR, 1990, 4 52 Il 2.
138        Vooropgesteld dat de regels van het Nederlandse BW als dwingendrechtelijk worden aangemerkt

volgens art. 6 lid 1 EVO.
139 F. Gamillscheg, 1987, p. 99.
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De mogelijkheid om te kiezen voor een rechtssysteem ook wanneer dat

rechtssysteem geen relatie met de onderhavige arbeidsovereenkomst heeft, maakt

het mogelijk om bij internationale intra-concernoverplaatsingen met het oog
op de eenheid binnen het concern, gebruik te maken van standaardovereenkom-
sten die verwijzen naar 6dn rechtssysteem. Het ligt dan voor de hand om te kiezen

voor het rechtssysteem van het land waar de werkgever is gevestigd. Niettemin
hebben standaardcontracten die ten behoeve van de uniformering van mobiliteits-
constructies verwijzen naar het recht van de vestigingsplaats of de statutaire
zetel als belangrijk nadeel dat zij voortdurend doorkruist zullen worden door
de dwingende bepalingen van de plaats van arbeid (art. 6 lid 1 EVO) waardoor
standaardisatie van arbeidsvoorwaarden uiteindelijk niet bereikt zal worden.
Het is dan waarschijnlijk beter om in standaardovereenkomsten te kiezen voor
het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk werkt. 140

5.2.1.1    Impticiete rechtskeuze

Art. 3 lid 1 staat ook een impliciete, stilzwijgende rechtkeuze toe. Deze moet
wel voldoende duidelijk blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de
omstandigheden van het geval.14' Een veronderstelde partij-wil biedt niet
voldoende aanknopingspunten om een impliciete keuze aan te nemen. 142

Een stilzwijgende aanwijzing van een rechtssysteem kan bijvoorbeeld
blijken uit de valuta waarin het salaris wordt uitbetaald, de keuze voor een
bepaalde rechter143, de keuze voor een bepaalde standplaats, de taal waarin de
overeenkomst is opgesteld, of door te verwijzen naar de regels van een bepaald

land omtrent proeftijd, ontslagbepalingen etc. Het onderscheid tussen de

objectieve aanknoping (art. 4 lid 5 en voor de arbeidsovereenkomst art. 6 lid
2 b laatste zinsnede (de z.g. ontsnappingsclausule)) en aanknoping door middel
van een stilzwijgende rechtskeuze is moeilijk vast te stellen. Enige terughoudend-
heid ten aanzien van impliciete rechtskeuzes is dan ook op zijn plaats. Zo wordt

bij veel -ook Nederlandse- multinationals de Engelse taal als 'corporate language'
gehanteerd teneinde de communicatie tussen de verschillende landen te
stroomlijnen en te vereenvoudigen. Ook (standaard)contracten worden daarom

vaak in de Engelse taal opgesteld. 144 Daaruit mag echter nog niet worden afgeleid

140 Smith en Cromack, p. 4-5.

141 B. Audit, 1991, nr. 795: Chr. Von Bar. 1991, nr. 461-470. Vgl. Bijvoorbeeld: Hof 's-

Hertogenbosch, 16 juli 1990, N/PR 1 9 9 1, !4 3, waarin sprake  was  van een weerlegbaar
vermoeden van een rechtskeuze bij twee opvolgende overeenkomsten; Ktg. Haarlem 2 december
1994, NIPR 1995, 391 waarin een impliciete rechtskeuze werd aanvaard.

142 M.J.G.C. Raaijmakers, 1981, p. 204
143 Anders: R. Van Rooij en M.V. Polak, 1987, p. 115.

144 Zie ook: Th. K.M.J. van Sasse van Ysselt, "Welke wel is van toepassing op internationale

arbeidsovereenkomsten". TVVS, 1975, nr. 4, p. 124.
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dat het ook de bedoeling is deze overeenkomsten aan het Engelse recht te
onderwerpen.

5.2.1.2 Partifle rechtskeuze

Het Verdrag staat partiale rechtskeuze toe.145 Dit kan worden afgeleid uit art.
4 lid 1  waarin het objectieve recht van toepassing wordt verklaard "Voor zover
geen keuze overeenkomstig art. 3 van het op de overeenkomst toepasselijke recht
is gedaan....". Met andere woorden, ook wanneer partijen gebruik hebben
gemaakt van de art. 3 geboden mogelijkheid tot het doen van een rechtskeuze,
blijft er nog ruimte voor de toepassing van art. 4. Dit kan niet anders worden
gernterpreteerd dan dat de rechtskeuze niet de gehele rechtsbetrekking behoeft
te beslaan. Art. 4 behoeft in een dergelijke situatie alleen te worden aangewend
wanneer en voorzover partijen geen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid
tot rechtskeuze. Het staat partijen derhalve vrij om het toepasselijke recht aan
te wijzen voor de overeenkomst in haar geheel of slechts een onderdeet van de

overeenkomst (art. 3 lid 1  EVO-verdrag).146 Voor het deel waarvoor geen rechts-
keuze is gemaakt, zal vervolgens aan de hand van de objectieve verwijzingsregel
het toepasselijke recht moeten worden vastgesteld.147 Het zal -wanneer een
expliciete rechtskeuze is gedaan- a contrario redenerend niet de bedoeling zijn
om dat deel van de overeenkomst waarvoor geen rechtskeuze is gedaan, eveneens
aan het gekozen recht te onderwerpen. 148

Ook hier geldt dat het risico dat van partiele rechtskeuze gebruik wordt
gemaakt om dwingendrechtelijke regels te ontwijken wordt ondervangen door
de am. 3 lid 3, art. 7 en art. 6 lid 1 van het EVO-Verdrag. Wtl blijft het probleem
bestaan dat de verschillende gekozen rechtsstelsels en de daarbij behorende colli-
sieregels niet op elkaar aansluiten. Daardoor wordt de samenhang van het
contract verstoord; een rechtssysteem bestaat tenslotte uit op elkaar afgestemde
en samenhangende regels. Dit probleem wordt deels ondervangen door de
toepassing van art. 6 lid  1 jo.  lid 2 in samenhang met art. 7. Ofschoon een particle
rechtskeuze soms zinvol kan zijn, bijvoorbeeld ten behoeve van een concurrentie-
beding, de beeindiging van een arbeidsovereenkomst, een proeftijdbeding etc.,
wordt hier in de praktijk nauwelijks gebruik van gemaakt. Grote problemen zullen
zich hier dan ook niet zo gauw voordoen.

145 Chr. Von Bar, 1991, nr. 426.

146 Rapport Giuliano en Lagarde, p. 17.
147 Rapport Giuliano en Lagarde, p. 17: In geval van zulk een particle rechtskeuze moet worden

teruggevallen op alt. 4. Voor de arbeidsovereenkomst is dit (in afwijking van art. 4) art. 6 lid
2 EVO.

148 B. Audit, 1991, nr. 798,
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5.2.1.3 Dipe age

Artikel 3 lid  1  geeft geen uitsluitsel over de vraag of dapgage -het onderwerpen
van verschillende onderdelen van de overeenkomst aan verschillende
rechtsstelsels- is toegestaan'49, maar het is niet in te zien waarom particle rechts-

keuze wel zou zijn toegestaan en ddpegage niet.15ci De mogelijkheid tot ddpe age

ligt bovendien impliciet in verdrag opgesloten.15' Het verdrag leidt immers zelf
tot een soort ddpegage door in het geval van een arbeidsovereenkomst art. 3

lid  1,  art.  6  lid  1 en eventueel  art.  7  EVO te combineren, waardoor steeds

meerdere rechtssystemen op de arbeidsovereenkomst van toepassing kunnen

zijn en waarvan nu weer eens de ene, dan weer de andere bepaling moet worden
toegepast.152 Ddpegage kan in het kader van individuele arbeidsovereenkomsten
zinvol zijn wanneer de combinatie van de regels uit het gekozen recht en het
objectief toepasbare recht moeilijk of niet verenigbaar zijn 153, want ook de

(particle) rechtskeuze conform artikel 3 is aan het begunstigingsbeginsel van
art. 6 onderworpen.154 Daar waar zich aansluitingsproblemen zouden kunnen

voordoen, kan voor het objectieve recht worden gekozen. Een depegerende

(of partiele) rechtskeuze is ook goed denkbaar wanneer een arbeidsrelatie uit
verschillende 'delen' bestaat. Zo kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de
verhouding tussen een rechtspersoon/vennootschap en diens bestuurder/directeur.

149    Art. 3 lid 1 EVO-verdrag geeft in principe slechts een voorziening voor particle rechtskeuze
door de stellen dat partijen bij hun rechtskeuze het toepasselijke recht kunnen aanwijzen voor
de overeenkomst in haar geheel of voor slechts een (inderdeel daarvan.
Ook het toelichtende rapport (p. 17) geeft geen uitsluitsel over de vraag ofddpe age is toegestaan.

150    In de toelichting op het voorontwer·p werd depe age niet verboden geacht, maar het werd ook
niet aangemoedigd. Het voorontwerp zel f bevatte geen bet)alingen omtrent ddpe age of particle
rechtskeuze. Verondersteld mag worden dat dtpe age ook wordt toegestaan in het geval van
een objectieve rechtskeuze met dien verstande dat dit slechts bij wijze van uitzondering kan
plaatsvinden namelijk indien een onderdeel van de overeenkomst nauwere betrokkenheid
vettoond met een ander rechtsstelsel dan het objectief toepasselijke stelsel (art. 4 lid 1 EVO-
Verdrag;  Zie ook:  Chr.  Von  Bar,  1991,  nr.  426; F. Gamillscheg (1983,  p. 328) wijst de
mogelijkheid tot partiele rechtskeuze en ddpeqage af. Hij vindt deze vorm van partijautonomie
te ver gaan. Bovendien brengt ddpe age het gevaar van tegenstrijdigheden en 'blinde viekken'
met zich mee.

151 Zie  ook art.  4  lid  1 EVO: "....Indien evenwel  een  deel  van de overeenkomst kan worden

afgescheiden en dit deel nauwer verbonden is met een ander land, kan hierop bij wijze van
uitzondering het recht van een ander land worden toegepast."

152  M.V. Polak, Dipet;age: Een rechisbegrip dat itt het internationaal privaatrecht misstaat,
Inaugurale rede, Deventer: Kluwer, 1994, p. 31-33, G. Lyon-Caen, A. Lyon-Caen, 1991, nr.
13.

153 Zie bijvoorbeeld HR 15 september 1995. N./ 1996,234. Het arrest heeft betrekking op het ontslag
van een in Nederland wonende werknemer die op basis van een management overeenkomst
als bestuurder werkzaam was voor een vennootschap naar Belgisch recht. Bij de beeindiging
van de arbeidsovereenkomst stelde de bestuurder zich op het standpunt dat het ontslag wegens
het ontbreken van een ontslagvergunning nietig was. Doch de ontheffing van art. 6 BBA
betreffende bestuurders van vennootschappen geldt ook voor vennootschappen naar vreemd
recht.

154 Morse, in: North, 1982, p. 143.
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Vaak zal er sprake zijn van een arbeidsverhouding alsook een relatie
rechtspersoon-bestuurder. Deze beide deelrelaties worden dan door hun eigen
verwijzingsregels beheerst. 155

Ook hier geldt derhalve dat wanneer partijen de bedoeling hebben om dwin-
gende (beschermende) regels te omzeilen, daar altijd de bepalingen 3 lid 3,6
lid 1 en 7 zijn die dit verhinderen.

Voorts geldt voor dape age -misschien nog sterker dan bij particle
rechtskeuze- dat afstemmingsproblemen kunnen rijzen als de gekozen rechtssys-
temen niet of onvoldoende op elkaar aansluiten. Het behoud van de logische
samenhang is bij een particle of depegerende rechtskeuze dan ook een eerste
vereiste. Van een logische samenhang is bijvoorbeeld geen sprake meer wanneer
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever aan een ander
rechtsstelsel is onderworpen dan de beeindiging van de overeenkomst door de
werknemer. Wanneer ddpegage leidt tot onvereenigbare resultaten, zal men
wellicht moeten handelen als ware er geen rechtskeuze gedaan.

156

5.2.1.4 Moment rechtskeuze

De rechtskeuze kan niet alleen worden gedaan op het moment dat de overeen-
komst tot stand komt, ook een rechtskeuze achteraf of een tussentijdse herziening
van het gekozen recht wordt door het Verdrag toegestaan Cart. 3 lid 2).157 Accepta-
tie van de partijautonomie impliceert de bevoegdheid om de rechtskeuze niet
uitsluitend te beperken tot het tijdstip van het afsluiten van de overeenkomst. 158

Een rechtskeuze of een wijziging van de rechtskeuze achteraf, kan bijvoorbeeld
zinvol zijn uit proceseconomische overwegingen wanneer het vaststellen van
het "oorspronkelijk" van toepassing zijnde rechtssysteem -bijvoorbeeld als gevolg
van een bewijsopdracht- moeilijk of te tijdrovend is. Vooral bij de beeindiging
van arbeidsovereenkomsten wanneer snelheid geboden is, kan deze overweging
een belangrijke rol spelen.'59 De aanleiding voor een wijziging van het
oorspronkelijk gekozen recht kan ook gelegen zijn in een zodanige wijziging
van de omstandigheden dat partijen bij nader inzien van mening zijn dat een
ander rechtssysteem (inmiddels) de voorkeur verdient. Soms zal een later

155 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Haarlem, 11 maart 1994 KG 1994, 144.
156      Vgl. M. Houben, "De internationale arbeidsverhouding: het toepasselijk recht", in: 0. Vanachter,

Arbeidsrecht, Een confrontatie tussen theorie en praklijk, Antwerpen: Maklu, 1993, p. 25.
157 Deze mogelijkheid werd door veel Europese landen al erkend, maar was nog niet toegestaan

onder het Engelse recht, Rapport Guiliano en Lagarde p. 17-18. Zie ook: P. Lagarde, 1991,
p. 300; A. Pierce, "Post-Formation Choice of in Law in Contract", Modern Law Review. 1987,
p. 176; B. Audit, 1991, nr. 799; Rb Rotterdam, 2 april 1963, S & S, 1963,53.

158 Rapport Guiliano en Lagarde p. 18.
159     Zie bijvoorbeeld: Hof's-Hertogenbosch 16 juli 1990, NIPR 1991, nr. 143, waarin sprake is

van een bewijsopdracht met betrekking tot het toepasselijke recht.
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gemaakte rechtskeuze enkel een expliciete bevestiging van een (onduidelijke)
impliciete keuze behelzen. Desalniettemin zullen partijen, wanneer zij hun
rechtskeuze op een later tijdstip maken, dienen aan te geven of de keuze geldt
vanaf het tijdstip waarop de keuze is gemaakt dan wel met terugwerkende kracht
vanaf het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.'6  De
rechtskeuze zelf zal -ongeacht de in het verdrag in art. 6 lid 1 EVO ingebouwde
bescherming- moeten berusten op de volledige wilsovereenstemming van beide
partijen.16' Dit vereist een duidelijke en ondubbelzinnige wilsuiting.1627£ker
wanneer een rechtskeuze 'te elfder ure' wordt gemaakt om snel duidelijkheid
te verkrijgen omtrent het toepasseluke systeem, is het van belang na te gaan of
een dergelijke rechtskeuze de werknemer niet is 'opgelegd' of opgedrongen als
gevolg van misbruik van omstandigheden, bedreiging of bedrog, dan wel het
gevolg is van dwaling aan werknemerszijde. 163 Uit art.  3  lid 4 volgt dat voor
de vraag of er overeenstemming bestaat tussen partijen omtrent het gekozen

rechtssysteem en of deze overeenstemming geldig is, wordt verwezen naar art.

8,9 en  11 van het verdrag. De artikelen 9 en 11 hebben betrekking op de formele

geldigheid van de rechtskeuze en op de handelingsbekwaamheid van de
betrokken partijen. Art. 8  van het verdrag heeft betrekking op de materiele

gelding van de overeenkomst of een bepaling daarvan. Conform het eerste lid
van artikel 8 wordt het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst of een

bepaling daarvan beheerst door het recht dat ingevolge het verdrag toepasselijk
zou zijn, indien de overeenkomst of de bepaling geldig zou zijn. Voor wat de
rechtskeuze betreft, betekent dit dat aan de hand van het gekozen recht moet
worden bepaald of er toestemming bestaat met betrekking tot de rechtskeuze
en of deze geldig is.164 Is er sprake van een wilsgebrek tengevolge van 66n van
de zojuist genoemde omstandigheden, dan is de rechtskeuze -althans onder vigeur
van het Nederlandse recht- vernietigbaar.

Gedurende de tijd dat nog geen rechtskeuze is gemaakt, wordt de
(arbeids)overeenkomst uiteraard beheerst door de algemene verwijzingsregels
van het verdrag (art. 4 en art. 6 lid 2). Dit betekent automatisch dat een
rechtskeuze achteraf, of een wijziging van die rechtskeuze voor wat betreft de
geldigheid daarvan, afhankelijk is van het recht dat van toepassing is volgens

160 B. Audit, 1991, nr. 799.

161 Zie art. 6:216 en HR 23 december 1955, NJ 1956, 183.

162    Vgl. HR 20 september 1991, NJ 1991, 785, waarin het een wilsverklaring met betrekking tot
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst betrof; TK 26 257, nr. 3, p. 4.

163 Zie art. 3:44 en art. 6:228 BW.

164    Betwist de partij dat uit haar gedrag toestemming mag worden afgeleid dan kan deze partij
zich ten aanzien van haar stelling beroepen op het recht van het land van haar gewone
verblijfplaats, indien uit de omstandigheden blijkt dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen
van haar gedrag te bepalen overeenkomstig het recht van het land dat volgens art. 8 lid 1 EVO
de overeenkomst beheerst Cart. 8 lid 2 EVO).
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de algemene verwijzingsregels. Wanneer de keuze voor een rechtssysteem na
de totstandkoming van de overeenkomst wordt gemaakt of gewijzigd en de zaak
is inmiddels al bij een rechter aanhangig gemaakt, dan is de mogelijkheid tot
rechtskeuze of een wijziging daarvan echter mede onderworpen aan de
voorwaarden en beperkingen die daaraan worden gesteld door het procesrecht
waaraan het conflict is onderworpen.165 Het spreekt voor zich dat een rechtskeuze
achteraf er niet toe mag leiden dat rechten van derden in het geding komen. 166

Onduidelijkheid bestaat over de vraag of het gekozen rechtssysteem moet worden
toegepast conform strekking en inhoud op het moment dat de keuze wordt gedaan
ongeacht latere wijzigingen of dat latere wijzigingen juist moeten worden
meegenomen bij de toepassing van het gekozen rechtssysteem op het moment
dat dit aan de orde is. Dit laatste lijkt het meest voor de hand liggend. Zou dit
niet het geval zijn, dan zouden partijen zich immers boven de wet stellen.

5.2.1.5     Rechtskeuze in cao's

Betreft het een arbeidsverhouding, dan is het niet uitgesloten dat de rechtskeuze-
clausule in een cao is opgenomen.

Rechtskeuze in cao's is complex aangezien er aan een cao een collectief
en een individueel element kleeft. Twee benaderingen zijn derhalve mogelijk.
De eerste benadering gaat uit van het collectieve niveau. V66rdat men toekomt
aan de vraag of de arbeidsovereenkomst kan worden toegewezen aan het in de
cao gekozen recht moet allereerst worden vastgesteld of de cao -en daarmee
gelijktijdig de rechtskeuzeclausule- geldig is. In hun rapport geven Guiliano
en Lagarde aan dat de toepassing van art. 6 (zie voor een toelichting op dit artikel
par. 5.4) beperkt is tot de individuele arbeidsovereenkomsten. 167 Collectieve
arbeidsovereenkomsten worden dus niet door dit artikel afgedekt maar vallen
onder de algemene regels zoals die zijn neergelegd in de artikelen 3 en 4 van
het verdrag.168 Aan de hand van deze artikelen moet het op de cao toepasselijke
recht worden bepaald. Is dat eenmaal gebeurd dan kan aan de hand van dat
rechtssysteem worden vastgesteld of de cao geldig is en of de betrokken partijen
aan de cao-bepalingen -waaronder de rechtskeuzeclausule- gebonden zijn. Gaat
het bijvoorbeeld om een rechtskeuzeclausule die is opgenomen in een
Nederlandse cao, dan is de cao van toepassing wanneer het toepasselijke
rechtssysteem de Nederlandse cao op de individuele arbeidsovereenkomst van

165 B. Audit, 1991, nr. 799

166     Of dit inderdaad het geval is zal moeten worden bepaald aan de hand van de lex fori.
167 Rapport Guiliano en Lagarde, p. 25.
168    B. Audit, 1991, nr. 810. Zie: Monterosso shipping Ltd. vs. international workers transport

federation, 1982, /.CR., 675.
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toepassing verklaart. Kan vervolgens worden geconcludeerd dat de werknemer
en  de  werkgever aan  de cao gebonden  zijn  (art.  9 en  14 WCAO), dan maken
de normatieve bepalingen uit de cao deel uit van de individuele arbeidsovereenk-
omst en is de in de cao opgenomen rechtskeuzeclausule geldig.
De tweede benadering richt zich op het individuele niveau, het niveau van de
individuele arbeidsovereenkomst. In dat geval is de rechtskeuzeclausule effectief
wanneerde rechtskeuzeclausule is geYncorporeerd in deindividuele arbeidsover-
eenkomst. Dat is onder vigeur van het Nederlandse recht het geval wanneer de

werkgever en de werknemer aan de cao gebonden zijn (art. 12 en 13 WCAO).
Omdat de rechtskeuzeclausule deel uitmaakt van de individuele arbeidsovereenk-

omst, is art. 6 EVO van toepassing op de clausule:69 Verwijst de rechtskeuzeclau-
sule naar een ander rechtssysteem dan het rechtssysteem volgens welks de cao

van toepassing is, dan kan een risico ontstaan dat de basis voor de oorspronkelijke
rechtskeuze komt te vervallen omdat dan tevens het cao-recht van het gekozen
rechtssysteem van toepassing wordt verklaard en het nog maar de vraag is of

de oorspronkelijke cao met de daarin opgenomen rechtskeuzeclausule onder
vigeur van het gekozen recht van toepassing is.

Een aantal auteurs is een warm voorstander van het opnemen van een
rechtskeuzeclausule in de cao.'70 Het opnemen van een rechtskeuzeclausule in
de cao zou beter tegemoet komen aan de -ook in art. 6 EVO neergelegde-

bescherming van de zwakkere partij. Een in de cao opgenomen rechtskeuze is
het resultaat van een overeenkomst tussen gelijkwaardige (cao)-partijen. Een
rechtskeuze in de individuele arbeidsovereenkomst wordt verondersteld te zijn
overeengekomen tussen partijen die ongelijkwaardig zijn. Daarom verdient de
rechtskeuze door middel van cao de voorkeur.

Mijns inziens geniet een rechtskeuze in de cao niet per definitie de voorkeur.
Zeker, voor werknemers die gezamenlijk en in teamverband in het buitenland
te werk worden gesteld, kan een rechtskeuze in de cao zinvol en nuttig zijn. Maar
een groot gedeelte van de werknemers dat naar het buitenland wordt uitgezonden
valt vaak niet eens onder een cao. Nog afgezien van het feit dat door de
buitenlandse tewerkstelling de betrokkenheid bij een bepaalde cao kan komen
te vervallen waardoor de werknemer niet langer aan de cao gebonden is. Afgezien
van de hierboven geschetste juridische complexiteit waarbij de cao het element
(rechtkeuze) omvat dat  naar een bepaald rechtssysteem verwijst maar welks
toepasselijkheid tegelijkertijd het resultaat kan zijn van die verwijzing, doet zich
hier ook nog een ander probleem voor. De vraag is namelijk of het in art. 6 lid
l opgenomen beschermingsbeginsel en het aanverwante gunstigheidsbeginsel

169 C.G.J. Morse, "Consumer contracts, employment contracts and the Rome Convention", /nt.
Comp. Law Quarterly, januari 1992, deel I, p. 14.

170 Zie A. Juncker, 1992, p. 438 e.v.
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nog zouden moeten gelden wanneer de ongelijkheid tussen de werknemer en
de werkgever als gevolg van de totstandkoming van de clausule door middel
van cao-afspraken al is verdisconteerd. Per slot van rekening is een rechtskeuze-
clausule in een cao het resultaat van onderhandelingen van gelijkwaardige
partijen. Doelstelling van art. 6 lid 1 is echter niet zozeer het 'wegpoetsen' van
de ongelijkwaardigheid tussen de werkgever en de werknemer, het artikel beoogt
veeleer het garanderen van voldoende bescherming voor de werknemer.

Tot slot werkt het opnemen van een expliciete rechtskeuze in de cao ook
verstarrend. Het uitzenden van personeel vraagt steeds meer maatwerk. Het
opnemen van een algemeen geldende rechtskeuze, bijvoorbeeld voor het recht
van het land van waaruit de werknemer wordt uitgezonden of het recht van de
het land van tewerkstelling, kan onder omstandigheden ongewenst zijn omdat
een ander rechtssysteem gelet op de omstandigheden van het geval beter bij de
individuele situatie aansluit.

Gelet op de complexiteit van rechtskeuzeclausules in cao's is het beter
om de rechtskeuzeclausule niet in een cao op te nemen maar te kiezen voor een
alternatief waarbij in de cao aan partijen de verplichting wordt opgelegd om
bij internationale uitzendingen een rechtskeuzeclausule, bijvoorbeeld ten faveure
van Nederlands recht, op te nemen (diagonale bepaling). Voldoen partijen aan

deze verplichting, dan maakt de clausule een integraal onderdeel van de
individuele arbeidsovereenkomst uit (ex contractus). De rechtskeuze is dan niet
direct gebaseerd op de een of andere cao, doch vloeit voort uit de contractsvrij-
heid van de betrokken partijen. Verzuimen partijen om een dergelijke rechtskeuze
op te nemen, dan zal het van toepassing zijnde recht volgens de objectieve
verwijzingsregels worden vastgesteld.171

5.2.1.6 Renvoi

Onder renvoi verstaat men de situatie waarbij volgens rechtsorde A het recht
van B van toepassing is, maar waarbij het recht van B vervolgens weer terug
verwijst naar A of naar een andere rechtsorde zoals bijvoorbeeld C. Tussen
de lidstaten die het verdrag hebben ondertekend is het gevaar van renvoi uitge-
sloten, omdat de conflictenrechtelijke regels zijn geiinificeerd. Gelet op het
universele karakter van het verdrag zou een dergelijk probleem zich zich wel
kunnen voordoen wanneer het recht van een 'derde'land dat wil zeggen een land
dat geen partij bij het verdrag is, van toepassing is. Maar ook dan wordt renvoi
uitgesloten. Art. 15 EVO voorziet in de toepassing van het recht van een door
het verdrag aangewezen land, met uitzondering van het internationale privaat-

171 A. Junker, 1992, p. 200.
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recht.172 Dit betekent dat de verwijzingsregels van het aangewezen rechtssysteem
niet voor toepassing in aanmerking komen. Daarmee wordt het risico van renvoi

uitgesloten. Is het rechtssysteem daarentegen van toepassing verklaard op basis
van een rechtskeuze dan is art. 15 EVO niet van toepassing; het toepasselijke
recht wordt dan niet door de regels van het Verdrag aangewezen maar is een
direct resultaat van de partij-autonomie. De rechtskeuze verwijst naar het 'totale'
recht, inclusief de regels van het internationale privaatrecht waardoor het risico
van renvoi bestaat. Men zou kunnen stellen dat de mogelijkheid tot rechtskeuze

ook op het verdrag gebaseerd is (art. 3  lid  1) en dat art.  15 EVO ook in dat geval
(indirect) van toepassing zou moeten zijn. Naar mijn mening moet art. 15 van
het verdrag zodanig worden geYnterpreteerd dat art. 15 alleen van toepassing
is wanneer de regels van het verdrag een rechtssysteem (imperatief) aanwijzen
en niet wanneer het toepasselijke recht voortvloeit uit de vrije rechtskeuze van
de betrokken partijen.

Mochtblijken datde rechtskeuze uiteindelijk geen materieel rechtssysteem
oplevert -bijvoorbeeld als gevolg van renvoi- dan zal toch toevlucht tot het
objectief toepasselijke recht gezocht worden.173 Dit laatste zal zich echter alleen
voordoen wanneer partijen op basis van art. 3 lid 1 voor de toepassing van een
bepaald rechtssysteem hebben gekozen.

174

5.2.1.7    Rechtskeuze in de praktijk

Uit onderzoek175 is gebleken dat de meeste bedrijven met een Nederlandse

moedermaatschappij bij internationale uitzending kiezen voor handhaving van
het Nederlandse recht. Het betreft doorgaans de grotere bedrijven. Overwegingen
die hieraan ten grondslag liggen zijn onder andere de bekendheid met het
systeem, waardoor -denkt men- de eventuele risico's met betrekking tot de
uitzending op voorhand beter zijn in te schatten en de terugkeer van de
werknemer op termijn, waardoor de arbeidsrelatie weer aan het Nederlandse
recht wordt onderworpen.

De keuze voor een buitenlands rechtssysteem wordt doorgaans ingegeven
door de wens de werknemer in het buitenland op gelijke voet te laten werken
met de lokale werknemers. Dit ter bevordering van de integratie van de
werknemer in het buitenland.176 Deze laatste overweging speelt met name een

172 B. Audit, 1991, nr. 8 14.

173 Chr. Von Bar,  1991, nr. 424.

174 Art.  15 EVO geldt niet wanneer van art. 3  lid  1 EVO gebruik is gemaakt.
175     C.M.E.P. van Lent en E.J.A. Levolger, "Contractering bij internationale uitzending", Gi(is voor

personeeismanagement, april   1995,  p.45
176    C.M.E.P. van Lent en E.J.A. Levolger, 1995, p. 45.
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rol wanneer de werknemer voor een langere periode naar het buitenland wordt
uitgezonden.

De rechtskeuze kan in de arbeidsovereenkomstofde uitzendovereenkomst
worden opgenomen. Het is ook mogelijk om een afzonderlijke overeenkomst
af te sluiten waarin de afspraken omtrent de rechtskeuze worden neergelegd.
Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven, ondanks de duidelijkheid die het EVO-
verdrag wenst te scheppen, problemen ervaren met betrekking tot de identificatie
van het arbeidsrecht dat op de arbeidsverhouding van toepassing is. De vraag
naar het toepasselijke recht concentreert zich met name op de betindiging van
de internationale arbeidsovereenkomst aangezien dit 66n van de meest
voorkomende problemen is dat zich rond internationale uitzendingen voordoet.
Daarnaast ervaren veel werkgevers problemen ten aanzien van de identificatie
van de verschillende arbeidsrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn
gedurende de buitenlandse tewerkstelling. De door het EVO-verdrag geboden
mogelijkheid tot rechtskeuze biedt hier geen sluitende oplossing voor177 aangezien

niet duidelijk is welke dwingende bepalingen van een ander rechtssysteem het
gekozen recht opzij kunnen zetten. 17X

5.3 De algemene verwijzingsregel: art. 4 EVO

Als geen rechtskeuze is gedaan dan valt men terug op het systeem van de
objectieve verwijzing; de overeenkomst wordt bij gebreke aan rechtskeuze
beheerst door het recht van het land waarmee zij het nauwst'79 is verbonden (art.
4 lid  1 EVO-Verdrag):*1 Daarbij geldt als vermoeden dat de overeenkomst het
nauwst verbonden is met het land waar de partij die de voor de overeenkomst
kenmerkende'8 i prestatiell{2 moet verrichten op het tijdstip  van het sluiten van
de overeenkomst haargewone verblijfplaats heeft. Is de partij die de kenmerken-

de prestatie moet verrichten een vennootschap, vereniging of rechtspersoon,
dan is de plaats van het hoofdbestuur beslissend (art. 4 lid 2 EVO). Op deze

177 Zie par. 5.5.2. e.v..

178 Coopers & Lybrand, 1997, p. 46.
179     In de hoofdregel over de objectieve aanknoping indien geen rechtskeuze is gemaakt zit volgens

Jesserun d'Oliveira echter zoveel rek, dat de regel noodzakelijkerwijs zal leiden tot juris-
prudentiele differentiatie, H.U. Jesserun d'Oliveira, 1985, p. 3.

180 B. Audit, 1991, nr. 802.

181 De kenmerkende prestatie bestant niet uit het betalen van een geldsom.
182    Ook in het Nederlandse commune internationale privaatrecht werd het op de overeenkomst

toepasselijke recht aangewezen met behulp van het beginsel van de nauwste betrokkenheid
en de karakteristieke prestatie
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wijze wordt getracht om zoveel mogelijk aan te knopen bij het sociaal-
economische milieu waarin de overeenkomst zijn plaats krijgt. 183

Is het niet mogelijk om vast te stellen wat de kenmerkende prestatie is,
dan wordt het in het tweede lid neergelegde vermoeden opzij gezet ten faveure
van het eerste lid.184 Dat geldt ook wanneer blijkt dat de overeenkomst nauwer
verbonden is met een ander land (art. 4 lid 5 EVO.). 185

Ten aanzien van een aantal bijzondere contracten, waaronder de individuele
arbeidsovereenkomst, gelden bijzondere van art. 4 afwijkende verwijzingsregels.
In het toelichtende rapport186 wordt nadrukkelijk aangegeven dat de regeling
zoals neergelegd in art. 6 van het verdrag enkel van toepassing is op de
individuele arbeidsovereenkomst. Ditbetekentdatde algemene verwijzingsregel
in art. 4 wel nog zijn waarde behoudt waar het de verwijzing ten aanzien van
collectieve arbeidsovereenkomsten betreft (Zie ook par. 5.7). De vraag is nu
wat in het kader van de cao moet worden beschouwd als de meest kenmerkende
prestatie. In de cao worden hoofdzakelijk of voornamelijk arbeidsvoorwaarden
geregeld die de (gebonden) werkgever ten aanzien van de bij hem werkzame
werknemers in acht dient te nemen. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben

op het loon, het aantal vakantiedagen, bijzondere verlofdagen, bepaalde
vergoedingen, afspraken omtrent loopbaanbeleid, scholing, sociale regelingen
etc. De daadwerkelijk toepassing van de cao vindt plaats in de relatie werkgever-
werknemeren kan moeilijk worden beschouwd als een prestatie die karakteristiek
is voor de cao-partijen zelf. Wat de cao-partijen pogen te doen is het reguleren
van de arbeidsvoorwaarden -en dientengevolge het creeren van arbeidsrust- van
de arbeidsrelaties binnen een bepaalde regio, bedrij fstak of onderneming. Het
zwaartepunt komt daarmee te liggen bij de arbeidsrelatie die door de desbetref-
fende cao getroffen worden. Derhalve dient mijns inziens te worden aangeknoopt
bij het land waar het grootste deel van de werknemers zich bevindt die door
de cao wordt getroffen. Met dat land is de cao het nauwst verbonden (art. 4 lid
5 tweede zin).

183 Rapport Giuliano en Lagarde, p. 20.

184 L. Strikwerda, 1991, p. 508.

185      Th. Van Oorschot,  1993, nr. 6, p.  133; HR 25 september 1992, NJ 1992, 750
186 Rapport Giuliano en Lagarde, p. 25.
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5.4 Bijzondere verwijzingsregels met betrekking tot de arbeids-

overeenkomst: art. 6 EVO

Voor de arbeidsovereenkomst in het EVO-verdrag geldt een bijzondere, getrapte,
verwijzingsregel. Als partijen geen rechtskeuze maken'87, dan geldt - in afwijking
van de algemene verwijzingsregel in art. 4 van het verdrag'KR - de verwijzingsre-

geling zoals deze is neergelegd in art. 6 lid 2.
I89

Primair is het recht van het land waar de werknemer ter uitvoering van
de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht van toepassing, zelfs wanneer
hij tijdelijk in een ander land te werk is gesteld (art. 6 lid 2 a), hetgeen in feite
neerkomt op de toepassing van de lex loci laboris.'91 Op deze wijze wordt bereikt
dat de werknemer de bescherming geniet naar de maatstaven van de omgeving
waar hij de arbeid verricht en op gelijke wijze wordt behandeld als de andere
werknemers binnen dat land.1 Een bijkomend voordeel van aanknoping bij
de plaats van arbeid is de geringe manipuleerbaarheid. Ofschoon in de redactie
van art. 6 lid 2 sub a eerste zinsnede wordt gesproken van het 'gewoonlijk'
verrichten van arbeid, is voor de toepassing van het artikel niet vereist dat de
werknemer in een vaste en duurzame dienstbetrekking werkzaam is bij een
bepaalde onderneming.

Verricht de werknemer zijn arbeid niet gewoonlijk in eenzelfde land dan,
wordt volgens art. 6 lid 2 b, aangeknoopt bij de vestigingsplaats van de
werkgever. Mocht echter uit het geheel der omstandigheden blijken dat de
arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met een ander land, dan zal het recht
van dat land worden toegepast (art. 6 lid 2 b, laatste zinsnede).

192

De keuze voor een beperking van de conflictrechtelijke rechtskeuze en een
afwijkende verwijzingsregel vloeide voort uit de behoefte de werknemer te
beschermen:91 Het verdrag tracht door het opzetten van een speciaal regime

187    Onduidelijk is in hoeverre de rechter eerst onderzoek zal moeten instellen naar de impliciete
rechtskeuze door partijen dan wel meteen tot objectieve bepaling van de rechtskeuze overgaat.

188     Wanneer men art. 4 EVO vergelijkt met art. 6 lid 2 EVO dan blijkt dat art. 6 lid 2, evenals
art. 4,  verwijst naar de plaats waar de karakteristieke prestatie wordt uitgevoerd, maar dat niet
wordt gerefereerd aan de verblijfplaats van degene die de prestatie levert.

189    L. Strikwerda, 1991, p. 509; Ktg. Rotterdam, 17 maart 1992, Prg. 1992,3723.
190    Zie bijvoorbeeld HR 27 september 1996, JAR 1996,217; Pres. Rb. Assen, 2 april 1996, NIPR

1997, nr. 100 en Ktg. Groenlo, 27 april 1992 en Rb. Zutphen, 3 december 1992, NIPR 1992,
nr. 143, waarin de rechter tot de conclusie kwam dat Duits recht op de arbeidsovereenkomst
van toepassing was aangezien de werkzaamheden in Duitsland werden verricht. Zie voor een
bespreking van met name Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot de locus laboris:  M. V.
Polak, 1988. p. 75-81

191 L. Strikwerda, 1997, nr. 40, F. Morgenstern, 1984, p. 24.

192    Zie bijvoorbeeld: Rb Zutphen 3 februari 1993, NiPR 1995, nr. 389; JAR  1994,211.
193 Rapport Guiliano en Lagarde,    1980. 23-25; Daarmee wordt ook recht gedaan   aan   de

werknemersbescherming zoals wij die ook in de nationale rechtssystemen aantroffen.
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voor werknemers te garanderen dat de werknemer geen bescherming verliest
simpelweg door het feit dat hij partij is bij een internationale overeenkomst. 194

De algemene regels zoals die in art. 3 en 4 waren neergelegd werden ontoereikend
bevonden om de gewenste werknemersbescherming te garanderen. Ook art. 7
voorzag niet in de gewenste bescherming. Bovendien wordt voor de toepassing
van art. 7 de tussenkomst van de rechter verondersteld (art. 7 lid 2). Dit leidde

195tot de opstelling van een speciaal (preventief) artikel dat derogeert   aan de
hoofdregels zoals deze zijn neergelegd in art. 3 en 4 van het verdrag en waarbij
de nadruk ligt op het recht van de plaats van de arbeid. Per slot van rekening
wordt bij de arbeidsovereenkomst een nauwe en zwaarwegende verbondenheid
ervaren met het land waar de arbeid wordt verricht. Bovendien zou toepassing
van de objectieve verwijzingsregel conform art. 4 lid 1 jo. lid 2, voor wat de
arbeidsovereenkomst betreft tot ongewenste resultaten kunnen leiden. Stel dat
binnen een organisatie deels met lokaal personeel en deels met grensarbeiders
wordt gewerkt. De arbeidsovereenkomst van het lokale personeel zou dan
beheerst worden door de lokale wet, de arbeidsovereenkomst van het grens-
personeel daarentegen zou beheerst worden door de nationale wet van hun woon-
plaats (land waar de partij die de kenmerkende prestatie verricht haar gewone
verblijfplaats heeft). Het gevolg is duidelijk; toepassing van twee verschillende
nationale rechtsstelsels binnen Qn organisatie. Vandaar de keuze voor een bijzon-
dere regeling ten aanzien van de arbeidsovereenkomst. 196

De getrapte verwijzingsregel zoals deze gestalte heeft gekregen in het EVO-
verdrag vormt in grote lijnen een afspiegeling van het Nederlandse commune
recht zoals dit was geformuleerd in het het Mackay-II-arrest v6(r invoering van
het verdrag. Ook daar werd het van toepassing zijnde recht bepaald aan de hand
van een getrapte verwijzingsregeling.'97 Maar er is ook een aantal verschillen.
Zo werd afwijking van de dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke
recht onder vigeur van het (oude) recht in beginsel mogelijk geacht. 198 In het
EVO-verdrag daarentegen wordt nadrukkelijk voorrang verleend aan de
dwingende beschermende bepalingen van het objectief toepasselijke recht. Voorts
kon onder vigeur van het (oude) Nederlandse recht bij de centrale standplaats
van de werknemer worden aangeknoopt.'w Het EVO-verdrag  kent  aan  de

194 Smith en Cromack, 1993, p. 3.
195 Het beschermingsbeginsel wordt in de vorm van een voorrangsregel in de verwijzingsregel

verdisconteerd, L. Strikwerda,  1997, nrs. 40 en 81.
196   Th. K. M. J. van Sasse van Ysselt, 1975. p. 125.
197     Zie voor een toelichting op het commune ipr voor invoering van het EVO-verdrag par. 3.
198    HR 23 oktober 1987, MJ 1988, 842 (Sorensen-Ararnco) en HR 18 januari !991, N./ 1991, 296

(Sanchez-Iberia).
199 L. Strikwerda, 1991, p. 509
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standplaats bij de bepaling van het toepasselijke recht minder betekenis toe.

De standplaats zou onder vigeur van het EVO-verdrag enkel nog als verwijzend
element een rol kunnen spelen in het kader van art. 6 lid 2 b, tweede zinsnede

('tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst
nauwer verbonden is met een ander land").

5.4.1            Kwalifcatieproblemen rond het begrip  'arbeidsovereenkomst'

Wanneer kunnen we echter spreken van een arbeidsovereenkomst die is
onderworpen aan art. 6 van het Verdrag? Voordat men aan de toepassing van
art. 6 toekomt, moet men eerst weten of het onderhavige feitencomplex als een
arbeidsovereenkomst kan worden bestempeld of dat er sprake is van een
andersoortige arbeidsverhouding.

Hoewel de kernbestanddelen van arbeidsovereenkomsten overal hetzelfde

zijn, namelijk gezagsbevoegdheid van de werkgever en een zekere afhankelijk-
heid van de werknemer 0, kunnen de verschillende rechtssystemen naar
aanleiding van hetzelfde feitencomplex tot verschillende kwalificaties leiden.
Te denken valt bijvoorbeeld aan bestuurders van rechtspersonen die onder
Nederlands recht -in tegenstelling tot een aantal andere rechtssystemen201 -nog

steeds als werknemer worden aangemerkt.202 Andere arbeidsverhoudingen die
tot problemen zouden kunnen leiden zijn bijvoorbeeld de agentuurovereenkom-
sten 203 en overeenkomsten met handelsreizigerf  Ook de situatie waarbij

arbeidsverhoudingen niet voldoen aan de kern-criteria van de arbeidsovereenk-
omst en toch als zodanig worden gekwalificeerd, kan zich voordoen. Te denken

valt bijvoorbeeld aan free-lance-overeenkomsten, oproepcontracten  of
uitzendarbeid.

Het rapport van Giuliano en Lagarde205 geeft weinig houvast voor wat
betreft de definiering van de arbeidsovereenkomst. Dit maakt het moeilijk om
een feitencomplex of een arbeidsverhouding als een 'arbeidsovereenkomst'  in
de zin van artikel 6 EVO te kwalificeren. Het rapport geeft slechts aan dat art.
6 ook van toepassing is op nietige overeenkomsten en de facto overeenkomsten.206
Twee benaderingen zijn mogelijk om te bepalen of een bepaald feitencomplex
aan art. 6 EVO dient te worden onderworpen. Aan de ene kant kan een autonome

200    Chr. Von Bar, 1991, nr. 446; A. Junker, 1992, p. 172
201 Vergelijk bijvoorbeeld Groot Brittanie waar de positie van de bestuurder afhangt van de aard

van de overeenkomst.
202    HR 7 maart 1913, NJ 1913, p. 625; HR 4 november 1942, ARB 1943, p. 343; HR 7 februari

1940, NJ 1940, 180; HR 21 januari 1955, NJ 1959,43.
203 Art. 7:428 BW

204 Art. 75 WvK

205 Guiliano en Lagarde, p. 25-26.

206 Rapport Guiliano en Lagarde p. 25; B Audit, 1991, nr 810.

120



HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT IN INTERNATIONALE INDIVIDUELE ARBEIDS     3

definitie van het begrip arbeidsovereenkomst worden ontwikkeld, aan de andere
kant kan gebruik worden gemaakt van de classificatiemethode van het
internationaal privaatrecht.207 De eerste benadering lijkt aantrekkelijk met het
oog op de eenvormige interpretatie van de regels die in het Verdrag zijn
neergelegd, doch levert ook problemen op. Zo bestaat er momenteel geen
autonome definitie van het begrip arbeidsovereenkomst. Ofschoon in zijn
algemeenheid kan worden gesteld dat als arbeidsovereenkomst kunnen worden
aangemerkt dienstverbanden tussen een werkgever en een werknemer die een
afhankelijke, opdrachtgebonden prestatie betreffen -in tegenstelling tot
overeenkomsten met betrekking tot arbeidsprestaties die in economisch en sociaal
opzicht zelfstandig en onafhankelijk worden verricht208- kan een definitie van
het begrip 'arbeidsovereenkomst' rigide werken, waardoor men het risico loopt
dat een land haar arbeidsovereenkomstenrecht op een bepaalde situatie zou
moeten toepassen, hoewel die overeenkomst volgens het nationale recht niet
als arbeidsovereenkomst zou worden bestempeld maar bijvoorbeeld als een
agentuurovereenkomst of een opdracht.

De tweede benadering -classificatie volgens de algemene regels van het
internationaal privaatrecht- roept problemen op waar het de toepassing van de
lex fori betreft. Volgens de 'lex fori'-opvatting is het begrippenstelsel van het
eigen rechtsstelsel beslissend voor de vraag tot welke verwijzingscategorie de
internationale rechtsverhouding gerekend dient te worden. Wordt de situatie
bijvoorbeeld aan een Nederlandse rechter voorgelegd, dan zal deze aan de hand
van het Nederlandse recht bepalen of er in een bepaald geval sprake is van een
arbeidsovereenkomst, met andere woorden de Nederlandse rechter bepaalt of
een feitencomplex als arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd. Het
eigen recht (lex fori) vormt aldus de maatstaf. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
dat de rechter zich bij de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst
zal laten leiden door de artikelen 7:610a en 7:610b BW wanneer er onduidelijk-
heid bestaat omtrent de aard en/of de omvang van de arbeidsrelatie. Bijzonder
is dat het gaat om een weerlegbaar rechtsvermoeden; de werkgever behoudt
dus de mogelijkheid aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenk-
omst of dat de vermoede omvang van de arbeidsduur niet juist is. Voorts kan
zich bijvoorbeeld de situatie voordoen dat een bestuurder bij een Nederlandse
NV of BV als werknemer wordt aangemerkt, terwijl hij in Duitsland geacht wordt
werkzaam te zijn in een 'freier Dienstverhaltnis'.2(19 Kwalificeert de forumstaat 210

de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst, maar het toepasselijke recht na

207 C.G.J. Morse, 1992, deel I. p. 12-13.
208 Verbintenissenrecht, Internationaal privaatrecht, art. 6 EVO, aant. 2.
209    A.T.J.M. Jacobs, Inteiding tot het Duitse Arbeidsrecht, Arnhem: Gouda Quint, 1993, p. 54,
210 Zie bijvoorbeeld art. 32 EGBGB. W. Daiubler,  p. 250; Zie ook F. Gamillscheg, 1983, p. 365.
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verwijzing niet, dan is de werking van het Verdrag echter verstoord. Omgekeerd
doet zich hetzelfde probleem voor. De toepassing van de lex fori-opvatting leidt
er bovendien toe dat het toepasselijke recht mede afhankelijk wordt gesteld van
de aangezochte rechter. Per slot van rekening moet worden afgewacht of de
aangezochte rechter de overeenkomst al dan niet als een arbeidsovereenkomst
kwalificeert hetgeen impliceert dat zowel een verwijzing aan de hand van de
artikelen 3 en 4 EVO alsook op basis van art. 6 EVO mogelijk is. Dit heeft tot
gevolg dat het recht nog meerdere 'inhouden' kan hebben gedurende de tijd
dat nog geen forum is aangezocht.

211

Een mogelijke oplossing zou kwalificatie volgens de lex causae kunnen

zijn. De lex causae-opvatting is internationaler en houdt in dat de kwalificatie
van het feitencomplex geschiedt volgens het op de rechtsverhouding toepasselijke
rechtsstelsel. De rechtsverhouding wordt dan in eerste instantie gekwalificeerd
door de lex fori. Indien deze verwijst naar een andere rechtsstelsel, dan vindt
er een herkwalificatie conform de regels van het aangewezen rechtsstelsel plaats.
In het geval van een internationale overeenkomst of arbeidsrelatie zou het forum
art. 6 EVO kunnen toepassen teneinde te bepalen welk rechtssysteem van
toepassing is om vervolgens, aan de hand van het toepasselijke rechtssysteem
te bepalen of de overeenkomst of arbeidsrelatie kan worden bestempeld als een
arbeidsovereenkomst. Mocht er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst,
dan zijn de algemene regels van het verdrag (artt. 3 en 4 EVO) van toepassing.
Is er wel sprake van een arbeidsovereenkomst dan wordt de lex causae toegepast.
Nadeel van deze methode is dat men de kwalificatie ex art. 6 van het Verdrag
toepast nog voordat deze kwalificatie tot de toepassing van art. 6 aanleiding
geeft.212 Bovendien openbaart zich hier ook een zwak punt van de lex causae-

opvatting; herkwalificatie kan leiden tot herverwijzing aangezien niet duidelijk
is of art.  15 EVO waarin herverwijzing wordt uitgesloten, op deze situatie van
toepassing is.

In een uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch213 die nog dateert van v66r
de invoering van het EVO-verdrag, kwam de vraag aan de orde of een tussen

de werkgever en de in het buitenland werkzame werknemer bestaande

arbeidsverhouding als een arbeidsovereenkomst kon worden bestempeld. Het
betrof een in Spanje werkzame hostess, die volgens haar werkgever op
afroepbasis werkzaam was. De werkgever stelde zich op het standpunt dat er

211 A.W. Hellema, Beschouwingen over de aanknopingsleer in het Internationaal Privaatrecht,
Deventer: Kluwer, 1969, p. 52.

212 C.G.J. Morse, 1992, p. 12-14. C.G.J. Morse, "ContractsofEmploymentand theEECContractual
Obligations Convention", in: Contract Ccinflicts, The EEC Convention on the  w Applicable
to Contractual Obligations: A Comparative Study, P.M. North (ed.), Amsterdam: North Holland,
1982, p. 146-149.

213 14 augustus, KG 1990,nr. 327.
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geen (arbeids)overeenkomst was gesloten; de werkneemster daarentegen was
van mening dat er wel van een arbeidsovereenkomst sprake was. Zou dit geval
zich onder vigeur van het verdrag hebben voorgedaan dan zou ook hier zich
de vraag hebben voorgedaan aan de hand van welk recht bepaald dient te worden
of hier sprake is van een arbeidsovereenkomst. In wezen gaat het daarbij in eerste
instantie om een keuze tussen de artikelen  4 en 6 van het verdrag. De beste

oplossing is -aangezien het in ieder geval een individuele arbeidsrelatie betreft -
wellicht om te kiezen voor de onverkorte toepassing van art. 6 EVO. De
individuele arbeidsrelatie kan dan worden gezien als een arbeidsovereenkomst
waarvan de geldigheid nog moet worden vastgesteld. Toepassing van de lex
causae is volgens artikel  8 lid 1214 immers ook voorgeschreven wanneer het
bestaan en de geldigheid (en daarmee de kwalificatie) van de arbeidsovereen-
komst nog niet vast staat. Aan de hand van de lex causae wordt vervolgens
gekeken of de arbeidsverhouding inderdaad als een arbeidsovereenkomst kan
worden bestempeld. Mocht men tot de conclusie komen dat de overeenkomst
geen arbeidsovereenkomst is, dan dient de zaak aan de hand van de algemene
bepalingen 3 en 4 verder afgehandeld te worden. Door de toepassing van art.
6 in een vroeg stadium wordt ook recht gedaan aan de geest van het verdrag
die pleit voor bescherming van de werknemer. Daarmee kan tevens de niet
ondenkbare situatie worden vermeden dat partijen die te kwader trouw zijn het
verdrag omzeilen door voor de arbeidsrelatie een andere rechtsfiguur te kiezen
dan de arbeidsovereenkomst.

De beperking van art. 6 EVO tot arbeidsovereenkomsten vormt een
opmerkelijke versobering ten opzichte van het in par. 4 besproken voorstel voor
een Verordening met betrekking tot het op de arbeidsverhoudingen binnen de
Gemeenschap toe te passen conflictenrecht. Art. 6 van het EVO-verdrag is alleen

van toepassing op arbeidsovereenkomsten. De Verordening daarentegen zou
van toepassing zijn geweest op alle soorten arbeidsverhoudingen. Gelet op het
veelvuldig voorkomen van arbeidsverhoudingen met een onduidelijke status
zoals de flexibele arbeidsverhoudingen, zou het wellicht wenselijker zijn geweest
om ook deze arbeidsverhoudingen onder art. 6 te brengen215 mede gelet op het
feit dat het verdrag er toe strekt de werknemer te beschermen.

214       Wanneer een (vermeende) contractspartij echter beweert dat er in het geheel geen overeenkomst
tot stand is gekomen omdat hij zijn toestemming niet heeft verieend dan kan hij zich voor het
bewijs van die instelling beroepen op het recht van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats
heeft, indien uit de omstandigheden blijkt dat het niet redelijk zou zijn de gevolgen van zijn
gedrag te bepalen overeenkomstig het recht dat van toepassing zou zijn wanneer er wei een
geldige overeenkomst zou zijn (art. 8 lid 2 jo. Art. 8 Lid  I).

215 Zie ook: A. Philip, 1977, p 257-266.
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5.4.2       De interpretatie van het begrip 'gewoonlijk'

Artikel 6 lid 2 sub a216 knoopt aan bij de duur van de uitzending gelet op de
termen 'gewoonlijk' en 'tijdelijk'. Voor de toepassing van art. 61id 2 sub a eerste

zinsnede is beslissend of de werknemer zijn arbeid 'gewoonlijk' op een bepaalde
plaats verricht. Ook wanneer de werknemer tijdelijk in een ander land te werk
wordt gesteld, blijft de arbeidsovereenkomst volgens art. 6 lid 2 a tweede

zinsnede, onderworpen aan het recht van het land waar de werknemer gewoonlijk
zijn arbeid verricht. Dit recht blijft dus ook van toepassing ten aanzien van

onderwerpen of geschillen die voortvloeien uit de uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst in het land van de tijdelijke tewerkstelling. In wezen haakt art. 6 lid
2 a eerste zinsnede EVO voor wat betreft de tijdelijke grensoverschrijdende
tewerkstelling aan bij hetgeen 'Ausstrahlung' wordt genoemd (zie par. 2.2).

Of er sprake is van het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in het buitenland

moet volgens dit artikel worden bezien in samenhang met de plaats waar de
werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht. Deze benadering is echter moeilijk
in een concrete tijdsperiode om te zetten ofschoon daar in de praktijk wel degelijk
behoefte aan bestaat. Zo kan de uitzending van een werknemer die gedurende
20 jaren voor een Nederlandse werkgever werkzaam is en ten behoeve van een

project voor de duur van 5 jaren naar het buitenland wordt uitgezonden als
tijdelijk worden aangemerkt, gelet op het feit dat de werknemer zijn werkzaamhe-

den gewoonlijk in Nederland uitoefent. Dit ligt weer geheel anders in het geval
waarin een werknemer die gedurende 2 jaren bij zijn Nederlandse werkgever
in dienst is voor een termijn van 4 jaren naar het buitenland wordt uitgezonden.
Ofschoon de uitzendtermijn in het tweede geval korter is, is discutabel of hier

bijvoorbeeld ook sprake is van een tijdelijke tewerkstelling conform art. 6 lid
2 sub a EVO. Temeer nu niet vast staat 6f en hoe lang de werknemer na terugkeer
nog bij zijn werkgever in dienst blijft.

Het is daarom beter aansluiting te zoeken bij meer concrete criteria. Daarbij
dient met het oog op de term 'tijdelijk', in ieder geval en bij voorbaat vast te
staan dat de werknemer op enig moment naar zijn oorspronkelijke of formele
werkgever terugkeert.217 Dit impliceert dat een permanent c.q. definitief verblij f
in het buitenland niet leidt tot handhaving van het oorspronkelijke recht ex art.
61id 2 sub a tweede zinsnede EVO. De intentie om de werknemer slechts tijdelijk
naar het buitenland uit te zenden kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de arbeids-

of uitzendovereenkomst, de instructies van de werkgever 18, het overeenkomen

216 Zie voor een aantal voorbeelden: M.J,G.C. Raaijmakers, 1981, p. 205.

217 Chr. Von Bar, 1991, nr. 529.

218 Vgl. Mackay-Il-arrest, waarin de mogelijkheid werd opgengelaten om het recht van het land

van de vestiging te handhaven wanneer werknemers vanuit de vestiging naar het buitenland
worden gezonden. Zie ook MvT bij EVO verdrag.
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van een terugkeergarantie, de handhaving van het dienstverband met de
uitzendende werkgever, de keuze voor handhaving van het oorspronkelijk op
de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht, voortzetting van de sociale
verzekeringen in het uitzendende land219, etc-

Het hanteren van een vaste termijn zoals dat in het sociale verzekeringsrecht220

wel gebruikelijk is, wordt hier in zijn algemeenheid22' dan ook afgewezen. De

enige overgebleven weg blijft derhalve om met het oog op de wijziging van het
toepasselijke rechtssysteem, de tijdelijke uitzending af te zetten tegen de
langdurige uitzending. Daarbij is inmiddels gebleken dat het hanteren van een
kalenderperiode vaak niet volstaat bij het maken van een keuze tussen art. 6
lid 2 sub a eerste en tweede zinsnede, zodat ook gewicht moet worden toegekend
aan andere factoren zoals de plaats waar de werknemer de instructies van zijn
werkgever ontvangt222, de aard en de frequentie van de werkzaamheden en de

plaats waar de werknemer het overwegende deel van zijn werkzaamheden
verricht.

Ook de interpretatie van de term 'gewoonlijk' zoals deze gestalte heeft gekregen
in dejurisprudentie rond art. 5 sub 1 EEX/EVEX zou een belangrijke vingerwij-
zing kunnen vormen voor de interpretatie van het begrip in het kader van het

EVO-verdrag gelet op de nagestreefde 'Gleichlauf tussen de beide verdragen.
Al eerder kwam aan de orde dat geprobeerd wordt om art. 5 sub 1 EEX/EVEX
zoveel mogelijk te laten aansluiten bij art. 6 lid 2 EVO door gebruik te maken
van dezelfde bewoordingen (zie hoofdstuk 2 par. 3.7).

219 Dat het begrip 'tijdelijk' ruim opgevat kan worden blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank

Zutphen (21 juli  1992, KG  1992, nr. 274). Het betrof een z.g. "Troubleshooter" die in 1969
eerst in Belgie te werk werd gesteld en vervolgens, vanaf 1971, in Duitsland. Het salaris werd
in Nederlandse guldens voidaan, de Nederlandse sociale wetgeving en de Nederlandse
ontslagbescherming waren op de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaard. Bovendien
woonde werknemer binnen Nederland Ofschoon de werknemer stelde dat Duits recht op de
arbeidsovereenkomst van toepassing was gelet op het feit dat hij 20 jaar (uitsluitend) voor een
Duitse firma werkte, overwoog de rechtbank dat het enkele feit dat de werknemer gedurende
langere periode voor de werkgever bij haardochteronderneming in Duitsland te werk was gesteld,
niets af deed aan het feit dat op grond van de genoemde omstandigheden Nederlands recht

op de overeenkomst van toepassing was.
220        Vgl.  Art.  14 EG-Vo 1408/71.  In dit ailikel wordt een periode van 12 maanden gehanteerd die

kan worden verlengd met Edn jaar.
221 A. Junker, 1992, p. 183; Reithmann/Martiny, /nt. Vertragsrecht, KOln: Schmidt, 1988, nr. 725;

E. L renz, 1989, p. 220. Dat is ook begrijpelijk. EG Vo 1408/7 I  heeft tot doel de cobrdinatie
van sociaalverzekeringsrechtelijke regelingen. Anders: C. Pizzio-Delaporte,  1994,  p.  918;  Rb.
'S-Gravenhage 18 mei 1972, NJ 1973, p. 259; Rb. Amsterdam, 2 maart 1976, AK 12191 en
Ktg.  Rotterdam,  1  december  1996,  JAR  1996, p.  241.

222 TK 1988-1989, 21059 (R 1353 b), nr. 3.
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Uit de uitspraken van het EG-Hof is gebleken dat de term 'gewoonlijk arbeid
verrichten' in het  EEX, en daarmee ook het EVEX, klaarblijkelijk moet worden
opgevat als de 'plaats waar de werknemer het werkelijk centrum van zijn
beroepswerkzaamheden heeft gevestigd' (zie hoofdstuk 2 par. 3.7.4). In het
EVO-verdrag dient het begrip 'gewoonlijk' -althans zo blijkt uit de context van
de bepaling- gerelateerd te worden aan de 'tijdelijkheid' van de tewerkstelling
elders. Anders gezegd: daar waar in de executieverdragen voor de invulling van
de term 'gewoonlijk' het accent op het zwaartepunt van de werkzaamheden wordt
gelegd, wordt bij de interpretatie van dezelfde term in het EVO-verdrag
vooralsnog mede uitgegaan van een bepaalde tijdsduur (zie omtrent deze materie

par. 5.4.2). Hieruit blijkt dat het hanteren van dezelfde bewoordingen in de
verschillende verdragen niet volstaat om de aansluiting tussen de verdragen te
effectueren.

Een complicerende factor met betrekking tot de interpretatie van het begrip
'gewoonlijk' is dat de uitleg van art. 5 sub 1 is onderworpen aan de (uniforme)
interpretatie van het EG-Hot terwijl de interpretatie van het EVO-verdrag
vooralsnog is toebedeeld aan de nationale rechters.

Ofschoon de beide verdragen tot doel hebben de werknemer te beschermen,
is de gekozen methodiek om dit te bewerkstellingen verschillend. De op het eerste

oog nagestreefde 'Gleichlauf wordt doorkruist doorde nagestreefde doeleinden
van de beiden verdragen zelf. In het EVO-verdrag staat de partij-autonomie
centraal. In de beide executieverdragen daarentegen, neemt de partij-autonomie
een ondergeschikte positie in en ligt het accent op de bescherming van de
verweerder. Maken partijen gebruik van de in het EVO-verdrag centraal gestelde
partij-autonomie door te kiezen voor een ander rechtsstelsel dan het stelsel van
de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht, dan leidt dit niet
altijd tot een situatie waarbij het toepasselijke recht en de bevoegde rechter
samenvallen, tenzij partijen gebruik maken van een jurisdictieclausule. Dit laatste

ligt niet erg voor de hand gelet op de beperkingen die de beide executieverdragen
stellen aan de mogelijkheid tot forumkeuze in arbeidszaken. 223

De conclusie dat het EEX en het EVO niet z6 parallel lopen als men met
het oog op de nagestreefde doelstelling van de beide verdragen -het scheppen
van een intern, coherent rechtsregime- zou mogen verwachten pleit  er voor om
voorzichtig om te gaan met de 'kruisbestuiving' waar het de interpretatie van
de in de verschillende verdragen gehanteerde terminologietn betreft aangezien
vooralsnog niet vast staat dat de invulling en uitleg zoals die aan de term
'gewoonlijk' in de executieverdragen wordt toegekend, zonder meer kan worden
toegepast in het EVO-verdrag en vice versa. Anderzijds zijn werkgever en

223 Zie art. 17 EEX/EVEX.

126



HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT IN INTERNATIONALE INDIVIDUELE ARBEIDS    3

werknemer alsmede de procespraktijk niet gediend met een verschil in
interpretatie van een term die nu juist bedoeld is om afstemming tussen het
EEX/EVEX en het EVO te effectueren.224 Een belangrijke overweging daarbij
is bovendien dat de bescherming van de zwakkere partij in beide verdragen als
leidraad fungeert waar het de regulering van de arbeidsovereenkomst betreft.
Illustratief voor dit uitgangspunt is de beperking van de rechtskeuze bij
arbeidsovereenkomsten zoals verwoord in art. 6 lid 1 van het verdrag.

Het lijkt mij, ondanks het geheel eigen karakter van de beide executieverdra-

gen enerzijds en het EVO-verdrag anderzijds, dan ook niet erg aannemelijk dat
zich in de praktijk een situatie zal voordoen waarbij een aangezochte rechter
die zich op grond van art. 5 sub 1 EEX/EVEX bevoegd acht om kennis te nemen
van een internationaal arbeidsconflict omdat de arbeid gewoonlijk op zijn
grondgebied wordt verricht, vervolgens op grond van art. 6 lid 2 sub a
concludeert dat een ander rechtssysteem dan zijn eigen interne recht dient te
worden toegepast. Met andere woorden: een rechter die van mening is dat hij

bevoegd is omdat de arbeid 'gewoonlijk' op zijn grondgebied wordt verricht,
zal om diezelfde reden concluderen dat zijn eigen rechtssysteem van toepassing
is. Een dergelijke stellingname dient de rechtszekerheid en is daarmee tevens
in het belang van de werknemer. 225 Tenzij een gelijkluidende interpretatie gelet

op de omstandigheden van het geval apert onjuist is. In dat geval kan de rechter
ook zijn toevlucht neemt tot art. 6 lid 2 sub b tweede zinsnede EVO waarin het
recht van het land waarmee de arbeidsovereenkomst het nauwst verbonden is,
van toepassing wordt verklaard. 226

Niet alleen de de interpretatie van het begrip 'gewoonlijk' plaatst ons voor
problemen. Discutabel is bijvoorbeeld ook of de verwijzingsclausule die ten
grondslag ligt aan een eventuele rechtswijziging eveneens van toepassing is
wanneer de werknemer, vanaf, of kort na het moment van indiensttreding, naar
het buitenland wordt uitgezonden.

In art. 6 lid 2 sub a wordt gesproken van het 'verrichten' van arbeid. Daaruit
kan worden afgeleid dat de werknemer al reeds enige werkzaamheden moet
hebben verricht alvorens naar het buitenland te worden uitgezonden. Uit de in
art. 6 gebezigde term 'gewoonlijk' kan vervolgens worden afgeleid dat de
werkzaamheden in het thuisland voorafgaand aan de uitzending enige tijd
geduurd moeten hebben. Een korte inwerkperiode of kennismaking met de
organisatie is niet voldoende om de verwijzingsclausule ex art. 6 lid 2 sub a toe

224    Zie ook: E. Nunes, "De plaats waar de arbeid gwoonlijk wordt verricht"nader beschouwd",
Ondernemingsrecht  1999-12, p. 327-331.

225 Zie ook: E. Nunes, 1999, p. 332
226   Zie ook: Rb. Zutphen, 3 februari 1993, Prg. 1995,4226.
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te passen. Een Nederlandse werknemer die als marketing manager in dienst treedt

bij een farmaceutische organisatie om na een inwerkperiode van enkele dagen
in Nederland, in Frankrijk te werk te worden gesteld, zal zijn arbeid gewoonlijk
in Frankrijk verrichten. Frans recht is dan van toepassing: de werknemer venicht
zijn werkzaamheden -voor zover op dat moment te overzien- gewoonlijk in
Frankrijk. Betreft het daarentegen een werknemer die reeds gedurende enkele
jaren in Nederland werkzaam is geweest, dan zal de toepassing van het
Nederlandse recht worden gehandhaafd wanneer de uitzending slechts een

tijdelijk karakter heeft. Dit laatste vereist echter dat bij voorbaat vast staat dat
de werknemer, na enige tijd in Frankrijk te hebben gewerkt, naar Nederland
terugkeert om daar opnieuw te werk te worden gesteld. Is bij aanvang van de

uitzending onzeker of de werknemer uberhaupt terugkeert, dan zal het recht van

de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht van toepassing
zijn en dat is Frans recht.

Zou men de terugkeer van de werknemer niet in de beoordeling van het
tijdelijke karakter van de uitzending betrekken, dan ontstaat er een situatie
waarbij het toepasselijke recht zich op een glijdende schaal begeeft: naarmate
de tijd verstrijkt vloeit de handhaving van het oorspronkelijk toepasselijke
rechtssysteem X (art. 6 lid 2 a), over in een situatie waarin rechtssysteem Y (het
recht van de plaats waar de werknemer zich in het kader van de uitoefening van
de arbeid bevindt) gaat gelden (art. 6 lid 2 a, eerste zinsnede), zonder het
omslagpunt nader te preciseren. De rechtszekerheid is daar niet bij gebaat.

Problemen kunnen ook ontstaan indien de werknemer gewoonlijk arbeid
verricht in land X, maar vervolgens wordt overgeplaatst naar land Y waar hij
geacht wordt voortaan zijn arbeid uit te oefenen. De vraag is dan welk recht
van toepassing is indien er problemen ontstaan op het moment van de overplaat-
sing. Te denken valt bijvoorbeeld aan een conflict omtrent een wijziging in de
arbeidsvoorwaarden of een door te voeren functiewijziging. Valt die situatie
dan onder art. 6 lid 2 a of b? Strikt genomen zou men het recht moeten toepassen
van het land waar de werknemer gewoonlijk werkt op het moment dat het conflict
ontstaat (art. 6 lid 2 a). Afhankelijk van het tijdstip van overplaatsing en het
tijdstip waarop het conflict ontstaat is ofwel het recht van land X of Y van toepas-

sing. Deze opvatting stemt niet overeen met de gedachte achter art. 4 van het
Verdrag, waarin het van toepassing zijnde recht wordt bepaald op het moment
van het sluiten van de overeenkomst227 maar w81 met de in het verdrag neergeleg-

de gedachte dat voorrang wordt gegeven aan het land waar de werknemer zijn
arbeid gewoonlijk uitoefent. Ook wanneer men gebruik maakt van art. 6 lid 2
b, zou men mogelijkerwijs tot dezelfde conclusie kunnen komen; toepassing

227 Rapport Guiliano en Lagarde. p. 20.
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van de lex loci laboris aangezien uit het geheel der omstandigheden kan worden

afgeleid dat de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met dat land. 22X

5.4.3 De vestiging

In het geval dat de werknemer zijn arbeid gewoonlijk niet in hetzelfde land

verricht, maar bijvoorbeeld continu heen en weer pendelt tussen twee of meer
verschillende landen of zijn arbeid (achtereenvolgens) in verschillende landen

verricht, zonder dat gezegd kan worden dat hij in een van deze landen gewoonlijk
zijn arbeid verricht, dan geldt subsidiair het recht van het land waar de vestiging
van de werkgever zich bevindt229 die de werknemer in dienst heeft genomen

(art. 6 lid 2 sub b). Voor de toepassing van art. 6 lid 2 sub b EVO kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan een chauffeur in het beroepsgoederenvervoer of een
Nederlandse marketing manager die in dienst van een Engelse onderneming
werkzaamheden verricht die het gebied van de gehele Benelux bestrijken,
technische experts op het terrein van stedelijke ontwikkeling die op steeds

wisselendeprojecten in ontwikkelingslanden worden ingezetofonderhoudsperso-
neel in dienst van een internationaal concern. Aanknoping bij de vestiging brengt
voor bedrijfstakken of functies waarbij de arbeid niet gewoonlijk in 66n land
wordt verricht het risico met zich mee dat de werkgever zich bewust in een land
met minder goede arbeidsvoorwaarden vestigt. Dit risico kan deels worden
ondervangen door art. 6 lid 2 sub b tweede zinsnede toe te passen, wanneer blijkt
dat de vestiging in een bepaald land enkel tot doel heeft om de werknemers aan
een minder gunstig arbeidsvoorwaardenregime te onderwerpen maar waarbij
voor het overige kan worden vastgesteld dat de arbeidsrelaties nauwer verbonden
zijn met het recht van een ander land.230

Art. 61id 2 sub b kan worden beschouwd als een noodvoorziening die alleen

mag worden toegepast wanneer het niet mogelijk is om 66n plaats waar de arbeid
gewoonlijk wordt verricht aan te wijzen. Aanknoping bij de steeds wisselende
plaats van de arbeidsverrichting zou in een dergelijk geval te vaak tot een
wijziging in het toepasselijke recht leiden. Door aan te knopen bij het recht van

de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen, wordt bovendien recht

gedaan aan de continuiteit van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht.

228 C.G.J. Morse, 1992, p. 19.

229      Zie Ktg. Utrecht, 24 december  1992, JAR  1993,  nr. 25: i.c. betrof het een werknemer die na
in Nederland werkzaam te zijn geweest een functie kreeg waarin hij in meerdere landen
werkzaam was (waaronder Nederland en Denemarken). De rechter paste art. 6 lid 2 sub b van
het EVO-verdrag toe en kwam tot de conclusie dat het Deense recht van toepassing was

aangezien de werkgever in Denemarken gevestigd was.
230 A.T.J.M. Jacobs en E.J.M. van Herk, "Sociale aspecten van de Europese liberalisering van

het beroepsgoederenvervoer over de weg", SEW, 1995, nr. 3 . p. 164.
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Wat wordt nu bedoeld met de 'vestiging die de werknemer in dienst heeft
genomen'? Is dit de feitelijke zetel van de organisatie of de statutaire zetel voor
zover deze niet samenvallen?23' Is een vertegenwoordigende agent of een filiaal
al voldoende, of moet de organisatie volgens plaatselijk recht een onderneming
zijn? Aangenomen mag worden dat het hier niet noodzakelijkerwijs een
organisatie met rechtspersoonlijkheid betreft, maar dat het ook om een kantoor
of filiaal van de werkgever kan gaan.32 Daarbij is wel vereist dat er een zekere
mate van permanente aanwezigheid of vertegenwoordiging in het land van
vestiging bestaat. Een arbeidsovereenkomst die met een vertegenwoordiger van
de werkgever wegens het ontbreken van lokale kantoorfaciliteiten in een hotel
in een bepaald land wordt afgesloten, valt wegens het ontbreken van een lokale
vestiging niet onder art. 6 lid 2 sub b. Zou de arbeidsovereenkomst met dezelfde
vertegenwoordiger daarentegen zijn afgesloten in een ter plekke gevestigd filiaal,
dan zou dit filiaal wel kunnen worden beschouwd als een vestiging in de zin
van art. 6 lid 2 sub b.

Het'in dienst nemen' van de werknemer kan feitelijk of normatief worden
opgevat. Feitelijk, in de zin van toetreding tot de organisatie.233 Normatief in
die zin dat de vestiging de plaats representeert waar de arbeidsovereenkomst
is afgesloten (lex loci contractus).234 De feitelijke opvatting verdient hier echter
de voorkeur, gelet op het feit dat de bescherming van de werknemer aan art.
6 EVO ten grondslag heeft gelegen. Een normatieve opvatting met betrekking
tot de vestiging die de werknemer in dienst heeft genomen zou tot misbruik
kunnen leiden. De keuze voor een bepaalde plaats met de bedoeling de
arbeidsovereenkomst aldaar af te sluiten zou een indirecte rechtskeuze tot stand
kunnen brengen, met andere woorden: het van toepassing zijnde recht kan op
deze wijze worden beinvloed zonder dat de bescherming van art. 6 lid 1 EVO
hierop van toepassing is. Bovendien komt het vaak voor dat de arbeidsovereenk-
omst wordt uit onderhandeld en afgesloten op het hoofdkantoor, doch met geen
enkele andere intentie dan de werknemer in dienst te laten treden bij een van
de werkmaatschappijen. Het hoofdkantoor heeft dan enkel de rol van vertegen-
woordiging ten behoeve van de gelieerde werkmaatschappijen. Dit leidt tot de
conclusie dat de feitelijke opvatting omtrent de vestiging die de werknemer in
dienst heeft genomen de voorkeur verdient. 235

231 In Nederland hanteert men ten aanzien van het arbeidsrecht de opvatting dat de feitelijke (reele)
zetel als vestigingsplaats van de werkgever bepalend is. Zie ook TK 1988-1989, 21059 (1365),
nr. 3, p. 16: het land dat doorgaans in de arbeidsovereenkomst is vermeld.

232    Vgl. art. 5 sub i EEX/EVEX. Vgl. Ook: art. 4 lid 2 EVO.
233 F. Gamillscheg, 1983, p. 334.

234   M. Hickl, NZA. Beil. 1/1987, p. 13
235    A. Junker, 1992, p. 185, J. Kropholler, 1990, par. 40 1, p. 259, F. Gamillscheg, 1983, p. 334.
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236Aan de (contractuele) standplaats     van de werknemer wordt (anders dan
in het Nederlandse commune internationaal privaatrecht het geval was) in het
Verdrag echter geen betekenis toegekend voorzover de arbeid gewoonlijk niet
aldaar wordt vet'richt; in een dergelijk geval wordt direct aangesloten bij de vesti-

gingsplaats van de werkgever.

5.4.4 Nauwste verbinding

De toepassing van de artikelen 6 lid 2 a en b eerste zinsnede vindt, gelet op de
redactie van art. 6 lid 2 sub b, plaats onder het voorbehoud dat de arbeidsover-
eenkomst geen nauwere verbinding heeft met een ander rechtssysteem. Blijkt
uit het geheel der omstandigheden echter dat de arbeidsovereenkomst nauwer
verbonden is met een ander land, dan worden de primaire en subsidiaire ver-

wijzingsregels en de daaruit volgende rechtssystemen opzij geschoven ten faveure
van het recht van dat andere land. In navolging van art. 4 van het verdrag wordt
ook hier de mogelijkheid geopend om af te wijken van de leer van de karakteris-
tieke prestatie zoals deze in art. 6 lid 2 sub a zijn neerslag heeft gekregen. 237

Ofschoon het, mede met het oog op de rechtszekerheid, de voorkeur
verdient om art. 6 lid 2 a en b toe te passen, kan de rechtszekerheid ten bate van
de rechtvaardigheid opzij worden gezet door voor een ander rechtssysteem te
kiezen wanneer dit gelet op de feiten en omstandigheden 'passender

,238
is. Uit

de tekst van het artikel zelf blijkt niet wanneer zich de beschreven situatie
voordoet.  Wel  moet er sprake  zijn van 'omstandigheden', wat duidt op een
meervoud.

Uit de opbouw van het artikel en de term 'tenzij' moge blijken dat de in
art. 61id 21aatste zinsnede bedoelde regeling als een 'sluitpost' c.q. uitzondering
moet worden beschouwd. Tenslotte dekken art. 6 lid 2 a en b eerste zinsnede
alle voorkomende gevallen in principe af. Art. 6 lid 2 b tweede zinsnede moet
dan ook worden gereserveerd voor die gevallen waarbij de verwijzing naar het

236   Vgl. E. Nunes, 1999, p. 330.
237      Dit in afwijking van het EEX/EVEX. waarin nu juist sterk wordt aangeknoopt  bij de leer van

de karal<teristieke prestatie ( Ivenel/Schwab), zie hoofdstuk 2, par. 3.7.1.
238 Zie bijvoorbeeld Rb. Alkmaar, 30 maart 1989, N./ 1993,703, m.n. JCS waarin de rechter de

toepassing van het recht van de viaggenstaat afwees. De rechter anticipeert in zijn uitspraak
op het EVO-verdrag en stelt dat de overeenkomst in beginsel wordt beheerst door het land waar
de werknemer ter uitvoering van zijn overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht art. 6 lid
2 EVO. Indien zo'n land niet valt aan te wijzen wordt de overeenkomst beheerst door het recht
van het land waar de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft gekomen. Toepassing
van het recht van de vlaggenstaat acht de rechtbank i.c. minder juist omdat " de aanknoping
bij toepassing van dit criterium afhankelijk wordt van een omstandigheid die veelal los staat
van de werkelijke verhouding tussen partijen en derhalve geen uitdrukking geeft aan de
rechtssfeer waartoe de arbeidsverhouding, alle oinstandigheden in aanmerking genomen, geacht
wordt te behoren". Volgens Schultsz staat deze uitspraak op zichzelf. Zie ook: M.V. Polak,
1988, p. 77 en Audit,, 1991, p. 645.
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recht van de plaats van de arbeid c.q. het recht van de vestiging niet leidt tot
het meest 'passende' rechtssysteem. Te denken valt bijvoorbeeld aan een
Nederlandse werknemer die voor een Nederlandse onderneming net over de
Belgische grens werkzaam is en zijn salaris in Nederlandse guldens krijgt
uitgekeerd.

Factoren die bij de 'overstap' naar art. 6 lid 2 sub b laatste zin een rol
kunnen spelen zijn bijvoorbeeld nationaliteit van de betrokken partijen, de woon-
c.q. vestigingsplaats van de betrokken partijen, de plaats waar de arbeidsover-
eenkomst tot stand is gekomen, de vestigingsplaats van het hoofdkantoor van
de organisatie die de werknemer in dienst heeft genomen, het recht dat van
toepassing is tussen de werkgever en zijn andere werknemers, de taal waarin
de arbeidsovereenkomst is opgesteld, de valuta waarin het salaris wordt
uitbetaald, de aanwijzing van een bepaald forum, de toepassing van de sociale
zekerheidswetgeving van een bepaald land23: etc.

De kans dat van de primaire of subsidiaire verwijzingsregel wordt afgewe-
ken, neemt toe naarmate meer van de genoemde factoren naar het rechtssysteem
van een ander land verwijzen. Op deze wijze geeft het Verdrag ruimte aan de
concrete omstandigheden van het geval. Deze opvatting past binnen de geest
van het Verdrag waar, bij afwezigheid van rechtskeuze, de nauwste verbonden-
heid doorslaggevend is.24'Het is echter niet de bedoeling dat de exceptieclausule
wordt gebruikt teneinde een rechtsstelsel toe te passen dat qua inhoud of resultaat

gunstiger is gelet op het concrete geval.
Uit de recente rechtspraak is inmiddels gebleken dat de Nederlandse rechter

terughoudend is met het honoreren van een exceptieclausule.
241

5.5 Beperking van de partijautonomie bij arbeidsovereenkomsten

5.5.1 Art. 3 lid 3 EVO

Zoals eerder aangegeven zijn partijen bij een arbeidsovereenkomst bevoegd tot
het  doen  van een rechtskeuze  Cart.  3  lid  1 )242  met dien verstande  dat  deze

239 Zie bijvoorbeeld Sayers vs. International Drilling Co. 1971,1 WLR 1176 (CA), BAG 28 april
1989, AP nr. 28 (Olau Line (U.K.) Ltd.).

240    Vergelijk art. 4 lid I EVO-Verdrag.
241 Pres. Rb. Zutphen, 21 juli 1992, KG 1992, nr. 274, NIPR, 1993, nr 410; Hof 's-Hertogenbosch,

16 juli 1990, NIPR 1991, nr. 143, Rb. Zutphen, 3 februari 1993, NIPR 1995, nr. 389; Ktg.
Schiedam  12 oktober 1993, NIPR 1994, nr. 438. De clausule ex art. 6 lid 2 sub b EVO werd
niet toegepast in de volgende situaties:  Rb. Zutphen, 3 december 1992, NIPR 1993, nr. 143

en  Ktg.  Utrecht 24  december 1992, NIPR 1993, nr. 287.

242 Zij bijvoorbeeld Ktg. Arnhem, 14 september  1992, JAR,  1992, nr. 93.
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rechtskeuzebevoegdheid kan worden beperkt als gevolg van de artikelen 3243  

6 en 7. De beperkingen neergelegd in de artt. 3 en 7 omvatten een algemene

beperking. De beperking in art. 6 is van bijzondere aard.
De eerste beperking van de partijautonomie die uit art. 3 lid 3 van het

verdrag voortvloeit luidt: "De keuze van een buitenlands recht, al dan niet
gepaard gaande met de aanwijzing van een buitenlandse rechter, laat, wanneer
alle overige elementen van het geval op het tijdstip van de keuze met een enkel
land zijn verbonden, onverlet de bepalingen waarvan volgens het recht van dat
land niet bij overeenkomst mag worden afgeweken, hierna dwingende bepalingen
te noemen".

In de redactie van art. 3 lid 3 wordt de term 'dwingende bepaling'

gehanteerd. Art. 3 lid 3 omschrijft het begrip als bepalingen waarvan niet bij
overeenkomst mag worden afgeweken.244 Daarbij kan voor wat het Nederlandse

recht betreft, bijvoorbeeld gedacht worden aan de ontslagbepalingen.245 De term
omvat niet alleen geschreven (gecodificeerd), maar ook ongeschreven wet- en
regelgeving, want ook een land zoals het Verenigd Koninkrijk waar veel
regelgeving niet gecodificeerd is, heeft het EVO-verdrag geratificeerd.

Op grond van de definitie die art. 3 lid 3 laatste zinsnede geeft met
betrekking tot het begrip 'dwingende bepalingen'246 kan voor wat het Nederlandse

recht247 betreft worden geconcludeerd dat bepalingen van 34, semi-dwingend

en aanvullend recht248, hier niet als "dwingende bepaling" kunnen worden

aangemerkt.

5.5.2 Art. 6 lid 1 EVO

Art. 6 lid 1 stelt voorts dat de rechtskeuze ex art. 3 lid 1  er niet toe kan leiden
dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de
dwingende bepalingen van het (objectieve) recht dat van toepassing zou zijn
geweest wanneer geen rechtskeuze zou zijn gemaakt (art. 6 lid 2 EVO).

243 Art. 7 EVO vormt een beperking op art. 3 EVO in die zin dat het daar gaat om dwingende regels

van de lex forum terwijl het in art. 3 lid 3 EVO gaat om dwingende regels van de lex causae.

244   Vgl. HR 13 mei 1966, NJ 1967,3 (AInati)
245    Zie ook (voomitlopend op de totstandkoming van het EVO-verdrag) Rb. Maastricht, 7 maart

1996, NLPR 1996, 240, waarin de opzegtermijnen als dwingende bepalingen worden aangemerkt.
246   Soms is er bijvoorbeeld een kwalificatieperiode vereist voordat de dwingendheid van een

bepaling relevant is.
247 Zie voorts A.A. van Hoek, 2000, par. 2.2.
248   Kropholler is van mening dat het bepalingen betreft die uit het individuele arbeidsrecht

voortvloeien (1990, p. 412). Anders: Chr. Von Bar die van mening is dat het om regets gaat
die de werknemer in zijn hoedanigheid van werknemer beschermen. Die bepalingen hoeven
dan niet noodzakelijkerwijs uit het individuele arbeidsrecht voort te vloeien maar het kunnen
ook bepalingen met betrekking tot medezeggenschap, geluke behandeling, jongeren, vrouwen
etc. zijn (1991, nr. 448).
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Giuliano en Lagarde zijn in hun rapport van mening dat onder 'beschermen-
de dwingende bepalingen' niet alleen bepalingen vallen die de arbeidsovereenk-
omst in eigenlijke zin betreffen, doch ook bepalingen betreffende gezondheid
en veiligheid van werknemers, welke in bepaalde lidstaten als publiekrechtelijk
worden beschouwd.249 Erg logisch is de gekozen omschrijving evenwel niet.
Door ook bepalingen die niet de arbeidsovereenkomst in enge zin betreffen onder
deze omschrijving te scharen creeert men een situatie waarbij werknemers die
bijvoorbeeld in Nederland werkzaam zijn en wiens arbeidsovereenkomst door
buitenlands recht wordt beheerst, buiten de toepassing van de Nederlandse
veiligheidsvoorschriften vallen. Is het Nederlandse recht wel van toepassing
maar wordt gekozen voor een buitenlands rechtssysteem dan prevaleert het
buitenlandse rechtssysteem wanneer de daarin opgenomen bepalingen gunstiger
zijn voor de werknemer. Het zou daarom beter zijn om deze bepalingen te
plaatsen onder de 'reikwijdte' van art. 7 van het verdrag. Onder art. 7 kan ook
gevolg worden toegekend aan de dwingende bepalingen van het recht van een
ander land waarmee het geval nauw verbonden is, indien en voorzover deze
bepalingen volgens het recht van dat land van toepassing zijn en aan de
dwingende bepalingen van het land van de rechter voorzover zij het geval
dwingend beheersen.250 Daarbij moet worden benadrukt dat de rechter de vrijheid
heeft deze bepalingen al dan niet toe te passen (art. 7 lid 1 EVO).

Onduidelijk is of art. 6 lid  1 EVO uitsluitend betrekking heeft op wettelijke
bepalingen dan wel tevens verplichtingen omvat die voorvloeien uitjurispruden-
tie, cao's25' en bedrijfsreglementen. Aangezien art. 6 verwijst naar 'het
arbeidsrecht' mag worden aangenomen dat de beschermende dwingende
bepalingen zich niet enkel beperken tot wetsbepalingen.

252

Aangezien art. 6 lid  1 primair verwijst naar het materiele arbeidsrecht van een
bepaalde staat, doet zich de vraag voor of binnen het kader van art. 6, ook gevolg
moet worden toegekend aan de dwingende beschermende bepalingen van het
verbintenissenrecht, het procesrecht en het internationale arbeidsrecht. Naar
mijn mening dient ook gevolg te worden gegeven aan deze laatste bepalingen
voorzover ze van belang zijn voor, direct doorwerken dan wei direct van invloed
zijn op de tussen de individuele werkgever en individuele werknemer bestaande

249 Rapport Giuliano en Lagarde, p. 239.
250 M.V. Polak, 1988, p. 100.
251 De werknemer heeft volgens het toelichtende rapport weI recht op de bescherming uit hoofde

van een collectieve arbeidsovereenkomst die dwingend van toepassing is op de individuele
arbeidsovereenkomst volgens art. 6 lid 2, ongeacht de rechtskeuze die men bij de individuele
arbeidsovereenkomst heeft gemaakt. Het betreft dan uiteraard alleen de bepalingen die een
hogere mate van bescherming bieden. Rapport Guiliano en Lagarde, p. 25.

252 J. Kropholler, 1990, § 52 V.
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arbeidsovereenkomst. Er kan dus ook sprake zijn van een beschermende

dwingende bepaling wanneer deze niet uitsluitend de bescherming van de
individuele werknemer op het oog heeft. Een voorbeeld kan worden ontleend

aan art. 7:686 BW, ontbinding wegens een tekortkoming in de nakoming. Kiest

de werknemer voor een ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst op grond van
art. 7:686 BW dan dient dit te gebeuren door middel van een dagvaardingsproce-

dure hetgeen de werknemer de mogelijkheid biedt tot hoger beroep en cassatie.

Overigens is in deze situatie wei vereist dat er sprake is van "Gleichlauf'. Een
ander voorbeeld betreft de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met

wederzijds goedvinden. Een dergelijke beeindiging kan door de werknemer

worden vernietigd wanneer deze plaats vond onder bedreiging, bedrog, misbruik

van omstandigheden of dwaling (art. 3:44 resp. art. 6:228 BW)
Door de beschermende dwingende bepalingen van het objectieve recht

van toepassing te verklaren zodra deze gunstiger zijn dan de bepalingen uit het

gekozen recht wordt de indruk gewekt dat de beschermende dwingende

bepalingen van het objectieve recht de minimale normen vertegenwoordigen
waaraan de bescherming van de grensoverschrijdende werknemer moet voldoen.

Dit beeld is echter onjuist. De doelstelling van art. 6 lid l EVO is niet om de
werknemer arbeidsrechtelijke minimumnormen te garanderen. Per slot van
rekening wordt bij tijdelijke uitzending het oorspronkelijk van toepassing zijnde

recht gehandhaafd alsmede de daarin opgenomen minimumnormen, zelfs

wanneer deze arbeidsvoorwaarden minder gunstig zijn dan vergelijkbare
253arbeidsvoorwaarden in het land van tewerkstelling.  Art. 6 lid 1 is enkel

ingevoerd ter voorkoming van een situatie waarbij willens en wetens een

rechtskeuze wordt gemaakt die de positie van de werknemer ondermijnt.
Het gevolg is dat een rechtskeuze vooral in het voordeel van de werknemer

werkt. De toepassing van art. 6 lid 1 EVO leidt er immers toe dat de werknemer

wordt behoed voor ontduiking van dwingende beschermende bepalingen van
het objectief toepasselijke recht door de werkgever. Afhankelijk van de gebezigde

opvatting rond de afweging van de beide betrokken rechtssystemen -zie hierna

par. 5.5.5- kan de werknemer meer of minder voordeel aan de rechtskeuze

ontlenen.
De invoering van art. 6 lid  1  EVO is begrijpelijk met het oog op de positie

van de werknemer, doch doet afbreuk aan de essentie van het verdrag:
partijautonomie en rechtszekerheid.154 Vanuit het oogpunt van de werkgever

253 Zie voorts par. 6 van dit hoofdstuk waarin de Detacheringsrichtlijn wordt besproken die tot
gevolg heeft dat dit principe wordt doorkruist.

254 Smith en Cromack, 1993. p. 2.
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bekeken is het wellicht minder interessant om een rechtskeuze te maken255 (zie
ook par. 5.2.1.7. rechtskeuze in de praktijk).

Ofschoon art. 6 lid  1 niet tot gevolg heeft dat de gehele overeenkomst aan
een ander rechtsstelsel wordt onderworpen, vormt het artikel wel een belangrijke
beperking van de partijautonomie aangezien juist arbeidsovereenkomsten voor
een belangrijk deel middels dwingend recht worden gereguleerd.

De regeling in het EVO-verdrag stemt in grote lijnen overeen met de
regeling zoals de Hoge Raad deze in het Mackay-II-arrest formuleerde.
Tegelijkertijd vormt de in art. 6 van het verdrag opgenomen regeling een
beperking van de in het Mackay-II-arrest neergelegde lijn omdat het gekozen
recht er niet toe kan leiden dat de dwingende bepalingen van het objectief
toepasselijke recht buiten werking worden gesteld. Een puur conflictenrechtelijke
rechtskeuze zoals het Nederlandse recht dit v66r de totstandkoming van het EVO-
verdrag kende, is dus niet mogelijk.256

5.5.3 Art. 7 EVO

Art. 7 heeft betrekking op regels van bijzonder dwingend recht. Onder
omstandigheden kan het aangewezen recht doorkruist worden door regels van
het rechtsstelsel van de rechter (art. 7 lid 2)257 of regels afkomstig uit een andere
rechtsstelse1258 waarmee het geval nauw verbonden is indien en voorzover de
bepalingen volgens het recht van het laatstgenoemde land van toepassing zijn259,

ongeacht het recht dat de overeenkomst beheerst (art. 7 lid  1).26  Art. 7 lid  1
ziet tot op derde-lands voorrangsregels; art. 7 lid 2 heeft betrekking op eerste-
lands (forale) voorrangsregels. Het gaat daarbij om bepalingen die iedere staat
mede in het algemeen belang uitvaardigt. Onder bepalingen vallen naast de
bepalingen met een gemeenschapsbeschermende functie, ook bepalingen die
de regulering van de arbeidsverrichting binnen een bepaald territoir op het oog
hebben.261 Art. 7 vormt daarmee niet alleen een restrictie op de partij-autonomie
(art.  3  lid  1), maar ook op het objectief toepasselijke recht   (art. 6 lid 2).

255    Gamillscheg, 1987, p. 106.
256      L. Strikwerda,  1997, nrs. 40 en 81. Vgl. Ook de conclusie van de A.G. Bij HR 18 januari  1991,

N./1991,296, NIPR 1991, nr. 121 (Sanchez Martinez).
257    Bijvoorbeeld de Wet Minimumloon Minimumvakantietoeslag (art. 4) en de artikelen 7:612,

7:631,7:632,7:633 BW en art. 6 BBA.
258 Dat kunnen ook rechisstelsels van een niet EVO-lidstaat zijn.
259        Art.  7 lid  1 is gebaseerd op het Alnati-arrest (HR  13 mei  1966, NJ  1967,  3) met dien verstande

dat de rechter niet langer rekening moet houden met derdelands-voorrangsregels, doch rekening
'mag'  houden met derdelands-voorrangsregels. Zie ook HR 12 januari  1979, NJ  1980, 526,
m.n. JCS.

260 Bij tegenstrijdigheden tussen de lex fori en dwingende bepalingen afkomstig uit het derde-land,
prevaleren de dwingende bepalingen van de lex fori (art. 16 EVO).

261 Verbintenissenrecht, art. 6 EVO, aant. 3.2.
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De voorwaarden waaronder art. 7 kan worden toegepast zijn 3-ledig.

Allereerst dienen de dwingendrechtelijke regels deel uit te maken van het recht

van het land waarmee de overeenkomst nauw verbonden is. Onduidelijk is echter

wanneer er sprake is van een dergelijke nauwe verbondenheid. Vervolgens dienen

de regels onder het recht van dat land te worden toegepast ongeacht het recht

dat de overeenkomst beheerst m.a.w. de reikwijdte van art. 7 wordt bepaald door
het nationale recht. Met betrekking tot de vraag of de dwingendrechtelijke regels
inderdaad moeten worden toegepast, zal tevens worden gelet op de aard, doel-
stelling en gevolgen van de toepassing. Deze laatste vraag is voornamelijk aan

de rechter voorbehouden nu de meeste regels niet zelf zullen aangeven of zij

van toepassing zijn op internationale, grensoverschrijdende overeenkomsten.

Art. 7 plaatst ons dan ook voor het probleem dat vooraf niet altijd duidelijk is
welke regels hetzij van de forumstaat, hetzij van een derde-staat z6 belangrijk
zijn dat zij moeten worden toegepast ongeacht het op de arbeidsovereenkomst

toepasselijke rechtssysteem. Het mag duidelijk zijn dat niet alle publiekrechtelijke
normen die van belang zijn voor de regulering van nationale gevallen, tevens

op internationaal vlak toepassing behoeven. 262

Aan de lidstaten is de mogelijkheid geboden om ten aanzien van art. 7 lid

1 een voorbehoud te maken.263 Een aantal landen hebben daadwerkelijk van

deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Deze mogelijkheid werd geboden omdat

een aantal landen bang waren dat de toepassing van art. 7 lid 1 EVO tot
onzekerheden zou leiden. Bij de bespreking van de Detacheringsrichtlijn zullen

we zien dat dit voorbehoud de naleving van de richtlijn in de weg kan staan

(zie par. 6.5).

5.5.4 Verhouding art. 6 lid 1 en art. 7 EVO

Art. 6 lid  l  EVO legt zich toe op de beperking van het gekozen recht door onder

omstandigheden voorrang te verlenen aan de dwingende bepalingen van de lex
causae. In art. 7 gaat het zowel om voorrangsregels van de lex fori (art. 7 lid
1) als voorrangsregels van derde-landen (art. 7 lid 2). Het beschermingsbeginsel
speelt met betrekking tot dit artikel geen rol.264 Een gemeenschappelijk kenmerk
van art. 6 lid 1 en art. 7 is dat zij keuzebestendig zijn; bepalingen uit de lex

262    R. van Rooij en M.V. Polak, 1987, p. 129.
263 De mogelijkheid tor het maken van een voorbehoud is opgenomen in  art. 22 lid 1 a. Deze optie

is enigszins bevreemdend nu in art. 7 slechts wordt uitgegaan van de bevoegdheid om gevolg
toe te kennen aan dwingendrechtelijke bepalingen, niet de verplichting. Desondanks hebben

Duitsland, Luxemburg, Ierland en het Verenigd Koninkrijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om een voorbehoud ten aanzien van dit artikel te maken.

264   Anders: F.J.L. Pennings, 1996, p. 22.
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causae, de lex fori, en derdelanden kunnen zich onder omstandigheden tegen
het door partijen gekozen rechtsstelsel in doorzetten.

Hoe verhoudt de voorrangsregel ex art. 7 zich nu tot art. 6 lid 1? Vormen
de artikelen een aanvulling op elkaar of derogeert art. 6 lid 1 aan de algemene
regel van art. 7? De achtergrond van art. 6 lid 1 is gelegen in de wens de
werknemer te beschermen tegen uitsluiting van de dwingende arbeidsbescher-
mende bepalingen van het objectief toepasselijke recht als gevolg van een
rechtskeuze. De dwingendrechtelijke regel ex. Art. 6 lid 1 kan derhalve worden
beschouwd als een voorrangsregel die geent is op het beschermingsbeginsel.

265

Op basis daarvan mag worden aangenomen dat art. 7 in dit kader geen verdere
rol meer speelt nu het beschermingsprincipe specifiek gestalte heeft gekregen
in art. 6 lid 1. Voorzover het regels betreft die niet direct de bescherming van
de werknemer op het oog hebben, maar bijvoorbeeld strekken ter behartiging
van publieke belangen, kan men derhalve een beroep blijven doen op de
algemene bepaling neergelegd in art. 7 EVO-Verdrag;266 toepassing van art. 7
is immers niet noodzakelijkerwijs gerelateerd aan de arbeidsovereenkomst.
Daarnaast moet in aanmerking worden genomen dat ten aanzien van art. 7 lid
1 door de lid-staten een voorbehoud kan worden gemaakt (zie par. 5.5.3).
Wanneer veel dwingende arbeidsrechtelijke bepalingen onder de werkingssfeer
van art. 7 zouden worden gebracht, dan zou dit weI eens nadelig voor de
werknemerkunnen uitpakken aangezien hetgunstigheidsprincipe (ziepar. 5.5.5)
hier geen rol speelt. Bovendien hebben de regels bedoeld in art. 6 een bredere
betekenis. AUe relevante bepalingen met betrekking tot werknemersbescherming
moeten worden toegepast, ongeacht de rechtskeuze door partijen, tenzij er in
de bepalingen zelf een beperking van de toepasbaarheid is opgenomen. Bij art.
6 lid 1 gaat het om dwingende bepalingen die in het bijzonder de bescherming
van de (positie van de) werknemer op het oog hebben. Het betreft dan niet enkel
voorschriften met betrekking tot ontslagbescherming, vakantie, verlof, de door
de werkgever in acht te nemen proeftijd, het concurrentiebeding, de informatie-
plicht van de werkgever e.d., maar tevens bepalingen met betrekking tot
maximale arbeidstijden en minimale rusttijden, beschermende bepalingen met
betrekking tot bepaalde categoriean werknemers, discriminatieverboden,
minimumlonen, beschermende bepalingen in algemeen verbindend verklaarde
cao'S267 etc.. Bepalingen omtrent geheimhoudingsverplichtingen, het directiere-
glement of andere voorschriften afkomstig van de werkgever met betrekking
tot de goede orde binnen de ondememing, de opzegtermijnen door de werknemer
in acht te nemen, bepalingen met het karakter "geen arbeid, geen loon", de

265 L. Strikwerda,  1997, nrs. 40 en 8 1.

266 L.  Strikwerda,   1997,  nr.   175.

267 R. Birk, 1989, p. 206.
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beperkingen op het stakingsrecht e.d. hebben in beginsel niet de bescherming
van de werknemer op het oog en zullen derhalve niet als dwingende beschermen-

de bepalingen volgens art. 6 lid  1 kunnen worden aangemerkt. Dit betekent niet
dat deze bepalingen op intemationaal vlak iedere toepassing ontberen. Zij kunnen

-vooropgesteld dat het gaat om dwingende bepalingen- via art. 7 worden

toegepast met dien verstande dat er dan in principe geen plaats is voor een

afweging in het kader van het beschermingsbeginsel. Een voorbeeld van een
dergelijke dwingendrechtelijke regeling zou art. 6 BBA268 kunnen zijn. Volgens

de jurisprudentie dient art. 6 BBA te worden toegepast wanneer de Nederiandse

arbeidsmarkt betrokken is.269 Zo deed zich in 1992 bijvoorbeeld een situatie
voor waarin een Nederlandse werkgever zijn werknemer in verband met de
beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst naar Nederland terugriep. De
werknemer werkte in Indonesie maar werd in Nederlandse valuta uitbetaald.

Voordat de werknemer zijn werkzaamheden voor zijn werkgever aanving was

hij in Nederland werkzaam geweest. De werknemer had niet uitdrukkelijk te
kennen gegeven dat hij zich als zelfstandige in Indonesie wilde vestigen. Dit
leidde bij de kantonrechter tot de slotsom dat de betrokkenheid bij de Nederland-

se arbeidsmarkt voldoende aanwezig was om het BBA van toepassing te
verklaren.27(  In een ander geva'271 oordeelde de rechter afwijzend. Het betrof
een werknemer met de Engelse nationaliteit die voor een Nederlandse werkgever
als "Poultry Supervisor" in Libie werkzaam was. Het salaris werd in Nederlandse

guldens uitbetaald. Nadat de werknemer op staande voet ontslagen was, beriep

hij zich op de nietigheid van het ontslag wegens het ontbreken van een
ontslagvergunning. De werkgever voerde echter terecht aan dat het belang van

de Nederlandse arbeidsmarkt niet in het geding was aangezien de werknemer
de Engelse nationaliteit had, hij nimmer in Nederland had gewoond of gewerkt,
hij na zijn ontslag naar Groot-Brittanie was teruggekeerd, hij geen beroep deed

op de Nederlandse sociale zekerheidsvoorzieningen en niet door een Nederlandse

werknemer was vervangen. Aan het gegeven dat partijen Nederlands recht op
de arbeidsovereenkomst van toepassing hadden verklaard werd geen aandacht

geschonken.
Een specifiek vraagstuk vormt de reikwijdte van art. 6 BBA onder vigeur

van het Verdrag. Mijns inziens dient deze bepaling een ruimere toepassing te

268 HR 15 juni 1953, N./ 1953. nr. 613; Ktg. Amsterdam, 24 augustus 1955, NJ 1956, nr. 115;

Mackay I.
269    Zie o.m. Pres. Rb. Breda, 26 augustus 1983, KG 1983, 299; Ktg. Arnhem, 14 september 1992,

JAR 93: Het antwoord op de vraag of het BBA 1945 van toepassing is, is afhankelijk van de
mate van betrokkenheid van de sociaal-economische verhoudingen in Nederland en in het
bijzonder de belangen van de Nederlandse arbeidsinarkt bij de onderhavige arbeidsovereenkomst.

270 Ktg. Arnhem, 14 september 1992. JAR 1992,93.

271 Ktg. Amsterdam 21 augustus 1989. Prg 1989,3154
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krijgen nu het verdrag juist gericht is op de bescherming van de werknemer en
daartoe dwingendrechtelijk regels van toepassing verklaart. Het valt immers
niet te ontkennen dat de oorspronkelijke doelstelling van de preventieve toetsing
een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Had de toetsing in het verleden de arbeids-
marktregulering tot doel, inmiddels vindt toetsing nu hoofdzakelijk plaats in
het kader van werknemersbescherming. Daardoor zou art. 6 BBA niet onder
art. 7 moet vallen, maar onder art. 6 lid  1. Dit betekent voor een in Nederland
werkzame expatriate bijvoorbeeld dat hij op grond van art. 12 EG-verdrag en
art. 1 sub b jo. art. 5 lid 1 sub b AWGB op gelijke voet als de Nederlandse
werknemer, recht heeft op de bescherming ex art. 6 BBA.

Het mag duidelijk zijn dat in een aantal gevallen niet vast staat of een
bepaling specifiek bedoeld is om een werknemer te beschermen, of dat er andere
sociaal-economische belangen in het geding zijn. Het is bij twijfelgevallen
uiteindelijk aan de rechter om uit te maken welke belangen  in het geding zijn
en of toepassing van bepalingen plaats dient te vinden conform art. 6 lid 1  of
art. 7 EVO.272 Dramatisch hoeft dit onderscheid niet te zijn. Ofschoon het
gunstigheidsbeginsel geen rol speelt in het kader van art. 7, voorziet dit artikel
wel in de mogelijkheid voor de rechter om bij de toepassing van dwingende
bepalingen van een derde-land waarmee het geval nauw verbonden is, rekening
te houden met de aard en strekking alsmede de gevolgen die uit het (niet)-
toepassen van de dwingende bepalingen voortvloeien. Het belang van de
werknemer kan in de overweging om een buitenlandse dwingende bepaling al
dan niet toe te passen worden verdisconteerd, doch het belang van de werknemer
zal bij de toepassing van art. 7 niet prevaleren aangezien art. 7 zich richt op
bepalingen met een semi-publiekrechtelijk karakter dan wel op bepalingen met
een gemeenschapsbeschermende functie. Het aantal arbeidsrechtelijke bepalingen
dat op grond van art. 7 zal worden doorgevoerd zal dan ook gering zijn.

273

Rest de vraag of voor de toepassing van een dwingende bepaling vereist
is dat deze al bestond op het moment dat de rechtskeuze werd gemaakt, het
conflict ontstond, of het conflict voor de rechter wordt uitgevochten. Naar mijn
mening is relevant het moment waarop het conflict ontstaat omdat dan rekening
wordt gehouden met de dynamiek binnen het arbeidsrecht.

5.5.5 Gunstigheidprincipe

De toepassing van art. 6 lid 1 heeft tot gevolg dat -ondanks de rechtskeuze- de
dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht van toepassing blijven
wanneer deze gunstiger zijn voor de werknemer dan de bepalingen uit het

272 C.G.J. Morse, 1992, p. 14
273 Verbintenissenrecht, Art. 7 EVO, aant. 5.2.
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gekozen recht. Hantering van het gunstigheidsprincipe creeert een alternatieve274

vorm van aanknoping. Het komt er in feite op neer dat de rechter een keuze moet

maken tussen twee verschillende maar op voet van gelijkheid in aanmerking

komende rechtssystemen. Het doel van art. 6 lid 1  is de begunstiging van een
bepaald materieel resultaat275, namelijk de optimale bescherming van de
werknemer. Daardoor verkrijgen de regels van het objectief toepasselijke recht

het karakter van de ideale minimumnormen. Dit betekent dat er in de praktijk
een afweging moet worden gemaakt tussen de dwingende bepalingen van het

objectieve recht voorzover zij de werknemer beschermen, en de bepalingen van
het gekozen recht ongeacht of deze dwingend of aanvullend zijn.

Het gaat hier uiteindelijk om het resultaat ("mag niet leiden tot..);276 het

gekozen recht mag de werknemer niet in een ongunstigere positie brengen dan
hij zou hebben gehad wanneer de dwingende regels van het objectieve recht
zouden zijn toegepast.

Het vergelijken en afwegen van twee verschillende rechtssystemen op het

aspect gunstigheid is geen eenvoudige klus en roept een aantal vragen op. Wat
wordt precies onder de term 'dwingende bepalingen' van art. 6 lid 1 verstaan?
Wanneer is er sprake van een 'beschermende' dwingende bepaling en op welke

wijze kan deze bepaling worden afgezet resp. vergeleken met een beschermende

bepaling uit het gekozen recht? Is het aan de rechter of aan de werknemer om
te bepalen welk recht als het meest gunstig uit de bus komt? In hoeverre mogen
de voor- en nadelen van de verschillende systemen een rol spelen bij de afweging
wat gunstig dan wel minder gunstig is, gelet op het feit dat de afzonderlijke
bepalingen deel uitmaken van een samenhangend en uitgebalanceerd (rechts)-
systeenn?

Het verdrag geeft geen uitsluitsel over de vraag of de dwingende bescher-
mende bepalingen uit het objectieve recht steeds van toepassing zijn, ook als

zij de werknemer minder bescherming bieden dan de bepalingen volgens het
gekozen recht. Het Verdrag lijkt gebaseerd te zijn op de veronderstelling dat
het objectieve recht gunstiger is voor de werknemer dan voor de werkgever.
Stel dat het gekozen recht minder bescherming biedt aan de werknemer dan de
dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing zou zijn bij een gebrek

aan rechtskeuze, bijvoorbeeld doordat het objectief toepasselijke rechtssysteem
een langere opzegtermijn hanteert. Het verdrag is duidelijk: de gunstigere bepalin-

gen van het objectieve recht prevaleren dan (art. 6 lid  1). Stel dat het gekozen
recht mddr bescherming biedt aan de werknemer dan de dwingende bepalingen

274 Van alternatieve aanknoping is sprake wanneer de rechter aan de hand van het materieetrechtelij-
ke resultaat van twee of meer rechtsstelsels die gelijkwaardig zijn een keuze moet maken.

275   J. Kropholler, Internationales Privatrecht, Tubingen, 1997, § 20 Il.
276 A. Junker, 1992, p. 258.
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van het recht dat van toepassing zou zijn bij gebreke aan rechtskeuze door par-
tijen, bijvoorbeeld doordat het objectief toepasselijke recht een kortere
opzegtermijn hanteert. Moeten de dwingende regels van het objectief toepas-
selijke recht dan nog steeds toegepast worden, ofschoon ze minder gunstig zijn
dan de bepalingen uit het gekozen recht? De tekst van art. 6 lid  1, de verdragsge-
schiedenis en de aan het Verdrag ten grondslag liggende opvatting dat de
zwakkere partij bij een overeenkomst bijzondere bescherming dient te worden
verleend, lijken er eerder op te wijzen dat de bepalingen uit het objectief
toepasselijke recht alleen door de bepalingen uit het gekozen recht opzij kunnen
worden gezet wanneer zij de werknemer meer bescherming bieden dan de regels
van het gekozen recht.277 Cumulatie dus.27K Deze opvatting lijkt mij juist.
Doelstelling van art. 6 lid  1  is nu juist om de werknemer te behoeden voor een
verslechtering van zijn rechtspositie als gevolg van een rechtskeuze. Aan een
verbetering van de rechtspositie staat het verdrag niet in de weg.119 Deze
stellingname wordt geruggesteund door de hierna te bespreken Detacheringsricht-
lijn waarin eveneens de opvatting wordt gehuldigd dat de minimale beschermende

bepalingen in het ontvangende land, geen beletsel mogen vormen voor de
toepassing van gunstigere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (art. 3 lid
7 Detacheringsrichtlijn). Dat deze opvatting tot een aanzienlijke bevoordeling
van de werknemer kan leiden moge blijken uit het volgende voorbeeld. Stel dat
rechtssysteem X lage minimumlonen kent, maar een hoog aantal vakantiedagen.
Rechtssysteem Y daarentegen biedt weinig vakantie, doch dit wordt gecompen-
seerd door hogere minimumlonen. Toepassing van art. 6 zou dan leiden tot een
situatie waarbij de werknemer met een internationale arbeidsovereenkomst En
een hoog salaris, 6n een groot aantal vakantiedagen zou hebben. Deze
bevoordeling kan op gespannen voet staan met een nationale arbeidssituatie
waarbij de werknemer nimmer in de positie wordt gesteld om profijt te trekken
uit de gelijktijdige gelding van meerdere soortgelijke bepalingen.

280

Maar ook wanneer geen rechtskeuze is gemaakt bestaat de kans dat de
werknemer een grotere mate van bescherming verkrijgt dan hem op basis van
art. 6 lid 2 sub a en b zou toekomen, als gevolg van art. 7 van het Verdrag, dat

277 Rapport Guiliano en Lagarde, p. 25: A. Philip, 1977, p. 260; J. Foyer,  1991, p. 613; Cass. soc.
31  maart 1978, Royal Air Maroc: Rev.  a·it.  Droit international Prive  1978,  m.n. A. Lyon-Caen;
Th. Van Oorschot, 1993; TK, 1988-1989, 21059, (R 1365), nr. 3, p. 15,

278 Afwijzend: L. Strikwerda, die van mening is dat uit het oogpunt van rechtszekerheid en
hanteerbaarheid moet worden vastgehouden aan de toepassing van het objectief dwingende
recht, 1991, p. 511; Vgl. ook art. 7 lid 2 EVO, waarin de mogelijkheid wordt geopend dat de
rechter besluit een in zijn land dwingende bepaling toe te passen die minder gunstig is ongeacht
het van toepassing zijnde recht, Zie voor deze problematiek ook: R. Birk, 1989, p. 206.

279     Zo ook Junker, 1992, p. 266.
280 Forde, "Transnational Employment and Employment Protection", international Litbour Journal.

nr. 7,1978, p. 234.
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de dwingende bepalingen van een derde-land of de lex fori van toepassing kan
verklaren.

Het is overigens niet duidelijk of de rechtsstelsels als geheel dan wel per regeling
tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Ligt de nadruk op de identificatie
en beoordeling van de meest gunstige beschermende bepalingen per rechtsstelsel
of moet worden gekozen voor een rangordening van de betrokken rechtssystemen
in hun totaliteit? Is het aan de werknemer om een keuze te maken voor het
objectieve of het gekozen recht,281

Nog ingewikkelder wordt het indien zich een situatie voordoet waarbij
het gekozen recht en het recht dat van toepassing zou zijn bij gebreke aan rechts-
keuze niet direct met elkaar conflicteren, maar voorzien in verschillende rechten
en rechtsmiddelen. Stel bijvoorbeeld dat de werknemer volgens het gekozen
rechtbij een ontslag herstel van de dienstbetrekking zou kunnen vorderen terwijl
hij volgens het objectief toepasselijke rechtsstelsel een schadevergoeding zou
kunnen eisen. Kan de werknemer dan gebruik maken van beiden rechtsvorderin-

gen met andere woorden, vindt er voor de internationale werknemer een
cumulatie van rechten en rechtsmiddelen plaats? Dit zal niet de bedoeling zijn.
Het is eerder waarschijnlijk dat het meest gunstige recht zal worden toegepast282,

zo dit al kan worden vastgesteld. Art. 6 lid 1   plaatst de rechter dan ook voor
de welhaast onmogelijke taak een afweging te maken tussen de verschillende
materiele rechten voortvloeiende uit de toepassing van verschillende rechts-
stelsels.

283

Een keuze tussen beide rechtsstelsels dient naar mijn mening te worden
afgewezen. Het gegeven dat partijen voor een bepaald rechtssysteem hebben

gekozen impliceert immers al dat hun voorkeur naar dat rechtssysteem uitgaat.
Een pakket-vergelijking die in het voordeel van het objectief toepasselijke recht
uitvalt frustreert de in art. 3 lid 1 neergelegde kern van het EVO-verdrag,
namelijk partij-autonomie, omdat uiteindelijk niet het gekozen doch het objectief
vastgestelde rechtssysteem wordt toegepast. Een pakketvergelijking die in het
voordeel van het gekozen recht uitvalt, frustreert daarentegen het in het verdrag
nagestreefde beschermingsbeginsel zoals dit is neergelegd in art. 6 lid  1. Het
'overall' toepassen van het gekozen recht leidt er immers toe dat voorbij wordt
gegaan aan de beschermende dwingende bepalingen van het objectieve recht.
Bovendien rijst bij de pakketvergelijking de vraag welke maatstaven moeten
worden aangewend om te bepalen welk rechtssysteem als het meest gunstig kan

281 L. Strikwerda, 1991, p. 51; Polak, 1988, p. 97-98.

282 C.G.J. Morse, 1992, p. 14-16, A. Philip, 1977, p. 260.

283 L.  Strikwerda,  1991, p. 510.
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worden aangemerkt. Aangezien er geen criteria zijn aan de hand waarvan kan
worden vastgesteld welk pakket als 'meest gunstig' moet worden beschouwd,
is het ook niet mogelijk om een eventuele keuze gefundeerd te verantwoorden.
Een afweging per element -bijvoorbeeld een vergelijking van de lengte van de
opzegtermijn van rechtssysteem X met die van rechtssysteem Y- dient mijns
inziens eveneens te worden afgewezen. Een dergelijke vergelijking doet afbreuk
aan het gegeven dat het arbeidsrecht een zekere systematiek omvat en daarmee
een zekere afstemming en coOrdinatie. Door slechts elementen tegen elkaar af
te wegen worden de arbeidsrechtelijke bepalingen uit hun verband gerukt.  Het
enkele vergelijken van elementen uit twee verschillende rechtssystemen en de
paarsgewijze beoordeling daarvan op het aspect 'gunstigheid' leidt tot een
cumulatie van de sociale voordelen van twee afzonderlijke rechtssystemen
waardoor -ongewild- een 'supersysteem' ontstaat.284 De achtergrond van art.
6 lid 1 is de werknemer te behouden voor een verslechtering van zijn positie
ten gevolge van de internationalisering van zijn arbeidsovereenkomst. De
expliciete bevoordeling van de werknemer is nimmer de leidraad geweest.

Het verdient daarom de voorkeur om de onderdelen van de beide
arbeidsrechtelijke systemen als vergelijkingspaar te nemen. Het totale pakket
wordt dan als het ware opgedeeld in afzonderlijke 'pakketjes' die met elkaar
samenhangende en op elkaar afgestemde bepalingen omvatten. Een onderdeel
omvat bijvoorbeeld alle bepalingen die betrekking hebben op de betindiging
van de arbeidsovereenkomst, of vakantie en verlof, of het loon en de loonbetaling.
De bepalingen binnen zo'n onderdeel vormen een consistent en samenhangend
geheel, doch de onderdelen zelf hangen niet zo nauw samen dat zij door hetzelfde
rechtssysteem moeten worden beoordeeld. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk
dat wanneer de arbeid in Nederland wordt verricht, de dwingende Nederlandse
ontslagbepalingen van toepassing zijn ofschoon partijen voor de toepassing
van Zweeds recht hebben gekozen. Dit laat de toepassing van de Zweedse
vakantieregeling onverlet.

Verondersteld mag worden dat de onderdelen van het gekozen en het
objectief toepasselijke recht evenwichtig zijn samengesteld. Zo zal een korte
opzegtermijnbijvoorbeeldgecompenseerd worden dooreen hogeschadevergoe-
ding of omgekeerd. Doordat niet de afzonderlijke bepalingen doch de onderdelen
als vergelijkingspaar worden genomen, wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een

284    L. Strikwerda, 1991, p. 510, Volgens Von Bar moet het daarom ook niet zozeer gaan om de
vergelijking welk systeem gunstiger is, maar om de vraag of werknemer en werkgever hadden
kunnen instemmen de voorhanden liggende (gekozen) regeling. Is dat het geval, dan onthoudt
men de werknemer niet de bescherming waar hij volgens de dwingende regels van het objectief
toepasbare recht, recht op zou hebben gehad (Chr. Von Bar, nr. 449).
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hoge schadevergoeding uit het binnen din en hetzelfde systeem wordt
gecombineerd met een lange opzegtermijn uit het gekozen recht. 285

Bij de vraag wat voor de werknemer als het 'meest gunstig' kan worden
beschouwd moet worden afgestemd op objectieve maatstaven. Het gaat er dus
niet om wat de individuele werknemers ieder voor zich als het 'meest gunstig'
bestempelen (subjectieve maatstaf), het gaat erom welk bepaling(en) werknemers
in vergelijkbare omstandigheden als het meest gunstig zouden aanmerken.
Aangezien het gaat om een 'geobjectiveerd gunstigheidsbegrip' zal de knoop
uiteindelijk door de rechter moeten worden doorgehakt.

5.6 Openbare orde

In art. 16 van het EVO-verdrag wordt het voorbehoud van de openbare orde
geregeld. De openbare orde mag alleen worden ingeroepen wanneer de toepassing
van een bepaald voorschrift van het door het verdrag aangewezen recht in het
concrete geval onverenigbaar is met de openbare orde van het land van de rechter.
Het is dus niet uitgesloten dat een ander rechtssysteem dat in abstracto als
onverenigbaar met de openbare orde van het land van de rechter kan worden
beschouwd, toch wordt toegepast wanneer het concrete resultaat van de
toepassing van dat recht op zich geen inbreuk maakt op de openbare orde van
het land van de rechter.

5.7 Grensoverschrijdende werking van cao-bepalingen

De ontwikkeling van het internationale cao-recht in de breedste zin des woords
staat nog in de kinderschoenen. Het vraagstuk wint echter aan belangstelling
nu er sprake is van een toenemende multinationalisatie die gepaard gaat met
de opkomst van internationaal vertakte concerns en in het kielzog daarvan een
toenemende internationale mobiliteit. Met het oog op deze internationale
mobiliteit is het niet alleen van belang om te weten welke cao van toepassing
is op een arbeidsovereenkomst met internationale raakvlakken, maarook of cao-
bepalingen grensoverschrijdende werking kunnen hebben. Zoals in par. 5.2.1.5.
van dit hoofdstuk al werd opgemerkt is een complicerende factor bij de
bestudering van cao's in internationaal verband dat aan een cao zowel collectieve
als ook individuele elementen kleven. 286

285 M.V. Polak 1994, p. 43.
286 A. Junker, 1992, p. 341.
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Alvorens toe te komen aan de grensoverschrijdende werking van cao-
bepalingen dient allereerst vastgesteld te worden of de betrokken partijen
uberhaupt aan een cao gebonden zijn. 7 Dit roept de vraag op aan de hand van
welk rechtssysteem dit bepaaid dient te worden.288 In het rapport van Giuliano
en Lagarde is nadrukkelijk aangegeven dat art. 6 geen betrekking heeft op
collectieve arbeidsovereenkomsten.289 Dit betekent dat de toepasselijkheid van
cao's en het cao-recht bepaald dient te worden volgens de algemene verwijzings-
regels, namelijk art. 3 en 4.2" Een cao is derhalve van toepassing wanneer  het
collisierecht verwijst naar het recht waarvan de cao deel uit maakt en de cao

volgens het cao-recht van dat land kan worden gekwalificeerd als een cao.
291

Het mag echter duidelijk zijn dat het nationale cao-recht alleen van toepassing
is op cao's waarvan het zwaartepunt in dAt land ligt (art. 4 lid 5 tweede zin). 292

Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer de partijen hun vestigingsplaats in een
bepaald land hebben, het land tevens de plaats vertegenwoordigt waar het

grootste deel van de werknemers hun arbeid verricht, het land de plaats is waar
de cao is afgesloten, e.d..293 Op het collectieve niveau is het toepasselijke recht

bepalend voor de bevoegdheid van de partijen tot het sluiten van een cao alsook

de rechtsgevolgen van de afgesloten cao zoals de gebondenheid van de
individuele werkgever en werknemer. Andere onderwerpen die op dit niveau
een rol spelen zijn bijvoorbeeld: kan een sociaal plan eveneens als een cao
worden bestempeld ? Kan een cao die met een kleine, niet representatieve bond
is afgesloten wel als een cao worden beschouwd? wat is de territoriale en/of
functionele reikwijdte van de cao? Is er nog sprake van een cao wanneer de
overeenkomst hoofdzakelijk andere afspraken dan de regulering van de
arbeidsvoorwaarden omvat? Hoe boeiend deze kwesties op dit niveau ook mogen
zijn, we laten ze hier verder rusten en zullen ons verder concentreren op de
aspecten van het internationale cao-recht voorzover ze met de individuele
arbeidsovereenkomst samenhangen.

In zijn algemeenheid geldt dat cao-bepalingen van toepassing zijn op de relatie
tussen de werkgever en de werknemer wanneer ze in de arbeidsovereenkomst
zijn geincorporeerd.294 Of de normatieve cao-bepalingen daadwerkelijk deel
uitmaken van de arbeidsrelatie dient te worden bepaald aan de hand van het

287 M.V. Polak, 1988, p. 234,

288 Zie ook par. 5.2.1.5.

289 Rapport Giuliano en Lagarde. p. 25
290 A. Junker, 1992. p. 341,408,440 eli 441.

291 Vgl. Artikelen I t/m 3 WCAO

292 A. Junker,  1992,  p. 4 1 1.

293 M.V Polak, 1988, p 136.
294 Junker, 1992 ,p. 429.
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door art. 6 EVO aangewezen recht.295 In Nederland bindt een cao enkel de
contracterende partijen en hun leden. Dat is ook in veel andere landen het
geval.296 In Nederland moet aan twee voorwaarden worden voldaan voordat van
gebondenheid van de werknemer sprake is. Art. 9 WCAO vereist dat de
werknemer lid is van een cao-partij. Daarnaast moet de werknemer bij een cao
betrokken zijn. Deze laatste eis, betrokkenheid, wordt doorgaans in de cao zelf
aangegeven door de cao van toepassing te verklaren op bepaalde categorieen

werkgevers en werknemers. Is de werknemer gebonden aan een cao, dan bepaalt
art. 12 WCAO vervolgens dat elk beding tussen een gebonden werkgever en
een gebonden werknemer dat strijdig is met de cao, nietig is. In plaats van die
nietige bepaling gelden de betrokken cao bepalingen. Regelt een arbeidsovereenk-
omst een onderwerp niet, maar de cao wel, dan gaan de bepalingen uit de cao
automatisch over in de arbeidsovereenkomst (art. 13 WCAO). Ook elders in
continentaal Europa grijpen cao-bepalingen direct en dwingend in de individuele
arbeidsovereenkomst in, mits beide partijen lid zijn van een werkgevers- resp.
werknemersbond297 (bijvoorbeeld Nederland en Duitsland) of wanneer alleen
de werkgever R aan de cao gebonden is (Frankrijk, Belgie, Luxemburg).299 In
het Nederlandse (cao-)recht beperkt de doorwerking van de cao-bepalingen in
de individuele arbeidsovereenkomst zich niet alleen tot arbeidsovereenkomsten

waarbij 6n de werkgever dn de werknemer lid zijn van een cao-partij, art. 14
WCAO verplicht de gebonden werkgever de normatieve cao-bepalingen ook
na te komen ten aanzien van zijn niel- of anders georganiseerde werknemers.
In tegenstelling tot art. 13 WCAO voorziet art. 14 WCAO niet in de dwingende
en automatische doorwerking van de cao-bepalingen in de individuele
arbeidsovereenkomst. In beginsel kan een ongebonden werknemer dan ook geen
rechten aan een cao ontlenen. Hem ontbreekt de actiemogelijkheid die weI open
staat voor zijn collega-werknemers die weI lid zijn van een werknemersvereni-
ging. Daar staat tegenover dat het de ongebonden werknemer vrij staat om van
de cao afwijkende afspraken met de werkgever te maken. In de praktijk komt
dit echter niet zo vaak voor. Werkgevers behandelen hun werknemers doorgaans
gelijk, of ze nu wel of niet georganiseerd zijn. Maakt de ongebonden werknemer
geen bezwaar tegen de toepassing van de uit de cao voortvloeiende arbeidsvoor-
waarden, dan mag worden aangenomen dat de arbeidsvoorwaarden daardoor

295 Morse, 1992, p. 14.
296 A.T.J.M. Jacobs, 1986, p. 209.
297 Vgl. Art. 9 WCAO.

298       Vgl. Art.  14 WCAO waarin enkel de werkgever aan de cao gebonden is hetgeen geen normatieve
doch enkel een diagonale of obligatoire verplichting schept en waarbij de werkgever bij niet-
nakoming van de cao ten aanzien van niet-gebonden werknemers enkel zijn verplichtingen
jegens de cao-partijen schendt.

299 A. Junker, 1992, p. 408; Jacobs, 1986
, p. 207.
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stilzwijgend deel gaan uitmaken van de arbeidsovereenkomst die hij met zijn
werkgever heeft afgesloten (art. 6:248 BW). Het is voor de toepassing van cao-
bepalingen op de individuele arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk dat
werknemer en/of werkgever gebonden zijn aan een cao. Incorporatie van
normatieve cao-bepalingen kan ook plaats vinden op basis van civielrechtelijke
contractsvrijheid van de betrokken werkgever en werknemer.300 Is dit laatste

het geval dan komt men bij internationale uitzending geheel niet toe aan de vraag

of cao-bepalingen op basis van de cao grensoverschrijdende werking hebben.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor bepalingen zoals die conform art.  14 WCAO
zonder tegenspraak of bezwaar van de werknemer op de individuele arbeidsover-
eenkomst worden toegepast. In feite is ook in dat geval sprake van stilzwijgende

acceptatie en integratie van cao-bepalingen in de arbeidsovereenkomst, zodat
we ook hier van incorporatie kunnen spreken. 301

Is de gebondenheid van de werknemer aan een cao eenmaal vastgesteld dan
komt men pas toe aan de vraag of normatieve cao-bepalingen grensoverschrijden-
de werking kunnen hebben.

Maken de normatieve cao-bepalingen deel uit van het (arbeids)recht van
een bepaalde staat 02 dan kan daaraan -net zoals bij wetsbepalingen- in principe

grensoverschrijdende werking worden toegekend. De grensoverschrijdende
werking is vooral van belang voor landen (bijvoorbeeld Finland en het Verenigd
Koninkrijk) waar de regulering van de arbeid juist en vooral in cao's plaats
vindt.303 Ook in Nederland zien we een vergelijkbare tendens tot terugtreding
ten bate van de sociale partners. Zo lijkt art. 6 EVO - mede gelet op de letterlijke
betekenis- te verwijzen naar een arbeidsrechtelijk systeem als geheel en niet
slechts de wettelijke bepalingen van een dergelijk systeem, met andere woorden
art. 6 omvat het totale gebied van het individueel arbeidsrecht. Onderschrijft
men het standpunt dat normatieve cao-bepalingen grensoverschrijdende werking
kunnen hebben, dan hangt het vervolgens van de inhoud en de werkingssfeer
van de cao af, of de cao-partijen daadwerkelijk de intentie hebben gehad om
aan hun cao grensoverschrijdende werking toe te kennen.

300 A.A.H. van Hoek, "De cao in het internationale arbeidsrecht", SMA, 9 september 1990, p. 517.

301 Ook elders in Europa en met name in Groot Brittanie wordt nogal eens gebruik gemaakt van

de mogelijkheid om de toepassing van de cao als gewoonterecht of bestendig gebruikelijk beding
te bestempelen waar de cao ook toepassing vindt wanneer de bij de individuele arbeidsovereenk-
omst betrokken partijen geen lid zijn van een werkgevers- of werknemersvereniging. Zie voorts:
A.T.J.M. Jacobs, 1986, p. 214-217.

302 A. Lyon-Caen, "La ndgociation collective dans des dimensions internationales", Dr. SOC. April

1997, p. 355; Cass. Civ, 15 november 1991, 1 1992,357 m.n. M.A. Moreau.
303 A. Junker, 1992, p. 432 en 443.
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cao's hebben een territoriale en/of personele werkingssfeer. Heeft een cao
een territoriale werkingssfeer1cw dan is de cao enkel binnen een bepaalde regio
of een bepaald land van toepassing. In veel gevallen zat de werkingssfeer van
een cao beperkt zijn tot het grondgebied van een bepaalde staat. Heeft een cao
een personele werkingssfeer dan geldt de cao alleen voor bepaalde (soorten)
ondernemingen305 eWof bepaalde groepen van arbeiders. Het staat de cao-partijen

daarbij vrij om ook de belangen van hun in het buitenland werkzame leden te
vertegenwoordigen.306 In dat geval bakenen de cao-partijen unilateraal de
reikwijdte van  hun cao af. cao' s geven doorgaans zelf hetzij expliciet307, hetzij
impliciet308 hun reikwijdte  aan. 3(w Zo  is een extra-territoriale werkingssfeer

bijvoorbeeld gebruikelijk in de lucht- en scheepvaart (zie bijvoorbeeld de KLM
cao). Staat er in de cao niets vermeld, dan zal op grond van de omstandigheden
en aan de hand van de cao-bepalingen moeten worden bepaald of de cao extra-
territoriale reikwijdte heeft.310 In een enkel geval wordt de extra-territoriale
toepassing van een cao-bepaling ten aanzien van in het buitenland verichte arbeid

beperkt door een bepaling van het lokale recht die verhindert dat een buitenlandse
cao op binnenlands grondgebied wordt toegepast (art. 7 lid 1 EVO). 311

Opent de cao de mogelijkheid om aan de normatieve bepalingen grensoverschrij-
dende werking te verlenen, dan zal de extra-territorialiteit van de cao-bepaling
voorts afhankelijk zijn van de duur van de uitzending. De arbeidsovereenkomst
is conform art. 6 lid 2 sub a onderworpen aan het recht van het land waar de
werknemer gewoonlijk zijn art}eid verricht. Dat geldt ook wanneer de werknemer
tijdelijk in een ander land te werk wordt gesteld. Dit betekent dat de werknemer

312aan de cao van zijn thuisland onderworpen blijft   , ook wanneer hij eens of
meerdere malen kortstondig naar het buitenland wordt uitgezonden. De
grensoverschrijdende tewerkstelling heeft dan geen invloed op de werking van

304 Vgl. A. Junker, 1992 ,p. 408.
305 Onder een ondernemings-cao verstaan we een cao die is overeengekomen tussen de directie

van een onderneming en de vakbonden en die van toepassing is op alle werknemer bij die
onderneming.

306 W. Diubler, Tarifeertrags re chi, Baden-Baden: Nomos, 1993, nr. 1658.
307 Zie bijvoorbeeld de cao voor het KLM-grondpersoneel Nederland, die ook van toepassing is

op werknemers met een standplants in het buitenland (art. 2.1. sub 2 jo. art.  1. 19 jo. Art.  1.18).
In een bijlage bij de cao is de uitzendingsregeling opgenomen.

308 M.V. Polak, 1988, p. 136.

309    A. Junker, p. 411,413 en 429, A. Lyon-Caen, 1997, p. 355; C.E.M. Schutte, Overzicht van
het cao-refill, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1995, p. 34; Hof 's-Gravenhage 20 mei 1983: S&S
1983, nr 94 (Pacifico): SdS 1986. nr.  16; Zie ook: BAG, 9 juli 1980, AP, nr. 7: par.  1 TVG;
BAG 27 augustus 1964, AP, nr. 9.

310 W. Daubler, 1993, nr. 1659.

311 In sommige landen, waaronder bijvoorbeeld Oostenrijk, wordt de extra-territoriale werking
van cao-bepalingen (nog) niet erkend.

312     Vooropgesteld dat het land waar de werknemer te werk wordt gesteld de mogelijkheid tot
toepassing van buitenlandse cao-bepalingen binnen haar territorium accepteert.
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de cao. De voortgezette toepassing van de cao bij grensoverschrijding veronder-
stelt echter weI dat werkgever en werknemer niet alleen georganiseerd zijn, doch

313ook bij de desbetreffende cao betrokken bluven, met andere woorden onder

de werkingssfeer van de cao vallen. Ik zou er zelfs voor pleiten om de toepassing
van de cao ook voort te zetten wanneer in de cao een bepaling is opgenomen
waarin de werking van de cao zich beperkt tot het grondgebied van een bepaalde
staat. Het is immers niet in het belang van de arbeidsovereenkomst om deze
eens of meerdere malen aan een cao-loze periode te onderwerpen. Dat zal
voorzover het zeer korte perioden betreft ook niet de bedoeling zijn van de
betrokken cao-partijen. In dat geval treden er geen veranderingen op in het
toepasselijke recht en is sprake van "Ausstrahlung".314 De onverkorte voortzetting
van de bepalingen uit de cao kan bij korte uitzendingen echter worden doorkruist
door de in par. 6 van dit hoofdstuk te behandelen Detacheringsrichtlijn.  Deze
Richtlijn brengt een beperking aan in de voortgezette toepassing van de cao-
bepalingen bij tijdelijke tewerkstellingen in het buitenland voor de in art. 3 lid

1 at/rng van de in de Detacheringsrichtlijn genoemde onderwerpen. Wanneer

blijkt dat de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van het land waar
de werknemer tijdelijk te werk wordt gesteld, gunstiger zijn dan de
arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden conform het toepasselijke recht, dan

prevaleren de arbeidsvoorwaarden van het land van tewerkstelling, zelfs wanneer

de tewerkstelling slechts van zeer korte duur is (art. 3 lid 7 Detacheringsrichtlijn).
Dit geldt echter alleen voorzover deze bepalingen een dwingend karakter hebben.

Verricht de werknemer zijn arbeid gewoonlijk in een ander land dan het
land van waaruit hij is uitgezonden (art. 6 lid 2 sub a EVO), dan is het recht
van het land van uitzending niet langer van kracht. Van de grensoverschrijdende
werking van cao bepalingen kan in dat geval geen sprake meer zijn, tenzij partijen
in hun arbeidsovereenkomst naar een buitenlandse cao verwijzen. Voor de
bepalingen van de cao van het land van waaruit de werknemer wordt uitgezonden,
kunnen de lokale cao-bepalingen in de plaats komen.

Niet alle cao-bepalingen hebben grensoverschrijdende werking. De intemationale

reikwijdte van de cao-bepalingen is mede afhanketijk van het type bepaling.
Sommige normen zoals werktijden en nationale feestdagen zullen zich naar hun
aard niet voor grensoverschrijdende werking lenen. Bij andere normen

daarentegen is de extra-territoriale werking juist wei goed denkbaar. Daarbij

313 Dit laatste vereiste kan er bij uitzendingen van middellange of lange termijn toe leiden dat de

cao niet langer van toepassing is. in zulke gevallen verdient het de voorkeur om in de
arbeidsovereenkomst de cao-bepalingen overeenkomstig van toepassing te verklaren. Zelfs
wanneer dit niet gebeurt mag doorgaans worden aangenomen dat partijen de intentie hebben
gehad om de cao ook te blijven toepassing tijdens de tewerkstelling in het buitenland.

314    A. Junker, 1992, p. 444. A.A.H. van Hoek, 1990, p. 512.
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kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aanvullingen met betrekking tot de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst of vakantie- en verlofdagen.

Partijautonomie
Zoals in par. 5.5.2 reeds aan de orde kwam, moet in het geval van rechtskeuze
een afweging worden gemaakt tussen het gekozen recht enerzijds en de
beschermende dwingende bepalingen uit het objectief toepasselijke recht
anderzijds. Is de werknemer gebonden aan een cao, dan kan de extra-territoriale
werking van de cao-bepalingen beperkt worden door de cao zelf, doordat de
cao haar werkingssfeer beperkt tot het grondgebied van een bepaalde staat, dan
weI doordat de dwingende bepalingen van het objectieve recht de werknemer
meer bescherming bieden dan cao-bepalingen die deel uitmaken van het gekozen
recht. Het ligt immers voor de hand dat daar waar de beschermende dwingende
bepalingen van het objectief toepasselijke recht volgens art. 6 lid 2 sub a EVO
de bepalingen uit het gekozen recht opzij kunnen zetten, dit zeker is toegestaan
waar het cao-bepalingen betreft. Gelet op het feit dat cao-bepalingen doorgaans
gunstig afsteken bij de wettelijke bepalingen van het objectief toepasselijke recht,
is de kans dat art. 6 lid 1 in werking treedt en voorrang verleent aan de
beschermende dwingende bepalingen van het gekozen recht niet zo groot.
Mochten de cao-bepalingen en beschermende dwingende bepalingen toch
conflicteren, dan staat het werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties
vrij om te bepalen dat de cao terugtreedt wanneer deze conflicteert met de
dwingende bepalingen uit het objectieve recht ofwel een incidentele regeling
te treffen die de intentie van de betrokken cao-partijen zoveel mogelijk waarborgt.

Of de wettelijke bepalingen uit het gekozen recht opzij kunnen worden
gezet door de lokale cao-bepalingen -vooropgesteld dat deze van toepassing
zijn op de uitgezonden werknemer- hangt af van de vraag of cao-bepalingen
als dwingende bepalingen in de zin van art. 6 lid 1 kunnen worden aangemerkt.
Eerder heb ik al aangegeven dat cao-bepalingen niet als dwingende bepalingen
in de zin van art. 6 EVO kunnen worden aangemerkt (zie par. 5.5.1)315 aangezien
het bepalingen betreft waarbij voor de betrokken contractspartijen nog enige
contractsvrijheid overblijft. De automatische doorwerking van cao-bepalingen
in de arbeidsovereenkomst van de gebonden werknemer is enkel een gevolg

315 Zie voorts HvJ EG zaak C- 113/89,27 maart 1990, Jur. 1990, p. I-1417 (Rush Portuguesa) waarin
het Hofbesloot dat het gemeenschapsrecht zich er niet tegen verzet dat de lidstaten hun wettelijkeregelingen. of de door sociale partners gesloten cao's van toepassing verklaren op een ieder
die, zelfs tijdelijk, in loondienst op hun grondgebied werkzaam is, ongeacht het land waar de
werkgever is gevestigd. Voor het van toepassing verklaren van cao's is op werknemers die
op het grondgebied van een lid-staat komen werken is echter wel een handeling van
overheidswege vereist; Zie ook: H.H. Voogsgeerd, Detachering van werknemers binnen de
EG met het oog op het verlenen van diensten, TVVS, 1996, nr, 96/6, p 166-168.
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van de wijze waarop partijen hun contractsvrijheid hebben afgestaan c.q. benut.

Dat normatieve cao-bepalingen automatisch en dwingend deel kunnen uitmaken

van een arbeidsovereenkomst op een zodanige wijze dat bedingen in strijd met
de cao-bepalingen nietig zijn en waarvoor de cao-bepaling in de plaats treedt,
is voor de afweging zoals bedoeld in art. 6 lid 1 irrelevant. Deze bepalingen
spelen derhalve geen rol wanneer het gaat om de afweging tussen het gekozen

en het objectief toepasselijke recht ex art. 6 lid 1.

5.7.1 Samenloop

In een enkel geval kan  zich ook de situatie voordoen  dat de er twee cao' s  van

toepassing zijn op de internationale arbeidsovereenkomst. Een dergelijk geval
kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de werkzaamheden in het buitenland

worden verricht, doch gelijktijdig wordt gekozen voor handhaving van het

oorspronkelijke rechtssysteem dan wel wanneer de werkzaamheden in het

buitenland van tijdelijke aard zijn en het recht van het land waar de werknemer

gewoonlijk zijn arbeid verricht van toepassing blijft. Is voor de gebondenheid

aan de beide cao's vereist dat de betrokken partijen lid zijn van een werkgevers-

resp. werknemersvereniging, dan zal een conflict tussen beide cao's onwaar-

schijnlijk zijn. Het ligt niet erg voor de hand dat werknemer en werkgever in
verschillende landen lid zijn van meerdere vakbonden. Dit risico is groter
wanneer de (georganiseerde) werkgever de bepalingen uit de cao ook moet
toepassen ten aanzien van werknemers die niet georganiseerd zijn zoals wij dat

bijvoorbeeld in Nederland kennen (art. 14 WCAO), of ten aanzien van

werknemers die voor hem werkzaam zijn maar met wie hij geen arbeidsovereen-

komst heeft (ingeleende werknemers) dan wel wanneer de werknemer meerdere

werkgevers heeft. In dat geval kan zich de situatie voordoen dat zowel een

buitenlandse als een lokale cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing is.
Een dergelijk cao-conflict kan het beste aan de hand van het gunstigheidsprincipe
worden opgelost.

316

5.7.2 Algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen

Hebben algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen extra-territoriale

werking? In Nederland verkrijgen algemeen verbindend verklaarde cao-
bepalingen de status van materiele wetgeving.317 Het is niet onaannemelijk dat

316    A. Lyon-Caen, 1997, p. 355, W. Daubler. 1993, nr. 1682.
317 H.L. Bakels, Schets van het Nederlands Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer, 1998, par. 4.5.2.,

C.E.M. Schutte, 1995, p. 28: A.T.J. Verkerk, "De individuele wil gebonden", SMA 1972, p.
705; Zie ook: HR 28 mei 1982, N./ 1982,544.
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een door buitenlands recht beheerste en volgens dat recht algemeen verbindend
verklaarde cao-bepaling eveneens slechts binnen het territoir van die overheid
effect sorteert.

Door cao-bepalingen algemeen verbindend te verklaren wordt bereikt dat
deze bepalingen ook gaan gelden voor ongeorganiseerde werkgevers en
werknemers. De bepalingen werken dientengevolge automatisch en dwingende
door in de individuele arbeidsovereenkomst.lilI In wezen wordt de reikwijdte
van de cao niet uitgebreid;314 de algemeen verbindend verklaring heft alleen

de verplichting van het lidmaatschap op.
Wordt bij een grensoverschrijdende tewerkstelling het Nederlandse recht

gehandhaafd dan omvat dit tevens het geldende cao-recht. De Nederlandse
WAVV wordt daarrnee eveneens van toepassing verklaard. Aangenomen mag
worden dat de algemeen verbindend verklaarde bepalingen gelet op hun sociaal-
economische doelstelling -het reguleren van concurrentieverhoudingen en het
bevorderen van de arbeidsrust binnen een bedrijfstak320- enkel effect binnen
het territoir van de Nederlandse overheid sorteren.321 Dit betekent dat de extra-
territorialiteit van algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen alleen langs
een omweg, namelijk op basis van de WCAO tot stand kan worden gebracht,
maar niet op basis van de WAVV. Een ongebonden werkgever hoeft de algemeen
verbindend verklaarde bepalingen strikt juridisch gezien niet langer na te leven

ten aanzien van zijn in het buitenland verblijvende ongebonden werknemers.
Toch zal het in de praktijk vrijwel nooit voorkomen dat de werkgever zijn
werknemer de in de algemeen verbindend verklaarde cao toegekende rechten
ontzegt zodra de werknemer in het buitenland gaat werken. Sommige auteurs

stellen zich op het standpunt dat algemeen verbindend verklaarde bepalingen
deel uitmaken van het arbeidsrecht van een bepaalde staat waardoor zij op grond
van hetzij art. 6 lid 1, hetzij art. 6 lid 2 sub a (laatste zinsnede) EVO grensover-
schrijdende werking kunnen hebben322, ofschoon daarbij ook wel de kanttekening
wordt gemaakt dat het dan om cao's moet gaan die mede van toepassing zijn
verklaard op werknemers die hun arbeid in het buitenland verrichten. 323

318 Art. 3 WAVV.

319 C.E.M. Schutte, 1995, p. 28; M.V. Polak, 1988, p. 140. Vgl. Ktg. 'S-Gravenhage, 4 maart 1986,
Prg. 1986, nr. 2562, p. 564 .

320 W.J. Schmale en P. Siebesma, "De praktijk van het algemeen verbindend verklaren", SMA,
nr. 3, maart 1988, p. 233, W.J.P.M. Fase, "De algemeen verbindendverklaring van cao-
bepalingen opnieuw gewogen", SMA, nr. 12, december 1992, p. 707.

321 M.V. Polak, 1988, p. 140; F.J.L Pennings, "Arbeidsrechtelijke aspecten van detachering van

werknemers in/uit Belgie en Nederland", in: Tewerkstelling over de grenzen, P.J.L. Pennings
(red.), Deventer, 1996, p. 21: A.T.J M. Jacobs & E.J.M. van Herk, 1995, p. 163; Zie ook: Ktg.
'S-Gravenhage, 4 maart 1986. Prg.  1986, p. 564 (nr. 2562).

322    Zie bijv. 1988 Polak. p. 140.
323 W. Dtiubler, 1993, nr. 1660.
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De extra-territoriale werking van de algemeen verbindend verklaarde cao-
bepalingen kan in ieder geval tot stand worden gebracht door de extra-
territorialiteit te baseren op art. 7 EVO, waarbij gevolg kan worden toegekend
aan de dwingende bepalingen van het recht van een ander land waarmee het

geval nauw verbonden is.
Wanneer de werkgever en de werknemer er absoluut zeker van willen zijn

dat de algemeen verbindend verklaarde bepalingen ook van toepassing blijven
zodra de werknemer zijn werkzaamheden in het buitenland gaat verrichten, dan

doen zij er verstandig aan deze bepalingen op hun arbeidsovereenkomst van
toepassing te verklaren.

De tewerkstelling in het buitenland kan tot gevolg hebben dat de werknemer
zich (ook) dient te conformeren aan de algemeen verbindend verklaarde

bepalingen in het werkland. 324

Wordt de werknemer voor een langere termijn naar het buitenland

uitgezonden, dan is het recht van het land waar de werknemer zijn arbeid

gewoonlijk verricht van toepassing (art. 6 lid 2 sub a). De arbeidsovereenkomst
wordt dan onderworpen aan de lokale algemeen verbindend verklaarde

bepalingen. Aan de extra-territorialiteit van de bepalingen van het oorspronkelijk
toepasselijke recht komt men in dat geval in het geheel niet toe.

Indien partijen gebruik hebben gemaakt van hun partij-autonomie door te kiezen

voor handhaving van het recht van het uitzendende land, dan is de cao van het
land van tewerkstelling alleen van toepassing wanneer deze algemeen verbindend
is verklaard. Na inwerkingtreding van de Detacheringsrichtlijn325 zullen in ieder

geval de in art. 3 van de richtlijn genoemde bepalingen dwingend in de
arbeidsovereenkomst doorwerken. Ten aanzien van de overige bepalingen doet
zich de vraag voor of deze algemeen verbindend verklaarde bepalingen van het
lokale recht kunnen worden aangemerkt als dwingende beschermende bepalingen
in de zin van art. 6 lid 1 EVO. Gelet op de algemeen heersende opvatting dat
partijen niet bij overeenkomst van algemeen verbindend verklaarde bepalingen
kunnen afwijken (art. 3 lid 3 EVO) mag worden aangenomen dat hier sprake
is van dwingende bepalingen in de zin van art. 6 lid 1.326 Dit betekent dat de

algemeen verbindend verklaarde bepalingen van het objectief toepasselijke recht,

324 F.J.L. Pennings, 1996, p. 22.
Na invoering van de Detacheringsricht'Un zal de uitzendende onderneming in ieder geval de
in de richtlijn opgenomen algemeen verbindend verklaarde lokale cao-bepalingen voor zover
deze betrekking hebben op de bouw-sector jegens zijn werknemer in acht dienen te nemen
(art. 3 Detacheringsrichtlijn), zelfs wanneer de buitenlandplaatsing slechts van korte duur is.

325 Zie par. 6 van dit hoofdstuk.

326 Rapport Giuliano en Lagarde, p. 25; F.J.L. Pennings, p. 22.
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wanneer zij de werknemer meer bescherming bieden dan de bepalingen uit het
gekozen recht, prevaleren. Dit laatste zal al snel het geval zijn aangezien de
wettelijke bepalingen die in beginsel door het gekozen recht van toepassing
worden verklaard doorgaans minimumnormen bevatten die al snel door het
niveau van cao-bepalingen worden overtroffen. Maar ook wanneer de algemeen
verbindend verklaarde bepalingen van het objectief toepasselijke, lokale recht
niet gunstiger zijn dan de bepalingen uit het gekozen recht, kan toch voorrang
worden gegeven aan de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van het
objectief toepasselijke recht boven de bepalingen uit het gekozen recht door
gebruik te maken van art. 7 lid.327 Tenzij men van mening is dat art. 6 EVO als
lex specialis derogeert aan art. 7. Dan is er voor de toepassing van bepalingen
van bijzonder dwingend recht geen plaats meer. Het verschil tussen de toepassing
van art. 6 en art. 7, is zoals we eerder zagen vooral gelegen in het gunstigheids-
principe. Bij art. 6 speelt het gunstigheidsprincipe een rol; bij art. daarentegen
7 niet.

328

Kent het gekozen recht alsook het objectief toepasselijke recht algemeen
verbindend verklaarde bepalingen dan geldt ook hier hetgeen hiervoor al is
gezegd: algemeen verbindend verklaarde bepalingen hebben in principe geen
extra-territoriale werking.329 De verbindend verklaarde bepalingen spelen nog
enkel een rol wanneer zij op basis van het cao-recht of met instemming van de
werkgever en de werknemer in de individuele arbeidsovereenkomst zijn
geYncorporeerd. Alleen dan hebben de bepalingen wel extra-tel'ritoriale werking.
Voorts geldt ook hier dat wanneer algemeen verbindend verklaarde cao-
bepalingen uit het objectief toepasselijke recht als dwingend in de zin van art.
6 lid 1 EVO kunnen worden aangemerkt, zij prevaleren wanneer ze gunstiger
zijn dan de bepalingen uit het gekozen recht. Tenzij de algemeen verbindend
verklaarde bepalingen worden aangemerkt als bepalingen in de zin van art. 7
EVO. Van art. 7 wordt echter alleen gebruik gemaakt wanneer de aard en de
strekking van de toe te passen regeling dit vergen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake
wanneer er een bepaald belang beschermd dient te worden. Dit kan het belang
van een werknemer zijn, doch dit hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn. De
toepassing van het gunstigheidsbeginsel op grond van art. 6 lid 1 EVO
veronderstelt dat het hier gaat om een afweging van (dwingende) bepalingen
afkomstig uit verschillende rechtssystemen met de bedoeling te voorkomen dat
de werknemer een bepaald niveau van bescherming ontbeert als gevolg van het
feit   dat   hij een internationale arbeidsovereenkomst heeft.   Dat   cao' s   de
compensatie van de ongelijkwaardige positie van de werkgever en de werknemer

327 Vgl. Ktg. 'S-Gravenhage, 4 maart 1986. Prg. 1986, nr. 2562.
328 Anders: F.J.L Pennings, 1996, p. 22
329 Althans niet op basis van de WAVV.
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als achtergrond hebben, maakt nog niet dat er bij een afweging waarbij algemeen
verbindend verklaarde cao-bepalingen betrokken zijn geen plaats meer bestaat
voor de toepassing van het gunstigheidsbeginsel.330 Ook hier geldt hetgeen eerder

is vermeld naar aanleiding van de Detacheringsrichtlijn.

5.8 Autonome interpretatie van het verdrag

In art. 18 EVO is de eenvormige interpretatie van het Verdrag vastgelegd:" Bij
de uitlegging en de toepassing van de voorgaande eenvormige regels moet

rekening worden gehouden met het internationale karakter ervan en de
wenselijkheid om eenheid te bereiken in de wijze waarop zij worden uitgelegd
en toegepast". Het verdrag gaat derhalve verder dan alleen scheppen van eenheid

voor wat betreft de collisienormen.
Het hanteren van een "autonome" interpretatie leidt er toe dat tot op zekere

hoogte afstand wordt gedaan van de methoden zoals die in de verschillende
rechtsstelsels worden gehanteerd met betrekking tot de interpretatie van
verschillende rechtsregels. Het verdrag dient volgens haar'eigen' achtergronden
en principes te worden geYnterpreteerd.

In tegenstelling tot het EEX331, is het EVO geen secundair gemeenschaps-

recht. Het EVO geeft enkel een opdracht tot harmonisatie en integratie van de
verwijzingsregels. Uit het EVO-verdrag spreekt een vrijblijvendheid (zie art.
7 en art. 22 EVO ) die men in het gemeenschapsrecht -zoals bij het EEX- niet
terug vindt. Toch bestaat er een nauwe samenhang tussen het EVO enerzijds

en het EEX anderzijds. Door invoering van het EVO-verdrag en de integratie
van de verwijzingssystemen wordt forum shopping minder aantrekkelijk; de
uniformering van de verschillende verwijzingsregels leidt tot toepassing van

een en hetzelfde materiele recht. Ofschoon het EVO juridisch-technisch gezien

geen EG-recht is, is navolging van het EVO-verdrag vrijwel onontbeerlijk om
ook het EEX tot volledig tot zijn recht te laten komen. In die zin is het
gerechtvaardigd het EVO-verdrag z6 te interpreteren dat de uitleg tegemoet komt
aan de normen en doelstellingen van het EG-recht. Door ondertekening van het
verdrag hebben de deelnemende lid-staten een deel van hun soevereiniteit

opgegeven met als doel het stroomlijnen en uniformeren van de verwijzingsre-
gels. Dit rechtvaardigt een interpretatie van het verdrag die tegemoet komt aan
de beoogde integratie.

330    Anders: A. Junker, 1992, p. 359.
331 Het EEX is gebaseerd op art. 220 (oud) van het EEG-verdrag, zie ook de artikelen 292 en 295

van het huidige EG verdrag.
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5.8.1 Competentie van het Europese Hof

De doelstelling van het EVO-verdrag -integratie en harmonisatie van verwijzing
bij internationale overeenkomsten- kan het beste tot stand worden gebracht
wanneer 66n gemeenschappelijke juridische instantie bevoegd is het verdrag
uit te leggen. Het ligt voor de hand om deze taak in navolging van het EEX op
te dragen aan het Europese Hof van Justitie. Om de interpretatie en toepassing
van het EVO-verdrag door het Hof mogelijk te maken, hebben de lidstaten bij
het EVO-verdrag eind  1988 twee protocollen ondertekend waarin de uitleg van
het verdrag aan het Europese Hof wordt opgedragen.

332

Ofschoon de in de protocollen neergelegde interpretatiebevoegdheid de
uniforme uitlegging tot doel heeft, moet niet voorbij worden gegaan aan de
tekortkomingen die de protocollen bevatten teneinde deze doelstelling
daadwerkelijk te verwezenlijken. De lidstaten zijn -in tegenstelling tot het EEX-
niet verplicht om bij twijfel omtrent de interpretatie van het verdrag een
prejudiciele vraag aan het Hof voor te leggen. Raadpleging van het Hof is slechts
facultatief. Bovendien is het Hof pas bevoegd wanneer de lidstaten de protocollen
hebben geratificeerd:33 De nagestreefde uniformering komt daardoor in het
gedrang, want het is goed denkbaar dat de toepassing van het verdrag in de
verschillende lid-staten alsnog uit elkaar gaat lopen en dat de rechters van de
lidstaten voor interpretatievragen hun toevlucht nemen tot hun eigen internatio-
naal privaatrecht.334 Gelet op de nagestreefde eenheid is het niet de bedoeling
dat rechters de verdragsregels uitleggen aan de hand van de lex fori, noch aan
de hand van de lex causae. Het verdrag dient te worden geYnterpreteerd op grond
van een rechtsvergelijkende interpretatie. Dit betekent dat de rechters bij de uitleg
van het verdrag ook kennis moeten nemen en gewicht moeten toekennen de
buitenlandse rechtspraak en literatuur.

Het is daarom van belang om in ieder geval de protocollen zo snel mogelijk
te ratificeren. Gebeurt dit niet, dan zullen veel rechters in hun beoordeling
gebruik maken van de in het verdrag opgenomen ontsnappingsclausules zoals

332 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,
met Gemeenschappelijke Verklatingen,  Brussel, 19 december  1988,  Trb.  1989,49 en het 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, Brussel, 19 december  1988. Trb,  1989,
50; Pb. EG 1989, L 48/1. Het eerste Protocol treedt pas in werking na ratificatie door 7 EVO-
lidstaten, alsmede de inwerkingtreding van het tweede Protocol. Het tweede Protocol treedt
pas in werking na bekrachtiging door alle EVO-lidstaten. Het is dus niet te verwachten dat de
inwerkingtreding van de beide Protocollen spoedig zal plaatsvinden.
M.V. Polak, 1990, p. 27.

333 F.J.L.Pennings, 1996, p. 5.
334 M.J.G.C. Raaijmakers, 1981, p. 207.
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verwoord in art. 4 lid 5 en art. 6 lid 2 sub b EVO, door terug te grijpen naar
oplossingen die zij altijd toepasten v66r de invoering van het verdrag, waardoor
de gewenste uniformiteit in het gedrang komt.335 Daardoor ontstaat opnieuw
het gevaar voor 'forum shopping'336 Niettemin zal de verstoring van de
samenhang binnen het verdrag in het geval van de toepassing van art. 6 lid 2
sub b minder zwaar wegen dan bij art 4 lid het geval zal zijn; in art. 6 lid2 sub
b staat immers de bescherming van de werknemer als centrale leidraad voorop.

337

In  1992 kwam het Verdrag van Maastricht tot stand. Dit verdrag voorziet in art.
Kl  sub 6 in justitiele samenwerking in burgerlijke zaken aangezien het hier een
zaak van gemeenschappelijk belang betreft. Art. Kl dat met name betrekking
heeft op (de bevordering van) het vrije personenverkeer, is opgenomen in dat
gedeelte van het verdrag dat betrekking heeft op de intergouvernementele
samenwerking. Op grond van art. K9 van het Verdrag van Maastricht kunnen

bepaalde onderwerpen genoemd in art. K 1 overgeheveld worden naar het EG-
recht in strikte zin. Deze mogelijkheid is verder uitgewerkt338 in het Verdrag
van Maastricht 39 in zoverre dat de samenwerking in civiele zaken inmiddels

is opgenomen in het EG-verdrag (art. 65 EG-verdrag). Dit impliceert dat het
Hof van Justitie automatisch bevoegd is voor de uitleg van teksten op het terrein
van het conflictenrecht. Het EVO is sedertdien echter nog niet vervangen door
een communautaire regeling waardoor het EVO nog van kracht blijft. 340

6            De Detacheringsrichtlijn341

In  1996 werd na 5 jaar van onderhandelen  door de Raad van de Europese Unie
de 'richtlijn betreffende de detachering van werknemers met het oog op het
verlenen van diensten vastgesteld:43 De richtlijn legt de lid-staten de,342

335 D. Kokkini-latridou, "Les clauses d'exeption en maiere de conflits de lois et de conflits de

jurisdictions", int Les Clauses d'Exeption en matiire de Conflits de Lois et de Conflits de
Jurisdictions - ou le principe de proximiu. D. Kokkini-latridou (red.), Dordrecht: Nijhoff 1994,
p. 32.

336 M.J.G.C. Raaijmakers, 1981, p. 207.

337 D. Kokkini-latridou, "Ixs clauses d'exeption en matiere de conflits de lois et de conflits de

jurisdiction", in: Les C/auses d'Exeption  en matiire  de  Conflits  de  Lois  et  de  Conflits  de
Jurisdictions - ou le principe de proximiW. D. Kokkini-Iatridou (red.), Dordrecht  1994,  p.  33.

338 Zie ook: B. Von Hoffmann, 'The relevance of European Community Law', in: European Private
international Law, B. Von Hoffmann (ed.), Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1998, p. 29-33.

339 In werking getreden  op  1  mei  1999.

340 Art. 100c lid 7 EG-verdrag (Maastricht).

341 EG-Richtlijn 96nl betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het
verrichten van diensten (PB. EG nr. L 018, 21 januari 1997, p. 1-6)

342 "Detacheringsrichtlijn goedgekeurd", Migrantenrecht,  1996, nr. 9, p. 204, "Richtlinie 96-71-EG

der Europaischen Parlaments und des Rates vom  16.  12. 1996 uber die Entsendung von
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen", Europaische Zeitschrift
fur Wirtschaftsrecht, 1997, nr. 20, p. 623-624; M-A. Moreau, 1996, p. 889-908; EC Directive
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verplichting op om er op toe te zien dat de ondernemingen zich houden aan de
in richtlijn opgenomen arbeidsvoorwaarden zoals die van toepassing zijn op
arbeid met hetzelfde karakter en op dezelfde plaats ongeacht het op de
arbeidsverhouding toepasselijke recht. Aanleiding voor de invoering van de
richtlijn vormde het vrij verkeer van diensten en de daarmee samenhangende
grensoverschrijdende inzet van werknemers.

Het vrije dienstenverkeer leidt er binnen de EU toe dat ondernemingen
hun werknemers naar andere lidstaten sturen om aldaar werkzaamheden te
verrichten. In veel gevallen blijven de werknemers tijdens de tewerkstelling met
hun werkgever verbonden. De oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden blijven
eveneens van kracht. Vond het grensoverschrijdende werknemersverkeer in het
verleden nog voornamelijk plaats in het geval van gespecialiseerde werkzaamhe-

den, tegenwoordig zien we dat met name werknemers uit landen met lage lonen
worden ingezet in landen met hoge lonen.344 Liggen de arbeidsvoorwaarden van
deze grensoverschrijdende werknemers op een lager niveau dan de arbeidsvoor-
waarden van de plaats waar de werkzaamheden worden verricht345 dan ontstaat
het risico van social dumping en oneerlijke mededinging.346 Om social dumping

on the posting of workers, Eurcipean Industrial Relaticins Review (EIRR),  1991, nr. 278. P.
31-33; 1. Plesterninks, Entsenderegelung nach nationatem und eur(,paischem Recht (diss.),

Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 1998. Zie voor een uitgebreide bespreking van de
(totstandkoming   van de) richtlijn: H. Voogsgeerd, Europeesrechtelijke aspecten   van
grensoverschrijdende tewerkstelling, in: Tewerkstelling over de grenzen, F.J.L.Pennings (red.),
VvA nr. 25, Deventer, 1996, p. 129-163.

343 De richtlijn dient uiterlijk op 16 december  1999  door de lidstaten  te  zijn geimplementeerd.
344     Edn van de oorzaken van dit verschil in loonhoogte is gelegen de mogelijkheid om bij tijdelijke

detacheringen verzekerd te blijven volgens de wetgeving het land van waaruit wordt uitgezonden
(art.  14 lid 1 Vo 1408/71). Een groot deel van de loonkosten wordt immers bepaald door de
hoogte van de sociale verzekeringspremies. Daarnaast verschillen de minimumlonen -voor zover
aanwezig- tussen de verschillende lid-staten.

345 G. Lyon-Caen en A. Lyon-Caen, 1991, nr. 269.
346 De mogelijke problemen die het vrije dienstenverkeer met zich meebrengt werden enige tijd

geleden nog eens geillustreerd in de zaak Rush Portuguesa (HvJ, zaak C-113/89, Jur.  1990,
p. 11417). De zaak speelde kort na de toetreding van Portugal tot de EG. De bepalingen met
betrekking tot het vrije dienstenverkeer waren al weI van toepassing, die met betrekking tot
het vrij verkeer van werknemers echter nog niet.
Rush Portuguesa was een Portugese onderneming die een onderaannemingsovereenkomst met
een Frans bedrij f had gesloten voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden ten behoeve van
de aanleg van een spoorlijn in Frankrijk. Om deze werkzaamheden uit te voeren maakte de
in Portugal gevestigde onderneming gebruik van zijn eigen werknemers. Het Franse recht
bepaalde echter dat alleen het Franse Office national d'immigration in Frankrijk onderdanen
van derde landen kan aanwerven. Een dergelijke nationale wettelijke regeling zou echter in
strijd zijn met het vrije dienstenverkeer zoals dit thans in de artikelen 49 en 50 van het EG-
verdrag is opgenomen. Het Hof kwam allereerst tot de conclusie dat de artikelen 49 en 50 zich
er tegen verzetten dat een lid-staat een dienstverrichter uit een andere lid-staat verbiedt om
zich met zijn personeel vrij op het grondgebied te verplaatsen of daaraan beperkende
voorwaarden te stellen zoals de voorwaarde om ter plekke personeel aan te werven of de
verplichting om werkvergunningen voor het personeel aan te vragen. Het gemeenschapsrecht
verzet zich er evenwel niet tegen dat de lidstaten hun wetgeving of collectieve arbeidsovereenk-
omsten laten gelden voor iedereen die zelfs tijdelijk arbeid in loondienst op hun grondgebied
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tegen te gaan en eerlijke mededinging347 op het terrein van arbeidsvoorwaarden
en arbeidsomstandigheden te waarborgen nam de Europese Commissie het
initiatief om te komen tot het opstellen van een richtlijn.

In de loop der tijd is gebleken dat de Europese mobiliteit het grootst is onder
bepaalde groepen zoals managers, professionals, technische specialisten en
werknemers in de bouwsector. De arbeidsvoorwaarden voor de eerste drie

groepen werknemers zal normaal gesproken de wettelijke minima overstijgen.
De arbeidsvoorwaarden van de laatste groep daarentegen zullen meestal op een
lager niveau liggen en vaker in een cao zijn vastgelegd.348 Deze laatste sector,
de bouwsector, vormt dan ook het speerpunt van de richtlijn349 aangezien de

concurrentie binnen deze sector niet zozeer gevoed wordt door deskundigheid
of specifieke kwalificaties, doch veeleer door de kosten van de te verlenen

diensten, die voor een belangrijk deel worden ingegeven door het salarisniveau
van de betrokken werknemers. De bouwsector vormt daarmee eigenlijk het
referentiekader voor de richtlijn. 350

De richtlijn belichaamt een compromis: getracht is om de economische vrijheid
en de bescherming van de werknemer te verenigen. De totstandkoming van de
richtlijn is dan ook mede gebaseerd op de duidelijke wil van de betrokken
lidstaten om w81 het vrij verkeer van werknemers en de vrijheid van diensten
te garanderen, doch niet ten koste van de werknemers. Ofschoon de richtlijn
de werknemer beoogt te beschermen, heeft zij toch eerder een economische dan

een sociale achtergrond.351

De belangen die door de verschillende lidstaten tijdens de totstandkoming
van de richtlijn naar voren werden geschoven concentreerden zich rond twee

tegenpolen, met als belangrijkste vertegenwoordigers Portugal geruggesteund
door het Verenigd Koninkrijk enerzijds, en Duitsland en Frankrijk anderzijds.
Portugal had een duidelijk voorkeur voor een regeling waarbij de arbeidsvoor-

verricht, ongeacht het land van vestiging van de werkgever. De lidstaten zijn gerechtigd deze
voorschriften met passende middelen af te dwingen, doch de toepassing van deze wetgeving
of collectieve arbeidsvoorwaarden mag het vrije dienstenverkeer niet belemmeren, tenzij dit
wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang, zoals de sociale
bescherming van werknemers in de bouwsector  Het Hof trachtte aldus twee tegenpolen met
elkaar te verenigen, te weten het vrije dienstenverkeer en de bescherming van de werknemers.

347 HvJ EG, 28 maart 1996, zaak C-272/94, Jur.  1996, p. 1-1905 (Guiot). Zie over dit arrest voorts:

M.S. Houwerzijl, "Dubbele lasten bij detachering van werknemers in de Europese Unie; het
arrest Guiot en een Nederlands-Belgische overeenkomst in de bouwsector", SMA, oktober 1998,
p. 431-435

348      J. Druker en 1. Duprd, "The posting of Workers Directive and Employment Regulation in the
European Construction Industry': European Journal Of/ndustrial Relations, 1998, Vol. 4, nr.
3, p. 310 (309-330).

349 M-A Moreau, 1996, p. 891.

350 M-A Moreau, 1996, p. 897.

351 M-A. Moreau, 1996, p. 890.
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waarden zoals die golden in het land van herkomst ook tijdens de de tewerkstel-

ling van werknemers in een andere EU-lidstaat werden gehandhaafd. Dit
standpunt was vanuit Portugees perspectief begrijpelijk, als men bedenkt dat

de populariteit van de Portugese bedrijven en hun werknemers vooral te danken

was aan feit dat de lonen van Portugese werknemers aanmerkelijk lager liggen
dan die in tal van andere EU-lidstaten. Dat geldt overigens ook voor de Ierse

en Engelse bedrijven. Frankrijk en Duitsland daarentegen waren van mening
dat gedetacheerde werknemers qua arbeidsvoorwaarden op gelijke voet
behandeld dienden te worden met de werknemers in het land waar de gede-

tacheerde werknemers ter uitvoering van hun werkzaamheden te werk worden

gesteld. De intocht van de goedkopere Portugese, Ierse en Engelse arbeidskrach-

ten leidde vooral in deze landen tot een stijging van de werkloosheid in de

bouwsector aangezien de (duurdere) nationale ondememingen werden gepasseerd

door de goedkopere opdrachtnemers uit de voornoemde 'lage loon-landen'.352

De richtlijn is dan ook met name van belang voor arbeidsintensieve

bedrijfstakken.
De richtlijn verschaft duidelijkheid omtrent de verhouding tussen

internationale, communautaire en nationale normen. Daarnaast verheldert de

richtlijn de rechtspositie van de gedetacheerde werknemer door een kern van

dwingende bepalingen voor minimale bescherming vast te leggen die moeten

worden nageleefd door werkgevers die werknemers tijdelijk ter beschikking

stellen om op het grondgebied van een andere lid-staten diensten te verrichten.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden wordt nietnagestreefd. Eris enkel sprake
van coordinatie van wetgeving door een deel van de nationale wetgeving toe

te passen op grensoverschrijdende gevallen.
353

Inmiddels heeft de richtlijn in Nederland gestalte gekregen in de Wet arbeidsvoor-

waarden grensoverschrijdende arbeid (Waga).354 De meeste aangelegenheden

waarvoor in de richtlijn een regeling wordt getroffen waren reeds geldend recht.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet, de
Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeidsallocatie door intermediairs en de

Algemene wet gelijke behandeling werden al van toepassing geacht op alle arbeid

die in Nederland wordt verricht, ongeacht het recht dat de arbeidsovereenkomst

beheerst. Art. 7 lid 1 van het EVO-verdrag maakte het al mogelijk dat aan deze
dwingende bepalingen gevolg kon worden gegeven.355 De implementatie van
de richtlijn beperkte zich daardoor tot onderwerpen die betrekking hebben op

352 M-A. Moreau, 1996, p. 897.

353   H. Voogsgeerd, 1996, p. 148.
354     Stb.  1999,554. De wet trad in werking op 24 december 1999.
355 MvT Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid.
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356het minimum aantal vakantiedagen , gezondheid, veiligheid en hygiene op
het werk357, het ontslagverbod bij zwangerschap libn bepalingen met betrekking
tot gelijke behandeling.359

6.1 De formele werkingssfeer

De richtlijn is van toepassing op gedetacheerde werknemers. Hieronder verstaat
de richtlijn iedere werknemer die onder voortzetting van de arbeidsrelatie met
zijn werkgever gedurende een bepaalde periode werkzaamheden verricht op
het grondgebied van een andere staat dan de staat waar hij normaliter werkt en
waarbij tevens sprake is van 66n van de onderstaande situaties:
(1)    De werknemer wordt op het grondgebied van een lidstaat gedetacheerd

360

voor rekening van en onder leiding van een in een lidstaat gevestigde
onderneming, terwijl er sprake is van de tenuitvoerlegging van een
overeenkomst tussen de onderneming van herkomst en de dienstontvanger
(art. 1, lid 3 sub a);

36l

(2)   De werknemer wordt gedetacheerd op het grondgebied van een lidstaat
bij een vestiging of een onderneming behorende tot hetzelfde concern Cart. 1
lid 3 sub b);

(3)     De werknemer wordt gedetacheerd dooreen onderneming die werknemers
ter beschikking stelt dan wei door een uitzendbureau ten behoeve van een

onderneming die gevestigd is op het grondgebied van een lid-staat of daar
werkzaamheden uitvoert en waarbij de leiding over de werknemer over
gaat op de inlener (art. 1 lid 3 sub c). 362

De richtlijn richt zich niet op individuele werknemers zelf maar op onderneming-
en363 die in 66n der lid-staten gevestigd zijn en die werknemers detacheren.
Bepalend voor de werkingssfeer is of de onderneming gebruik maakt van het

356 Art. 7:634 Um 642 en art. 7:645 BW.

357 Art. 7:658 BW.

358 Art. 7:670 lid 2 BW.

359 Art.  7:646 t/In  648  BW.

360 Onder een gedetacheerde werknemer wordt verstaan een werknemer die in een andere lid-staat

voor een beperkte duur zijn werkzaamheden verricht Cart. 2 lid I) Het begrip 'werknemer' wordt
bepaald aan de hand van het recht van de lid-staat waar de werknemer is gedetacheerd (art.
2 lid 2). Dit vormt een afwijking op het EVO-verdrag waar het begrip zal worden bepaald aan
de hand van het objectief of subjectief toepasselijke recht.

361 De richtlijn is niet van [oepassing op personeel van professionele transportondernemingen en
mobiel personeel van pers, radio, t.v., of filmonderneming. In dergelijke gevallen bestaat er
geen overeenkomst tussen de verlener en de ontvanger van de diensten.

362 H. Voogsgeerd, 1996, p. 153.

363 Voogsgeerd is van mening dat het begrip 'onderneming' ruim moet worden opgevat en dat
daaronder ook publiekrechtelijke ondernemingen kunnen vallen.
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vrij verkeer van diensten en binnen dat kader over gaat tot 6dn van de onder
1 1/m 3 beschreven maatregelen. De richtlijn beperkt zich tot de bescherming
van werknemers die binnen het kader van het vrije dienstenverkeer een
grensoverschrijdende dienst/prestatie leveren ten behoeve van een andere

onderneming, klant, groepsmaatschappij, of een andere samenwerkingspartner.
Situaties waarbij geen 'begunstigde' partij in de ontvangende lid-staat kan worden

aangewezen vallen niet onder de werkingssfeer van de richtlijn. Ofschoon de
richtlijn zich uitsluitend richt tot uitzendende in een lid-staat gevestigde
ondernemingen, bepaalt zij tevens dat detacherende ondernemingen die niet
in een lid-staat gevestigd zijn, niet gunstiger mogen worden behandeld dan w81

in een lid-staat gevestigde ondernemingen (art. 1 lid 4).

In alle onder 1 t/m 3 genoemde gevallen is de voortzetting van het dienstverband

met de uitzendende werkgever een essentieel gegeven. Vooral het onder punt
2 (art. 1 lid 3 sub b) bedoelde uitzendtype, waarbij de richtlijn van toepassing
wordt verklaard op intra-concerndetacheringen is van belang voor de364

internationale intra-concernmobiliteit. Dit betekent dat de richtlijn buiten
toepassing blijft bij intra-concernuitzendingen waarbij gebruik wordt gemaakt

van de in hoofdstuk 7 te bespreken beeindigingsconstructie.365 Of de richtlijn
ook moet worden toegepast bij de in hoofdstuk 6 beschreven opschortingscon-

structies366, waarbij de arbeidsovereenkomst met de uitzendende werkgever voor

de duur van de werkzaamheden wordt opgeschort en waarbij tegelijkertijd voor
de duur van de uitzending een -actieve- arbeidsovereenkomst met de buitenlandse
werkgever wordt aangegaan, is twijfelachtig. In dat geval is namelijk geen sprake

van een detacheringsvorm367 waarbij de werkzaamheden in het buitenland worden

verricht onder leiding en voor rekening van de uitzendende werkgever. Van
delegatie van werkgeversgezag is geen sprake. De buitenlandse werkgever
ontleent zijn werkgeversgezag immers aan de actieve arbeidsovereenkomst.

Van groot belang is de vraag naar de toepassing van de detacheringsrichtlijn

op andere mobiliteitsconstructies dan de detacheringsconstructie praktisch gezien
niet.368 De dwingende toepassing van de in de richtlijn opgenomen onderwerpen

(zie hieronder par. 6.2) is in geval van een beeindigings- of opschortingsconstruc-
tie zelfs geheel overbodig. Toepassing van de lokale regels zal in die gevallen

364 H. Uhlenbroek, "Bescherming van in internationaal verband gedetacheerde werknemers",

Arbeidsrecht. december 1996, p. 19, Voogsgeerd, 1996, p. 153.
365 Zie hoofdstuk 7.

366 Zie hoofdstuk 6.

367 Voogsgeerd geeft overigens ook aan dat het begrip 'detachering' onduidelijk is, p. 152.

368     I. van der Steen, "Europese ontwikkelingen rond detachering", Ned. Tijdschr. Voor Eur. Recht,
juli 1997, p. 173.
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immers plaatsvinden op basis van de in het buitenland overeengekomen
arbeidsovereenkomst (art. 6 lid 2 sub a eerste zinsnede EVO).

6.1.1 Het tijdelijk verrichten van werkzaamheden

Wat wordt in dit kader eigenlijk onder het tijdelijk verrichten van werkzaamheden
verstaan? De richtlijn zwijgt hierover. Uit een uitspraak van het Europese Hof
blijkt dat het tijdelijke karakter van de betrokken werkzaamheden niet enkel
aan de hand van de duur van de dienst moet worden beoordeeld, doch tevens
aan de hand van de frequentie, de periodiciteit of de continurteit ervan.369 Van
een concrete tijdsspanne is geen sprake. Is de te verrichten dienst voltooid, dan
mag worden aangenomen dat daarmee tevens de detachering eindigt.370 In art.
14 Vo 1408/71 wordt zoals eerder aangegeven gesproken van een termijn van
6dn jaar. Het EVO-verdrag dat ook betrekking heeft op gedetacheerde
werknemers noemt geen enkele termijn. Wat we hieruit voor wat betreft het
begrip detachering weI kunnen afleiden is dat een detachering wordt gekenmerkt
door de handhaving van de arbeidsrelatie met de uitzendende werkgever, de
voortzetting van het oorspronkelijke toepasselijke recht en de beperkte duur
van de tewerkstelling in het buitenland. De vraag is overigens of deze relevant
zou zijn geweest met het oog op art. 6 lid 2 sub a van het EVO-verdrag. De
richtlijn concentreert zich op het verlenen van diensten en richt zich derhalve
tot ondernemingen en niet tot individuele werknemers.

6.2 De materiale werkingssfeer

In artikel 3 van de detacheringsrichtlijn wordt de kern van dwingende bepalingen
aangegeven die de werkgever in acht dient te nemen ongeacht de duur van de
ter beschikking stelling en ongeacht het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke
recht.
Het gaat volgens art. 3 lid 1 om de volgende onderwerpen:
a.     Maximale werk- en minimale rustperioden;

371

b. Minimum aantal betaalde vakantiedagen;
c. Minimumlonen, inclusief vergoedingen voor overwerk, met uitzondering

van aanvullende pensioenregelingen;

369      HvJ EG 30 november 1995. zaak C-55/94, Jur 1996, p. 1-4165 (Gebhard).
370 Voogsgeerd, p. 157.
371 Zie voor de interpretatie van rustperioden Richt'Un 93/104 betreffende een aantal aspecten

van de organisatie van de arbeidstijd (PB. EG nr. L 307, 13 december 1993, p. 18).
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d.    Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, in het

bijzonder door uitzendbureaus;
e. Gezondheid, veiligheid, hygiene op het werk;
f. Beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en

-omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen,

jongeren, en andere groepen die speciale bescherming genieten;

g Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen
inzake de afschaffing van discriminatie op grond van huidskleur, ras,

religie, overtuiging, nationaliteit, sociale achtergrond of sexuele geaardheid.

De onderwerpen -die voor een belangrijk deel al op Europees niveau zijn

geharmoniseerd- kunnen geregeld zijn in algemene wettelijke, bestuursrechtelijke

of administratieve bepalingen. Daarnaast kunnen de onderwerpen ook geregeld

zijn in cao's of scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn
verklaard. Voorzover de voorschriften zijn neergelegd in cao's of scheidsrechter-

lijke uitspraken, beperkt de toepassing zich tot de bouwsector.372 Toch kunnen

cao's buiten de bouwsector ook voor toepassing in aanmerking komen. Dit
373

gebeurt dan niet op basis van de richtlijn, maar op basis van het nationale recht.

In Frankrijkbijvoorbeeld worden tijdelijk gedetacheerde werknemers onderwor-

pen aan de Franse bepalingen inclusiefcao's betreffende loon, arbeidsvoorwaar-

den en sociale zekerheid.374

De doelstelling van de richtlijn was om alleen die arbeidsvoorwaarden

toe te passen, die van direct belang zijn tijdens de detacheringsperiode. Dat is

de reden waarom bepalingen met betrekking tot ontslag of medezeggenschap
375

bijvoorbeeld, niet in de richtlijn zijn terug te vinden.

6.3 Uitzonderingen

De richtlijn kent een aantal uitzonderingen. Duurt de terbeschikkingstelling niet

langer dan 8 dagen, dan geldt de verplichting voor het ontvangende land om

372 Dit heeft geleid tot een aanpassing van art. 2 van de Wet AVV. Algemeen verbindend verklaarde

bepalingen die betrekking hebben op de in de richtlijn opgesomde kern van dwingende
bepalingen gelden ook ten aanzien van werknemers die tijdelijk in Nederland arbeid verrichten

en wier arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander rechtssysteem dan het Nederlandse

rechtssysteem. De toepassing van algmeen verbindend verklaarde bepalingen beperkt zich echter

tot de bouwsector (art. 2 Wat AVV leden 6 en 7).
373      Vgl. Rush Portugesa, waarin het Hof verklaarde dat de lid-staten hun eigen wetgeving, cao's

e.d. unilateraal mogen toepassen op werknemers die op het grondgebied van de lid-staat komen

werken.
374      Art. 36 de la loi quinqeunnale, no. 93-1313 van 20 december  1993, JO 21 december 1993.

375 P. Davies, "Posted workers: single market or protection of national labour systems?", CML

Rev, 1997, nr. 34, p. 579.
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toe te zien op de toepassing van de voorschriften inzake minimumlonen en
minimum aantal vakantiedagen niet bij assemblage- of installatiewerkzaamheden
inzake een geleverd goed (art. 3 lid 2).376 Voorts biedt de richtlijn een (facultatie-
ve) drempelperiode van 66n maand met betrekking tot de mogelijkheid om onder
bepaalde voorwaarden377 de minimumlonen niet toe tepassen op terbeschikking-
stellingen die niet meer dan 6dn maand duren en het een uitzending zoals onder
(1) en (2) vermeld betreft (art. 3 lid 3 en 4). Ten aanzien van werken met een
geringe omvang378 kunnen de lid-staten de toepassing van bepalingen inzake
minimumlonen en minimum aantal vakantiedagen achterwege laten (art. 3 lid
5).

De duur van de terbeschikkingstelling moet worden berekend over een
referentieperiode van dan jaar, aanvangende met de terbeschikkingstelling (art.
3 lid 6). 379

6.4 Dwingende bepalingen

Zoals eerder vermeld moet de kern van dwingende bepalingen worden toegepast
ongeacht het rechtssysteem dat op de arbeidsverhouding van toepassing is. Zijn
de arbeidsvoorwaarden van dit andere rechtssysteem gunstiger voor de
werknemer dan de dwingende bepalingen die in het ontvangende land van kracht
zijn, dan mag dat geen beletsel vormen voor de toepassing van die gunstigere
voorwaarden (art. 31id 7 Detacheringsrichtlijn).3=Hier wordt aldus nadrukkelijk
gekozen voor het gunstigheidsbeginsel. In navolging van het EVO-verdrag treffen
we ook hier een afweging aan tussen de dwingende bepalingen van het werkland
enerzijds en de bepalingen die normaliter van toepassing zijn op de arbeidsover-
eenkomst conform art. 6 lid 2 EVO anderzijds. De problemen die een dergelijk
comparatief onderzoek oproept, zijn al in par. 5.5.5 aan de orde gekomen. Gelet
op de -toch vooral- economische doelstelling van de richtlijn, is het niet
onaannemelijk dat de aspecten op basis waarvan de vergelijking in het kader
van de richtlijn plaatsvindt, anders zijn dan de aspecten die in het kader van
het EVO een rol spelen en waarbij enkel de bescherming van de werknemer
als leidraad dient.

376 Deze 8-daagse drempelperiode geldt niet ten aanzien van activiteiten in de bouwsector. Zie
ook: Voogsgeerd, p. 156.

377 Na consultatie van de sociale partners.
378 Het is aan de lid-staten om dit begrip nader in te vullen.

379    Bij die berekening wordt de duur van een eerdere terbeschikkingstelling die is vervuld door
een werknemer die wordt vervangen, in aanmerking genomen. Het gaat tenslotte om de functie,
niet om de werknemer.

380    Vgl. HvJ EG 28 maart 1996, zaak C-272/94. Jur. 1996, p. 1-1905 (Guiot).
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In tegenstelling tot het EVO-verdrag waar het gunstigheidsbeginsel alleen

een rol speelt wanneer partijen gebruik maken van hun partij-autonomie, wordt
in de Detacheringsrichtlijn onder alle omstandigheden gekozen voor de
toepassing van het gunstigheidsbeginsel.

6.5 Jurisdictie

In art. 5 van de richtlijn wordt aan de lid-staten opgedragen er voor te zorgen
dat de werknemers en/of hun vertegenwoordigers over passende procedures
beschikken om de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de richtlijn
af te dwingen. De zorg voor de naleving van de kern van dwingende bepalingen
zoals opgenomen in art. 3 lid 1 is een taak die eigenlijk toevalt aan de staat waar

de werknemers gedetacheerd worden, want deze staat heeft belang bij de
bescherming haar nationale arbeidsvoorwaarden. In art. 3 lid 1 gaat het per slot
van rekening om de dwingende bepalingen van de staat waar de werknemers

worden gedetacheerd. Toch kan voor de naleving van de kern van dwingende
bepalingen van de ontvangende staat een rol voor de gerechten van de
uitzendende staat zijn weggelegd. De toepassing van art. 5 sub 1 van het EEX-
verdrag leidt er immers toe dat bevoegd is het gerecht waar de werknemer
gewoonlijk zijn arbeid verricht. Betreft het werknemers die af en toe naar het

buitenland worden gezonden, dan kan er van uit worden gegaan dat de staat

waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht de staat is van waaruit de
werknemer wordt gedetacheerd (zijn 'thuisland'). Dit geldt ook wanneer de

werknemer regelmatig wordt uitgezonden maar waarbij het werkelijk centrum
van zijn werkzaamheden zich in het thuisland bevindt.381 De mogelijkheid voor

de gerechten in het thuisland om het arbeidsrecht van een andere lid-staat toe

te passen kan worden ontleend aan art. 7 lid 1 van het EVO-verdrag. Dit kan
met het oog op een vordering tot naleving van de detacheringsrichtlijn op

problemen stuiten aangezien in par. 5.5.3 van dit hoofdstuk al aan de orde is
gekomen dat sommige lidstaten382 ten aanzien van art. 7 lid 1 EVO-verdrag een

voorbehoud hebben gemaakt.*3 Art. 20 van het EVO-verdrag stek evenwel dat

voorrang moet worden verleend aan bepalingen van communautair recht die

voor bijzondere gebieden gelden.
3K4

Afgezien van de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen op grond

van de bestaande intemationale overeenkomsten inzake rechterlijke bevoegdheid,

381 Hof EG 9 januari (1997, zaak C383-95 Jur. 1997, 1-0057 (Rutten/Cross Medical)

382 Zie noot nr. 264.

383 P. Davies, 1997, p. 577-579.

384 M-A. Moreau.

167



3        HET INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT IN INTERNATIONALE INDIVIDUELE ARBEIDS

moet er tevens een mogelijkheid bestaan om een rechtsvordering in te stellen
in de lid-staat op welks grondgebied de werknemer is of was gedetacheerd (art.
6). Het spreekt voor zich dat de rechter van het land waar de werknemer tijdelijk
te werk is gesteld beter in staat is om de kern van dwingende bepalingen te
identificeren en toe te passen dan de rechter van de lid-staat van waaruit de
werknemer is gedetacheerd.385 Dit vergt -zo nodig- aanpassing van de nationale
rechtsmachtbepalingen van de lid-staten in een wijze die de nationale rechters
jurisdictie toekent in situaties waarin een vordering op grond van art. 3 van de
richtlijn aan de orde is. 386

6.6 Relatie EVO-verdrag

De richtlijn is niet alleen ingevoerd om 'social dumping' te voorkomen, maar
ook om nadere invulling te geven aan de (beschermende) dwingende bepalingen
zoals vermeld in art. 6 lid 1  en art. 7 EVO.387 De bepalingen van de richtlijn gaan
v66r op die van het EVO-verdrag (art. 20 EVO).

Bij eerdere ontwerp-versies werd al aangegeven dat een van de doelstelling-
en van de richtlijn was om te komen tot een verduidelijking van het begrip
'dwingende bepaling' zoals neergelegd in de artikelen 6 lid 1 en 7 EVO,
aangezien het EVO zelf niet aangeeft wat onder dwingende bepalingen ex art.
6 lid l EVO en onder bijzondere bepalingen van dwingend recht ex art. 7 EVO
moet worden verstaan. Door invulling te geven aan deze begrippen wordt
weliswaar afbreuk gedaan aan de soepelheid die het EVO-verdrag biedt
(partijautonomie), maar het bevordert de rechtszekerheid. Niettemin moet
tegelijkertijd worden geconstateerd dat de richtlijn vooral onderwerpen bevat
waarvan bij voorbaat al min of meer vast stond dat deze als 'dwingend' konden
worden aangemerkt. Wat dat betreft voegt de richtlijn niet zoveel toe. Het staat
de lid-staten die tevens het EVO-verdrag hebben ondertekend natuurlijk vrij

385    M. Traest, "De detachering van werknemers in het internationale privaatrecht na de Europese
richtlijn  van  16 december  1996", Rechtskundig weekblad. 1998-1999, nr. 37, p. 1344.

386 In Nederland heeft de implementatie van de richtlijn geleid tot de invoering van een nieuw,
derde lid bij art. 98 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat als volgt luidt:"In
zaken betreffende een arbeidsovereenkomst is. indien de arbeid tijdelijk in Nederland wordt
verricht, mede bevoegd de kantonrechter binnen wiens rechtsgebied de werknemer tijdelijk
arbeid verricht, voorzover het betreft een rechtsvordering met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
en arbeidsomstandigheden, welke is gegrond op artikel I van de Wet arbeidsvoorwaarden
grensoverschrijdende art)eid, de artikelen 7 of  15 van de Wet minimumloon en Minimumvakan-
tiebijslag, artikel 2, zesde lid van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, de artikelen 8 of 11 van de Wet allocatie
arbeidskrachten door intermediairs, alsmede artikel 5, eerste lid, onder b, d, e of f van de
Algemene wet gelijke behandeling".

387 M-A. Moreau, 1996, p. 900.
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om de lijst van dwingende bepalingen op nationaal niveau uit te breiden,
waardoor ook onderwerpen die niet in de Detacheringsrichtlijn zijn opgenomen
toch moeten worden toegepast. De in de richtlijn opgenomen bepalingen zullen

door de rechter van de plaats van de arbeid aan de hand van zijn lex fori moeten

worden toegepast (art. 7 lid 2 EVO). Dat geldt ook voor de bepalingen die daar

op nationaal niveau aan toe worden gevoegd.
De richtlijn bevordert de toepassing van het recht van de plaats waar de

werknemer zijn werkzaamheden verricht. Daardoor zullen ook het lokale recht

dat het begrip 'werknemer' definieert en de dwingende regels die op de
werknemer van toepassing zijn, op elkaar afgestemd zijn.

De doorwerking van de richtlijn is voor wat betreft de intra-concernmobiliteit

relatief. Allereerst beperkt de richtlijn zich tot de coOrdinatie op het gebied van

minimumloon en de andere eerder genoemde arbeidsvoorwaarden. De in cao's

opgenomen minimumlonen zijn in principe alleen van toepassing in de
bouwsector. Voor het overige -waaronder ontslagbepalingen- blijven de
verwijzingsregels van het EVO-verdrag in stand. Daarbij komt dat de richtlijn
zich hoofdzakelijk richt op de toepassing van minimumbepalingen zoals het

minimumloon en het minimum aantal vakantiedagen. Werknemers die voor

uitzending in aanmerking komen overstijgen dit minimumniveau doorgaans.
De relevantie van de richtlijn zal zich voor deze categorie werknemers

hoofdzakelijk beperken tot de onder a, e, f en g genoemde bepalingen.
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DEEL II

1          Inleiding

Internationale intra-concernmobiliteit is niet alleen grensoverschrijdend, maar
ook ondernemingsoverschrijdend. Het Nederlandse individuele arbeidsrecht

voorziet echter niet in bepalingen die de werknemersmobiliteit binnen

concernverbanden regelen, maar beperkt zich tot de regulering van de

rechtspositie van de werknemerbinnenenkelvoudige ondernemingen. Ofschoon

de uit 19071 stammende   wet ter regulering  van de arbeidsovereenkomst

tussentijds nog wel is aangepast, zijn er sindsdien geen speciale wettelijke

voorzieningen getroffen die betrekking hebben op de positie van de individuele
arbeidsovereenkomst binnen concernverband. Ook de inwerkingtreding van
titel 7.10 BW in 1997, heeft hierin geen verandering gebracht2. Dit in tegenstel-

ling tot het collectieve niveau waar in het kader van de juridische vormgeving

van medezeggenschap en collectieve arbeidsovereenkomsten wel rekening is

gehouden met het feit dat veel ondernemingen binnen groepsverband met elkaar

verbonden zijn (zie voorts hoofdstuk 9 par. 4.1 e.v.). We moeten derhalve

constateren dat ons individuele arbeidsrecht niet aansluit bij de -met name na
de Tweede Wereldoorlog doorgezette- maatschappelijke dynamiek waarbij
werknemers steeds vaker werkzaam zijn voor een onderneming die deel uitmaakt

van een concern. Ofschoon de ondernemingsoverschrijdende mobiliteit van
werknemers binnen concernverband inmiddels een realiteit is, heeft men het

tot dusverre kennelijk niet nodig gevonden om hier aandacht aan te besteden.

In het onderstaande hoofdstuk ligt de nadruk op een beschrijving van de in de
praktijk gehanteerde mobiliteitsconstructies en de juridische aspecten van deze

1 Wet van 13 juli 1907 (Stb. 193).
2           De invoering van titel 7.10 BW beperkte zich tot een technisch juridische up-date. O.J. Rote-de

Vries, V&O, juni  1997, nr. 6, p. 66; M.J.C. Somsen,"Titel 7.10 (arbeidsovereenkomst): evolutie

ofrevolutie?", NbBW, mei 1997, nr. 5, p. 52; G.J.J. Heerma van Voss, AA katern, nr. 63, bijlage
bij AA, nr. 6, juni  1997, p. 3000. C.G. Scholtens, "Nonontwikkelingen in het arbeidsovereenkom-
stenrecht", SR, 1997, nr. 9. p. 261. J.M. van Slooten,"De introductie van het arbeidsrecht in
het NBW", NJB, 14 februari 1997. nr. 7, p. 288.
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constructies. Voordat men toekomt aan de ter beschikking stelling of plaatsing
van een werknemer bij een buitenlands concernonderdeel, moet echter eerst
worden vastgesteld of de arbeidsrelatie uberhaupt voldoende aanknopingspunten
biedt om de werknemer aan een mutatie van zijn arbeidsplaats te onderwerpen.
De vormgeving van de uitzending wordt pas actueel op het moment dat vast
staat dat de werknemer voor tewerkstelling bij een buitenlands concernonderdeel
in aanmerking komt. Daarom zal allereerst aandacht worden besteed aan de
verplichting van de werknemer om gehoor te geven aan een uitzending naar
het buitenland. Soms worden afspraken daaromtrent vastgelegd in een
zogenaamde mobiliteitsclausule.

De intra-concernmobiliteit leidt vrijwel altijd tot een drie-hoeksverhouding
waarbij de werknemer en de uitzendende en ontvangende werkgever betrokken
zijn. Het zal bijna nooit voorkomen dat een werknemer arbeid verricht voor een
ander dan zijn eigen concernonderdeel, zonder daarbij afspraken te maken of
relaties te onderhouden met andere concernonderdelen.  Zo kan de intra-
concernmobiliteit bijvoorbeeld leiden tot de toetreding van een tweede werkgever
tot een reeds bestaande arbeidsovereenkomst. Maar het is bijvoorbeeld ook
mogelijk dat de werknemer aan een ander concernonderdeel wordt uitgeleend
of dat de werknemer toezegt om op termijn bij een ander concernonderdeel in
dienst te treden teneinde de uitzending te effectueren. Om de intra-concernmobili-
teit in juridische zin gestalte te geven, zal gebruik worden gemaakt van Edn of
meerdere meerpartijenovereenkomsten3 of van meerdere twee-partijenovereenk-
omsten. Aangezien titel 7.10 BW zoals we eerder constateerden niet voorziet
in bepalingen die zich richten op de regulering van de intra-concernmobiliteit,
zal voor de juridische vormgeving van de uitzendconstructies worden teruggegre-
pen op het algemene overeenkomstenrecht. Het Burgerlijk Wetboek (BW) vormt
immers ook het uitgangspunt voor de arbeidsovereenkomst4. Daar waar de wet
dit uitdrukkelijk bepaalt of daar waar de algemene verbintenisrechtelijke regeling
in strijd komt met een arbeidsrechtelijke regeling, blijft de algemene regeling
buiten toepassing en prevaleert de specifieke arbeidsrechtelijke regeling.Van
belang zijn met name die privaatrechtelijke rechtsfiguren, die -afhankelijk van
de gekozen constructie- een rol spelen bij de uiteindelijke verwezenlijking van
de mobiliteit. Vaak zal de regulering van de intra-concernmobiliteit leiden tot

3       Op meer-partijenovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen betreffende overeenkomsten
van toepassing, voor zover de strekking van de betrokken bepalingen zich daar gelet op de aardvan de overeenkomst niet tegen verzet (art. 6:213 BW). Zie voorts art. 6:279 lid 1 waarin de
bepalingen betreffende wederkerige overeenkomsten van toepassing worden verklaard.

4        H. Jongeneel en H.J. de Kluiver,"Inleiding: structuur van de boeken 3,5 en 6 NBW", in: NBW
geschetst, Verbintenissenrecht, serie burgerlijk recht, deel 1, Nijmegen: Ars Aequi Libri,  1987,
p. 3-9, R.S. Meijer. "Inleiding en systematiek", in: Wegwuzer nieuw BW, Deel 1, Zwolle, 1992,
p. 1-31; C.G. Scholtens. 1997. nr. 9, p. 257.
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een 'opeenstapeling' of verstrengeling van meerdere specifieke overeenkomsten.
Zo kan de intentie van de werkgever om de werknemer te detacheren gebaseerd
worden op de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst door deze te

complementeren met een derdenbeding waarin zij overeenkomen dat de
werknemer te zijner tijd werkzaamheden voor een derde-werkgever zal
verrichten. De overstap van de werknemer van het ene naar het andere

concernonderdeel kan bijvoorbeeld plaats vinden door middel van contractsover-

neming wanneer men de reeds opgebouwde rechten en plichten die voortvloeiden
uit de arbeidsovereenkomst met de voormalige werkgever bij de nieuwe

werkgever wenst te respecteren.
Intra-concernmobiliteit kan op verschillende wijzen gestalte krijgen. Het

internationale werkveld kent een verscheidenheid aan mogelijke afspraken om
internationale ondernemingsoverschrijdende loopbanen vorm te geven. Uit
onderzoek is echter gebleken dat de verschillende variEteiten vrijwel alle kunnen
worden herleid tot drie typen mobiliteitsconstructies. Daarom zullen we ons
in het tweede deel van dit boek beperken tot de bespreking van deze drie

mobiliteitstypen. Dit neemt niet weg dat deze 'basisconstructies' nogal uiteen
kunnen lopen in de wijze waarin ze worden uitgewerkt.

De constructies hebben gemeen dat ze wettelijk niet of nauwelijks
gereguleerd zijn. Dejuridische vormgeving en de wijze waarop de internationale
tewerkstelling uiteindelijk gestalte krijgt is daarom in hoofzaak afhankelijk
van de afspraken die werkgever(s) en werknemer hier zelf over maken. De

besproken 'raamwerken' zijn niet typisch Nederlands. Ze vormen een weergave
van de constructies die ook in het buitenland worden gebruikt. De universaliteit
van de besproken constructies is begrijpelijk gelet op het transnationale karakter
van de omgeving waarin ze worden toegepast. Een constructie die enkel van
nut kan zijn binnen Nederland of een willekeurig ander land is voor toepassing
in het internationale veld immers niet geschikt.

Een belangrijk onderscheid tussen de verschillende constructies is dat in
het ene geval wel, en in het andere geval geen juridische band met de oorspronk-
elijke werkgever wordt aangehouden. Dit onderscheid is bijvoorbeeld van belang
voor de rechtspositie van de werknemer na afloop van de buitenlandse

tewerkstelling alsook voor de voortzetting van bepaalde rechten en plichten in
het thuisland gedurende de uitzending zoals de opbouw en handhaving van
ancienniteitsrechten. Het is immers gebruikelijk dat de voordelen die verbonden
zijn aan het aantal volbrachte dienstjaren toenemen naarmate de werknemer

langer bij zijn werkgever in dienst is. Zo kan het aantal dienstjaren een rol spelen
tijdens de arbeidsovereenkomst en bij beeindiging daarvan. Ook de opbouw

en de omvang van het salaris, het aantal vakantiedagen, promotie, deelname
in de resultaten van de onderneming, passieve en actieve deelname aan
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ondernemingsraadsverkiezingen, pensioenopbouw, VUT-rechten etc. zijn
doorgaans gerelateerd aan het bij de werkgever volbrachte aantal dienstjaren.
Betreft het de betindiging van een arbeidsovereenkomst dan speelt de ancienniteit
van de werknemer vooral een rol bij de berekening van de opzegtermijnen, de
kennelijke (on)redelijkheid van het ontslag, de hoogte van de schadevergoeding
of afkoopsom bij ontslag, de plaats in de rangorde bij ontslag om economische
redenen, etc5. Het aantal dienstjaren kan voorts een rol spelen ten aanzien van
bepalingen die een kwalificatieperiode bevatten. Zo stelt art. 7:668a BW
bijvoorbeeld, dat wanneer twee opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd elkaar binnen drie jaar opvolgen en zij in hun totaliteit de termijn
van drie jaren overschrijden, zij als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd kunnen worden aangemerkt. De werknemer kan er daarom veel belang bij
hebben om bij de overgang van de ene naar de andere onderneming zijn rechten
te behouden6 Ofschoon ancienniteitsrechten pas daadwerkelijk actueel worden
op het moment dat de daaraan verbonden voordelen opleven7, is het van belang
om daar al in een eerder stadium rekening mee te houden.

De voortzetting van de juridische band met de uitzendende werkgever is niet
alleen van belang met het oog op de hiervoor vermelde aspecten, zij is tevens
essentieel voorzover het de periode na uitzending betreft. Dan doet zich namelijk
de vraag voor of de werknemer weer naar zijn oorspronkelijke werkgever terug
kan keren.

Ofschoon veel organisaties beschikken over een uitgebreid beleid met
betrekking tot de voorbereiding van hun werknemers op een tewerkstelling in
het buitenland, dat naast juridische regulering van de uitzending doorgaans een
inwijding in de cultuur en de gebruiken van het gastland, een talencursus, een
medische keuring, inentingen, etc. omvat, is de terugkeer van de werknemer
niet altijd even fraai geregeld. In sommige gevallen is er zelfs helemaal niets
geregeld. Een uitzending dient in de meeste gevallen niet alleen het belang van
de onderneming, zij vormt tevens een belangrijke bouwsteen binnen het kader
van de individuele loopbaan van de werknemer. Daarnaast vergt het uitzenden
van werknemers een grote investering. Gelet op de hoge kosten die met het
uitzenden van werknemers gepaard gaan en de gevolgen die de uitzending voor
de loopbaan van de werknemer heeft, is het zinvol om ook aandacht te besteden
aan een goede regulering en begeleiding van de terugkeer. Blijft dit achterwege
dan kan dit tot gevolg hebben dat de werknemer de organisatie hetzij vrijwillig,

5      G. Lyon-Caen, J. Pdlissier, 1998, nr. 97, nr. 239.
6      J. McMullen, Business transfers & employee rights, Londen: Butterworths, 1987, p. 2.7        J. Savatier, "Daachement ou mutation de salaries entre sociatts d'un mame groupe et calcul

de l'anciennitd", Dr. Soc., nr. 6 juni, 1994, p. 543.
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hetzij onvrijwillig verlaat. Daarmee gaat een belangrijke investering in het
'human capital' verloren. De gekozen mobiliteitsconstructiel' is van essentieel

belang voor de rechtspositie van de werknemer na afloop van een uitzending.
Daarom zal in dit hoofdstuk levens aandacht worden geschonken aan de

samenhang tussen de mobiliteitsconstructie en het recht op wedertewerkstelling
na terugkeer.

Interpretatie
Voor welke van de in dit deel te bespreken mobiliteitsconstructies in concreto
wordt gekozen is uiteraard afhankelijk van de wensen en doelstellingen van de
betrokken partijen. Aangezien werkgever en werknemer zich in de praktijk slechts

zelden bezig houden met de juridisch-technische details van de werkgeverswisse-

ling zal door middel van interpretatie moeten worden achterhaald welke
mobiliteitsconstructie partijen uiteindelijk hebben gehanteerd. De omstandighe-
den waaronder de uitzending plaatsvindt, de aanleiding tot de uitzending, het
daarmee beoogde doel, de belangen van de betrokken partijen en het gebruik,
vormen mogelijke aanknopingspunten voor het achterhalen van de gekozen
constructie.

Nederiands recht
Bij de bespreking van de in dit deel te behandelen thematiek zal het Nederlands
recht als uitgangspunt dienen. Een vergelijkbare benaderingswijze van de hier
geschetste problematiek kunnen we echter ook in andere landen (zoals

bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland aantreffen).

Opbouw deel 11
In hoofdstuk 4 zal de verplichting van de werknemer om zich aan een internatio-

nale terbeschikkingstelling of overplaatsing te onderwerpen worden behandeld.
In de daaropvolgende paragrafen zal aandacht worden besteed aan de verschillen-
de in de praktijk gehanteerde constructies die worden gebruikt om de uitzending
gestalte te geven. Bij de bespreking van deze constructies zal worden aangesloten

bij de benamingen zoals die in de praktijk worden gehanteerd. Achtereenvolgens
zal aandacht worden geschonken aan de detacheringsconstructie (hoofdstuk
5), de opschortingsconstructie (hoofdstuk 6) en de beeindigingsconstructie
(hoofdstuk 7). Daarbij komen niet alleen de juridische consequenties van de
besproken constructies aan de orde, maar ook de privaatrechtelijke rechtsfiguren
die als grondslag voor de besproken constructie kunnen dienen. Daarbij zal
opnieuw enige aandacht worden besteedt aan de internationale rechtsmacht en

8      M. Danti-Juan, 1985, p. 838.
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het internationale arbeidsrecht. Stond in de voorgaande hoofdstukken de
'inbedding' van de internationale arbeidsrelatie in het internationale jurisdictie-
recht en het internationale privaatrecht in z'n algmeenheid centraal, hier ligt
het accent op de arbeidsovereenkomst als onderdeel van (grensoverschrijdende)
mobiliteitsconstructies. De in deel I behandelde materie zal in dit hoofdstuk
worden toegepast op de te behandelen constructies. De bespreking van de
internationale rechtsmacht en het internationale arbeidsrecht beperkt zich in
dit tweede deel dan ook tot die elementen, die relevant zijn voor, danwel
banvioed worden door de gekozen constructie. Voor het overige wordt verwezen
naar het eerste deel waarin de materie omtrent de internationale rechtsmacht
en het internationale privaatrecht met betrekking tot de arbeidsovereenkomst
uitvoerig uiteen is gezet.

De rechtspositie van de medewerker nA afloop van een uitzending wordt
grotendeels bepaald door de gekozen mobiliteitsconstructie'. Daarom zal ook
aandacht worden geschonken aan de samenhang tussen de mobiliteitsconstructie
en de terugkeer van de werknemer, het moment van terugkeer, de terugkeergaran-
tie en de juridische gevolgen van de terugkeer.

9     M. Danti-Juan, 1985,p. 838.

176



4          MOBILITEIT EN MOBILITEITSCONSTRUC-
TIES

1           Inleiding

Het spreekt voor zich dat ondernemingen gebaat zijn bij de flexibele inzet van
hun personeel. De daaruit voortvloeiende behoefte aan werknemersmobiliteit
beperkt zich echter niet alleen tot de grenzen van 66n onderneming, maar kan
ook meerdere ondernemingen omvatten (intra-concernmobiliteit) en grensover-
schrijdend zijn (internationale mobiliteit). Internationale uitzending van
werknemers roept de vraag op in hoeverre werknemers verplicht,  dan wel
gehouden kunnen worden om "buiten" de eigen onderneming werkzaamheden
te verrichten. Dit vraagstuk doet zich met name voor binnen concerns, omdat
juist daar vaak gestreefd wordt naar een concernwijde inzet van werknemers
op zogenaamde sleutelposities. Het is dan ook onbegrijpelijk dat in een tijd
waarin meer dan ooit de behoefte bestaat aan een efficiente en wereldwijde inzet

van personeel, zo weinig aandacht aan dit onderwerp wordt geschonken. Temeer
daar de belangen en de doelstellingen van werkgever en werknemer lang niet
altijd overeenstemmen.

Voordat men toekomt aan het daadwerkelijk uitzenden van personeel, zal
dus eerst moeten worden bekeken of de werknemer uberhaupt uitgezonden kAn
worden. Met andere woorden, moet de werknemer gehoor geven aan een
opdracht of verzoek tot het verrichten van werkzaamheden over de grenzen heen?
De vraag naar de juridische vormgeving van de uitzending wordt pas actueel
nadat is gebleken dat niets aan een mogelijke uitzending in de weg staat. Hoe
de uitzending juridische gestalte kan worden gegeven komt daarom pas in de
volgende hoofdstukken aan de orde.
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Het ondenverp van de arbeidsovereenkomst
Naast wilsovereenstemming (zie hoofdstuk 7 par. 1) en handelingsbekwaamheid
is voor de totstandkoming van een overeenkomst tevens vereist dat de
overeenkomst een bepaald onderwerp' en een geoorloofd karakter2 heeft.

Het onderwerp van de arbeidsovereenkomst bestaat uit het leveren van

een arbeidsprestatie door de werknemer enerzijds en de uitbetaling van het loon
door de werkgever anderzijds (art. 7:610 BW). Het is echter niet nodig dat de
arbeidsprestatie bij aanvang van de dienstbetrekking al nauwkeurig bepaald is.
Als de aard en de omvang van de te verrichten arbeid bij de overeenkomst niet

nauwkeurig zijn omschreven, dan beslist de werkgever aan de hand van zijn
directierecht (7:660 BW). De aard van de arbeid wordt mede bepaald door de
functie, het bedrijf of de bedrijfstak en het gebruik.3 Bovendien spelen de
redelijkheid en de billijkhei(14 een rol. Ofschoon bijzonderheden bij het aangaan

van de arbeidsovereenkomst nog niet vast hoeven te staan, moeten werkgever
en werknemer zich wel al een beeld kunnen vormen omtrent de essentialia van
de desbetreffende arbeidsovereenkomst, zoals het soort arbeid, de termijn
waarvoor de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan en het salaris (art. 7:610
BW). Dat op het moment waarop de arbeidsovereenkomst tot stand komt nog
niet vast staat of is voorzien dat de arbeid te zijner tijd in het buitenland moet
worden verricht, staat aan de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst dan

ook niet in de weg.

1.2 Tijdelijk of duurzaam

De inzet van een werknemer bij een andere organisatie kan hetzij tiydelijk hetzij
duurzaam plaatsvinden.  Een tijdelijke tewerkstelling kenmerkt zich door de
terugkeer van de werknemer op termijn. Bij een tijdelijke tewerkstelling wordt
doorgaans naar een voortzetting van de juridische band met de uitzendende

werkgever gestreefd. De afwezigheid van een bepaalde tijdslimiet in een uitzend-
of arbeidsovereenkomst vormt in de meeste gevallen een indicatie voor een

langdurig verblijf in het buitenland. Is het de bedoeling dat de werknemer

permanent of semi-permanent in het buitenland wordt geplaatst, dan wordt de

1 Art. 6:227 BW.
2        Een wettelijke bepaling met betrekking tot het geoorloofde karakter vinden we in het huidige

BW, in tegenstelling tot het oude BW, niet terug.
3        Thans art. 7:611 BW, voorheen art. 1639 BW.
4 Asser-Kamphuisen, Asser's handleiding voor de beoefening van het burgerlijk recht, deel III,

Bijzondere overeenkomsten, Zwolle: Tjeenk Willink,  1994, nr. 293, Rb. Rotterdam, 18 juni
1971,NJ 1972,141: Te vaag en onbepaald is een beding dat de arbeider zonder voorbehoud

alle in het bedrij f voorkomende werkzaamheden laat verrichten.
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juridische relatie met de uitzendende werkgever vrijwel altijd verbroken. Soms
wordt een recht op terugkeer overeen gekomen. Een andere indicator voor de
duur van de buitenlandse tewerkstelling, wordt bijvoorbeeld gevormd door de
taak die de werknemer in het buitenland gaat verrichten. Gaat het om werkzaam-
heden met een tijdelijk of permanent karakter? Ook kan degene die het initiatief
heeft genomen een vingerwijzing vormen voor de duur van de uitzending. Gaat
het initiatief van de werkgever uit dan zal bij de werknemer doorgaans niet de
behoefte leven om voor een langere tijd naar het buitenland te worden
uitgezonden. Gaat het initiatief daarentegen uit van de werknemer en onderneemt
deze de daartoe benodigde actie, dan mag eerder worden aangenomen dat een
langere, of permanente overstap wordt nagestreefd.5

In feite hoeft er geen twijfel meer te bestaan omtrent de duur van de
buitenlandse tewerkstelling aangezien art. 7:655 lid 1 sub k BW iedere werkgever
die zijn werknemer voor een termijn langer dan een maand in het buitenland
plaats, verplicht om zijn werknemer schriftelijk te informeren omtrent de duur
van de buitenlandse werkzaamheden.

Gelet op de verschillende consequenties die een tijdelijke of een permanente
buitenlandplaatsing voor de positie van de werknemer met zich meebrengt zal
dit onderscheid als richtsnoer dienen bij de behandeling van de vraag of de
werknemer tot internationale mobiliteit verplicht kan worden en zo ja, onder
welke voorwaarden. Daarbij wordt steeds uitgegaan van de veronderstelling
dat de werkgever de initiator van de buitenlandplaatsing is.

2            Arbeidsovereenkomst met mobiliteitsclausule

Of een werknemer verplicht kan worden om op basis van zijn arbeidsovereen-
komst werkzaamheden in het buitenland te verrichten zal in hoofdzaak afhangen
van de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Tegenwoordig is het bij veel
bedrijven gebruikelijk om een zogenaamde mobiliteitsclausule in de arbeidsover-
eenkomst op te nemen. Daarin wordt - afhankelijk van de exacte inhoud van
de clausule- de mogelijkheid geopend om de werknemer op enig moment
gedurende de arbeidsrelatie op een andere lokatie, in een andere functie of bij
een andere werkgever te plaatsen. Langs deze weg probeert men de flexibiliteit
van de organisatie te vergroten. Van dergelijke mobiliteitsbevorderende clausules
wordt ook gebruik gemaakt in het kader van internationale uitzendingen. Dan
strekt de geografische reikwijdte van de clausule zich (mede) uit tot het

5       F. Maschmann, "Abordnung und Versetzung im Konzern", RdA, 1996, p. 26.
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buitenland. Ofschoon we mobiliteitsclausules ook in cao's aantreffen, is dit niet
gebruikelijk wanneer het om internationale mobiliteit gaat. 6

De inhoud van mobiliteitsclausules met een internationale reikwijdte kan
varieren van een verwijzing naar de mogelijkheid van uitzending tot een absolute
verplichting daartoe: Werknemers die akkoord gaan met laatstgenoemde type

bepaling in hun arbeidsovereenkomst geven expliciet te kennen dat zij bereid
zijn om te zijner tijd naar het buitenland te worden uitgezonden. Met andere
woorden, zij stemmen bij voorbaat in met een eventuele uitzending: In een
dergelijke clausule verplicht de werknemer zich om gehoor te geven aan een
opdracht van zijn werkgever om zijn werkzaamheden in het buitenland uit te
oefenen. Dit is slechts anders wanneer in de clausule nadrukkelijk staat vermeld
dat de instemming van de werknemer vereist is voordat tot uitzending kan worden

overgegaan. In dat geval brengt de clausule geen enkele verplichting met zich
mee.

Dergelijke clausules komen vooral  voor bij ondernemingen die deel
uitmaken van een concern. Wanneer een onderneming tot een concern behoort
impliceert dit tenslotte nog niet dat de werknemer ook verplicht is om tevens
voor de andere concernonderdelen te werken: Zelfs wanneer in de arbeidsover-
eenkomst expliciet is opgenomen dat de organisatie deel uitmaakt van de X-groep
of een dochtermaatschappij  van Y is, vloeit uit de arbeidsovereenkomst geen
arbeidsverplichting jegens de andere concernonderdelen voort. 10 Het concern
mag tot op zekere hoogte dan wel erkenning in het vennootschapsrecht vinden,
arbeidsrechtelijk brengt het concernverband nauwelijks consequenties met zich
mee (zie hoofdstuk 8). Concernwijde mobiliteitsclausules scheppen alleen

verplichtingen jegens het uitzendende concernonderdeel. Het niet-nakomen van
zo'n clausule heeft alleen "interne werking". De buitenlandse werkgever kan
daaraan geen rechten ontlenen." Het niet-naleven van een mobiliteitsclausule
is daarom enkel relevant in de verhouding werknemer-uitzendende werkgever.
De verwijzing naar het concernlidmaatschap of de verwijzing naar andere
concernonderdelen kan niettemin een rol spelen bij het achterhalen van de
partijbedoeling. Ofschoon het verrichten van werkzaamheden elders in het
concern niet bij voorbaat vast staat, zal het bij bepaalde functies duidelijk zijn
dat het tijdelijk verrichten van werkzaamheden bij een ander concernonderdeel

6         F. Maschmann, "Abordnung und Versetzung im Konzern", RdA  1996, p. 27.
7           C. Pizzio-Delaporte, "La situation du salarid mobile dans le groupe de dimension communautai-

re", Dr. Sec., nr. 11, november 1994, p. 921.
8             H. van Hoogenbemten E.P. Jansen, "Tewerstelling in vennootschapsgroepen", in: Tewerkstelling

over  de  grenzen. P.1.L Pennings (red.), Reeks VvA nr. 25,1996, p. 95.
9      F. Maschmann, 1996, p. 27.
10     C. Windbichler, Arbeitsrecht im Konzern, Munchen, 1989, p. 70.
11      Tenzij de mobiliteitsclausule het karakter heeft van een derdenbeding. Zie hoofdstuk 5 par.

2.1.
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op voorhand ook niet geheel zal zijn uitgesloten. Dit geldt met name voor
werknemers met een zogenaamd concerndienstverband, zoals internationaal
georienteerde managers en technische specialisten. 12

Indien niet duidelijk is of de in de arbeidsovereenkomst opgenomen clausule
een tijdelijke dan wel duurzame uitzending op het oog heeft gehad, dan zal de

reikwijdte van de clausule door middel van interpretatie achterhaald moeten
worden:3 Ook de bij indiensttreding gemaakte afspraken, de gewekte verwach-
tingen en hetgeen binnen een bepaald bedrijf of bij een bepaalde functie
gebruikelijk is, zullen daarbij een rol spelen. De interpretatie van de clausule
zal met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid moeten gebeuren. Het
spreekt voor zich dat bij twijfel rondom de interpretatie gestreefd moet worden
naar een uitleg die de belangen van beide betrokken partijen zoveel mogelijk
dient.14 Onduidelijkheden die het gevolg zijn van een vage mobiliteitsclausule
mogen niet in negatieve zin op de werknemer worden afgewenteld.

De uitleg van de clausule en de daarmee samenhangende belangenafweging
kunnen mede beYnvloed worden door de wijze waarop men de uitzending
juridisch gestalte denkt te gaan geven.

Al eerder kwam art. 7:655 BW ter sprake. Ofschoon de werkgever verplicht
is zijn werknemer te informeren omtrent de duur van de buitenlandse tewerkstel-
ling, is niet vereist dat de duur van de werkzaamheden al in een eventuele
mobiliteitsclausule wordt vastgelegd. De informatieplicht is pas actueel op het
moment dat de uitzending daadwerkelijk aan  de orde is.

Het accepteren van een mobiliteitsclausule door de werknemer geeft, gelet op
de ingrijpende gevolgen, niet op voorhand aan dat de werknemer naast een
tijdelijke ook een duurzame uitzending ambieert. Dit betekent dat de acceptatie
van een mobiliteitsclausule door de werknemer niet per definitie een duurzame
uitzending rechtvaardigt, doch - naar men mag aannemen- in ieder geval wel
een tijdelijke.

Door het opnemen van een mobiliteitsclausule in de arbeidsovereenkomst
wordt in ieder geval te kennen gegeven dat een tijdelijke uitzending mogelijk
is.15 Een werkgever wiens doel het is de werknemer flexibel in te zetten heeft
eigenlijk ook geen belang bij een duurzame uitzending:6 Een langdurig verblijf

12          E.].A. livolger. Internationale  uitzending, Een onderzoek naar contracten en de rechtspi,sitie
van de uitgezonden werknemer (scriptie), Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 1995, p
26.

13     F. Maschmann, 1996, p. 27.
14     Art. 7:611 BW.
15     C. Windbichler, 1989, p. 77.
16    F. Maschmann, 1996, p. 27.
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in het buitenland kan tot gevolg hebben dat de arbeidsrelatie tussen de werknemer
en de uitzendende werkgever wordt verbroken, waardoor de oorspronkelijke
werkgever zijn werkgeversgezag verliest en daarmee de mogelijkheid de
werknemer te herplaatsen. Dit neemt niet weg dat de werkgever wel een indirect
of 'afgeleid' belang kan hebben doordat de overplaatsing plaats vindt in het
belang  van de groep waarvan de werkgever deel uitmaakt (zie hoofdstuk 8).
Het langdurig verrichten van werkzaamheden voor de "eigen" organisatie leidt
er in principe niet toe dat de mobiliteitsclausule enkel om deze reden zijn

geldigheid verliest. Met andere woorden, het feit dat de werkgever gedurende
langere tijd geen beroep doet op de clausule biedt de werknemer geen enkele
garantie dat hij dat ook in de toekomst niet zal (kunnen) doen. Wanneer een
werknemer, door de acceptatie van een dergelijke clausule, de gerechtvaardigde
verwachting wekt dat hij tot internationale mobiliteit bereid is, kan hij volgens
de eisen van de goede trouw gehouden zijn deze verwachting te honoreren.

Strikt juridisch gezien vormt de mobiliteitsclausule een recht voor de werkgever
om de inhoud van de arbeidsovereenkomst waar het de plaats en de omstandighe-
den van de arbeid betreft, eenzijdig te wijzigen. Desalniettemin zal de wijziging
aan de eerder genoemde eisen van redelijkheid en billijkheid,7 en het goed
werkgeverschapia moeten voldoen. In zijn algemeenheid kan worden gesteld
dat een uitzending gerechtvaardigd is wanneer het bedrijfsbelang uitzending
vereist:'  Het  gaat  dan  om het belang  van de "eigen" organisatie.  Dat  de
buitenlandse organisatie behoefte heeft aan de diensten van de werknemer is

in principe niet relevant. Of een uitzending ten opzichte van de werknemer als
redelijk is aan te merken, hangt niet alleen af van de aanwezigheid van een

mobiliteitsclausule, maar is ook afhankelijk van de werknemer en zijn
functionele, persoonlijke of sociale omstandigheden. Een uitdrukkelijke
mobiliteitsclausule vormt weliswaar een indicatie voor de verplichting daartoe;

deze verplichting kan niettemin opzij worden gezet wanneer de uitzending gelet
op de omstandigheden onredelijk zou zijn voor de werknemer en/of zijn gezin.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan medische redenen, gezinsomstandighe-
den, schoolgaande kinderen, baan van de partner, etc.

Dat de uitzending van grote invloed is op het leven van de werknemer en

zijn gezin is evident, maar minder zwaarwegend en minder relevant dan in
vergelijkbare situaties waarin geen sprake is van een mobiliteitsclausule. De
werknemer heeft immers bij voorbaat ingestemd met de gevolgen van de

17       Artt. 6:2 lid 2 en 6:248 lid 2 BW, zie voorts ook Rb. Roermond il februari 1983. Prg 1983,
nr. 2009.

18    7:611 BW.
19    F. Maschmann, 1996, p. 28; vgl. Ktg. Rotterdam 17 maart 1992, Prg 1992. nr. 3723.
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uitzending. Dit neemt niet weg dat de werkgever, wanneer er gefundeerde
bezwaren aan werknemerszijde bestaan, zal moeten bekijken of er binnen de
organisatie gelijkwaardige werknemers zijn voor wie de uitzending minder
ingrijpend is.20 Tegenover de negatieve gevolgen -die voor een deel in financiBle
zin gecompenseerd zullen worden- staan natuurlijk ook de positieve gevolgen
van een verblijf in het buitenland. Zo kan de uitzending een positief effect hebben

op de loopbaan van de werknemer, zijn inkomen, zijn positie op de promotielad-
der, etc.21

Mochten zich na het overeenkomen van een mobiliteitsclausule onvoorziene
omstandigheden voordoen waarvoor in de overeenkomst geen regeling is
getroffen en die -mocht de mobiliteitsclausule onverkort worden toegepast-
zouden leiden tot onaanvaardbare gevolgen dan zou de werknemer zich nog
kunnen beroepen op artikel 6:258 BW.

Ofschoon de werkgever in aantal gevallen wel degelijk van zijn werknemer
mag verlangen dat hij zich aan een uitzending onderwerpt,  zal het iedere
werkgever duidelijk zijn dat het geen zin heeft om een werknemer tegen zijn
zin naar het buitenland te sturen. Wel loopt de werknemer die zich zonder
steekhoudende argumenten verzet tegen een eerder overeengekomen buitenland-
plaatsing het risico dat zijn weigering wordt afgestraft door hem eventuele andere

loopbaanmogelijkheden te onthouden.

Kan de werknemer op basis van een overeengekomen mobiliteitsclausule
gedwongen worden om een andere arbeidsovereenkomst aan te gaan? De
werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met een onderdeel van het Y-
concern kan zich in een daartoe strekkende clausule bijvoorbeeld bereid verklaren
om soortgelijke werkzaamheden ook in dienst van andere, tot het Y-concern
behorende onderdelen te verrichten. Een ander voorbeeld vormt de clausule
waarin de werknemer in zijn arbeidsovereenkomst met onderneming Y toezegt
om in het kader van zijn werkzaamheden ook een arbeidsovereenkomst met
X aan te gaan en voor de duur van deze werkzaamheden bij X in dienst te treden.
Door het opnemen van dergelijke bepalingen in de arbeidsovereenkomst
overschrijden partijen eigenlijk de grenzen van hun arbeidsovereenkomst. Zo'n
clausule heeft daarom eerder het karakter van een derdenbeding (artt. 6:253-256
BW). Van een derdenbeding is sprake wanneer in een overeenkomst tussen
werkgever en werknemer is afgesproken dat de werknemer zich jegens een derde
verbindt tot een bepaalde prestatie (zie voor een bespreking van het derdenbeding
ook hoofdstuk 5 par. 2.1). In casu zal deze prestatie bestaan uit het aangaan van
een dienstverband met de derde, zijnde de buitenlandse werkgever. Een andere

20    F. Maschmann, 1996, p. 29.
21 E.J.A. Levolger, 1995, p. 36.
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mogelijkheid  is dat de indiensttreding bij de buitenlandse organisatie vooraf
wordt gegaan door een voorovereenkomst, waarin de werknemer zich verplicht
tot indiensttreding bij de buitenlandse organisatie.22 Dit veronderstelt echter dat
de identiteit van de ontvangende organisatie bekend is. Door gebruik te maken
van de hier geschetste rechtsfiguren kan aan de arbeidsovereenkomst een
concerndimensionaal karakter worden verleend.

In tegenstelling tot mobiliteitsclausules die zich beperken tot de tijdelijke
tewerkstelling in het buitenland, hebben clausules die de duurzame buitenland-
plaatsing tot doel hebben de facto vaak een absolute transfer van de ene naar
de andere werkgever op het 00g.21 Hoewel de clausule ter beeindiging van de
oude arbeidsovereenkomst juist met het oog op een nieuwe arbeidsovereenkomst

is afgesloten, kan niet worden gesteld dat de nieuwe arbeidsovereenkomst het
verlies van de oude arbeidsovereenkomst compenseert. Zo kan de buitenlandse

werkgever in een politiek onstabiel land gelegen zijn, minder loopbaanperspectie-
ven bieden, minder solvabel zijn, enzovoort. Het is dan ook niet reeel te
veronderstellen dat de werknemer bij voorbaat van iedere ontslagbescherming
afziet zodra hem een ander dienstverband wordt aangeboden.

De beeindiging van de arbeidsovereenkomst met de uitzendende werkgever en
de afsluiting van een arbeidsovereenkomst met de buitenlandse werkgever
vormen juridisch twee afzonderlijke en zelfstandige rechtshandelingen die ieder
op hun eigen merites beoordeeld dienen te worden. Het effect van een
mobiliteitsclausule met als doel een permanente buitenlandplaatsing te forceren
is derhalve twijfelachtig. Een declaratoire clausule waarin enkel de mogelijkheid
tot een duurzame uitzending wordt opgenomen is daarom praktischer en
realistischer dan een constitutieve waarbij geen ruimte wordt toegekend aan
bereidwilligheid van de werknemer.

Of de weigering van de werknemer om zich te conformeren aan de eerder
toegezegde werkgeverswisseling tot ontslag kan leiden moet worden beoordeeld
aan de hand van de voor ontslag geldende maatstaven (artt. 7:685 BW en 6,9
BBA).

22     C. Windbichler, Arbeitsrechtliche Vertragsgestaltung im Konzern, RWS-Skript 216, K6ln:
Verl. Kommunikationsforum, Recht, Wirtschaft, Steuern, 1990, p. 15.

23 Zie bijvoorbeeld ook hoofdstuk 7.
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3 Arbeidsovereenkomst zonder mobiliteitsclausule

Ontbreekt een mobiliteitsclausule dan geeft de werknemer te kennen dat het
hem wel degelijk uitmaakt voor wie hij zijn arbeid dient te verrichten. Kennelijk
prefereert de werknemer die afziet van een mobiliteitsclausule in zijn
arbeidsovereenkomst de werkgever bij wie hij op dat moment in dienst is boven
een andere werkgever. De werkgever kan de werknemer daarom niet eenzijdig
een andere contractspartij opdringen.24 Bij het ontbreken van een mobiliteitsclau-
sule is uitzending in beginsel slechts toelaatbaar wanneer de werknemer hetzij

impliciet, hetzij expliciet met de uitzending instemt.
Van impliciete instemming kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer de aard

van de aanvaarde functie meebrengt dat uitzending in de lijn der verwachtingen
ligt. Dit impliceert dat de werknemer zich bij het aanvaarden van de functie al
bewust is geweest van de kans te worden uitgezonden. Door de daadwerkelijke
acceptatie van die functie verklaart hij daarmee accoord te gaan.25 Daarbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan topfunctionarissen binnen internationale
concerns, mijnbouw ingenieurs, managers internationale marketing en sales,
trainees, enzovoort. 26

Het enkele feit dat een werknemer ook zelf baat kan hebben bij een
internationale loopbaan en de eventuele daarmee gepaard gaande "benefits",
wil overigens nog niet zeggen dat van de werknemer mag worden verwacht
dat hij met een uitzending instemt.

Het is mogelijk dat werkgever en werknemer tijdens de arbeidsovereenkomst
met elkaar overeenkomen dat de werknemer tijdelijk naar het buitenland wordt
uitgezonden. In dat geval zal de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst met
instemming van de werknemer worden gewijzigd. (zie hoofdstuk 5, par. 3).

Ook een permanente werkgeverswisseling die met instemming van de
betrokken partijen plaatsvindt zal geen problemen opleveren. In een dergelijk
geval zal de werkgeverswisseling tot stand worden gebracht door een
beeindigingsovereenkomst tussen de werknemer en de oorspronkelijke,
uitzendende werkgever gevolgd door de indiensttreding bij de buitenlandse

werkgever.

24      H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1996, p. 95.
25     C. Windbichler, 1990, p. 17.
26    C. Windbichler, 1989, p. 77.
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Uitzending op basis van het directierecht
Weigert de werknemer om zich aan een uitzending te onderwerpen, dan zal
bekeken moeten worden in hoeverre de werkgever de werknemer op grond van
zijn directierecht (art. 7:660 BW) tot uitzending kan verplichten.

De inhoud en de omvang van het directierecht -de bevoegdheid van de
werkgever om instructies aan de werknemer te geven (art. 7:660 BW)- wordt
gevormd door de inhoud van de arbeidsovereenkomst. In de arbeidsovereenkomst
worden doorgaans in grote lijnen de verplichtingen van de werknemer
omschreven. De werkgever kan die verplichtingen naar tijd, plaats en aard van
de door de werknemer te leveren prestatie concretiseren. Het is dan ook niet
onaannemelijk dat de werkgever op basis van het directierecht de werknemer
opdraagt om tijdelijk op een of meerdere andere locaties werkzaam te zijn. Dit
geldt vooral wanneer er in de arbeidsovereenkomst geen arbeidsplaats is
opgenomen of wanneer er enkel van een standplaats wordt uitgegaan; de plaats
van de arbeid voegt zich dan naar de plaats waar werk voorhanden is.

Wanneer het de bedoeling is dat de werknemer (nagenoeg) permanent voor een
andere werkgever in het buitenland gaat werken en op een lokaal contract wordt
geplaatst, dan zal dit in de regel leiden tot toepassing van de beeindigingscon-
structie.

Een permanente werkgeverswisseling kan nooit op basis van het directie-
recht aan de werknemer worden opgelegd.27 De voor uitzending in aanmerking
komende werknemer heeft uitsluitend een arbeidsrechtelijke relatie met de
uitzendende werkgever. Al eerder kwam ter sprake dat daaruit in principe geen
verplichtingen jegens derden voortvloeien. Dit geldt ook voor overplaatsingen
binnen concernverband.28

Dit leidt tot de conclusie dat de werknemer in beginsel uitdrukkelijk moet
instemmen met een overgang naar een andere werkgever. Per slot van rekening
betreft het hier het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst waarvoor zowel
de toestemming van de werknemer als de buitenlandse werkgever vereist is (artt.
3:33-37, 6:217-225 BW). Een gedwongen werkgeverswisseling die gebaseerd
is op het directierecht  is dus niet mogelijk. Weigert de werknemer zijn
medewerking aan een beeindigingsconstructie dan wordt door sommige
werkgevers uitgeweken naar een alternatief waarbij de arbeidsovereenkomst
met de uitzendende werkgever eenzijdig wordt beeindigd door opzegging of
ontbinding en waarbij de werknemer tegelijkertijd een arbeidsovereenkomst
bij de buitenlandse werkgever krijgt aangeboden.29 Nog afgezien van het feit

27      Windbichler, 1990, p. 15; Droit de l'emploi, 1. Ptllisier (red.) Paris: Dalloz, 1997, nr. 767.
28     F. Maschmann, 1996, p. 27.
29       H Van Hoogenbemt en E.P Jansen, 1996, p  116
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dat dit niet de meest sympathieke weg is om een werknemer tot uitzending aan
te zetten, zal de ontslagtoets zich uitsluitend richten op de vraag of er gerede

grond bestaat voor de beeindiging van de arbeidsovereenkomst die tussen de
bewuste werknemer en zijn oorspronkelijke werkgever bestaat. Van een gerede
grond voor ontslag zal doorgaans alleen sprake zijn wanneer de oorspronkelijke
onderneming geen mogelijkheden meer ziet de werknemer te werk te stellen.

Het gegeven dat een andere onderneming ofeen ander concernonderdeel behoefte
heeft aan de arbeid van de desbetreffende werknemer is onvoldoende om het
ontslag te rechtvaardigen. Bij de beoordeling van de rechtmatigheid en de
redelijkheid van het ontslag zullen zwaardere maatstaven worden gehanteerd
dan bij interne overplaatsingen het geval is. Deze laatste beperken zich tot 66n
en dezelfde organisatie. De betindiging van het dienstverband met oorspronkelij-
ke werkgever biedt bovendien absoluut geen garantie dat de werknemer de
buitenlandse functie zal aanvaarden. Niettemin kan het redelijk zijn dat de
werknemer een functie bij een ander concernonderdeel accepteert. Dit zal met
name het geval zijn wanneer er sprake is van een zogenaamd concerndienstver-
band en de overplaatsing feitelijk weinig ingrijpend is. Ook de omstandigheden
waaronder een en ander plaats vindt kunnen van invloed zijn. Een beBindigings-
overeenkomst waarbij tegelijkertijd een raamovereenkomst wordt afgesloten
waarin aan de werknemer een terugkeergarantie wordt toegekend en waarbij
zijn ancienniteitsrechten worden gewaarborgd, kan voldoende zekerheid bieden
om de werkgeverswisseling toch te aanvaarden. 30

Het aanbod van een functie elders binnen het concern kan -zeker wanneer

er sprake is van een concerndienstverband- weliswaar een rol spelen bij de
beoordeling van het ontslag31 maar verplicht de werknemer niet de aangeboden
functie te accepteren. Het afslaan van een aangeboden functie is enkel van
invloed op de hoogte van de ontslagvergoeding en, eventueel, het recht op een
werkloosheidsuitkering.

Ook een langdurige uitzending naar het buitenland is, gelet op de ingrijpende
gevolgen, niet mogelijk wanneer de opdracht daartoe enkel en alleen is gebaseerd
op het directierecht. Uitzending wordt gezien als een substantiele wijziging van
de arbeidsovereenkomst. Voor een dergelijke wijziging is de instemming van
de werknemer vereist.32 Zoals eerder vermeld kan die toestemming nadrukkelijk

30       Zie voor de inhoud van een dergeluke raamovereenkomst: A.M.C.C. Tubbing, "Internationale
aspecten arbeid- en uitzendovereenkomsten", in: B. Wessels (red.), Contracteren in de
internationale praktijk, Deventer: Kluwer, 1994, p. 415-416. Windbichler, 1989, p. 99. Zie
voorts: H. Weinmann, "Der Konzern im Arbeitsrecht aus Sicht der Praxis", ZGR 1984, p. 462.

31      C. Windbichler, 1989, p. 98; H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1996, p. 116.
32      Droit de l'emploi, 1997,  nr. 767.
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gestalte krijgen door het afsluiten van een nieuwe overeenkomst of door het
wijzigen van de reeds bestaande arbeidsovereenkomst.

4             Randvoorwaarden

Het spreekt voor zich dat de rechtvaardigheid van een uitzending niet alleen
wordt ingegeven door de duur van de uitzending, maar ook door de voorwaarden
waaronder de uitzending plaatsvindt. Zo zal de werkgever bij een beslissing
een werknemer uit te zenden zorgvuldig te werk moeten gaan. Dit betekent onder
meer dat de uitzending pas na overleg met de werknemer kan plaatsvinden en
dat de werknemer met de inachtneming van een redelijke termijn vooraf in kennis
wordt gesteld van het voornemen om de werknemer uit te zenden. Het belang
dat de werkgever heeft bij de uitzending zal moeten worden afgewogen tegen

het belang van de werknemer. Gekeken zal worden of de voor- en nadelen die

de uitzending met zich meebrengt compensabel zijn. Financiele tegemoetkoming-
en kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Samenvattend kunnen we stellen dateen ongeconditioneerde mobiliteitsclausule
die deel uit maakt van de arbeidsovereenkomst er toe leidt dat van de werknemer

mag worden verlangd dat hij zich aan een uitzending onderwerpt, tenzij er
gefundeerde bezwaren zijn waardoor van de werknemer in redelijkheid niet kan
worden verlangd dat hij de clausule naleeft. Een weigering zonder zwaarwegende
en steekhoudende argumenten zou in dergelijke gevallen kunnen worden
beschouwd als een werkweigering die een betindiging van de arbeidsovereen-
komst rechtvaardigt. Hetzelfde geldt voor een geconditioneerde mobiliteitsclausu-

le, vooropgesteld dat de werkgever binnen de gestelde condities blijft. Van een
geconditioneerde clausule is sprake wanneer aan de clausule een aantal
voorwaarden of beperkingen zijn verbonden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan afspraken omtrent de duur van de uitzending of een beperking in
de landen die voor uitzending in aanmerking komen. Hier geldt wellicht nog
sterker dan bij de ongeconditioneerde clausule dat de werknemer zijn afspraken
dient na te komen aangezien mogelijke bezwaren van de werknemer juist hier
al bij voorbaat zijn ingecalculeerd.

Ook wanneer de aard van de functie zodanig is dat voor ieder redelijk
denkend mens evident is dat 66n of meerdere opeenvolgende buitenlandplaatsing-
en inherent zijn aan de functie (impliciete en stilzwijgende toestemming), mag
naar mijn mening van de werknemer worden verwacht dat hij gehoor geeft aan
de tewerkstelling in het buitenland, tenzij een dergelijke opdracht op enig moment
in strijd zou zijn met de redelijkheid en de billijkheid.
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Baseert de werkgever de buitenlandplaatsing enkel en alleen op zijn
directierecht zonder dat de mogelijkheid daartoe kon worden voorzien gelet op
de aard van de overeengekomen arbeid of de functie, dan is een buitenlandplaat-
sing enkel mogelijk met instemming van de werknemer tenzij het een kortdurende
en weinig ingrijpende buitenlandplaatsing betreft.

Een mobiliteitsclausule volstaat niet voor het tot stand brengen van een
volledige transfer van de werknemer resulterend in de betindiging van het
dienstverband met de huidige werknemer gevolg door een dienstverband met
een nieuwe werkgever. Voor het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst
met de opvolgend werkgever is immers een daarop gerichte wil vereist. Tenzij
er een clausule in de arbeidsovereenkomst is opgenomen waarin de werknemer
bij voorbaat instemt met de overdracht van zijn arbeidsovereenkomst op basis
van art. 6:159 BW (contractsoverneming). Deze laatste figuur zal in hoofdstuk
7, par. 3.2 verder worden uitgewerkt.
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5         DETACHERING

1          Inleiding

Detachering is geen juridische, maar een aan de praktijk ontleende term die duidt

op een feitelijke constructie waarbij een werknemer in dienst van een werkgever,
door deze werkgever tijdelijk bij een andere werkgever te werk wordt gesteld.'
Vindt de detachering binnen concernverband plaats dan betreft het derhalve
een plaatsing bij een dochter- zuster- of moedermaatschappij: Werknemers die

regelmatig bij andere concernonderdelen worden geplaatst, treden daartoe vaak
in  dienst van de moedermaatschappij c.q. holding of een speciaal daarvoor

opgerichte vennootschap, van waaruit zij vervolgens naar de andere concer-
nonderdelen worden gedetacheerd: Intra-concernmobiliteit vindt zijn basis in
hoofdzaak in de relatie tussen de hoofdwerkgever en de derde-werkgever, beiden
deel uitmakend van dezelfde groep. Vaak zal de detachering gebaseerd zijn op
het uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende directierecht van de werkgever
(art. 7:660 BW) (zie voorts hoofdstuk 4, par. 3). Maar men kan zich ook op het
standpunt stellen dat de arbeidsverrichting bij de derde-werkgever plaats vindt
op basis van een tussen werkgever en werknemer ten behoeve van deze derde-

werkgever nadrukkelijk overeengekomen derdenbeding (zie ook par. 2.1).

Het directierecht (art. 7:660 BW) en het derdenbeding zijn in het bijzonder
geschikt voor de regulering van tewerkstellingen bij een derde-werkgever waarbij
men nadrukkelijk de intentie heeft om de werknemer op termijn of na afloop

1 P.C. van Schelven en M.C. Paap," Detachering in de automatiseringsbranche", SR  1995, nr.
9, p. 250; H.H. de Vries, "Detachering", SR 1995, nr. 9, p. 245; H. Van Hoogenbemt en E.P.
Jansen, 1996, p. 122-123.

2 Concernverhoudingen kunnen er uiteraard ook toe leiden dat de werknemer naar een joint-venture
of een minderheidsdeelneming worden gedetacheerd.Detachering naar maatschappijen die geen
enkele formele relatie hebben met het concern waarvoor de werknemer werkzaam is, is eveneens
mogelijk maar zal hier verder buiten beschouwing worden gelaten.Vgl. A. Junker, 1992, p.
207.

3       1. Vacarie, 1979, nr. 6, H. Naber, 'Onduidelijke arbeidsverhoudingen in ondememingsland',
De NV, mei/juni 1986, p. 94-97.
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van een project weer bij de oorspronkelijke werkgever te werk te stellen4 dan
wel voor situaties waarin de werknemer min of meer voortdurend aan steeds
wisselende derden ter beschikking wordt gesteld. Ondanks de uitoefening van
een aantal werkgeversbevoegdheden door een derde blijft de juridische band
met de oorspronkelijke werkgever behouden: Dit laatste is een essentieel element
van de detacheringsconstructie. Detacheringconstructies worden regelmatig
gebruikt om de mobiliteit binnen concernverband gestalte te geven. Multinatio-
nals kiezen vaak voor een constructie waarbij zij het personeel dat concernwijd
wordt ingezet, in dienst laten treden bij de moedermaatschappij of een andere
daartoe opgerichte maatschappij om ze vervolgens, vanuit die basis, bij de
verschillende dochter- of zustermaatschappijen in te zetten.6

De aanleiding voor een terbeschikkingstelling van de werknemer aan een
derde-werkgever kan gelegen zijn in de relatie tussen de concernonderdelen
onderling. Aan deze relatie kunnen verschillende afspraken en doelstellingen
ten grondslag liggen.

1.1 Detacheringstermijnen

Zoals we in het eerste hoofdstuk reeds zagen streven veel bedrijven er naar om
de participatie van hun werknemers aan het Nederlandse sociaalrechtelijke ver-
zekeringssysteem tijdens de tewerkstelling in het buitenland te continueren:
Een belangrijk voordeel van deze voortzetting is dat het op de arbeidsverhouding
van toepassing zijnde arbeidsrecht en het sociale verzekeringsrecht op elkaar
zijn afgestemd. Dit veronderstelt wel dat de tewerkstelling in het buitenland
als tijdelijk in de zin van art. 6 lid 2 sub a EVO kan worden aangemerkt. Een
tijdelijke tewerkstelling heeft onder vigeur van het art. 6 lid 2 sub a van het EVO-

verdrag immers tot gevolg het recht van het thuisland ook tijdens de detachering
op de werknemer van toepassing blijft.

De mogelijkheid om bij internationale detacheringen verzekerd te blijven
in het land van waaruit men wordt uitgezonden, wordt voor uitzendingen op
het grondgebied van de EG geboden door art. 148 lid 1 sub a EG-verordening

4      C. Windbichler, 1989, p. 115.
5          I. Vacarie, "La mobilitd du personnel au sein des groupes de sociad", Dr. Soc. Nr. 6 juni  1989,

p. 464.

6      H. Naber, 1986, p. 94-98.
7      E.J.A. Levolger, 1995, p. 28.
8         Art. 14 dient te worden beschouwd als een lex specialis ten opzichte van artikel 13, welke direct

verband houdt met de bevordering van het vrij verkeer van werknemers (art. 3942 EG-verdrag;
het  detacheren  zelf (als bedrij fsactiviteit) moet worden gezien  als het verrichten ven diensten
ex. art. 49 en 50 EG-verdrag).
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1408/71: Wanneer de werknemer"ten behoeve van een onderneming waaraan

hij normaal verbonden is, (tijdelijk) werkzaamheden verricht in een andere EG-

lidstaati' dan die waarin hij woont, en hij niet wordt uitgezonden ter vervanging

van een andere persoon wiens detachering is beeindigd, dan blijft hij verzekerd

in zijn woonstaat wanneer de werkzaamheden niet langer duren dan twaalf maan-

9 EG-Verordening 1408/71 van de Raad van  14 juni betreffende de toepassing van de sociale

verzekeringsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede hun gezinsleden die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen, PB EG L 149, 5-7-1971, p. 2.
Zie voor de uitvoering van EG-verordening 1408/71, EG-verordening 574/72. De in art. 14
EG-verordening 1408/71 opgenomen detacheringsregeling is pas van toepassing wanneer door
de woonstaat een detacheringsverklaring is afgegeven (art. 11 lid EG-verordening 574n2).
Afgifte van een detacheringsverklaring is doorgaans slechts een formaliteit. Het uitvoeringsor-
gaan mag de afgifte van een dergelijke verklaring nimmer weigeren wanneer aan alle wettelijke
vereisten voor detachering is voldaan (zie Besluit van de Administratieve Commissie van 17
olaober 1985, nr. 126, PB EG 7 juni 1986, nr. C 141 ; CRvB 12 december 1978, nr. ZW 1975/48,
RSV 1979/71 ; CRvB 27 oktober 1981, Premie 1980/1, RSV 1982/143; HvJ EG, 17 december

1970. nr. 35/70, Jur. 1970, p. 1251. Zie voorts: CRvB 3 december 1986, nr. Premie 1984/83.
RSV 1988/3.
Zie ook: H. Voogsgeerd, Vrij verkeer en sociale zekerheid, Deventer: Kluwer,  1999,  p.  68-71.

10 EG-Verordening 1408/71 is alleen van toepassing op werknemers die tevens EG-onderdaan

zijn, Wie als werknemer kan worden aangemerkt wordt aangegeven in het eerste lid van art.
1 EG-verordening 1408/71. In beginsel  is de nationale  regelgeving  van  het  land  waar  de
werkzaamheden worden verricht bepalend voor het begrip werknemer. Volgens het Nederlandse

sociale verzekeringsstelsel is een werknemer degene, die onderworpen is aan de
werknemersverzekeringen. Voorts omvat het begrip de personen die zijn toegetreden tot de

vrijwillige verzekering.
11        In de zaak Aldewereld (HR 3 maart 1993, nr. 28205 BNB 1993/140; HvJ EG 29 juni  1994,

zaak C-60/93, Jur 1994, p. 1-2991) verzocht de HR het Hof van Justitie van de EG een uitspraak
te doen omtrent de vraag of de werknemer voor toepassing van EG-verordening 1408/71  zijn

werkzaamheden in een lidstaat moet verrichten. I.c. betrof het een werknemer die woonachtig
was in Nederland en voor zijn in Duitsland gevestigde werkgever naar een derde-staat, t.w.
Thailand werd uitgezonden. De vraag was waar deze werknemer verzekerd was en premies
diende te betalen; zijn woonland of zijn werkland. Het Hof oordeelde uiteindelijk dat de
werknemer in zijn werkland verzekerd was. Ofschoon de arbeid buiten het grondgebied van
de EG werd verricht bleef er een voldoende nauwe aanknoping met dat grondgebied bestaan.
Dit rechtvaardigde de toepassing van de gemeenschapsregels inzake het VIije werknemersverkeer.

Aangezien de arbeidsverhouding nauwer verbonden is met de wetgeving van de lidstaat waar
de werkgever gevestigd is in plaats van de wetgeving van de woonstaat van de werknemer,
rechtvaardigt dit de toepassing van eerstgenoemde wetgeving. In een aantal eerdere arresten
had het Hof al besloten dat buiten de lidstaten verrichte werkzaamheden zozeer kunnen
samenhangen met een lidstaat dat zij worden geacht in die lidstaat plaats te hebben gevonden

(HvJ EG  12 december  1974, nr. 36114, Jur, 1974, p.  1405 (Walrave-Koch); HvJ EG  12 juli
1984, nr. 237/83, Jur. 1984, p. 3153 (Prodest); HvJ EG 27 september 1989, nr. 9/88, Jur.  1989,

p. 2989 (Lopez da Veiga); P. Kavelaars, "Ontwikkelingen aan het internationaal verzekerings-
front", Weekblad 1994/61112,21 juli 1994, p. 1057.
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den.12 Art. 14 lid 1 sub a is een bepaling van dwingend recht; de verlengings-
mogelijkheid die in art.  14 lid 1  sub b" wordt geboden is van facultatieve aard.
Voorts bestaat op grond van art. 17 van EG-verordening 1408/71 de mogelijkheid
de detacheringstermijn voor wat betreft de voortzetting van de sociale
verzekeringen in weerwil van de hoofdregel dat werknemers in hun werkland
verzekerd zijn (werklandbeginsel), nog verder te verlengen, hetgeen steeds vaker
voorkomt, vooral wanneer het detacheringen binnen concernverband betreft. 14

Dit kan echter alleen wanneer het belang van bepaalde personen of een groep
van personen dit vereist. De bevoegde autoriteiten kunnen dan ten behoeve van
de individuele werkneme«s)15 bij onderling akkoord afspreken dat de werknemer
toch in zijn thuisland verzekerd blijft. Daarbij dient nadrukkelijk te worden
aangegeven waarom de werknemer in het buitenland te werk wordt gesteld, de
te verwachten uitzendingstermijn en de redenen die pleiten voor handhaving
van de Nederlandse verzekering. In de praktijk blijken deze akkoorden voor

12 Dit geldt ook wanneer de werknemer voorheen nog niet aan de onderneming verbonden was,
maar is aangetrokken om vervolgens direct naar een ander EG-lidstaat te worden uitgezonden
teneindealdaartijdelijke werkzaamheden te verrichten. Vereist is datergedurende dedetachering
een organisatorische band tussen de werknemer en de onderneming bestaat en dat de onder-
neming haar activiteiten gewoonlijk uitoefent op het grondgebied van de eerste lidstaat, dat
wil zeggen dat, in het geval van een onderneming waarvan de activiteiten bestaan in het tijdelijk
ter beschikking stellen van personeel aan andere ondernemingen, dit personeel doorgaans ter
beschikking van op het grondgebied van de lidstaat gevestigde exploitanten wordt gesteld met
het oog op tewerkstelling op dat grondgebied (art. 1 sub b Besluit nr.  128 van de Administratieve
Commissie van 17 oktober 1985, PB EG 7 juni 1986, nr. C). Het GAK legt de regeling aIs
volgt uit dat art. 14 van de EG-Verordening slechts van toepassing is wanneer het werk in de
andere lid-staat bij uitzondering gebeurt (max.  1/3 van de omzet (Zie Brief van het GAK d.d.
11  februari  1994 aan de VG Bouw, kenmerk sbnn/hs/mh) (Zie voorts W.P. de Muinck Keizer
en  W.B.J van Overbeek, "De toepassing  van de detacheringsregels in Nederland, Enkele
Europeesrechtelijke beschouwingen", SMA, 1995, p. 9-21)). De eerder genoemde organisatori-
sche band kan m n. bestaan uit de doorbetaling van het loon en het voortbestaan van de verhou-
ding van ondergeschiktheid van de werknemer ten opzichte van zijn werkgever.
De in het sociaal recht gehanteerde detacheringstermijn loopt niet synchroon met de in het
belastingrecht gehanteerde detacheringstermijn In het belastingrecht wordt een periode
gehanteerd van 183 dagen.  Verlenging  van deze termijn  is niet mogelijk. Bovendien moeten
de 183 dagen binnen een belastingjaar vallen, dat gelijkgesteld wordt met 66n kalenderjaar
Deze discrepantie tussen de fiscale en de sociaalrechtelijke detacheringstermijn heeft tot gevolg
dat de werknemer die voor een periode van 6 b  12 (24) maanden wordt gedetacheerd, gedurende
deze periode ten aanzien van het sociale verzekeringsrecht verzekerd blijft binnen zijn woonland,
terwijl de belastingplicht zich concentreert in het werkland. Zie voorts: P. Kavelaars,
ToewO'zingsregelsinhetEuropeessociaa/-verzekeringsrecht(diss.), Deventer,  1992, p 283-287.

13        Verlenging is alleen mogelijk indien de voorziene tijdsduur door onvoorziene omstandigheden
de twaalf maanden overschrijdt. Voorwaarde voor een eventuele verlenging is dat de bevoegde
autoriteiten in de werkstaat hiervoor toestemming verlenen. Het verzoek voor een verlenging
moet v66r het einde van het oorspronkelijke tijdvak van twaalf maanden worden ingediend.
De verlenging betreft de periode welke nodig is om de werkzaamheden te beeindigen, doch
uiterlijk voor een periode van twaal f maanden. De totale detacheringstermijn bedraagt daardoor
maximaal 24 maanden.

14          H. Voogsgeerd,  1999, p.  71; P.T.H. Donders,"Tijdelijk werken over de grens. Detacheren volgens
verordening 1408/71 in de praktijk", SR 1996, nr. 7/8, p. 191.

15     Vgl. ook: Hof EG, 17 mei 1884. zaak 101/83, Jur. 1984, p. 2223.
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een maximale termijn van vijfjaar te worden afgesloten.16 De consequentie van

deze regelgeving is dat de werknemer voor de duur van de uitzending blijft vallen

onder de wetgeving van het land van waaruit hij wordt uitgezonden. De in artikel

14 en 17 EG-Verordening 1408/71 opgenomen mogelijkheid tot afwijking van
de hoofdregel is gelegen in de besparing van de aanzienlijke kosten die het gevolg

zijn van wisselingen in het sociale verzekeringsstelsel bij tijdelijke grensover-
schrijdende arbeid. Daarnaast wordt getracht om op deze wijze het verlies van
sociale zekerheidsrechten als gevolg van -bijvoorbeeld- gehanteerde wachtperio-

17

den, te beperken.
Deze in EG-Verordening 1408/71 opgenomen termijnen, verklaren voor

een belangrijk deel de door bedrijven gehanteerde detacheringstermijnen. Korte-
termijn detacheringen omvatten in de praktijk doorgaans een periode van

maximaal 6611 jaar, hetgeen overeenkomt met de in art. 14 EG-Verordening
1408/71 genoemde termijn. Inmiddels is gebleken dat van de in art. 14 lid sub
b geboden mogelijkheid tot verlenging in de praktijk nauwelijks gebruik wordt
gemaakt. 1 H Lange-termijn detacheringen omvatten in de praktijk gewoonlijk een

periode van maximaal vijfjaar" en sluiten aan bij art. 17 van dezelfde verorde-

ning.
20

Wordt de werknemer voor een nog langere periode (of ter vervanging van
een collega) uitgezonden, dan geldt de binnen het sociale zekerheidsrecht

vigerende hoofdregel (werklandbeginsel) en valt de werknemer in principe onder

het sociale verzekeringsstelsel van zijn werkland.21

Naast de genoemde EG-verordening heeft Nederland tevens met een groot
aantal niet-EG-lidstaten een verdrag inzake de coordinatie van de sociale zeker-

heid gesloten. Deze verdragen zijn uiteraard van belang wanneer de werknemer

naar landen buiten het EG-grondgebied worden uitgezonden.22 Ook hier geldt

doorgaans de hoofdregel dat de wetgeving van het werkland van toepassing is.

Een uitzondering is mogelijk wanneer het een detachering betreft. De maximale

detacheringsduur volgens welke men nog in Nederland verzekerd kan blijven
varieert ook in deze verdragen van  12 U 24 tot 60 maanden. Overigens wordt

16     Zie ook nt. nr. 14.
17 P.T.H. Donders, 1996, p. 188.
18 P.T.H. Donders, 1996, p. 190.
19     Zie ook P.T.H. Donders, 1996, p. 190.
20 Het merendeel van de afgegeven verklaringen betreft detacheringen van korter dan 12 maanden;

het aantal detacheringen dat plants vindt op basis van art. 17 EG-verordening 1408/71 omvat
slechts een klein gedeelte van het totale aantal detacheringen.

21     Zie: E. van den Berg, 1992, p. 1121.
22 Deze verdragen zijn ook van belang wanneer de werknemer wei op het grondgebied van de

EG woont, doch geen EG-onderdaan is.
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in vrijwel alle verdragen de mogelijkheid geopend om in onderling overleg van
de aldaar gestelde maximale termijn af te wijken. 23

Wordt de werknemer uitgezonden naar een land waarmee Nederland geen
verdrag heeft afgesloten, dan vallen de werknemers onder de nationale
bepalingen; de werknemer is in beginsel niet langer verzekerd voor de Nederland-
se sociale verzekeringswetgeving24, tenzij hij zich vrijwillig verzekert. Het zijn
vooral ontwikkelingslanden waar men amper of in het geheel niet verzekerd
isa en waarvoor een vrijwillige verzekering uitkomst kan bieden. Het voert hier
evenwel te ver om uitvoerig in te gaan op de (on)mogelijkheid vrijwillig
verzekerd te blijven.

2                 Het verrichten van arbeid voor een ander dan de eigen werkgever

Als hoofdregel van het overeenkomstenrecht geldt dat een overeenkomst alleen
de betrokken partijen bindt.26 Een overeenkomst doet geen verbintenissen ont-
staan te behoeve of ten laste van derden.27 In principe schept de verbintenis een
persoonlijke band die niet van de persoon van de schuldenaar kan worden
losgemaakt. Binnen het arbeidsrecht treffen we de geexpliciteerde versie van
deze opvatting aan in art. 7:659 BW waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat
de werknemer verplicht is om de arbeid zelf te verrichten. Het gaat derhalve
niet alleen om de blote arbeidsprestatie, maar tevens om het feit dat de arbeid
door een bepaalde werknemer wordt verricht.28 De arbeidsovereenkomst wordt
juist aangegaan met het oog op de persoonlijkheid en de bekwaamheden van
een bepaalde persoon. Daar staat tegenover dat de werkgever de arbeidsprestatie
voor zichzelfbedingt: de werknemer behoeft in beginsel geen arbeid te verrichten
voor een ander dan zijn wederpartij (art. 7:610 BW).

Aan het gegeven dat de werknemer zijn arbeid in dienst van de werkgever
verricht, ontleent de werkgever zijn gezagsbevoegdheid. Arbeid en
gezagsbevoegdheid zijn aan elkaar gekoppeld. De arbeidsovereenkomst is
tenslotte een opdrachtafhankelijke arbeidsrelatie. Bedingt de werkgever arbeid
voor een ander dan zichzelf, dan zou men de opvatting kunnen huldigen dat
niet wordt voldaan aan de criteria van art. 7:610 BW, omdat het onderwerp van

23     Zie: P. Kavelaars, 1992, p 291-294.
24           Uitzending van werknemers naar het buitenland, Fisc:tai Memorandum, Moret Ernst & Young,

nr.  13, december 1992, p. 26-29; E. van den Berg,  1992, p.  1122-1123.
25      G. Lyon-Caen en A. Lyon-Caen, 1991, nr. 102, Zie ook onder nr. 107
26 Art. 6:248-6:257 BW, Asser 4-11, nr. 378. Vgl. 7:610 BW.
27 Asser Hartkamp Il-4, nr. 382; J.M. van Dunne, Verbintenmenrecht, Deel II, Deventer: Kluwer,

1993, p. 110.

28        HR 13 december 1957, N./ 1958, 35; HR 21 maart 1969, N./ 1969, 321, zie ook Rb s'-Hertogenbosch
13 december 1985, NJ 1987, 92 en 14 januari 1987 NJ 1987, 782.
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de overeenkomst ontbreekt (art. 6:227 BW).m Er zou dan in principe geen sprake

meer kunnen zijn van een arbeidsovereenkomst.30 Deze opvatting is naar mijn

mening echter onjuist. Wanneer de arbeidsprestatie bestaat uit het verrichten
van arbeid bij andere concernonderdelen, dan wil dit nog niet zeggen dat
daardoor niet aan de criteria van art. 6:227 jo. 7:610 BW is voldaan. De inhoud
van de arbeidsprestatie kan er immers uit bestaan dat in opdracht en ten behoeve

van de ter beschikking stellende werkgever arbeid elders binnen het concern
wordt verricht. Voor de opvatting dat er geen sprake is van een arbeidsovereenk-
omst wanneer de arbeid toevalt aan een derde, is pas plaats wanneer de uitzen-

dende organisatie geen belang heeft bij de elders verrichte arbeid. Dit is het geval
wanneer de arbeid op geen enkele wijze ten goede komt aan de ter beschikking

stellende organisatie, maar enkel en alleen aan de ontvangende organisatie.
Aangezien ter beschikking stellende en ontvangende organisatie deel uitmaken

van hetzelfde concern, zal dit probleem zich bij een overplaatsing binnen
concernverband nooit voordoen. Terbeschikkingstelling van arbeid door het
ene concernonderdeel aan het andere concernonderdeel zal altijd in het belang
van het gehele concern plaatsvinden. De afzonderlijke concernonderdelen
ontlenen hieraan een afgeleid belang (zie voorts hoofdstuk 8, par. 2.1). Bovendien

is het onwaarschijnlijk dat een werkgever een werknemer in dienst houdt en

aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen voldoet zonder zelf enige baat te

hebben bij die overeenkomst. Wanneer een werknemer vanuit een productdivisie
wordt uitgezonden om bij een ander concernonderdeel de afzet van het product
te implementeren en te ondersteunen, dan kan toch niet gesteld worden dat de

arbeid enkel ten goede komt aan de ontvangende organisatie en niet ook aan

de inlenende organisatie? Het feit dat de uitlenende organisatie slechts indirect

profiteert van de geleverde arbeid staat aan een arbeidsovereenkomst met de
uitlenende organisatie niet in de weg. Ook de binnen concernverband gebruikelij-
ke constructie waarbij werknemers met het oog op hun concernwijde inzet
worden ondergebracht bij de moedermaatschappij om vervolgens nagenoeg of
uitsluitend arbeid te verrichten bij de dochtermaatschappijen, is volstrekt legaal,
mits de arbeid (in)direct ten goede komt aan de moedermaatschappij.

31

2.1 Derdenbeding:

De detachering kan het resultaat zijn van een derdenbeding dat is opgesteld ten
behoeve van het ontvangende concernonderdeel. Van een derdenbeding is sprake

29     H. Naber, 1986, p. 94-95.
30     H. Naber, 1986, p. 94-98.
31     Anders: H. Naber, 1986, p. 94-98.
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wanneer in een overeenkomst tussen de promissor en de stipulator is afgesproken
dat de promissor zich jegens een derde verbindt tot een bepaalde prestatie. 32

Pas wanneer de derde daarmee instemt ontstaat een derdenbeding (6:253-256
BW).33 Een dergelijke situatie doet zich voor wanneer concernonderdeel A die
de positie van stipulator inneemt, en werknemer B die als promissor kan worden
aangemerkt, met elkaar overeenkomen dat deze laatste werkzaamheden gaat
verrichten voor concernonderdeel C, vooropgesteld dat C hiermee akkoord gaat.
In feite komt het er op neer dat Edn der partijen (i.c. de werknemer) zich jegens
zijn wederpartij verbindt tot het verrichten van arbeid ten behoeve van een derde.
De aldus ontstane constructie vormt een afwijking van de ook binnen het
arbeidsrecht geldende hoofdregel dat de arbeidsovereenkomst enkel rechten
en verplichtingen tussen werknemer en werkgever schept.

Een dergelijk derdenbeding kan gestalte krijgen door in de arbeidsovereenk-
omst een mobiliteitsclausule  op te nemen (zie hoofdstuk 4, par. 2). Maar ook
zonder de aanwezigheid van een nadrukkelijk beding kan van de werknemer
verwacht worden dat hij arbeid voor een ander concernonderdeel verricht
wanneer dit uit de strekking van de arbeidsovereenkomst kan worden afgeleid.
In dat laatste geval vloeit de verplichting voort uit de aard en de omvang van
de bedongen arbeid en het directierecht van de werkgever ( hoofdstuk 4, par.
3).

Door de toepassing van een derdenbeding kunnen partijen een ruimere
invloedssfeer aan de tussen hen bestaande (arbeids)overeenkomst toekennen.34
Het derdenbeding kan als grondslag dienen voor typen uitzending waarbij de
werknemer in dienst blijft van de uitzendende organisatie maar tegelijkertijd
werkzaamheden verricht voor een ander dan zijn formele werkgever zonder
daarbij (tevens) een arbeidsovereenkomst met de ontvangende organisatie aan
te gaan; een constructie die in personele termen vaak met de uitdrukking
detachering, uitlening, uitzending, etc. wordt aangeduid.35 Afgezien van
detacherings- of daarmee gelijk te stellen constructies, kan een derdenbeding
ook als grondslag dienen voor situaties waarin de werknemer zich verbindt om
zijn arbeid te zijner tijd in dienst van ander gelieerd concernonderdeel te
verrichten. In die gevallen vormt het derdenbeding uitgangspunt voor een

32          Asser-Hartkamp 11-4,  nr.  417; J.L.P. Cahen, Overeenkomit en derden, Wegwijzer nieuw  BW,
nr. 4, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, p. 6.

33 Schoordijk spreekt in dit kader van een vorm van onbevoegde vertegenwoordiging door de
stipulator die later door de derde wordt bekrachtigd, waardoor een verbintenis tussen de
promissor en de derde tot stand komt, H.C.F. Schoordijk, Het algemeen gedeette van het
verbintenissenrecht naar het nieuw burgerlijk wetboek, Deventer: Kluwer, 1979, p. 512.

34 J.L.P. Cahen, 1992, p. 6.
35      Zie ook: C.J.J. van Maanen, De NV 57/5, p. 80, H. Naber, 1986, p. 94-95: Naber spreekt in

dit verband van de "Amro-constructie" waarbij het hoofdkantoorarbeidsovereenkomsten aangaat
met werknemers die voor de dochter werkzaarn zullen zijn.
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opschortings- of beeindigingsconstructie. Deze constructies zullen elders worden

besproken (zie hoofdstukken 6 en 7).
De rechtsfiguur waarbij rechten en verplichtingen ten behoeve van een

derde worden bedongen is binnen het arbeidsrecht overigens niet ongebruikelijk.
De cao bijvoorbeeld is een overeenkomst waarbij door werknemersverenigingen
enerzijds en de individuele werkgever of werkgeversverenigingen anderzijds
voornamelijk of uitsluitend arbeidsvoorwaarden worden geregeld bij arbeidsover-
eenkomsten in acht te nemen (art. 1 WCAO). De cao wordt aangegaan ten
behoeve van degenen die lid zijn of worden van de vereniging die de overeenk-
omst heeft aangegaan; zij zijn gebonden aan het collectieve contract (art. 9
WCAO).36 De cao onderscheidt zich echter van het derdenbeding zoals bedoeld
in art. 6:253 BW doordat de binding van de derden, zijnde de leden van de

verenigingen, strikt juridisch gezien door de wet (art. 9 WCAO) en niet door
een derdenbeding in het leven wordt geroepen.37 Dit zou anders zijn wanneer
de collectieve arbeidsovereenkomsten geen wettelijke basis zouden hebben.
In dat laatste geval zou men voor het tot stand brengen van de binding van de
individuele leden aan de bepalingen in de cao wel gebruik kunnen maken van
een derdenbeding, zelfs wanneer de cao verplichtingen oplegt of bepalingen
bevat die nadelig zijn voor de werknemer; aan een beding ten gunste van een
derde mag een verplichting ten laste van die derde verbonden zijn.38 Een ander

en wellicht beter voorbeeld van een derdenbeding binnen het arbeidsrecht vormt

het sociaal plan.
39

De oorsprong van het derdenbeding op basis waarvan de werknemer geacht wordt
arbeid voor een derde te verrichten. ligt in de (arbeid)overeenkomst tussen de

(uitlenende) werkgever en de werknemer.*' Dit betekent dat de toetreding van
de derde niet alleen met instemming van de werkgever, maar ook met instemming
van de werknemer dient plaats te vinden. Daarmee verschilt detachering op basis

van een derdenbeding op een essentieel punt van een ter beschikkingstelling
die is gebaseerd op het directierecht ex art. 7:610/660. In het laatste geval is
het verrichten van een prestatie jegens de derde niet direct" 1 gebaseerd op de

instemming van werkgever an werknemer ex art. 6:253 lid 1 BW, doch enkel

36     Asser-Hartkamp, 4-11, nr. 385.
37         Zie HR 19 maart 1976. Nl 1976,407 (Kip/MotorvoertuigenbedrijO
38    Verbintenissenrecht art. 253, aant. 4. Anders· A.T.J.M. Jacobs, Het recht op collectief

onderhandelen in rechtsvergelijkend en Europees perspectief (diss.), Alphen aan den Rijn:
Samsom-Tjeenk Willink, 1986, p. 218-219.

39     C.J. L»onstra, Het bereik van de (intbindingsprocedure ex art. 7A: 1639w BW, AA-Cahiers,
Soc. Ec. Recht, Deel 1, Nijmegen, 1995, p. 38.

40 J.L.P. Cahen, 1992, p. 6.
41       indirect kan de instemming voortvloeien uit de aard en de inhoud van de arbeidsovereenkomst.

Zie voorts hoofdstuk 4, par 3.
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op basis van het directierecht voortvloeiende uit art. 7:610 BW, met andere
woorden de op het directierecht gefundeerde ter beschikkingstelling kan
unilateraal door de werkgever worden opgelegd. In hoofdstuk 4, par. 3 kwamen
de randvoorwaarden en de speelruimte van deze eenzijdige bevoegdheid al aan
de orde. In juridische opzicht kan het verschil tussen een detachering die
gebaseerd is op het directierecht of een detachering die is gestoeld op een
derdenbeding een doorslaggevende rol spelen bij de vraag of de werknemer
verplicht is gehoor te geven aan een verzoek tot het verrichten van werkzaamhe-
den voor een ander dan zijn eigen werkgever. Baseert de werkgever zijn verzoek
op zijn directierecht, dan wordt de verplichting van de werknemer om aan zo'n
oproep gehoor te geven beperkt door de aard en de omvang van de bedongen
arbeid. Ligt aan het verzoek een mobiliteitsclausule ten grondslag die tot stand
is gekomen met de nadrukkelijke instemming van de werknemer, dan kan voor
de doorvoering van de detachering voorbij worden gegaan aan de aard en de
omvang van de bedongen arbeid als fundament voor de detachering. De enkele
toestemming van de werknemer biedt voldoende grondslag om tot een ter
beschikking stelling over te gaan. Ofschoon de gezagsbevoegdheid van de
werkgever in beide gevallen gelimiteerd kan worden door de eisen van het goed
werkgeverschap (art. 7:611 BW) en voor wat het derdenbeding betreft, de
redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 en art. 6:248 lid 2 BW), doet zich ook hier
een onderscheid voelen. De vraag of een werkgever handelt als een 'goed'
werkgever omvat een afweging tussen het belang van de werkgever enerzijds
en het belang van de werknemer anderzijds. De belangen die door de werkgever
worden ingebracht zullen voornamelijk economisch en/of organisatorisch van
aard zijn. De belangen aan de zijde van de werknemer zullen op het persoonlijke
vlak liggen. Gedacht kan worden aan medische- of familieomstandigheden,
toename van dereisduurofde reisafstand, loopbaanperspectieven, veranderende
arbeidsomstandigheden e.d.. Betreft het een internationale detachering dan
kunnen ook de klimatologische omstandigheden, de aard en het niveau van de
voorzieningen ter plekke, de duur van de detachering, etc. een rol gaan spelen.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de persoonlijke bezwaren van de
werknemer minder zwaarwegend zullen zijn wanneer de werknemer willens
het wetens met de (internationale) detachering en de eventuele gevolgen die
dit voor de persoonlijke levenssfeer met zich meebrengt, heeft ingestemd.
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De artikelen 6:253-256 BW creeren een 'eigenlijk derdenbeding'.42 Dit betekent
dat nh de aanvaarding43 van het beding door de ontvangende werkgever een drie-

partijenovereenkomst*t ontstaat, waarop de regels ex artt. 6:213 lid 2 en 6:279
BW van toepassing zijn.45 Door de aanvaarding wordt de derde-werkgever partij

bij de overeenkomst. Daardoor ontstaat de theoretisch denkbare, maar praktisch
onwaarschijnlijke situatie dat niet alleen de oorspronkelijke46 werkgever naleving

van de arbeidsprestatie jegens de derde kan vorderen; ook de derde-werkgever
is gerechtigd om nakoming te vorderen. Het lijkt derhalve waarschijnlijker dat
bij detacheringssituaties gebruik wordt gemaakt van een oneigenlijk derdenbe-

ding, waarbij alleen aan de oorspronkelijke werkgever een actie tot nakoming
toekomt.47 Deze laatste ontleent zijn bevoegdheid tot het vorderen van nakoming

van de arbeidsprestatie jegens de derde mede aan de onderliggende arbeidsover-

eenkomst.

Het derdenbeding is geent op de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendende

organisatie en de werknemer. Verzuimt 66n van de betrokken partijen, dan
kunnen de overige partijen alleen gezamenlijk het derdenbeding ontbinden. 48

Bedindiging van het derdenbeding houdt niet tegelijkertijd de beeindiging van

de onderliggende arbeidsovereenkomst in. De voor ontslag geldende bepalingen

spelen bij de beeindiging van het derdenbeding geen rol. De betindiging van
de arbeidsovereenkomst houdt echter wel de gelijktijdige beeindiging van het
derdenbeding in.49

De relatie die door de aanvaarding van het derdenbeding tussen de
werknemer en de derde-werkgever ontstaat, zal in beginsel niet als een
arbeidsovereenkomst worden aangemerkt. Voor de totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst is immers een op de totstandkoming van een arbeidsover-

eenkomst gerichte wil noodzakelijk en moet zijn voldaan aan de vereisten van
art. 7:610 BW. De enkele uitoefening van een aantal werkgeversbevoegdheden
is niet voldoende om een werkgever als contractspartij bij de arbeidsovereenk-

42     Dit in tegenstelling tot een 'oneigenlijk derdenbeding' waarbij alleen de bedinger/stipulator
de actie tot nakoming toekomt

43        Art. 6: 253 lid 3 jo. art. 3:37 BW. Aanvaarding is een eenzijdige rechtshandeling en kan ook
stilzwijgend tot stand komen.

44      Art. 6:254 lid 1 BW
45      Asser-Hartkamp, 4-Ii, 1997, nr. 392 en 425.
46     Tenzij de derde zich hiertegen verzet (art. 6:256 BW)
47      Volgens de wetstekst kunnen promissor/werknemer en stipulator/werkgever uitsluiten dat de

derde-werkgever door aanvaarding partij wordt bij de overeenkomst (art. 6:254 jo. art. 6:250
BW).

48      Art. 6:279 BW; J.L.P Cahen, 1992. p. 8.
49     Zie ook: HR 30 maart 1928, W 11839, N./ 1928, p. 829.
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omst aan te merken.50 De verbintenis die enkel bestaat uit de levering van een
arbeidsprestatie aan een derde, waarbij de derde een deel van de werkgeversbe-
voegdheden uitoefent, voldoet hier niet aan.51 Niettemin kan het derdenbeding
er toe leiden dat de aldus ontstane relatie tussen de werknemer en de derde-
werkgever toch als een arbeidsovereenkomst kan worden bestempeld. Dit doet
zich voor wanneer de feitelijke relatie die als gevolg van de derdenbeding-
constructie ontstaat tussen de werknemer en de derde-werkgever voldoet aan
de wettelijke criteria die het toepasselijke rechtssysteem stelt aan arbeidsover-
eenkomsten. De gekozen constructie kan ook tot gevolg hebben dat de derde-
werkgever op basis van het derdenbeding toetreedt tot de arbeidsovereenkomst
en vanaf dat moment als mede-werkgever kan worden aangemerkt (zie par. 2.2).
Het ontstaan van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de derde-
werkgever kan ook het gevolg zijn van een derdenbeding waarbij wordt
overeengekomen dat de gehele arbeidsverhouding met instemming van de
werknemer aan de derde wordt overgedragen (zie hoofdstuk 7, par. 3.2). In dat
laatste geval spreken we echter niet meer van een detacheringsconstructie
aangezien de essentie van een detachering namelijk het aanhouden van een band
met de eigen werkgever, komt te vervallen.

Wat gebeurt er wanneer de uitzendende organisatie de arbeidsovereenkomst
met de werknemer uitsluitend is aangegaan met de bedoeling om de derde van
arbeid te voorzien en het derdenbeding door toedoen of nalaten van de derde
niet tot stand komt? Gedacht kan worden aan een situatie waarbij de werknemer
bij een internationale holding wordt ondergebracht met als enig doel de
werknemer bij andere (buitenlandse) concernonderdelen te werk te stellen52,
en waarbij vervolgens blijkt dat het beoogde concernonderdeel/delen niet langer
gernteresseerd is/zijn in de tewerkstelling van de werknemer. Volgens art 6:255
lid 2 BW wordt de werkgever dan geacht zichzelf als rechthebbende te hebben
aangewezen. Of het wegvallen van de derde in dit kader kan worden aangemerkt
als een ontbindende voorwaarde op basis waarvan de arbeidsovereenkomst met
de holding eindigt, is onduidelijk. Voor de geldigheid van een ontbindende
voorwaarde is in ieder geval vereist dat de gebeurtenis die de arbeidsovereenk-
omst doet eindigen objectief bepaalbaar is en niet afhankelijk is van de wil of
de subjectieve waardering van partijen.

53

De intreding van de ontbindende voorwaarde wegens het ontbreken van
een voor uitzending vereiste werk- en verblijfsvergunning of tengevolge van

50      HR 14 oktober 1977, NJ 1978, 31 (Groninger Lascentrale); HR 23 mei 1980, NJ 1980, 633
(Manpower).

51   A. Junker, 1992, p. 211.
52    Vgl. H. Naber, 1986, p. 94-95.
53     HR 6 maart 1992, N./ 1992,509 (Mungra).
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een medische keuring54 die de werknemer onderzoekt op zijn geschiktheid voor

het verblijf in den vreemde, lijkt mij wel rechtsgeldig. In deze gevallen voldoet
de werknemer immers niet aan de noodzakelijke vereisten om zijn functie uit
te oefenen. 55

2.2 Toetreding

Het is niet noodzakelijk dat de arbeidsovereenkomst enkel een band legt tussen

66n werkgever en tan werknemer. Zowel aan werknemers- als aan werkgeverszij-
de kunnen meerdere partijen staan. In het eerste geval kunnen we denken aan
een echtpaar dat gezamenlijk een functie vervult56; in het tweede geval kunnen

we de maatschap als voorbeeld nemen. Ook intra-concernmobiliteit kan er toe

leiden dat er op enig moment meerdere werkgevers contractspartij zijn bij 66n
arbeidsovereenkomst. Ofschoon zo'n situatie nogal ongebruikelijk is, kan zij
ontstaan wanneer een concernonderdeel zijn werknemer naar een ander

concernonderdeel uitzendt en deze derde als (tweede) werkgever tot de
arbeidsovereenkomst toetreedt57, bijvoorbeeld als gevolg van een door werkgever

en werknemer overeengekomen derdenbeding. Om als mede-werkgever te
worden aanvaard is vereist dat de derde-werkgever de inhoud van de arbeidsover-

eenkomst accepteert zoals die op dat moment gestalte heeft gekregen.511 De

aanvaarding van de geldende regels maakt dat de derde-werkgever als partij
tegenover de regels komt te staan.59 Door de aanvaarding en de daaropvolgende

toetreding wordt de derde-werkgever volledig deelgenoot bij de overeenkomst,
waardoor de derde-werkgever (mede) aansprakelijk wordt gesteld voor alle
rechten en verplichtingen die op dat moment uit de arbeidsovereenkomst
voortvloeien.  Dit houdt bijvoorbeeld in dat de toegetreden werkgever mede-

aansprakelijk kan worden gesteld voor achterstallige loonvorderingen die nog
stammen uit de periode voorafgaan aan de toetreding. Er ontstaat geen nieuwe
arbeidsovereenkomst; deoorspronkelijke overeenkomstblijft voortbestaan. Tenzij
de derde-werkgever geen volledig deelgenoot wordt van de reeds bestaande

54     Vgl. Ktg Sittard, 10 maart 1981,Prg. 1981,1670.
55 W.C.L. van der Grinten, Arbeids<,vereenkcinistenrecht, Alphen aan den Rijn, 1997, p. 23-24.

56 Ktg. Amsterdam, 4 oktober 1949, NJ 1950,98; vgl. Ktg. Amsterdam, 2 april 1979, Prg. 1980,

p. 23-29 en (afwijzend) Ktg. Apeldoorn, 6 december 1989, Prg. 1990, nr. 3206.
57     A. Junker, 1992, p. 212: C. Windbichler,  1990, p. 10.
58 Aangezien dealgemenebepalingen van het verbintenissenrecht ook voorde arbeidsovereenkomst

gelden, mag worden aangenomen dat voor de toetreding van een derde-werkgever tot een reeds
bestaande arbeidsovereenkomst ook de instemming  van de werknemer vereist is (art.  3:33  Um
3:37, art. 6:217 en art. 6:213 lid 2 BW).

59     HR 15 april 1971, NJ 1978,163.

60     C. Windbichler, 1989, p. 123.
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arbeidsovereenkomst, maar zijn aansprakelijkheid uitsluit ten aanzien van eerder
opgebouwde ancianniteitsrechten. In het laatste geval zou men zich op het
standpunt kunnen stellen dat de inhoud van de overeenkomst wijzigt en dat er
als gevolg van objectieve novatie een nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand
is gekomen.

Het resultaat van de toetreding is een ondoorzichtige en ingewikkelde
arbeidsovereenkomst die wordt gekenmerkt dooreen pluraliteit aan werkgevers.
Zo doet zich bijvoorbeeld de vraag voor aan wie de arbeidsprestatie toevalt.
Wanneer de arbeidsprestatie als ondeelbaar moet worden beschouwd, dan hebben
de beide werkgevers samen een vorderingsrecht (art. 6: 16 lid 2 BW). Beschouwt
men de arbeidsprestatie daarentegen als deelbaar, bijvoorbeeld omdat de werk-
nemer het aantal arbeidsuren over de verschillende werkgevers verdeelt, dan
hebben de werkgevers ieder afzonderlijk een vorderingsrecht met betrekking
tot het aan hen toevallende aantal arbeidsuren:' De beeindiging moet op een
gezamenlijke actie van de werkgevers berusten.62 Zou dit niet het geval zijn dan
zou den werkgever over het vorderingrecht van zijn medewerkgever(s)
beschikken. De ontslagtoets is ruimer; de ontslaggrond moet aan de arbeidsrelatie
in zijn totaliteit worden getoetst. Dit vereist een rechtvaardiging van het ontslag
ten aanzien van beide werkgevers.63 Art. 6:279 BW staat aan de mogelijkheid
om de beeindiging van de overeenkomst aan din van de beide werkgevers op
te dragen echter niet in de weg.64 Ook de beeindiging van de arbeidsovereenkomst
ten aanzien van 66n der werkgevers, onder voortzetting van de arbeidsovereenk-
omst met de overige werkgever(s) is in principe mogelijk.65

Beter en overzichtelijker is het om, wanneer de werknemer gelijktijdig
voor meerdere werkgevers werkzaam is, arbeidsovereenkomsten met de
afzonderlijke werkgevers aan te gaan, waarbij inzet, werktijden e.d. in onderling
overleg op elkaar af worden gestemd. Het mag evident zijn dat 66n arbeidsover-
eenkomst waarbij twee of meer werkgevers partij zijn, eerder tot problemen
zalleiden dan een netwerk van meerdere twee-partijenovereenkomsten die ieder
voor zich op hun eigen merites beoordeeld kunnen worden. Daarnaast is het
twijfelachtigofde overeenkomst zoals die na toetreding van de derde-werkgever
gestalte heeft gekregen nog langer als een 'detachering' kan worden aangemerkt
aangezien deze term uitsluitend wordt gehanteerd voor mobiliteitsconstructies
waarbij geen arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de derde-werkgever
tot stand komt.

61      Asser-Hartkamp, 4-I, nrs  130,97,98
62       Art. 6:279 lid 2. Zie ook: HR 26 maart 1993, RvdW 1993, nr. 80.

63     C. Windbichler, 1989, p. 7 len 1990, p. 10.
64       Vgl. HR 28 juni 1946, Nl 1946,547. HR 24 april 1992, NJ 1992,461.
65      HR 26 maart 1993, RvdW 1993, nr. 80.
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Ofpartijen daadwerkelijk de bedoeling hebben gehadom 66n overkoepelen-
de drie-partijenovereenkomst of (meerdere) twee-partijenovereenkomsten af
te sluiten, zal moeten blijken uit gemaakte afspraken en hetgeen partijen
redelijkerwijs uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden.
Bovendien dient de werkgever de werknemer schriftelijk te informeren omtrent
de identiteit van de werkgever(s) of een eventuele wijziging hieromtrent (art.
7:655 lid 1 sub a alsmede lid 3). Uit deze gegevens kan worden afgeleid wie
als (mede-)werkgever kan worden aangemerkt en partij is bij de arbeidsovereenk-

omst. Aangezien de opgave door de werkgever dient te worden ondertekend,
kan wellicht ook aan de ondertekening informatie worden ontleend. De
vermelding van het gegeven -bijvoorbeeld op het briefpapier- dat een maatschap-
pij deel uitmaakt van een concern of dochter is van een bepaalde vennootschap
doet geen juridische relatie ontstaan tussen de werknemer en de vermelde

vennoot(schappen) of concernmaatschappijen. De enkele verwijzing naar de
betrokkenheid met andere concernonderdelen leidt er niet automatisch toe dat
deze onderdelen tevens partij bij de arbeidsovereenkomst worden.66

2.3 Novatie

In de arbeidsovereenkomst kunnen partijen, zeker wanneer deze voor een langere

tijd of voor onbepaalde tijd is aangegaan, in onderling overleg wijzigingen

aanbrengen. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op arbeidstijden,
arbeidsduur, arbeidsvoorwaarden, aard van de functie, etc. Ook de plaats waar
de functie wordt uitgeoefend kan in de loop der tijd gewijzigd worden. In het

algemeen laten deze wijzigingen het voortbestaan van de oorspronkelijke
arbeidsovereenkomst onverlet; de arbeidsovereenkomst behoudt zijn identiteit
en alle veranderde bedingen blijven gelden.67 Dit is anders wanneer de
wijzigingen van substantiele aard zijn.6X Van een substantiele wijziging in de
arbeidsovereenkomst is bijvoorbeeld sprake wanneer de werknemer een geheel

66     C. Windbichler, 1989, p. 70.
67      HR 21 mei 1916, NJ 1977, 397, Pres. Rb. 's-Gravenhage 21 oktober 1985, NJ 1987, 498; HR

9 maart 1979, NJ 1979,467, m.n, PAS.
68          De nieuwe overeenkomst moet aan de nieuwe verbintenis een zo afwijkende inhoud of strekking

geven, dat deze naar verkeersopvatting niet meer als 'dezelfde' kan worden beschouwd, Parl.
Gesch. Boek 6, p. 482-483.
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nieuwe taak of functie krijgt.69 Een wijziging in de plaats van de arbeid of de
leiding bij de arbeid7o kan eveneens als substantieel worden aangemerkt.

De opdracht van de werkgever aan de werknemer om zijn arbeid in het
buitenland te verrichten ten behoeve van een aldaar gevestigde derde zal in zijn
algemeenheid kunnen worden aangemerkt als een substantiele wijziging van
de arbeidsovereenkomst. Of dat in het concrete geval daadwerkelijk zo is, is
mede afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst, de duur van de
buitenlandplaatsing en hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen en uit
elkaars gedragingen mochten afleiden. Was een eventuele buitenlandplaatsing
op het moment dat de werknemer de functie aanvaardde niet besproken en ook
niet voorzien, dan zal de buitenlandplaatsing als een substantiele wijziging van
de functie worden aangemerkt. Stemde de werknemer bij de aanvaarding van
zijn functie in met een eventuele buitenlandplaatsing of vloeit deze als min of
meer vanzelfsprekend voort uit de aard van de door de werknemer te verrichten
arbeid, dan is er geen sprake van een fundamentele of wezenlijke wijziging in
de arbeidsovereenkomst. De buitenlandplaatsing wordt dan direct gerechtvaardigd
door de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Wel mag mijns inziens van de
werkgever worden verwacht dat hij nagaat of de werknemer de consequenties
van zijn (impliciete) instemming met een eventuele internationale overplaatsing
enigszins overziet.

Een detachering naar het buitenland die kan worden aangemerkt als een
substantiele wijziging in de inhoud van de arbeidsovereenkomst7' kan leiden
tot objectieve novatie.72 Door de objectieve novatie wijzigt de inhoud van de
verbintenis. Dit doet de oorspronkelijk verbintenis teniet gaan, doch roept tege-
lijkertijd een nieuwe verbintenis tussen dezelfde partijen in het leven welke in
plaats van de oorspronkelijke wordt gesteld.73 Steeds zal men daarbij dienen
te onderzoeken of partijen werkelijk de bedoeling hebben om zich geheel los
te maken van de bestaande verbintenis, want doordat de identiteit van de oude

69      W.C.L. van der Grinten, 1997, p. 38. Anders Mellema, die van mening is de wijzigingen in
de aard van de werkzaamheden (of de hoogte van het loon) in zijn algemeenheid niet als novatie
kunnen worden beschouwd (Contractenrecht V (S.R Mellema), nr. 2167). Zie ook: Ktg.
Apeldoorn 16 januari  1994, JAR 1994, 200.

70        Contractenrecht V (S.R. Mellema), nr. 2167.
71     Zie ook: 1. Vacarie, 1989, p. 463: Asser-Hartkamp, 4-1, nr. 623.
72     G. Lyon-Caen, J. Pdlissier, 1998, nr. 273.
73        Asser-Hartkamp, 4-I, nrs. 620-621,Contractenrecht V (S.R. Mellema), nr. 2153. Vgl. Lyon-Caen

en J. Pdlissier. Volgens hen zal de novatie uitsluitend betrekking hebben op de wijzigingen.
De ongewijzigde bepalingen uit de oorspronkelijk overeenkomst zullen gewoon blijven
voortbestaan. Er komt in hun visie geen volledig nieuwe arbeidsovereenkomst tot stand. De
genoveerde bepalingen in de arbeidsovereenkomst worden gesubstitueerd door nieuwe
bepalingen. Deze opvatting impliceert onder Frans recht dat het concurrentiebeding bijvoorbeeld
blijft voortbestaan en dat de werknemer alleen maar hoeft in te stemmen met de bepalingen
die wijzigen (Lyon-Caen, Pdllisier, 1988, nr. 273); Zie ook J-E Ray, "La mobilita du salarid,
aspects individuels", Dr. Soc., nr. 6 juni,  1989, p. 436.
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verbintenis door de novatie vervalt, gaan ook de bedingen die van de oorspronk-
elijke verbintenis deel uitmaken teloor. Of er daadwerkelijk sprake is van novatie

is bij de arbeidsovereenkomst is daarom vooral van belang met het oog op
bijkomende rechten die door de novatie komen te vervallen.74 Daarbij kan gedacht

worden aan een beroep op de vernietigbaarheid van de (oorspronkelijke)
arbeidsovereenkomst wegens wilsgebreken, zoals bedreiging, bedrog en misbruik
van omstandigheden (3:44 BW).75 Bedingen die tengevolge van de novatie komen
te vervallen kunnen echter stilzwijgend weer in de nieuwe verbintenis worden

opgenomen. Een uitzondering moet worden gemaakt voor bedingen waarvoor
een vormvoorschrift in acht moet worden genomen, zoals het concurrentiebeding
(7:653 BW) en het proeftijdbeding (art. 7:652 BW 76 die schriftelijk moeten
worden aangegaan. Zo overwoog de HR in Brabant/Van Uffelen:77 •,In deze

overweging van het Hof...., ligt opgesloten dat het Hof de wijziging in de ar-
beidsverhouding tussen p.p. inderdaad van zo ingrijpende aard heeft geacht,

dat de concurrentiebepaling aanzienlijk zwaarder is gaan drukken, zodat het
Hof de vraag of tussen partijen nog een concurrentiebeding bestaat terecht
ontkennend heeft beantwoord nu dat geding op de dag dat Van Uffelen tot
makelaar werd beadigd zijn rechtskracht tussen partijen heeft verloren. Uit het

vorenoverwogene volgt dat het cassatiemiddel, dat zich in beide onderdelen
richt tegen 's Hofs beslissing dat er sprake was van objectieve novatie, niet tot
cassatie kan leiden".

De kwestie rond de identiteit van de arbeidsovereenkomst is voorts van
belang met betrekking tot de toepassing van art. 7:668a BW en art. art. 7:672
BW; de partijen blijven hetzelfde maar de inhoud van de arbeidsovereenkomst

wijzigt ten gevolge van de buitenlandplaatsing.
7X

De vraag of er sprake is van objectieve novatie is een kwestie van

waardering van de door partijen verrichtte rechtshandelingen en hetgeen zij
beogen tot stand te brengen. Dit leidt tot een hoofdzakelijk feitelijke toetsing

waarbij het laatste woord aan de rechter is.

74     1. Vacarie, 1989, p. 464.
75    C.G. Scholtens en Th. P. Ten Brink, "Artikel 3:40 BW, een (nieuwe) nietigheid in het

ontslagrecht?", in: Arbeidsovereenkomst en algemeen vermogensrecht, Preadvies werkgroep
herziening ontslagrecht, P.F. van der Heijden (red.), Geschriften van de VvA nr. 18, Alphen
aan den Rijn, Samsom-Tjeenk Willink, 1993, p. 78.

76 Het aangaan van een nieuwe proeftijd met dezelfde werkgever is echter alleen geoorloofd indien
de nieuwe functie duidelijk andere vaardigheden en of verantwoordelijkheden vergt, waarover
de vorige arbeidsovereenkomst niet of onvoldoende inzicht heeft gegeven (HR 14 september
1984, NJ 1985, 244).

77     HR 9 maart 1979, NJ 1979,467.
78     I. Vacarie, 1989, p. 464.
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3            Regulering van de detachering

De condities waaronder de detachering plaatsvindt worden doorgaans in een
detacherings- of uitzendovereenkomst vastgelegd. Zaken die in een dergelijke
overeenkomst aan de orde komen zijn bijvoorbeeld verlofregelingen, pensioenre-
gelingen, sociale verzekeringen, onkostenvergoedingen, aanvangstijdstip,
concurrentiebeding etc.

Gewoonlijk wordt er een clausule in de overeenkomst opgenomen waarin
nadrukkelijk wordt aangegeven dat bepalingen zoals die in de detacherings-
of uitzendovereenkomst zijn opgenomen tijdens de detachering prevaleren boven
de bepalingen zoals die in de onderliggende arbeidsovereenkomst zijn
vastgelegd.79 De bepalingen uit de onderliggende arbeidsovereenkomst worden
voor de duur van de uitzending als het ware vervangen door de bepalingen uit
de uitzendovereenkomst daar waar de toepassing van de bepalingen uit de
verschillende overeenkomsten tot tegenstrijdigheden of andere aansluitingspro-
blematieken zouden kunnen leiden. 80

Een andere mogelijkheid om een en ander te reguleren vormt het afsluiten
van een herziene of hernieuwde arbeidsovereenkomst. De hernieuwde
arbeidsovereenkomst vervangt de bepalingen van de oorspronkelijke arbeidsover-
eenkomst voorzover hun geldigheid niet nadrukkelijk is voorbehouden. De
inhoud van de aldus tot stand gekomen arbeidsovereenkomst zal voor een deel

afgestemd zijn op hetgeen de uitzendende en de ontvangende werkgever met
elkaar zijn overeengekomen:1

De verschillende benaderingen leiden de facto tot hetzelfde resultaat; een
aan de status van de expatriate aangepaste arbeidsovereenkomst tussen

gelijkblijvende partijen. Juridisch gezien is er wel een verschil. In het geval van
een aanvullende uitzendovereenkomst blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenk-
omst met de oorspronkelijke, uitzendende werkgever onverkort voortbestaan.
In het tweede geval is eerder sprake van objectieve novatie.82 Het onderscheid
tussen de beide benaderingen blijft echter gering.

79           \loorbeeldclausule:"De vankrachtzijndearbeidsovereenkomst, dieis aangevangenop ....     .....
ges loten tussen werkgever en werknemer  blijft  gehandhaafd.  met dien  verstande  dat  geduren(le
de detacheringstermijn de arbeidsovereenkomst volledig wordt beheerst door het bepaaide
in deze detacheringsovereenkomst. Na beaindiging van de detacheringsperiode zal de
arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer wederom volledig worden beheerst door
de arbeidsovereenkomst zoals die gold voc}rafgaand aan de detacheringstermijn, met dien
verstande dat over de alsdan te bekleden functie en de daaruit voortvtoeiende wijziging in
de arbeidsvoorwaarden nieuwe afspraken worden gemaakt"

80     A. Junker, 1992, p. 208.
81     V. Oberklus, 1991, p. 19.
82     V. Oberklus, 1991, p. 19.
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Beide constructies sluiten de mogelijkheid tot het aangaan van een
overeenkomst tussen de werknemer en de ontvangende organisatie niet uit. Zo
kunnen partijen overeenkomen dat de arbeidsovereenkomst met de uitzendende
werkgever met alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen blijft
bestaan, maar dat de ontvangende werkgever zorg draagt voor huisvesting en
bijkomstige vorderingen zoals reis-en verblijfskosten ofandere onkostenvergoe-
dingen rechtstreeks voldoet. Het mag duidelijk zijn dat bepalingen uit deze
overeenkomst niet mogen conflicteren met de bepalingen uit de overeenkomst
tussen de uitzendende werkgever en de werknemer.83 Andere mogelijkheden
ter regulering van de detachering zijn onder meer het verwijzen naar een
bedrijfsreglement dat van toepassing is op arbeidsrelaties die aan een uitzending
worden onderworpen84 alsmede handhaving van de oorspronkelijke overeenkomst
en de daarin opgenomen rechten en verplichtingen onder aanvulling van de voor
uitzendingtyperende rechtenen verplichtingen doorde ontvangende organisatie.

4          Werkgeversgezag

Het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst met de uitzendende organisatie
veronderstelt wel dat de gezagsbevoegdheid bij de detacherende werkgever
blijft:5 Niettemin zal een deel van het werkgeversgezag aan de lokale inlenende
werkgever worden gedelegeerd86 naarmate de detachering langer duurt. Dat er
een delegatie van werkgeversbevoegdheden plaatsvindt is begrijpelijk en
noodzakelijk: de arbeidsovereenkomst is immers een opdrachtafhankelijke relatie.
Welke werkgeversbevoegdheden precies worden overgedragen aan de derde-
werkgever is afhankelijk van de afspraken die de detacherende en de derde-
werkgever in het kader van de tussen hen bestaande relatie met elkaar hebben

83     V. Oberklus, 1991, p. 20.
84 Het opstellen van een dergelijk reglement is alleen zinvol wanneer uitzendingen vaken plaats

vinden.

85      W.P. de Muinck Keizer en W.B.J. van Overbeek," De toepassing van de detacheringsregels
in Nederland, Enkele Europeesrechtelijke beschouwingen", SMA, 1995, p. 10

86        W.P. de Muinck Keizeren W.B.J. van Overbeek, 1995, p. 10; P.C. van Schelven en M.C. Paap,
1995. nr. 9, P. 250; C. Windbichler, "Arbeitnehmermobilitait im Konzern", RdA 1988, p. 97,
V. Oberklus, 1991, p. 19; vergelijk ook: HR 14 oktober 1977, NJ 1978, 31 (Groninger Lascentra-
le); HR 23 mei 1980, NJ 1980, 633 (Manpower) en art. 7:690 BW waarin sprake is van het
in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrij f van de werkgever ter beschikking
stellen van de werknemer aan een derde om krachtens een door deze :lan de werkgever verstrekte
opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die derde, doch waarbij niet vereist
is dat de werknemer ondergeschikt is aan de werkgever of de derde.
Junker maakt in dit kader een onderscheid tussen de zogenaamde 'schlichte' en 'qualifizierte'
uitzending. Bij een 'schlichte' uitzending blijft het werkgeversgezag bij de oorspronkelijke
werkgever; bij een 'qualifizierte' uitzending wordt een deel van het werkgeversgezag naar de
ontvangende, lokale, werkgever gedelegeerd (A. Junker, 1992, p. 220);
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gemaakt.87 Mochten er evenwel geen uitdrukkelijke afspraken omtrent de

onderlinge bevoegdheidsverdeling bestaan, dan zal de aard en de omvang van
het over te dragen werkgeversgezag zich beperken tot hetgeen noodzakelijk en
relevantgR is met het oog op de te verrichten werkzaamheden van de werknemer
in het buitenland.w Door de uitoefening van een deel van de werkgeversbevoegd-

heden wordt de derde-werkgever nog geen contractspartij.* De uitoefening van
het "fundamentele directierecht" zal in tegenstelling tot het "dagelijkse
directierecht", gelet op de intentie van de betrokken partijen aan de detacherende

werkgever voorbehouden blijven. Onder het fundamentele directierecht valt

bijvoorbeeld de bevoegdheid de werknemer terug te roepen of de arbeidsover-
eenkomst te beeindigen:' Daardoor blijft de detacherende werkgever ook tijdens
de detachering de belangrijkste wederpartij van de werknemer.92 Eindigt de

detachering, dan eindigt alleen de relatie tussen de gedetacheerde werknemer
en de inlenende, feitelijke werkgever. Het dienstverband metde oorspronkelijke,
detacherende werkgever blijft onverminderd voortbestaan:3 De continuering
van het dienstverband en de voortgezette uitoefening van het werkgeversgezag
door de uitlenende werkgever tijdens de detachering kan dan ook worden
beschouwd als het meest kenmerkende element van de detacheringsconstructie.w

Dat de detachering verschillende vormen en/of verschillende termijnen kan
beslaan doet daaraan niets af.

5            Detachering en ter beschikking stelling

Detachering kan worden beschouwd als een vorm van terbeschikkingstelling
van arbeidskrachten. Het ter beschikking stellen van werknemers wordt

gekenmerkt door een drie-hoeksverhouding, waarbij de werkgever zijn
werknemer aan een andere werkgever ter beschikking stelt en waarbij  een deel
van het werkgeversgezag aan de derde-werkgever wordt gedelegeerd. Het ter

87     C. Windbichler, 1989, p. 84-85.
88     Is dit niet het geval, dan bestaat het risico dat de verhouding tussen de werknemer en de

ontvangende werkgever als een arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt.
89      H. Konzen, "Arbeitsrechtliche Drittbeziehungen", 071 1982, p. 281.
90        C,J.H.lansenenC.1.uonstra, Functies onderspanning, Eenorientatieopde gezagsverhouding

in de arbeidsovereenkomst. Mon. Soc. Recht, nr. 7, Kluwer: Deventer, 1997, p. 15 en p. 26.
91     V. Oberklus, 1991, p. 139.
92     V. Oberklus, 1991, p. 7.
93      P.C. Vas Nunes," Detachering van werknemers", Ondernemingszaken, nI. 5 augustus 1993,

p.  30; vergelijk T. JongbIoed, "Civielrechtelijke verhoudingen rond uitzendarbeid", AA   1982,
p. 44, 1. Vacarie, L'employeur, Paris: Sirey, 1979, nr. 180: "Le terme "delachement" est
dndralement utilisk p(,ur ddsigner ces salurib travaillant temporairement  au service d'une
autre soci 12, tout en demeurant scius l'autoriu de leur empk,yeur originaire"

94      M. Danti-Juan, 1985, p. 834, M-A Moreau, 1996, p. 893; C. Pizzio-Delaporte, 1994, p. 914.
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beschikking stellen van arbeidskrachten is -althans voor Nederland- geregeld
in Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi).95 Onder het ter
beschikking stellen moet volgens de Waadi worden verstaan: 'het tegen
vergoeding ter beschikking stellen46 van arbeidskrachten aan een ander voor
het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten
arbeidsovereenkomst verrichten van aldaar gebruikelijke arbeid' (art. 1 lid 1
sub e Waadi). Zodra een ter beschikking stelling voldoet aan de elementen van
deze definitie, komt bovendien het bijzondere regime van de uitzendovereenk-
omst zoals neergelegd in art. 7:691 BW in beeld. Het detacheren van werknemers
binnen concernverband wordt evenwel van toepassing van art. 7:691 BW
gevrijwaard.97 De bijzondere regeling van de uitzendovereenkomst geldt alleen
voor die werkgevers die daadwerkelijk een allocatiefunctie op de arbeidsmarkt
vervullen, met andere woorden werkgevers die in het kader van de uitoefening
van hun beroep of bedrijf arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden.
Het incidenteel detacheren van werknemers tussen werkgevers die onderling
in een concernrelatie tot elkaar staan en geheel andersoortige beroeps- en

bedrijfsactiviteiten hebben, valt derhalve niet onder het regime van de
uitzendovereenkomst. Niettemin is het feitelijk onderscheid vaak gering. Op
internationaal niveau komen we (werk)maatschappijen tegen die speciaal zijn
opgericht om personeel in dienst te nemen, teneinde dit personeel vervolgens
aan andere concernonderdelen uit te lenen.98 De laatste jaren is een trend ingezet
waarbij zo'n constructie ook op nationaal niveauw wordt toegepast.

Bij grensoverschrijdende tewerkstellingen dient overigens wel rekening
te worden gehouden met de soortgelijke buitenlandse wet- en regelgeving, welke
een belemmering kunnen vormen voor grensoverschrijdende uitleen-of
mobiliteitsconstructie.

95        Wet van  14 mei 1998, inwerkingtreding  1 juli  1998, Stb. 306.
96       Het ter beschikking stellen ex art. I lid I sub e omvat niet (a) het ten behoeve van een geleverde

zaak of to stand gebracht werk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, (b) het bij wijze
van hulpbetoon zonder winstoogmerk ter beschikking stellen van arbeidskrachten, die bij degene
die hen ter beschikking stelt, ten behoeve van arbeid in diens onderneming in dienst zijn
(collegiale uitlening) en (b) het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor het verrichten
van arbeid in een onderneming, die door dezelfde onderneming in stand worden gehouden als
die de arbeidskracht ter beschikking stelt, aldus art. 1 lid 3 Waadi.

97   Art. 7:691 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten tussen werkgevers die onderling in een
concernrelatie tot elkaar staan als bedoeld in de artikelen 2:242 en 2:24b BW (TK 1996-1997,
25 263, nr. 3, p. 10). Art. 7:691 lid 6 stelt nadrukkeijk dat art. 7:691 niet van toepassing is
op de uitzendovereenkomst waarbij de werkgever en de derde in een groep zijn verbonden als
bedoeld in art. 24b van boek 2, dan wel de den een dochtermaatschappij is van de ander als
bedoeld in art. 24a boek 2.

98     A. Junker, 1992, p. 224.
99     Zie H. Naber, 1986, p. 94-95.
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6 Toepasselijk recht en internationale rechtsmacht bij detachering

Detachering leidt tot een drie-hoeksverhouding waarbij naast de werknemer
ook de uitlenende en ontvangende werkgever betrokken zijn.'00 Daarom zal bij
de bespreking van het toepasselijke recht en de rechtsmacht rekening worden

gehouden met dit patroon. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen de relatie
uitzendende werkgever-ontvangende werkgever en de relatie uitzendende werkge-
ver-werknemer. De relatie tussen de ontvangende werkgever en de werknemer
heeft in principe alleen een juridisch karakter wanneer aan de detachering een
derdenbeding ten grondslag ligt. Is er geen sprake van een derdenbeding waaraan
de ontvangende werkgever rechten kan ontlenen (zie par. 2.1), dan is de relatie
tussen de ontvangende werkgever en de werknemer enkel van feitelijke aard. 101

Dit wil nog niet zeggen dat deze relatie vanuit juridisch oogpunt van ieder belang
gespeend is. Het is namelijk niet uitgesloten dat de relatie tussen de werknemer
en de feitelijke werkgever onder vigeur van het toepasselijke recht en gelet op
de aard van de gemaakte afspraken toch als een arbeidsovereenkomst kan worden
aangemerkt.'02 Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de feitelijke
relatiel 03 volgens het van toepassing zijnde recht, aan alle criteria voor de
aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst voldoet. 104

100     T. Jongbloed, 1982, p. 45; L.J.M. de Leede," Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht", NJB
1970, p. 270; C.J. Smitskam, "Arbeidsvoorziening", in: Arbeidsovereenkomst, P.P. van der
Heijden e.a. (red.), Deventer: Kiuwer, Arbeidsvoorziening, Inleiding, 74-80; 1. Vacarie, 1979,
mr. 192.

101 Vergelijk de relatie uitzendkracht-inlener. art. 1 lid 1 sub e Waadi. Zie voorts: P. van Buuren,

"Uitzendarbeid", AA 1973, p. 472: T. Jongbloed, 1982, p. 44 en p. 51; W. Bouwens,
"Personeelswerving via het uitzendbureau", SR  1988, nr. 1, p. 4, C.J. Smitskam, Arbeids-
voorziening, in: Arbeidsovereenkomst, Inleiding, 74-80, Vgl. H. Konzen, 1982, p. 259-310.

102 Zie ook: C.J.J. van Maanen," Concernverhoudingen en individuele arbeidsovereenkomst", De

NV 56/9, p. 159.
103 De feitelijke relatie kan wel een aantal juridische verplichtingen tot gevolg hebben bijvoorbeeld

in het kader van arbeidsomstandighedenof medezeggenschap. Vgl. ook Wet Ketenaansprakelijk-
heid.

104    Vgl. art. 7:610a BW waarin een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst is opgenomen. Zie voor een uitgebreid overzicht van de criteria die van doorslaggeven-
de betekenis zijn voor het aannemen van een gezagsverhouding: C.J.H. Jansen en C.J. Loonstra,
supra nt. 90. Zie ook I. Vacarie,  1979, nr. 17le.v. Onder het Franse recht kan de uitoefening
van het werkgeversgezag dooreen onderneming leiden tot kwalificatie :tls werkgever. Het leiding
geven aan de werknemer en het uitoefenen van controle alsmede het op zich nemen van werkge-
versverplichtingen zijn doorslaggevend bij de bepaling van het werkgeverschap. Op deze wijze
kan een onderneming als werkgever worden aangemerkt ofschoon zij de werknemer niet in
dienst heeft genomen of de werknemer betaalt (zie bijv. Cass. soc. 29 mai 1973, Bull. Civ. V,
nr. 346; Cass. soc. 21 avril 1966, Bull. civ. IV, nr. 352). in dat geval is er sprake van een
gemeenschappelijk werkgeverschap (Cass. soc. 13 mai 1969, Bull. civ. V, nr. 315). Vgl. H.
Konzen, 1982, p. 265, R. Birk, "Betriebszugehorigkeit bei Auslandstatigkeit", in: Sozialpart
nerschaft in der Bewahrung. Festschrift fur Karl Molitor, F. Gamillscheg e.a. (red.), Munchen:
Beck, 1988, p. 26 e.v.
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Relatie werknemer-uitzendende werkgever
De relatie tussen de uitzendende werkgever en de werknemer is een
arbeidsovereenkomst.'05 Wanneer de werknemer  naar het buitenland wordt
gedetacheerd dan verkrijgt de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendende
werkgever en de werknemer een internationaal karakter. Een tewerkstelling in
het buitenland kan gevolgen hebben voor het op de arbeidsrelatie van toepassing
zijnde recht. Door de wijziging in arbeidsplaats, kan ook het toepasselijke recht
veranderen. Immers artikel 6 lid 2 sub a van het EVO-verdrag, verklaart het recht
van het land waar de werknemer ter uitvoering van zijn overeenkomst gewoonlijk
zijn arbeid verricht van toepassing. Ofschoon niet duidelijk is voor welke termijn
de term 'gewoonlijk' staat (zie hoofdstuk 3, par. 5.4.2), mag worden veronderstelt
dat het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht, onder invloed van de
detachering geen wijziging ondergaat.'06 De detacheringstermijn  zal  in  zijn
algemeenheid te kort zijn om te voldoen aan het criterium "gewoonlijk" zoals
bedoeld in art. 6 lid 2 sub a.'07 Uitzonderingen zijn mogelijk waar het detachering-
en voor langere termijn betreft. In een dergelijk geval zou men van mening
kunnen zijn dat de werknemer zijn werkzaamheden gewoonlijk elders verricht
hetgeen een wijziging in het toepasselijke recht conform art. 6 lid 2 sub a eerste
zinsnede, rechtvaardigt. Eerder is al met het oog op eventuele wijziging van het
rechtssysteem ex art. 6 lid 2 sub a, ter sprake gekomen dat het al dan niet
gewoonlijk werkzaam zijn in een bepaald land naar alle waarschijnlijkheid mede
bepaald zou kunnen worden door de omstandigheden van het geval (zoals de
duur van het dienstverband voorafgaand aan de internationale detachering) en
de intentie van de betrokken partijen op langere termijn.'08 Bij de detacherings-
constructie brengt de aard van de gekozen uitzendvorm met zich mee dat het
tijdelijke karakter evident (zie hoofdstuk 3, par. 5.4.2). Niettemin kunnen
langdurige detacheringsconstructies aanleiding geven tot twijfel omtrent de vraag
of het oorspronkelijke rechtssysteem gehandhaafd dient te blijven. In dat geval
is het niet ondenkbaar dat in een detacheringssituatie waarbij nadrukkelijk een
band met het 'thuisland' wordt aangehouden, art. 6 lid 2 sub b, tweede zinsnede
EVO wordt aangewendb»

105 C.J. Smitskam, Arbeidsvoorziening, in: Arbeidsovereenkomst. Inieiding
106 Droit d'emploi, 1997, nr. 776.

107 Junker is van mening dat, gelet op de inhoud van vele uitzendovereenkomsten waarin de
terugkeer een belangrijke plaats inneemt, een permanente wijziging in art)eidsplaats en daarmee
de toepassing van art. 6 lid 2 sub a EVO niet gewenst is.

108       Vergelijk voor een invulling van het begrip 'gewoonlijk'  ook de uitspraak van het Europese
Hof inzake Rutten/Cross Medical (HvJ EG 9 januari 1997, zaak C383-95, Jur.  1997, p. 1-0057).

109 Art. 6 lid 2 sub b EVO, laatste zinsnede: "tenzij uit het geheel der omstandigheden blijkt dat
de arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land, in welk geval het recht van
dat andere land van toepassing is". Zie ook: A. Junker, 1992, p. 208.
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Volgen de detacheringen naar het buitenland elkaar op, dan is art. 6 lid
2 sub b EVO van toepassing. De arbeidsovereenkomst wordt dan beheerst door
het recht van de vestigingsplaats van de werkgever die de werknemer in dienst
heeft genomen: 10 Een dergelijke situatie is bijvoorbeeld denkbaar wanneer de
werknemer een dienstverband met de holding aangaat om van daar uit naar de
lokale werkmaatschappijen te worden overgeplaatst. De toepassing van art. 6
lid 2 sub a EVO is echter ook verdedigbaar. Keert de werknemer na iedere

detacheringsperiode terug naar het land van waaruit hij wordt gedetacheerd dan
zou men de opvatting kunnen huldigen dat de werknemer zijn werkzaamheden

aldaar gewoonlijk verricht. In dat laatste geval leiden de detacheringen tot
opeenvolgende"Ausstrahlungs"situaties. Het land van uitzending krijgtdaarmee
eerder het karakter van een standplaats. Aan dit laatste hecht het EVO-verdrag
evenwel geen enkele waarde." 1 Desondanks lijkt mij de toepassing  van  art.  6

lid 2 sub a gerechtvaardigd voor die gevallen waarin de detacheringen qua tijd
niet naadloos op elkaar aansluiten, doch onderbroken worden door perioden
waarin de werknemer wederom voor kortere op langere termijn naar het land
van uitzending terugkeert. 112

Hoewel het in de meeste gevallen aannemelijk is dat het oorspronkelijke
op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht ook tijdens de detachering naar

het buitenland zal worden gecontinueerd, neemt dit niet weg dat men toch enkele

ter plekke geldende regelingen dient te respecteren zoals voorschriften met
betrekking tot arbeidsomstandigheden, bepaalde verlof- en feestdagen en
regelingen met betrekking tot arbeidstijden: 13 Afhankelijk van het land waar
de werknemer te werk wordt gesteld, zullen deze voorschriften mede worden

opgelegd door de in hoofdstuk 3, par. 6 besproken Detacheringsrichtlijn die
tevens van toepassing is op detacheringen die zich binnen concernverband

afspelen.

Zoals we reeds in hoofdstuk 3 zagen zal een rechtskeuze niet altijd leiden tot
de onverkorte toepassing van het gekozen systeem op de arbeidsrelatie. De
rechtskeuze kan er immers niet toe leiden dat de werknemer de bescherming

110 I. Vacarie, 1979, nr. 218.

111 Dit in tegenstelling tot het conflictenrecht zoals dit voor Nederland gold v66r de inwerkingtreding

van het EVO-verdrag. Zie HR 8 juni 1973, N./ 1973,400 (Mackay H).
112       Zie ook: S. Rammeloo, Das neue EG- Vertragskullisionsrecht (diss. RUG)  Keulen: Carl Heymans

Verlag KG, 1992, p 396-400. Zie ook HvJ EG 9 januari 1997, zaak C383-95, Jur.  1997, p.
1-0057 (RutteWCross Medical).

113 W. Daubler, Das neue Internationale Arbeitsrecht, Recht der Internationalen Wirtschaft,  1987,

p. 251. Om benadeling ofbevoordeling van de werknemer te vermijden (daarbij valt bijvoorbeeld
te denken aan een cumulatie van verlof- en feestdagen) is in het Duitse recht een voorzienig
getroffen waarbij het lokale recht doorslaggevend is Cart. 32 lid 2 EGBGB), E. Lorenz, "Das
objektive Arbeitsstatut der Internationalen Privatrecht", RdA 1989, p. 223; Droit d'emploi.
1997, nr. 776.
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verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht
dat ingevolge art. 6 lid 2 EVO op de arbeidsovereenkomst van toepassing zou
zijn geweest (zie hoofdstuk 3, par. 5.5).

De in hoofdstuk 3, par. 5.2.1.7. naar voren gebrachte argumenten om voor
de handhaving van het oorspronkelijk toepasselijke recht te kiezen treffen in
juridisch opzicht dan ook nauwelijks doel. In veel gevallen zal de keuze voor
voortzetting van het oorspronkelijke rechtssysteem slechts een bevestiging zijn
van hetgeen de iure op grond van art. 6 lid 2 sub a EVO bij tijdelijke tewerkstel-
lingen in het buitenland reeds gold, namelijk voortzetting van het oorspronkelijke
rechtssysteem. Ook de in art. 6 lid 1 EVO opgenomen beperking doet aardig
afbreuk aan de veronderstelling dat de risico's die aan het uitzenden van
personeel verbonden zijn, beter kunnen worden ingeschat wanneer het
oorspronkelijke recht wordt gehandhaafd. Ofschoon keuze voor een bepaald
rechtssysteem aan de ene kant een aantal onzekerheid beoogt te elimineren,
doorkruist art. 6 lid l EVO de aldus nagestreefde rechtszekerheid door de
werkgever anderzijds weer voor nieuwe problemen te plaatsen (zie voorts
hoofdstuk 3, par. 5.5).

De tussen de werkgever en werknemer bestaande arbeidsovereenkomst heeft
voor wat de internationale rechtsmacht betreft tot gevolg dat zowel de rechter
van de woonplaats van de verweerder (art. 2 EEX/EVEX) als ook de rechter
van de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht (art. 5 sub 1
EEX/EVEX) bevoegd zijn, vooropgesteld dat de verweerder zijn woonplaats
op het grondgebied van 66n der betrokken lid-staten heeft. Heeft de verweerder
zijn woonplaats buiten het grondgebied van het EEX/EVEX-territorium, dan
dient de bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld  aan de hand van
de commune bevoegheidsregels van het land van de aangezocht rechter.
Zoals eerder'14 aangegeven bestaat er vooralsnog onvoldoende duidelijkheid
omtrent het begrip 'gewoonlijk' zoals vermeld in art. 5 sub 1 EEX/EVEX. In
navolging van het arrest Rutten/Cross Medical'15 zal de plaats waar de werknemer
zijn werkzaamheden 'gewoonlijk' verricht, de plaats zijn waar de werknemer
het werkelijk centrum  van zijn beroepswerkzaamheden heeft: 16 Aangenomen
mag worden dat dit de plaats is van waaruit de werknemer wordt uitgezonden
en waar hij na beeindiging van zijn uitzending weer terugkeert. Deze opvatting
ligt ook in de lijn van de door beide verdragen nagestreefde 'Gleichlauf'17 waar
de verwachting wordt uitgesproken dat de term gewoonlijk gelijkluidend zal

114 Hoofdstuk 2, par. 3.7.4.

115      HvJ EG 9 januari  1997, zaak C383-95 Jur.  1997, p. 1-0057. Zie voor een uitgebreide bespreking
van dit arrest hoofdstuk 2, par. 3.7.4.

116    Zieook: L.Th.L.G. Pellis, TCR, 1998, afl. 1, p. 17-18.
117    Zie ook hoofdstuk 2, par. 3.7.1.
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worden geYnterpreteerd). Het kan overigens niet worden uitgesloten dat het
'werkelijk centrum' van de werkzaamheden in het land van uitzending komt
te liggen wanneer het een langdurige detachering betreft.

Relatie uitzendende-ontvangende werkgever
De relatie tussen de uitzendende werkgever en de ontvangende werkgever is

een normale verbintenisrechtelijke overeenkomst, waarbij partijen overeenkomen

dat de werknemer voor de duur van de uitzending aan de ontvangende werkgever
ter beschikking zal worden gesteld, alsmede de condities waaronder. Op basis

van deze overeenkomst kan een deel van het werkgeversgezag aan de inlener
worden gedelegeerd: 18

Sommige schrijvers kwalificeren de overeenkomst tussen de uitzendende

en inlenende werkgever als een opdracht (art. 7:400 BW).119 Anderen kwalifice-
ren de overeenkomst als een overeenkomst sui generis'20 of zijn van mening

dat er sprake is van een contractuele relatie waarbij de aard van de relatie in
het midden wordt gelaten.121 Naber ziet in deze relatie een lastgevingsove-

reenkomst. Hoe het ook zij, hier is in ieder geval gddn sprake van een arbeids-

overeenkomst. Conflictenrechtelijk is de overeenkomst derhalve onderworpen
aan de algemene bepalingen van het EVO-verdrag. Partijen zijn bevoegd zelf
het op hun overeenkomst toepasselijke rechtsstelsel aan te wijzen (art. 3 EVO).

Maken zij van deze keuzebevoegdheid geen gebruik, dan wordt het op de
overeenkomst toepasselijke rechtsstelsel bepaald aan de hand van het in artikel
4 lid 1 EVO neergelegde beginsel van de nauwste betrokkenheid. Onduidelijk
is wie dan als kenmerkende prestant dient te worden aangemerkt (art. 4 lid 2
EVO). Is dit de ter beschikking stellende, of de ontvangende werkgever?

Aangenomen mag worden dat de ter beschikking stellende prestant de
kenmerkende prestatie levert. Vrijwel nooit zal de ter beschikking stelling om

niet plaatsvinden. De ontvangende werkgever zal in ieder geval de loonkosten
van de ter beschikking gestelde werknemer vergoeden, doch de betaling van
een geldsom levert echter geen kenmerkende prestatie op. Dit leidt tot de
conclusie dat de overeenkomst tussen de uitzendende werkgever en de

ontvangende werkgever -behoudens art. 4 lid 5 EVO- zal worden beheerst door
het recht van het land waar de uitzendende werkgever op het moment van het
afsluiten van de overeenkomst zijn verblijfplaats heeft. Dat de detachering slechts

van beperkte duur  is doet daaraan -in tegenstelling tot art. 6 lid 2 sub a EVO
waarin w81 aan een tijdsfactor wordt gerefereerd- niet af. Ook de rechtsmacht

118 H. Konzen, 1982, p. 271.

119 T. Jongbloed, 1982, p. 46.

120 P. van Buuren, 1973. p. 472.

121 L.J.N. de Lee(le, "Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht", NJB 1970, p. 276; W. Bouwens,

nr.  1,  p.  4.
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is onderworpen aan de algemene regels van het EEX/EVEX; bevoegd is de
rechter van de woonplaats van de verweerder vooropgesteld dat deze woonplaats
zich op het grondgebied van 66n der verdragsluitende staten bevindt (art. 2
EEX/EVEX).

Of overdracht van het werkgeversgezag aan de inlenende werkgever,
alsmede de mate waarin deze overdracht plaatsvindt toelaatbaar kan worden
geacht, is een vraag die betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst zel f en dus
beantwoordt dient te worden aan de hand van de voor de arbeidsovereenkomst

geldende bepalingen en dientengevolge onderworpen is aan art. 6 van het EVO-
verdrag.

122

Retatie werknemer-ontvangende werkgever
Onduidelijk is welk recht de overeenkomst tussen de werknemer en de
ontvangende werkgever beheerst wanneer de arbeid ten behoeve van de derde-

werkgever wordt verricht ten gevolge van een derdenbeding waaraan de
ontvangende werkgever een zelfstandig recht op arbeid jegens de uitgezonden
werknemer kan ontlenen.

Aan verwijzingsregels met betrekking tot overeenkomsten waar meer dan

twee partijen bij betrokken zijn, bestaat een schrijnend gebrek. Ook aan de
jurisprudentie en de literatuur kunnen geen handvaten worden ontleend. Polak
is van mening dat de onderliggende overeenkomst bepalend is voor het
toepasselijke recht. De lex causae is vervolgens bepalend voor de vraag of en
in hoeverre de overeenkomst effect sorteert jegens derden. Dit zou voor wat
betreft een derdenbeding zoals hiervoor in par. 2.1 beschreven, betekenen dat
de relatie tussen de werknemer en de derde-werkgever dient te worden
beoordeeld aan de hand van de lex causae van de arbeidsovereenkomst.123 Zouden
we deze opvatting op het hier geschetste vraagstuk toepassen dan heeft dit tot
gevolg  dat er een eigenaardige situatie ontstaat waarbij de overeenkomst tussen
de werknemer en de derde-werkgever aan de lex specialis art. 6 EVO wordt
onderworpen ofschoon hun relatie niet als een arbeidsovereenkomst kan worden
bestempeld. Dit nu lijkt mij niet correct. Het zal niet de bedoeling zijn om ook
arbeidsrelaties waarbij de werknemer niet in een afhankelijke positie jegens zijn
wederpartij verkeert aan dit artikel te onderwerpen. Dit strookt niet met de geest
van het verdrag en de achtergrond van het artikel. Door de aanvaarding van
derdenbeding ontstaat weliswaar een drie-partijenovereenkomst, doch deze kan
niet tevens als arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd, tenzij de derde-

122 A. Junker, 1992, p. 220.
123 M.V. Polak, Vermogensrechtelijke meerpartijenverhoudingen, Deventer: Kluwer, 1993, nr.

96.
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werkgever daadwerkelijke tot de arbeidsovereenkomst toetreedt. Is dat laatste
het geval, dan is de toepassing van art. 6 EVO evident.

Het zou met het oog op de verstrengeling tussen de arbeidsovereenkomst
en het derdenbeding beter zijn om ten aanzien van de overeenkomst te kiezen
voor de mogelijkheid van depegage waarbij dat gedeelte van de overeenkomst
voorzover het betrekking heeft op de arbeidsrelatie tussen de detacherende
werkgever en de werknemer wordt beheerst door art. 6, terwijl het gedeelte dat

betrekking heeft op de relatie werknemer derde-werkgever wordt beheerst door
art. 4 van het EVO-verdrag.

Is de arbeidsverrichting voor de derde-werkgever uitsluitend gebaseerd
op het directierecht van de formele werkgever, dan ontstaat tussen de werknemer
en de derde-werkgever uitsluitend een feitelijke relatie. Aan de toepassing van
enige verwijzingsregel komt men dan in beginsel niet toe, tenzij  er in de praktijk
een relatie ontstaat die in juridisch opzicht voldoet aan alle kenmerken van een
arbeidsovereenkomst. De rechter zou dan alsnog kunnen concluderen dat er

sprake is van een arbeidsovereenkomst, met alle gevolgen van dien. Of er
inderdaad sprake is van een arbeidsovereenkomst is mede afhankelijk van het
toepasselijke recht (art. 8 jo. art. 6 EVO).

De rechters van de lidstaten van het EEX/EVEX-verdrag zullen hun eigen
internationale privaatrecht toepassen om te achterhalen of zij te maken hebben
met een vordering die voortvloeit uit een derdenbeding, dan wel een vordering
die gebaseerd is op een arbeidsovereenkomst. Is de aard van de overeenkomst
eenmaal vastgesteld, dan kan ook de bevoegdheid van de rechter worden bepaald.
De relatie tussen de werknemer en de derde-werkgever zal hoofdzakelijk van
feitelijke aard zijn, behoudens een daaraan ten grondslag liggend derdenbeding

waarbij beiden betrokken zijn. In dat laatste geval zullen conflicten rond dit
derdenbeding kunnen worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van
de gedaagde (art. 2 EEX/EVEX) of het gerecht van de plaats waar de verbintenis
die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd
wanneer de gedaagde zijn woonplaats op het het grondgebied van 6dn der
verdragsluitende staten heeft (art. 5 sub 1 EEX/EVEX) (hoofdstuk 2, par. 3.7.2).
Aangezien het beding ten gunste van de derde-werkgever de door de werknemer
te leveren arbeidsprestatie zal omvatten, is het niet waarschijnlijk dat de derde-
werkgever de werknemer rechtstreeks tot nakoming zal aanspreken. Het is
aannemelijker dat de derde-werkgever naleving via de eigenlijke formele
werkgever, met wie de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft, tracht te
bewerkstelligen. Dat is ook logisch gelet op het feit dat aan deze laatste meerdere,
waaronder minder vergaande middelen ter beschikking staan om de naleving
van de arbeidsprestatie ten behoeve van de derde af te dwingen.
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Kan de feitelijke relatie tussen de werknemer en de derde-werkgever volgens
de lex fori als een arbeidsovereenkomst worden aangemerkt, dan dient de
bevoegdheid van de rechter aan de hand van het interne commune recht te
worden vastgesteld. Dit veronderstelt wel dat beide partijen hun woonplaats
binnen de forumstaat hebben. Aan de internationale rechtsmacht van de
aangezochte rechter komt men pas toe wanneer de procespartijen in verschillende
landen wonen (art. 52 en art. 53 EEX/EVEX). Bevoegd is dan de rechter binnen
wiens grondgebied de verweerder woont (art. 2 EEX/EVEX) danwel de rechter
van de plaats waar de arbeid wordt verricht (art. 5 sub 1 EEX/EVEX) vooropge-
steld dat de verweerder zijn woonplaats op het grondgebied van een EEX of
EVEX staat heeft.

Bij de middellange en lange detacheringen zal de werknemer normaal
gesproken werken en wonen in hetzelfde land. Bij korte tot zeer korte detachering
is dit niet altijd gebruikelijk. De nationale interpretatie van het woonplaatsbegrip
zal dan doorslaggevend zijn voor de vraag of de bevoegdheid van de rechter
dient te worden vastgesteld aan de hand van de nationale of de internationale
bevoegdheidsregels (EEX/EVEX).

Is er sprake van toetreding van de derde-werkgever tot de reeds bestaande
arbeidsovereenkomst dan zal deze toetreding er toe leiden dat derde-werkgever,
mede-werkgever wordt. De toetreding van de in het buitenland wonende of
gevestigde derde-werkgever verleent de rechtsverhouding een internationaal
karakter. In dat geval kunnen de beide mede-werkgevers in de hoedanigheid
van verweerder worden opgeroepen voor het gerecht van hun woonplaats, dan
wel voor het gerecht van de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid
verricht (art. 2 en art. 5 sub 1 EEX/EVEX). Daarnaast kan ieder van hen worden
opgeroepen voor het gerecht van de woonplaats van hun medewerkgever (art.
6 lid 1  EEX/EVEX).

6.1 Ziekte

De invoering van de Wet Uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
(Wulbz) leidde tot de overheveling van het recht op doorbetaling bij ziekte van
de Ziektewet (ZW) naar art. 7:629 BW. Krachtens dit artikel behoudt de
werknemer gedurende 52 weken recht op doorbetaling van 70% van het naar
tijdruimte vastgestelde (dag)loon indien hij of zij door ziekte is verhinderd om
de bedongen arbeid te verrichten.124 De bepaling is van dwingend recht en

124      In cao's en individuele arbeidsovereenkomsten is doorgaans bepaald dat bij ziekte het loon
voor 100% wordt doorbetaald.
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daarvan kan niet worden afgeweken behoudens twee wachtdagen bij aanvang
van de ziekte van de werknemer.

Uitkeringen ten gevolge van ziekte hebben daarmee onder vigeur van het
Nederlandse recht niet langer een sociaalrechtelijke, maar een civielrechtelijke
status. Dit betekent dat er problemen kunnen ontstaan rond der verzekering tegen
het risico van ziekte bij tijdelijke tewerkstellingen in het buitenland. Het probleem
doet zich met name voor wanneer gedurende de eerste maanden wordt gekozen
voor een ander rechtssysteem dan het Nederlandse.

Neem bijvoorbeeld de situatie dat een werknemer vanuit Nederland naar
het buitenland wordt uitgezonden en waarbij het lokale rechtssysteem op de
arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. Betreft het een detachering
voor  de  duur  van 12 maanden dan blijft de werknemer  voor zijn sociale

verzekeringen verzekerd in Nederland Cart. 14 lid 1 EG-Vo 1408/71). Wordt
de werknemer tijdens de detacheringsperiode arbeidsongeschikt, dan verkrijgt
de werknemer geen enkele vergoeding voor de inkomensderving als gevolg van
de ziekte12: het Nederlandse sociaal verzekeringsrechtelijke systeem kent geen
regeling meer die in een dergelijke geval voorziet126 en artikel 7:629 BW is in
principe niet van toepassing. In principe, want de rechter kan zijn toevlucht
nemen tot art. 7 van het EVO verdrag. Maken partijen daarentegen geen gebruik
van hun partijautonomie dan zal het probleem zich bij detacheringen niet of
nauwelijks voordoen aangezien het Nederlandse rechtssysteem, en daarmee ook

de gelding van art. 7:629 BW, onverminderd voort zal worden gezet (art. 6 lid
2 a, tweede zinsnede EVO). Ook de omgekeerde situatie kan tot problemen
leiden. Gedacht kan worden aan een situatie waarbij een werknemer langdurig
naar het buitenland wordt uitgezonden en waarbij wordt gekozen voor
handhaving van het Nederlandse recht. Raakt de werknemer arbeidsongeschikt,
dan doet zich de eigenaardige situatie voor dat de werknemer conform de in
het sociale zekerheidsrecht geldende hoofdregel verzekerd is in het land waar
de arbeid wordt verricht, maar tevens op basis van het Nederlandse arbeidsrecht

een beroep kan doen op de loondoorbetalingsverplichting van art. 7:629 BW.
In sommige gevallen zal de lokaal geldende arbeidsongeschikheidsregeling een
clausule bevatten waarin het recht op uitkering wordt beperkt wanneer de

125 Daarbij wordt uitgegaan van de aannemelijke situatie dat het gekozen rechtssysteem geen

voorziening bevat die vergelijkbaar is met art. 7:629 BW.
126 De Ziektewetis een werknemersverzekering. Wie zijn dienstbetrekking buiten Nederland vervult,

wordt niet als werknemer beschouwd, tenzij hij in Nederland woont en zijn werkgever eveneens
in Nederland woont of gevestigd is (art. 3 lid 2 ZW). Bij of krachtens AMvB kan worden bep:laid
dat personen, die buiten Nederland wonen ook als werknemer worden beschouwd, voor zover
zij hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen (art. 3 lid 4 sub a ZW). Vooralsnog bestaat
er geen wetgeving op basis waarvan naar het buitenland gedetacheerde en aldaar wonende
werknemers als werknemer in de zin van de ZW worden aangemerkt.
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werknemer al op andere gronden aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitke-
ring kan maken.

Het is van belang om met de gevolgen van deze specifieke Nederlandse
ziekteregeling rekening te houden en een voorziening te treffen wanneer blijkt
dat de interactie tussen het van toepassing zijnde arbeidsrecht en het sociale
verzekeringsrecht leidt toteen "dubbel uitkeringsrecht" ofeen lacune. In lacunes
kan bijvoorbeeld worden voorzien door een internationale of lokale verzekering
af te sluiten, ofwel door een clausule in de arbeidsovereenkomst op te nemen
waarin een loondoorbetalingsverplichtingin geval van ziekte wordtopgenomen.

7            AnciEnniteit bij detacheringen

Bij detachering zullen de opgebouwde ancianniteitsrechten worden gehandhaafd.
Tenslotte blijft het dienstverband met de formele werkgever bij een detachering
voortbestaan:27 Wijziging van de opgebouwde rechten is alleen mogelijk met
instemming van de werknemer. 128

Wat gebeurt ereigenlijk met de opgebouwde ancienniteitsrechten wanneer
de werknemer, na bij concernonderdeel Y te zijn gedetacheerd, door Y in dienst
wordt genomen? De vraag is dan of de werknemer de periode die hij bij Y was
gedetacheerd kan 'optellen' bij de periode gedurende welke hij daadwerkelijk
een dienstverband heeft met Y.

In het Nederlandse recht zijn nauwelijks voorzieningen getroffen waarbij
de opgebouwde ancienniteitsrechten kunnen worden meegenomen naar een
andere werkgever. De diensttijd die men heeft doorgebracht bij een voorgaande
dienstbetrekking heeft in principe geen invloed op de arbeidsovereenkomst met
de nieuwe werkgever. Dat geldt in beginsel ook voor concerndienstverbanden.

De periode dat de werknemer bij een bepaald concernonderdeel is gedetacheerd
wordt niet als een verkapte diensttijd aangemerkt. Dit heeft tot gevolg dat de
opbouw van ancienniteitsrechten pas begint op het moment dat de werknemer
daadwerkelijk bij de opvolgend werkgever in dienst treedt. Uitzonderingen zijn
echter mogelijk. Deze uitzonderingen richten zich niet specifiek op het
concerndienstverband, doch hebben een algemene strekking.  Zo telt de bij de
detacherende werkgever doorgebrachte diensttijd mee voor de berekening van
de lengte en de duur van de 'ketting' zoals bedoeld in art. 668a BW wanneer
detacherend en opvolgend werkgever behoren tot dezelfde groep zoals

127 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p. 411412; zie ook 0. Kikkert, Uitzending naar het buitenland, Een
methodische voorbereiding, MTA afl. 11, I.7.6.1.-106.
In Frankrijkwordtdearbeidsovereenkomst ook voortgezet, maardan met dedochterondememing
van de moeder naar analogie van art. L. 122,12 (G. Lyon-Caen, J. Palissier, 1998, nr. 116).

128 M. Danti-Juan, 1985, p. 838.
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omschreven in art. 2:24b BW:29 Op die manier ontstaat ereen soort inverdienef-
fect wanneer de gedetacheerde werknemer na afloop van de detachering bij de
ontvangende werkgever in dienst treedt. 130

Een soortgelijke opvatting treffen we ook aan ten aanzien van de proeftijd.
In 198613' besliste de Hoge Raad dat wanneer een arbeidsovereenkomst wordt
gesloten tussen een werknemer en een werkgever die ten aanzien van de
verrichtte arbeid redelijkerwijs geacht moeten worden elkaars opvolgers te zijn,
het bedingen van een proeftijd onder omstandigheden zozeer ongerechtvaardigd
kan zijn dat de nietigheid van het proeftijdbeding daaruit volgt. Van een nietige
proeftijd zal sprake zijn wanneer enerzijds de nieuwe arbeidsovereenkomst
wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden'32 eist als de vorige

overeenkomst, anderzijds tussen de nieuwe werkgever en de vorige werkgever

zodanige banden bestaan dat het door de laatste op grond van zijn ervaringen
met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheden en geschiktheid
in redelijkheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.133 Deze

opvatting is een uitvloeisel van het doel van de proeftijd: de gelegenheid om

129 TK 1996-1997 25263, nr. 3, p. 9.

130     Art. 673 lid 1  sub b BW (inmiddels vervallen) maakte het al mogelijk om, met het oog op de
berekening van de te hanteren opzegtermijn, de duur van de dienstbetrekkingen die men bij
verschillende werkgevers had doorgebracht, samen te tellen. Hiervoor was weI vereist dat de
werkgevers redelijkerwijs als elkaars opvolger konden worden beschouwd ten aanzien van de
verrichte arbeid. Maatschappijen die deel uitmaken van hetzelfde concern kunnen volgens de
jurisprudentieredelijkenvijsalselkaars opvolger worden beschouwd, evenwelmetdien verstande
dat de werkzaamheden bij de overplaatsing niet of nauwelijks moeten zijn veranderd. Art. 7:673
lid 1 sub b BW  zag in principe uitsluitend toe op de berekening van de opzegtermijn. Het artikel
werd soms wel analoog toegepast bij de beeindiging van art,eidsovereenkomsten voor bepaaide
tijd, art. 7:668 lid 3 BW. Zie bijvoorbeeld Ktg. Zaandam 20 decenber 1984, Prg. 1985, nr.
2311(m.n. J. Mannoury) en Ktg. Tilburg, 21 november 1991, Prg. 1992, nr. 3590, waarin de
nadelige gevolgen van het schuiven van werknemers binnen concernverband resp. binnen nauw
met elkaar verweven vennootschappen werd afgestraft. In de uitspraak van de kantonrechter
te Tilburg werd de analoge toepassing overigens in het midden gelaten, maar werd het niet-
toepassen van art. 7:668 (1639f oud)  BW uit hoofde van de goede trouw niet toelaatbaar geacht.
Zieook Rb. Rotterdam 31 maart 1989, Prg. 1989, nr. 3071; Zie voorts kamerstukken Il, 1949/50,
881, nr. 4, p. 22 en 1951/52, nr. 881, nr. 6 (MvA), p. 17; Rb. 'S-Gravenhage, 16 augustus 1995,
JAR 1995, 196; Zie ook: Rb. Assen.  19 mei 1987, NJ 1988, 549: Een juridische band tussen
de opvolgende werkgevers is niet noodzakelijk. Rb. Rotterdam, 31 maart 1989, Prg. 1989,
nr. 3071; Zie ook Rb. Amsterdam, 20 mei 1969, Prg. 1970, nr. 694, m.n. Vos: Doorslaggevend
zou zijn of er sprake is van een formeel nieuwe, doch maatschappelijk eenzelfde dienstbetrek-
king

131 HR 24 oktober  1986, NJ 1987, 293. 1.c. betrof het een proeftijdbeding in een arbeidsovereenk-

omst aangegaan door een zustermaatschappij van de vorige werkgever.
132 Vgl. HR 14 september 1984, NJ 1985,244 (Hardchroom/Yighit).
133 HR 24 oktober 1986, NJ 1987, 293, m.n. PAS, Zie ook: Hof 's Hertogenbosch, 9 oktober 1990,

Prg. 1991, 4336 (m.n. J. Mannoury): Overgang in dienst van een andere onderneming die zo
nauw was gelieerd (er bestond een samenwerkingsverband tussen de huidige en de vorige
werknemer) dat het door de dEn verkregen toezicht aan de ander moest worden toegerekend.
Volgens Mannoury is hier sprake van analoge toepassing van art. 7A: 1639n lid 3 BW oud (art.
7:652 huidige BW). Vgl. Ook: Ktg. Zaandam, 17 februari 1994, JAR 1994, 96, waarin sprake
was van een proeftijd na een uitzendperiode.
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zich gedurende een bepaalde periode proefondervindelijk op de hoogte te stellen
van elkaars hoedanigheden en vaardigheden.

134

Het opvolgingsvraagstuk speelt ook een rol wanneer een arbeidsovereenk-
omst voor onbepaalde tijd wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd bij een ander concernonderdeel. De arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd telt dan niet alleen mee voor de berekening van de ketting van
art. 7:668 BW, maar ook voor de berekening van de opzegtermijn (art. 667 lid
4 en 5 BW).135 In de Memorie van Toelichting op de wet Flexibiliteit en
Zekerheidi36 werd er voor gepleit de verschillende concernonderdelen als
opvolgend werkgevers te beschouwen. Een dergelijke opvatting sluit aan bij
de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarbij overplaatsingen binnen
concernverband aan de orde van de dag zijn.

137

Ook in het buitenland wordt er voor gepleit om het aantal jaren dat men
binnen een concemverband heeft doorgebracht aan de opvolgende concernwerk-
gevers toe te rekenen. Frankrijk heeft hierin al het voortouw genomen. Daar
wordt de tijd die men middels detachering bij zijn toekomstige werkgever heeft

doorgebracht, voor wat de opgebouwde ancienniteit betreft met terugwerkende
kracht als een arbeidsovereenkomst beschouwd'38: „Si l'utilisateur continue h
faire travailler aprts la fin de sa mission un salarid temporaire sans avoir conclu
avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise A disposition, ce
salari6 est rdputd lit A l'utilisateur par un contrat de travail A dur6e inddterminde.
Dans ce cas de l'anciennetd du salarid est apprtcide A compter du premier jour
de sa mission chez l'utilisateur. Elle est d6duite de la pdriode d'essai dventuelle-

ment pr6vue".
139

Zijn er geen wettelijke bepalingen die voorzien in de voortzetting c.q.
handhaving vanopgebouwde ancienniteitsrechten, ofworden deze ontoereikend
geacht, dan staat het partijen uiteraard vrij hierover zelf afspraken te maken 140

134    Zie ook: HR 1 mei 1987, RvdW 1987,22, nr.  119; Hof's-Hertogenbosch 9 oktober  1990, KG

1990,388; Rb. 's-Gravenhage  11 juli  1990, N./  1991,371;  HR 13 september  1991, NJ  1992,
130 (Dingler/Merkelbach (HR 2 oktober 1987, NJ 1988,233).

135    Zie ook Rb. Zwolle 16 juni 1999, Prg 1999.5357 en RDA Gelderland-WMO, 18 juni 1999
JAR 1999.50.

136 TK 25 263, nr. 3, p. 9.

137 Vgl. het oordeel van de kantonrechter te Zaandam 20 december 1984. Prg 1985, nr. 2311.

138 zie ook: M. Despax, J. Rojot, hibour Law and Industrial Relations in France, Deventer,  1987,

nrs. 90-96; Temporary work and  labour  law <,f the  European  Community  and  member  States,
R. Blanpain (ed.), Deventer: Kluwer, 1993, p. 13.

139 Art. L. 124-7 Code du Travail.

140 Vgl. ook: hoofdstuk 7, par. 3.
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5 DETACHERING

8             Regulering van de terugkeer bij detacheringsconstructies

Bij een voortgezette arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever
tijdens de tewerkstelling in het buitenland, keert de werknemer na beBindiging
van zijn werkzaamheden in het buitenland terug naar zijn formele werkgever.

141

Komen de werkzaamheden bij de buitenlandse derde-werkgever te vervallen,
dan dient de formele werkgever de werknemer te herplaatsen. De beeindiging
van de werkzaamheden in het buitenland betekent voor de werknemer niets
anders dan dat hij zijn werkzaamheden elders voort zal zetten. Ofschoon dit
in de meeste gevallen betekent dat de werknemer naar zijn eigen werkgever
terugkeert, kan de beeindiging van de werkzaamheden voor de derde-werkgever
soms ook resulteren een hernieuwde detachering. Het spreekt voor zich dat
vervangende en aanvullende arbeidsvoorwaarden die gekoppeld waren aan de
uitzending, bij terugkeer komen te vervallen. 142

Tussen de werknemer en de ontvangende werkgever bestond tijdens de uitzending
enkel een feitelijke relatie. Het einde van de uitzending maakt alleen een einde
aan deze feitelijke relatie maar beinvloedt de relatie tussen de formele werkgever
en zijn werknemer niet. De ontslagbepalingen zijn dan ook niet van toepassing
op de beeindiging van de werkzaamheden voor de derde-werkgever.
Omdat het dienstverband met de formele werkgever tijdens de detachering
onverminderd is voortgezet, mag worden aangenomen dat de werknemer
terugkeert naar een functie die gelijkwaardig is aan die welke de werknemer
in het buitenland uitoefende. De continuering van het dienstverband brengt met
zich mee dat loopbaanontwikkelingen en positieverbeteringen gerespecteerd
worden, ook wanneer deze zich in het buitenland hebben voltrokken. Mocht
blijken dat de uitzendende werkgever op het moment dat de werknemer terugkeert
geen of geen passende arbeid  voor de werknemer heeft, dan levert dit desondanks

geen enkele verplichting voor de buitenlandse derde-werkgever op om de
werknemer aldaar (langer) te werk te stellen.

De betrokken partijen kunnen in onderling overleg met elkaar afspreken
op welk moment de terugkeer zal plaats vinden. Het tijdstip kan ook gekoppeld
worden aan het verstrijken van een bepaalde termijn, de betindiging van een
bepaald project of de beeindiging van bepaalde werkzaamheden. Niet iedere
terugkeer verloopt vlekkeloos. Problemen die kunnen ontstaan rond de terugkeer
van de werknemer zullen verderop worden besproken.
Beeindigt niet de derde-werkgever, doch de formele werkgever de arbeidsrelatie
met de werknemer, dan betekent dit dat er een einde komt aan de arbeidsover-

141 F. Gaudu, Le retour du salarid, Dr. Soc., nr. 12 december 1991,  p. 907; Danti-Juan, 1985,

p. 838.

142 V. Oberklus, 1991, p. 17.
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eenkomst die tussen hen bestond. Aangezien de detacheringsconstructie ge-ent

was op die arbeidsovereenkomst, komt met de beeindiging van de onderliggende
arbeidsovereenkomst tevens de detacheringsconstructie te vervallen. Dit betekent

dat het einde van de arbeidsovereenkomst, tegelijkertijd het einde van de relatie

met de lokale werkgever met zich meebrengt.
143

143 C. Windbichler, 1990, p. 38.
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6        DE OPSCHORINGSCONSTRUCTIE

1           Inleiding

Wordt de werknemer voor een langere termijn uitgezonden, dan neemt de

integratie bij de ontvangende werkgever normaliter toe.' Vanwege de duur van

de uitzending is het vaak niet langer mogelijk dan wel gewenst om de verplich-

tingen, die uit de arbeidsovereenkomst met de uitzendende werkgever

voortvloeien, na te komen.2 Ook de geografische afstand die werknemer en

werkgever van elkaar scheidt, leidt er in de praktijk toe dat de intensiteit van

hun relatie vermindert. De positie van de uitzendende werkgever zal dan voor
een belangrijk deel worden ingenomen door de lokale, ontvangende werkgever.3

Dit kan er toe leiden dat de arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke

werkgever tijdens de uitzending wordt gehandhaafd, maar waarbij tegelijkertijd

en onder gehele of gedeeltelijke opschorting van de verplichtingen uit de
arbeidsovereenkomst met de uitzendende werkgever, een arbeidsovereenkomst

met de ontvangende werkgever in het buitenland wordt aangegaan.4 De

opschortingsconstructie komt tegemoet aan de dubbele doelstelling die partijen
voor ogen hebben, namelijk het aanhouden van een relatie met de uitzendende

werkgever en de gelijktijdige integratie bij de ontvangende werkgever.5 Het

voordeel is dat de werknemer de mogelijkheid krijgt om internationale ervaring
op te doen en carriare te maken zonder alle daarmee samenhangende risico's

voor eigen rekening te nemen: De opschortingsconstructie wordt dan ook vaak

toegepast bij detacheringen tussen onderdelen van dezelfde groep waarbij de

elkaar aanvullende activiteiten en de wederzijdse beYnvloeding van bekwaamhe-

1 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p. 411-412.
2 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p.412; I. Vacarie, 1989, p. 463; C. Windbichler, 1989, p. 76-77.

3       M. Danti-Juan, 1985, p. 837, A. Junker, 1992, p. 214.
4 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p. 412 en p. 414:C. Pizzio-Delaporte, p. 915; F. Gaudu, p. 907,

C.M.E.P. van Lent en E.J.A.  Levolger,  'Contractering bij  internationale uitzending<, Gids viior

Personeeismanagement, 1995, p. 42.

5 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p. 412.; A. Junker, 1992, p. 214.
6      C. Windbichler, 1989, p. 74, A. Junker, 1992, p. 214.
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den, de uitwisseling van personeel vereisen: Door gebruik te maken van de op-
schortingsconstructie kan men binnen het concern optimaal gebruik maken van
de daar aanwezige human resources.

De opschorting kan -afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst
met de buitenlandse werkgever- voor bepaalde of onbepaalde tijd tot stand
komen.8 De constructie is met name geschikt voor uitzendingen waarbij vast
staat dat de tewerkstelling in het buitenland slechts van tijdelijke aard is en
waarbij het nadrukkelijk de bedoeling is dat de werknemer nd beeindiging van
zijn werkzaamheden elders naar zijn oorspronkelijke werkgever terugkeert.9
Zou men niet de intentie hebben om de werknemer bij zijn oorspronkelijke
concernonderdeel te herplaatsen, dan heeft het aanhouden van een arbeidsover-
eenkomst met de oorspronkelijke werkgever geen zin.

10

De opschorting omvat in ieder geval de hoofdverplichtingen die uit de
arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de uitzendende werkgever volgen;
deze komen tijdelijk te vervallen." Daarvoor in de plaats komen de hoofdver-
plichtingen die uit de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de lokale
werkgever voortvloeien. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat de oorspronkelijke
werkgever gedurende de uitzending niet langer verplicht is het salaris door te
betalen:2 De werknemer behoeft op zijn beurt niet langer arbeid voor zijn
oorspronkelijke werkgever te verrichten. Tijdens de uitzending valt de arbeid
toe aan de lokale werkgever met wie hij eveneens een (actieve) arbeidsovereen-
komst heeft.

Bepaalde nevenverplichtingen die uit de overeenkomst met de oorspron-
kelijke, uitzendende werkgever voortvloeien blijven vaak wel in stand,3, zoals

7      C. Windbichler, 1989, p. 73.
8      C. Windbichler, 1988, p. 97; R. Birk, 1988, p. 29; V. Oberklus, 1991, p. 22-23.9        Van Lent en Levolger, 1995, p. 42.

Voorbeelden van clausules in de praktijk: " Van.. tot.. delegeren wuu naar Yvoorde vermoede-
lijke termijn van ca.  5 jaar. Voor de duur van uw werkzaamheden bij Y zult u bij Y in dienst
treden.  Voor de duur van uw  dienstverband met  Y zal uw dienstverband met ons als  rustend
worden beschouwd. Wanneer het dienstverband met Y wordt beeindigd, treedt het tussen u
enons geslotendienswerbandwederominvoile omvanginwerking"of "  De tussen uenconcer-
nonderdeet X gesloten arbeidsovereenkomst zat worden opgeschort zolang u bij het Y onderdeet
werkzaam bent.  U sluit op  basis van onze relatie een arbeidsovereenkomst met het Y onderdeel.
De  daarop  gebaseerde  arbeidsverhouding  geldt  slechts vocir  een  bepaaide  termijn."

10     M. Danti-Juan, 1985, p. 837; A. Junker, 1992, p. 214.
11       0. Kikkert, 'Uitzending naar het buitenland, Een methodische voorbereiding", MTA afl. 11,

I.7.6.1.-106; A.M.C.C. Tubbing, 1994, p.415; C. Windbichler, 1989, p. 72-73.12       In sommige gevallen wordt er in Nederland nog een bedrag doorbetaald om de werknemer in
staat te stellen om zijn doorlopende kosten in Nederland te dekken. Dit bedrag kan dan worden
aangewend voor de voortzetting van spaarregeling, of het aanhouden van een eigen huis. Het
uitbetalen in Nederland van een deel van het loon kan gunstig zijn in verband met de
wisselkoersen. Het in Nederland uitgekeerde bedrag zal vrijwel altijd meetellen voor de
berekening van het in het ontvangende land te betalen belasting op het arbeidsinkomen. Het
in Nederland uitgekeerde bedrag wordt aan het ontvangende concernonderdeel doorberekend.

13      C, Windbichler, 1989, p. 74: C.M.E.P. van Lent en E.J.A. Levolger. 1995. p. 42.
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hetconcurrentiebeding'4, het geheimhoudingsbeding, het verbod op nevenwerk-

zaamheden, voortzetting van pensioenopbouw etc.15 Ook  kan de opgeschorte
overeenkomst als basis dienen voor het maken van afspraken omtrent reiskosten,

repatriering, herplaatsing na uitzending, aanpassing van het schaduwsalaris 16

etc.17  In veel gevallen zal de mogelijkheid tot handhaving en voortzetting van
een aantal prestaties in het 'thuisland' juist het doel van de gekozen constructie
zijn:8 Door het wegvallen van de hoofdverplichtingen krijgt de arbeidsovereen-

komst met de oorspronkelijke werkgever slechts een formeel en passief karakter.

Daarom wordt in de praktijk vaak ook gesproken van een 'slapende', 'sluimeren-
19de' of 'rustende' arbeidsovereenkomst.

Eindigt de arbeidsovereenkomst met het buitenlandse concernonderdeel,
dan herleeft vanaf dat moment de arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijk
werkgever.20 Uitzendende en ontvangende werkgever kunnen met elkaar
overeenkomen dat de uitzendende werkgever garant staat voor de verplichtingen
van de ontvangende werkgever jegens de werknemer.

In de lokale arbeidsovereenkomst zullen naast de gebruikelijke aspecten
die men in arbeidsovereenkomsten aantreft, ook andere onderwerpen worden
geregeld die typerend zijn voor internationale uitzendingen, zoals bepaalde

vergoedingen, toelagen, sociale verzekeringen, pensioenopbouw, het toepasselijke

14      Wanneer het concurrentiebeding wordt gehandhaafd, dient de werkgever zich te realiseren dat
er een kans bestaat dat de periode waarvoor het concurrentiebeding is aangegaan, aanvangt
op hetmoment dat de werknemereen arbeidsovereenkomst aangaat met een ander concernonder-
deel (lees: andere werkgever) om aldaar soortgelijke werkzaamheden te verrichten. Dit kan
tot gevolg hebben dat de periode waarvoor het concurrentiebeding is aangegaan, is verstreken
wanneer de werknemer naar zijn oorspronkelijke werkgever terugkeert, zodat hij niet langer

aan het beding gebonden is. Of dit ook daadwerkelijk zo is, is afhankelijk van de inhoud van

het beding en de bewoordingen waarin het beding is opgesteld. Onder vigeur van het Nederiandse
recht mag echter worden aangenomen dat de beperking van de werknemer om bepaalde
werkzaamheden te verrichten pas toeziet op werkzaamheden die worden verricht na de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst (art. 7:653  lid  1  BW) en  niet op werkzaamheden  die
tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst worden verricht.

15 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p.415; A. Junker, 1992,  p. 214, C. Windbichler, 1988, p. 97.
16 Het schaduwsalaris is een fictief salaris dat bij de holding of de uitzendende organisatie wordt

aangehouden alsof er geen uitzending zou zijn. Ofschoon de belangstelling voor het
schaduwsalaris tijdens de uitzending minder groot zal zijn dan normaliter het geval is, is het
toch belangrijk om zorgvuldig met de bijstelling en de herziening van het salaris om te gaan.
Het schaduwsalaris dient vaak niet alleen voor de vaststelling van het buitenlandse salaris, maar
vormt tevens de grondslag voor het pensioen en de doorbetaling van een aantal sociale

verzekeringen. Daarnaast dient de hoogte van het schaduwsalaris als maatstaf voor het
functieniveau van de werknemer na terugkeer.

17     A. Junker, 1992, p. 214, W. Duubler,"Das neue Internationale Arbeitsrecht", R/W,  1987, p.
254.

18     C. Windbichler, 1989, p. 120.
19 Daarnaast wordt de opgeschorte overeenkomst ook vaak met de engelse term 'base-employment

contract' aangeduid. Uit deze term blijkt overigens duidelijk dat de opgeschorte overeenkomst
ondanks de opgeschorting nog weieen functie heeft in het kader van eventuele nevenverplichting-
en die op de opgeschorte arbeidsovereenkomst zijn gebaseerd

20 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p.412; M Danti-Juan, 1985, p. 837: A. Junker, 1992, p. 213-214.
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recht, de bevoegde rechter, etc. Voorts zal worden geregeld welke overeenkomst
prevaleert wanneer bepalingen uit de beide arbeidsovereenkomsten met elkaar
conflicteren. De arbeidsovereenkomst met de lokale werkgever zal inhoudelijk
afgestemd zijn op de tussen uitzendende en lokale werkgever tot stand gekomen
afspraken, maar het is ook mogelijk dat de aanvullende afspraken in een
raamovereenkomst worden vastgelegd.

Ofschoon de overeenkomsten qua doelstelling en gelet op hun afstemmings-
problematiek aan de ene kant nauw met elkaar samenhangen, zijn ze anderzijds
in zoverre van elkaar onafhankelijk, dat de beeindiging van de buitenlandse
overeenkomst niet tevens de bedindiging van de arbeidsovereenkomst met de
oorspronkelijke werkgever impliceert21 en vice versa.

1.1 Schijnovereenkomst

Het afsluiten van een tweede, lokale arbeidsovereenkomst wordt overigens niet
altijd ingegeven door de behoefte de werknemer op zijn lokale werkplek te
integreren ofter versterking van de positie van de buitenlandse werkgever. Soms
moet er om fiscale of administratieve redenen een arbeidsovereenkomst in het
ontvangende land worden afgesloten.22Een dergelijke overeenkomst kan uitslui-
tend een "pro-forma"-karakter hebben. Van een schijnovereenkomst wordt
bijvoorbeeld gebruik gemaakt om een verblijfs- en/of werkvergunning te
verkrijgen.

Het aangaan van een schijnovereenkomst is op zichzelf geoorloofd.
Wanneer er sprake is van een schijnovereenkomst dan zijn partijen het met elkaar
eens, maar hun naar buiten kenbaar gemaakte afspraken luiden evenwel anders
dan onderling werd overeengekomen.23 Werknemer en (lokale) werkgever
spannen samen om een derde (bijvoorbeeld de verstrekker van de werkvergun-
ning) om de tuin te leiden met als gevolg dat die derden zich op hun beurt kunnen
beroepen op de opgewekte schijn (3:36 BW). 24

21     W. Daubler, 1987, p. 254.
22 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p. 411-412; Zie ook 0. Kikkert, Uitzending naar het buitenl:ind,

Een methodische voorbereiding, MTA afl, 11, I.7,6.1.-107; Pizzio-Delaporte, p. 916 en 919;
F. Gaudu," Le retour du salarie", Dr. Soc., nr. 12, december 1991, p. 907.

23      H.G. van der Wed. Overeenkomstenrecht, Inleiding tot her aangaan, vastleggen en uitvoeren
van obligatoire overeenkonisten, Arnhem: Gouda Quint, 1981, p. 20-21,

24         Vgl. Soc. 30 juni  1993, SA Carrefour et Ste Carrefour France c./ De Marchi; Dr.  Soc.  1994,
p. 19, waarin een schijnovereenkomst in Brazilie werd aangegaan op grond waarvan de rechter
oordeelde dat daarmee dan ook Braziliaans recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing
was (lex loci Iaboris) ondanks het feit dat voor partijen duidelijk was dat de Franse moeder
de daadwerkelijke werkgeefster was.
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De schijnovereenkomst kan tot problemen tussen de betrokken partijen

onderling leiden wanneer hetzij de werknemer, hetzij de werkgever iets doet
of nalaat dat niet in overeenstemming is met hetgeen partijen onderling waren

overeengekomen. De kans dat dit voorkomt is niet zo groot aangezien partijen

duidelijk een ander doel voor ogen hebben dan het aangaan van een arbeidsover-

eenkomst met elkaar. De schijnhandeling zal dan ook niet snel tot een procedure
leiden.

1.2 Werkgeversgezag

Het werkgeversgezag zal tijdens de uitzending alleen door de ontvangende werk-

gever worden uitgeoefend25; de opschorting van de rechten en plichten uit de

oorspronkelijke arbeidsovereenkomst treft ook het directierecht van de

oorspronkelijke werkgever. Niettemin zal de bevoegdheid om de werknemer

terug te roepen en te herplaatsen  aan de uitzendende werkgever zijn voorbehou-

den. De terugkeer van de werknemer na beeindiging van zijn taakstelling in het

buitenland vormt immers de grootste drijfveer voor de toepassing van de

opschortingsconstructie. Dit rechtvaardigt ook een uitzendconstructie waarbij

het 'zwaartepunt' bij de oorspronkelijke uitzendende werkgever ligt. De
bevoegdheid van de oorspronkelijke werkgever om de werknemer terug te roepen

verdraagt zich echter moeilijk met de aanspraak op arbeid die de buitenlandse

werkgever als zelfstandig recht aan de tussen hem en de werknemer bestaande

arbeidsovereenkomst ontleent.26 Dit noopt er toe dat er afspraken moeten worden

gemaakt omtrent de terugkeer van de werknemer naar zijn oorspronkelijke

werkgever.

2 Toepasselijk recht en internationale rechtsmacht bij de opschor-
tingsconstructie

Er bestaat nauwelijks aandacht voor gedeeld werkgeverschap, laat staan voor

gedeeld werkgeverschap in internationaal verband.27 De meeste auteurs

behandelen het gelijktijdig voorkomen van meerdere arbeidsovereenkomsten

uitsluitend vanuit het nationale recht. Toch kunnen we enige aanknopingspunten
met betrekking tot de samenloop van meerdere arbeidsovereenkomsten in het

internationale recht aantreffen in de Duitse literatuur. Daar wordt de uitzending

25 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p.412.
26     H. Konzen, 1982, p. 280.
27     Zie ook: W. Datubler, 1987, p. 254.
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onder opschorting van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst gezien als een
rechtsverhouding die in twee afzonderlijke overeenkomsten uiteen valt.28 Wat
voor normale overeenkomsten geldt, namelijk ddpegage, dient dan ook te gelden
voor rechtsverhoudingen die in twee of meerdere overeenkomsten zijn geregeld.29
Lorenz ziet hierin dan ook een voorbeeld bij uitstek, waar bij verschillende
rechtssystemen kan worden aangeknoopt.p Naar mijn mening is ddpegage i.c.
echter niet relevant.31 Ddpegage is alleen van belang wanneer de verschillende
onderdelen van 66n overeenkomst aan afzonderlijke rechtssystemen worden
onderworpen. Zo kan dapegage bijvoorbeeld worden gehanteerd ten aanzien
van clausules en afspraken met betrekking tot bedrijfspensioenen, verzekeringen,
vakantie- en verlofdagen, concurrentie- en geheimhoudingsbedingen, voortzetting
en verlenging van de buitenlandplaatsing of schadevergoedingen en afkoopsom-
men in het kader van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst.32 Ddpegage
is pas aan de orde wanneer we de gekozen uitzendconstructie als 66n overeenk-
omst beschouwen die in meerdere onderdelen uiteenvalt.33 Een illustratief
voorbeeld vormt de arbeidsovereenkomst zoals deze tot stand komt als gevolg
van de toetreding door een derde-werkgever (zie bijvoorbeeld hoofdstuk 5, par.
2.2). Ofschoon aan de totstandkoming van de opschortingsconstructie een drie-
partijenovereenkomst ten grondslag ligt, kan niet worden gezegd dat deze drie-
partijenovereenkomst tevens als arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt.
De onderliggende drie-partijenovereenkomst die ten grondslag ligt aan de
opschortingsconstructie dient enkel als basis resp. voorovereenkomst voor de
totstandkoming van de buitenlandse arbeidsovereenkomst alsmede de gelijktijdige
opschorting van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. We hebben daarom
niet te maken met 66n overeenkomst, maar met twee afzonderlijke overeenkom-
sten, te weten 66n actieve en adn passieve. Bij deze overeenkomsten moet daarom
zelfstandig worden aangeknoopt.34 Voor de bepaling van het toepasselijke rechts-
systeem is wel relevant of de passieve en actieve overeenkomst tijdens de
uitzending tevens als arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd.

28     A. Junker, 1992, p. 215; W. Daubler, 1987, p, 254.
29    W. Daubler. 1987, p. 254.
30    E. Lorenz, 1989, p. 223.
31      Ddpeqage kan wei een rol spelen bij onzuivere opschortingsconstructies. Daarvan is sprakewanneer er naast de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst wordt afgesloten32      R. Birk, "Die Bedeutung der Parteiautonomie im Internationalen Arbeitsrecht", RdA 1989,

p. 204.
33      Vgl. de 'onzuivere opschortingsconstructie'. Zie ook Vacarie die van mening is dat onder het

Franse recht Mn overeenkomst blijft bestaan zolang het takenpakket van de werknemer niet
verandert (I. Vacarie, 1979, nr.  183).

34     R. Birk, 1989, p. 205.
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2.1 Actieve arbeidsovereenkomst

Het spreekt voor zich dat de actieve overeenkomst als een arbeidsovereenkomst

kan worden gekwalificeerd35 die voor wat de vraag naar het op die overeenkomst

toepasselijke recht betreft aan het EVO-verdrag is onderworpen. Niet alleen

zal de werkgever of de werknemer over een vreemde nationaliteit beschikken,

de arbeidsovereenkomst is bovendien aangegaan ter uitvoering van een
grensoverschrijdende tewerkstelling. Het is derhalve onwaarschijnlijk dat een

dergelijke arbeidsovereenkomst enkel aanknopingspunten met 66n rechtsstelsel

vertoont en niet voldoet aan het internationaliteitsvereiste zoals verwoord in

art. 1 van het EVO-verdrag (zie hoofdstuk 3, par. 5.1.2). Dit betekent dat de

overeenkomst voor de bepaling van het toepasselijke rechtssysteem is onderwor-

pen aan de artikelen 3 en 6 van het EVO-verdrag. Conform deze artikelen staat

het partijen derhalve vrij om voor een bepaald rechtssysteem te kiezen (art. 3

EVO), doch deze keuze kan er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming

verliest welke hij geniet op basis van het rechtssysteem dat van toepassing zou

zijn geweest wanneer partijen geen gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid
tot rechtskeuze (art. 6 lid  1 jo. art. 6 lid 2 EVO). Maken partijen geen gebruik

van hun partijautonomie dan geldt art. 6 lid 2 EVO onverkort.

Het onderwerpen van de arbeidsovereenkomst aan het recht van de plaats
van arbeid kan met het oog op de integratie van de werknemer en ter bevordering

van de aansluiting bij het lokale recht (art. 6 lid  1 EVO!) aantrekkelijk zijn. Of
partijen nu wel of niet kiezen voor de toepassing van het lokale recht maakt in

wezen niet zo veel uit. De lokale arbeidsovereenkomst vormt slechts het sluitstuk

ter voltooiing van de mobiliteitsconstructie. Het is onwaarschijnlijk dat deze

overeenkomst op haar beurt weer als basis voor een verdere uitzending zal
dienen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de werknemer voor wat de lokale

arbeidsovereenkomst betreft wordt geacht zijn arbeid gewoonlijk in dat land
te verrichten. Hieruit volgt op grond van art. 6 lid 2 a EVO automatisch dat het

lokale recht toepassing verdient. Een keuze voor het lokale recht krijgt daardoor

eerder het karakter van een bevestiging van hetgeen er op grond van de objectieve

verwijzingsregels al is. Het belang van een expliciete vermelding van het gekozen

recht in de arbeids- of uitzendovereenkomst beperkt zich daardoor voornamelijk
tot de informatieverstrekking ten behoeve van de betrokken werkgever en

werknemer. Dit is uiteraard anders wanneer de keuze een ander dan het lokale

rechtssysteem behelst.
Aan de vraag naar internationale rechtsmacht bij conflictsituaties komt

men doorgaans niet toe aangezien het aannemelijk is dat werkgever en werknemer

35     Art. 7:610 BW

233



6       DE OPSCHORTINGSCONTRUCTIE

in hetzelfde land wonen. Het bevoegde gerecht zal worden bepaald aan de hand
van de nationale regels met betrekking tot de absolute en relatieve competentie.

2.2 Passieve arbeidsovereenkomst

Karakter van de opgeschorte overeenkomst
Voordat een antwoord kan worden gegeven op de vraag welk recht van
toepassing is op de opgeschorte overeenkomst, moet allereerst worden vastgesteld
wat de aard van de opgeschorte overeenkomst is. Kan de oorspronkelijke,
opgeschorte overeenkomst tijdens de opschorting nog als een arbeidsovereen-
komst worden gekwalificeerd?

Op het eerste gezicht dient deze vraag ontkennend te worden beantwoord.
Aan de criteria van een arbeidsovereenkomst wordt tijdens de periode waarin
de arbeidsovereenkomst is opgeschort niet voldaan; er wordt immers geen arbeid
voor de wederpartij -de oorspronkelijke werkgever- verricht, er wordt geen loon
uitbetaald en er wordt niet of nauwelijks werkgeversgezag over de werknemer
uitgeoefend.36 De opschorting heeft tot gevolg dat de relatie tussen de oorspronk-
elijke werkgever en de werknemer zodanig 'bekoelt', dat er van een arbeidsover-
eenkomst nog maar nauwelijks sprake is. Kwalificatie van de ontstane situatie
is dan ook moeilijk.37

Ofschoon het recht geen nadere definitie of omschrijving van de opgeschor-
te arbeidsovereenkomst geeft, kunnen we situaties waarin sprake is van een ar-
beidsovereenkomst die is opgeschort wel als zodanig in het arbeidsrecht
terugvinden. Daarbij valt onder meer te denken aan gevallen waarin een
ontslagverbod van toepassing is. Zo loopt de dienstbetrekking dwingend door
gedurende de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, het zwangerschaps-
en bevallingsverlof en de periode waarin de werknemer wegens zijn militaire
dienstplicht verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten.38 Loonbetalings-39

en arbeidsverplichting zijn gedurende deze perioden opgeschort.  Geen van deze
gevallen leidt tot beeindiging van het dienstverband. Ook wanneer er gestaakt
wordt, de werknemer geen arbeid vet:richt en de werkgever dientengevolge zijn
loonbetalingsplicht opschort (7:627 BW)40, blijft de arbeidsovereenkomst toch
in stand.

36     Art. 6:610 BW, vgl. ook: H. Naber. 1986, p. 94.
37     C. Windbichler, 1988. p. 97.
38       Art. 7:670 lid 3,4 en 5 BW.
39 Zie voorts art. 7:627 BW, behoudens art. 7:629 BW.
40     Zie ook: HR 16 november 1992, NJ 1993, 24, lAR 1992, 11, 132.
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De arbeidsovereenkomst wordt evenmin onderbroken bij de bijzondere
verlofregelingen zoals het ouderschapsverlof.4' Bij deze verlofconstructie blijft
de oorspronkelijke dienstbetrekking met de daarin overeengekomen werk-
zaamheden tijdens de verlofperiode in tact.42 Na afloop van deze periode moet
de werknemer zijn functie weer volledig kunnen vervullen; de opgeschorte
loonbetalings- en arbeidsverplichting herleven dan. In situaties waarin de arbeids-

overeenkomst hetzij in het kader van een ontslag op staande voet (art. 7:678
BW 43, hetzij als disciplinaire maatregel is geschorst, wordt eveneens erkend

dat de dienstbetrekking doorloopt.44 In deze gevallen wordt de loonbetaling echter

ook voortgezet, tenzij anders overeengekomen. 45

Parallellen kunnen ook getrokken worden met andersoortige "opschortingscon-
structies" zoals de arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Dit is
een voor bepaalde of onbepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst, waarin

een oproepclausule is opgenomen. Conform deze clausule is de werknemer alleen

verplicht om na oproep arbeid te verrichten; de werkgever is alleen verplicht
over de daadwerkelijk gewerkte uren loon te betalen, behoudens art. 7:628a

BW dat onder omstandigheden voorziet in een ondergrens van drie uur. De
werknemer wordt alleen te werk gesteld wanneer de werkgever werk voor
hem/haar heeft. De arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht erkent

nadrukkelijk de mogelijkheid om de verplichtingen die normaliter uit de arbeids-

overeenkomst voortvloeien, dat wil zeggen arbeidsplicht46, tewerkstellingsplicht 7

en loonbetalingsplicht48, uit te stellen:9 Ook hier is derhalve sprake van een

'sluimerende' arbeidsovereenkomst.50

Erkennen we bovendien dat de opgeschorte arbeidsovereenkomst als een

voorwaardelijke overeenkomst kan worden aangemerkt, dan betekent dit dat
de overeenkomst ook bestaat v66rdat de opschortende voorwaarde wordt

41      Art. 7:644 lid 1 BW.
42         Gedurende het verlof bestaat geen recht op loon en de daarmee samenhangende arbeidsvoorwaar-

den zoals vakantieaanspraken. pensioenopbouw en winstuitkering. Dit is waarschijnlijk anders

wanneer het verlof wM wordt doorbetaald. Voorzover de arbeidsvoorwaarden niet samenhangen
met het door de arbeider verdiende loon zal de rechtspositie gelijk dienen te blijven aan het
die welke gold voordat het verlof inging. Zo worden ancienniteitsjaren ten behoeve van bijvoor-
beeld opzegtermijnen en salarisancienniteit, tijdens het verlof ongestoord opgebouwd.

43      Vgl. Ook: Ktg. Amsterdam, 21 oktober 1993, JAR 1994,18.
44     Zie: HR 23 februari 1979,478, m.o. PAS.
45      Art. 7:628 BW: Vgl. ook: V Disselkoen en C.J. Herman de Groot, "Opschortingsrechten in

de relatie werkgever/werknemer", in: Arbeidsovereenk<imst en algemeen vennogensrecht, P.P.
van der Heijden (red.), preadvies vereniging voor arbeidsrecht, Alphen aan den Rijn: Samsom-

Tjeenk Willink, 1993, nr. 18, p. 112-113.
46      Artt. 7:610 en 7:611 BW
47     Art. 7:611 BW
48      Artt. 7:610 en 7:616 BW
49      Zie ook: HR 25 januari 1980. NJ 1980,264, m.n. PAS.
50        C.G. van der Horst en E. Willems. Aspecten van #exibelearbeidsvormen, Alphen :lan den Rijn,

1993, p. 71-72.
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ingevuld; niet de overeenkomst, doch enkel de uitvoering van de overeenkomst
is dan opgeschort. 5l

Ook in de buitenlandse literatuur valt vrijwel nergens de opvatting te
bespeuren als zou de binnen het kader van de hier besproken mobiliteitsconstruc-
tie een tijdelijk opgeschorte overeenkomst niet langer als een arbeidsovereenk-
omst kunnen worden gekwalificeerd.52

Erkent men dat de arbeidsovereenkomst ook voor de duur van de opschor-
ting als een arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt, dan heeft de
werknemer op enig moment meerdere werkgevers. In par. 4 van hoofdstuk 8
zal verder in worden gegaan deze werkgeverspluraliteit.

Tot slot: de passieve arbeidsovereenkomst kan niet geheel worden losge-
koppeld van de actieve arbeidsovereenkomst. De actieve arbeidsovereenkomst
bestaat immers bij gratie van de passieve arbeidsovereenkomst. Sterker nog,
door het aangaan van een tweede arbeidsovereenkomst in het buitenland, geeft
de werknemer uitvoering aan de oorspronkelijke (passieve) arbeidsovereenkomst.

Toepasselijk recht en internationale rechtsmacht
Wanneer we op basis van hetgeen hiervoor is betoogd aannemen dat de
opgeschorte overeenkomst als een arbeidsovereenkomst kan worden gekwalifi-
ceerd dan zijn op deze overeenkomst de artikelen 3 en 6 3 van het EVO-verdrag54
overeenkomstig van toepassing, vooropgesteld dat de overeenkomst kan worden
aangemerkt als een arbeidsovereenkomst die aanknopingspunten met meerdere
rechtsssystemen vertoont. Maar gelet op het feit dat de werknemer tijdens de
periode waarin de arbeidsovereenkomst is opgeschort zijn werkzaamheden in
het buitenland verricht, mogen we aannemen dat aan dit laatste vereiste kan
worden voldaan (art. 1 lid 1 EVO, zie voorts hoofdstuk 3,  par. 5.1.2). Het
gegeven dat de werknemer tijdens de opschorting en mede ter uitvoering van
zijn opgeschorte arbeidsovereenkomst werkzaamheden in het buitenland verricht
plaatst ons bij het bepalen van het toepasselijke rechtssysteem voor een probleem.
Op basis van de lokale arbeidsovereenkomst wordt de werknemer geacht zijn
arbeid aldaar gewoonlijk te verrichten. Moeten we er dan van uit gaan dat de

51           J.D.A. den Tonkelaar, Opschortende en ontbindende worwaarden, Studiepockets Privaatrecht
31, Zwolle: Tjeenk-Willink, 1994, p. 77.

52 Anders Junker. Deze is van mening dat aangenkoopt behoort te worden bij de hoofdverplichting
n.1. het verrichten van arbeid. Deze verplichting vervalt volgens Junker zodra de arbeidsovereen-
komst -en daarmee de (hoofd)verplichting tot het verrichten van arbeid- wordt opgeschort, zodat
de passieve arbeidsovereenkomst niet aan de speciale, doch aan de algemene regels dient te
worden onderworpen (A. Junker, 1992, p. 215-217).

53     Vooropgesteld dat de uitzending van langere duur is. Zie voorts hoofdstuk 3, par. 5.4.2.54       Aangezien het EVO-verdrag zel f geen autonoom begrip van de arbeidsovereenkomst geeft,
dient men voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie terug te vallen op het nationale recht. Zie
voorts hoofdstuk 3.4.
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werknemer ook ten aanzien van de opgeschorte arbeidsovereenkomst wordt

geacht zijn werkzaamheden gewoonlijk in het buitenland te verrichten met als

gevolg dat het oorspronkelijke recht wijzigt? Of moeten we het verrichten van
de werkzaamheden op basis van de lokale arbeidsovereenkomst voor wat betreft
de opgeschorte arbeidsovereenkomst beschouwen als zijnde van tijdelijke aard,
zodat het oorspronkelijke recht wordt gehandhaafd?

Stellen we ons op het eerste standpunt dan betekent dit dus dat het op de
arbeidsverhouding van toepassing zijnde recht, tijdens de looptijd resp.
opschorting een wijziging kan ondergaan, om vervolgens weer terug te keren
naar het oorspronkelijk toepasselijke recht. Een dergelijke arbeidsrechtelijke

"loop" lijkt mij vooral bij korte of regelmatige uitzendingen een ongewenste
situatie.55 Dit zou betekenen dat de opgeschorte arbeidsovereenkomst aan
voortdurend wisselende rechtssystemen wordt onderworpen. Reeler lijkt mij
de tweede opvatting waarbij de arbeidsverrichting in het buitenland als tijdelijk
wordt aangemerkt voor wat betreft de opgeschorte arbeidsovereenkomst. Per
slot van rekening wordt de lokale arbeidsovereenkomst aangegaan ter uitvoering
van de oorspronkelijke (passieve) arbeidsovereenkomst. Bovendien vloeit uit
de gekozen constructie voort dat de werknemer na verloop van tijd terugkeert.
De termen 'gewoonlijk' en 'tijdelijk' worden in deze opvatting niet gerelateerd
aan de mobiliteitsconstructie als geheel, doch aan de beide arbeidsovereenkom-

sten afzonderlijk.
Gelet op de complexiteit van de gekozen constructie (opschorting van de

hoofdverplichtingen ten behoeve van de lokale arbeidsovereenkomst enerzijds
in combinatie met de voorzetting van een aantal nevenverplichtingen in het
thuisland anderzijds) is het niet ondenkbaar dat de rechter een andere weg in
slaat en zijn toevlucht neemt tot toepassing van de ontsnappingsclausule die
in art. 6 lid 2 sub b laatste zinsnede is opgenomen teneinde te verwijzen naar
het recht van het land waarmee de arbeidsovereenkomst het nauwst verbonden
is.

De opgeschorte arbeidsovereenkomst vormt bij uitstek het soort overeenk-
omst waarvoor een rechtkeuze zinvol kan zijn. Een keuze voor 66n en hetzelfde

rechtssysteem kan met het oog op de samenhang tussen de beide overeenkomsten

(actief en passief) wenselijk zijn. Daarmee wordt de juridische versplintering
van de arbeidsverhouding van de werknemer voorkomen en het op de constructie
toepasselijke recht tot op zekere hoogte56 eenvoudiger en overzichtelijker. De
keuze voor handhaving van het oorspronkelijke recht heeft als voordeel dat er
geen wijziging in het toepasselijke rechtssysteem optreedt met betrekking tot
de rechten en plichten die niet zijn opgeschort. De handhaving van het

55      Zo ook A. Junker, 1992, p. 87.
56 Het gekozen recht wordt immers doorkruist door art. 6 lid I EVO.
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oorspronkelijke recht kan met name van belang zijn in situaties waarin 66n der
partijen de opgeschorte arbeidsovereenkomst wenst te beeindigen. Al eerder
kwam ter sprake dat veel Nederlandse bedrijven kiezen voor handhaving van
het Nederlandse recht in verband met de terugkeer van de werknemer na afloop
van zijn werkzaamheden in het buitenland.

Tijdens de periode waarin de arbeidsovereenkomst is opgeschort verblijft
de werknemer in het buitenland. Een eventueel geding tussen de uitzendende
werkgever en de werknemer valt, wanneer de verweerder op het grondgebied
van 66n der verdragsstaten woont, onder het toepassingsgebied van het
EEX/EVEX. Bevoegd is dan de rechter van de woonplaats van de verweerder
(art. 2 EEX/EVEX), alsmede de rechter van de plaats waar de werknemer zijn
arbeid gewoonlijk verricht (art. 5 sub l EEX/EVEX). Het is aannemelijk dat
de 'plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht' voor wat de
passieve overeenkomst betreft, de plaats is waar de werknemer zijn arbeid
verrichtte voordat hij naar het buitenland werd uitgezonden, en waar hij
waarschijnlijk ook weer terugkeert, en waarbij deze plaats tevens kan worden
aangemerkt als het werkelijk centrum van zijn werkzaamheden en waar of
vanwaaruit hij in feite het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn
werkgever vervult.57 Neemt de rechter op grond van art. 5 sub 1 EEX/EVEX
inderdaad aan dat de plaats waar de werknemer 'gewoonlijk' zijn arbeid verricht,
de plaats is waar de werknemer zijn werkzaamheden verricht(te) v66r en na zijn
uitzending, dan pleit dit tevens voor de hierboven uiteengezette opvatting waarbij
het op de opgeschorte arbeidsovereenkomst toepasselijke recht aan art. 6 lid
2 sub a eerste zinsnede werd onderworpen. Het is tenslotte onwaarschijnlijk
dat een rechter die zich ten aanzien van de opgeschorte overeenkomst bevoegd
verklaart op grond van art. 5 sub 1 EEX/EVEX, vervolgens concludeert dat een
ander dan het in art. 6 lid 2 sub a eerste zinsnede opgenomen rechtssysteem van
toepassing is.

3            Ancianniteit bij opschortingsconstructies

Bij de opschortingsconstructie doet zich de eigenaardige omstandigheid voor
dat er een "dubbele ancienniteitsopbouw" plaatsvindt. De ancienniteit bij de
oorspronkelijke werkgever wordt voortgezet op basis van de rustende ar-
beidsovereenkomst, maartegelijkertijd worden vanaf het moment dat de actieve
arbeidsovereenkomst aanvangt ook ancienniteitsrechten bij de ontvangende
werkgever opgebouwd. Daardoor kan dubbeltelling ontstaan bij bijvoorbeeld

57       HvJ EG 9 januari 1997, C-383/95, NJ 1997,717 (Rutten/Cross Medical Ltd.)
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de berekening van opzegtermijnen of schadevergoedingen bij ontslag en
pensioenopbouw. In de praktijk dienen hierover afspraken te worden gemaakt.

5H

Men kan deze dubbeltelling omzeilen door de ancienniteitsopbouw gedurende
de opschorting voort te zetten, maar de in het buitenland doorgebrachte diensttijd
niet mee te tellen.59 Dit kan problemen opleveren wanneer het gaat om bepalingen

van dwingendrechtelijke aard. Zo kunnen werkgever en werknemer met elkaar
overeenkomen dat de pensioenopbouw in Nederland wordt voortgezet. Een
dergelijke afspraak ontslaat het buitenlandse concernonderdeel niet van haar

op het lokale recht gebaseerde verplichting om de werknemer na afloop van
de dienstbetrekking een som geld uit te keren, waarmee de werknemer geacht

wordt zelf in zijn pensioen te voorzien. Dat een dergelijke 'dubbele' uitkering
binnen 6dn en hetzelfde concern niet gewenst is moge duidelijk zijn.

Ancienniteitsrechten die aan het loon gerelateerd zijn zoals pensioenop-
bouw, winstuitkeringen etc. kunnen zodra de loonbetalingsverplichting wordt

opgeschort eveneens worden onderbroken. Voor de resterende ancienniteitsrech-
ten dienen aanvullende afspraken te worden gemaakt. Bij cumulatie door

samenloop van rechtssferen kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een
preferente toepassing van het lokale recht of een verrekeningsbeding, waarbij

de uitkeringen op basis van de passieve overeenkomst worden afgetrokken van
de uitkering op basis van de actieve overeenkomst en vice versa.

4 Onzuivere opschortingsconstructie

De opschorting van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen
hoeft niet noodzakelijkerwijs tot een arbeidsovereenkomst met de lokale
werkgever te leiden. De handhaving of opschorting van de verschillende
elementen van de arbeidsovereenkomst kan ook door het maken van afzon-

derlijke afspraken geregeld worden. 'opschortingsconstructie' wordtm De term
in de praktijk namelijk ook gebruikt voor situaties waarin de opschorting zich
beperkt tot de uit de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst voortvloeiende
arbeidsvoorwaarden, zonder daarnaast een tweede arbeidsovereenkomst met
de ontvangende werkgever aan te gaan. De opschorting heeft dan slechts een

gelimiteerde reikwijdte en heeft in tegenstelling tot de in par. 1 van dit hoofdstuk
beschreven constructie geen betrekking op de hoofdverplichtingen. De
hoofdverplichtingen blijven dan ook ongewijzigd voortbestaan.

58     C. Windbichler, 1988, p. 98.
59     M. Danti-Juan, 1985, p. 837; J. Savatier, 1994, p. 543.
60    C. Windbichler, 1988, p. 97; V. Oberklus, 1991, p.21.
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De opschorting van een deel van het in de arbeidsovereenkomst neergelegde
arbeidsvoorwaardenpakket leidt tot het afsluiten van een aanvullende of
flankerende overeenkomst waarin van de aanstellingsovereenkomst afwijkende
afspraken worden opgenomen. Bepalingen in de aanstellingsovereenkomst die
niet worden bernvloed of gewijzigd door de aanvullende overeenkomst blijven
onverminderd en ongewijzigd voortbestaan.6'Door de aanvullende overeenkomst
wordt de oorspronkelijke overeenkomst gewijzigd en aangepast aan de nieuwe
situatie, waardoor tijdens de buitenlandplaatsing andere, aan de uitzendsituatie
aangepaste arbeidsvoorwaarden gelden. Het salaris zal bijvoorbeeld in
buitenlandse valuta worden uitbetaald, er zullen afwijkende verlofregelingen
en kostenvergoedingen van kracht zijn en er kunnen bijzondere afspraken worden
gemaakt ten aanzien van bedrijfspensioenen en sociale verzekeringen. Voorts
kunnen er afspraken worden gemaakt met betrekking tot functie-inhoud en
takenpakket, het moment waarop de uitzending aanvangt en eindigt, de duur
van de uitzending, de situatie bij voortijdige beeindiging van de uitzending, de
regulering van de terugkeer, eventuele vervolgfuncties, het toepasselijke recht,
de bevoegde rechter, etc. Worden de aanpalende afspraken in een overeenkomst
vastgelegd, dan heeft deze overeenkomst vaak het karakter van een raamover-
eenkomst. De werkgever heeft op grond van art. 7:655 BW in ieder geval de
plicht om de werknemer voor aanvang van de werkzaamheden in het buitenland
schriftelijk te informeren omtrent de arbeidsvoorwaarden die op hun arbeidsrela-
tie van toepassing zijn. Art. 7:655 BW kwam al eerder ter sprake bij de vraag
naar de identiteit van de werkgever (zie hoofdstuk 5, par. 2.2).

Wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenpakket doen zich ook bij de in par. 1
van dit hoofdstuk beschreven 'zuivere' opschortingsconstructie voor. In
tegenstellingtot deze'zuivere' opschortingsconstructie, waarbij de uit de arbeids-
overeenkomst voortvloeiende hoofdverplichtingen voor de duur van de uitzending
wordt opgeschort, beperkt de hier beschreven opschorting zich voornamelijk
tot aspecten van arbeidsvoorwaardelijke aard. Men zou in dit kader kunnen
spreken van een 'onzuivere' opschortingsconstructie omdat er g66n
arbeidsovereenkomst met de lokale werkgever wordt aangegaan. Dit in tegenstel-
ling tot de 'zuivere' opschortingsconstructie waarbij de werknemer tijdens de
uitzending twee arbeidsovereenkomsten en dientengevolge ook twee werkgevers
heeft. De'onzuivere' opschortingsconstructie dient juridisch eerder als een vorm
van detachering te worden gekwalificeerd; het dienstverband met de oorspronke-
lijke werkgever wordt onverkort voortgezet, doch de arbeidsvoorwaarden zullen
voor de duur van de uitzending worden gewijzigd en/of aangevuld.

61     V. Oberklus, 1991, p. 16.
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Het spreekt voor zich dat de betrokken concernonderdelen onderling af
moeten stemmen welke prestaties door wie worden geleverd. Dit kan door middel
van een drie-partijen overeenkomst. Afhankelijk van de daarin neergelegde
afspraken, de intentie van de betrokken partijen en het op de overeenkomst
toepasselijke recht, is niet uit te sluiten dat deze overeenkomst tevens als een
arbeidsovereenkomst kan worden aangemerkt, met aan werkgeverszijde meerdere

partijen.
De onzuivere opschortingsconstructie is bijvoorbeeld geschikt voor

ondernemingen die over een onzelfstandige vestiging in het buitenland
beschikken zoals een filiaal of een agentschap. In een dergelijk geval is het
immers niet mogelijk om een tweede arbeidsovereenkomst met de buitenlandse
werkgever aan te gaan. De werknemer blijft op basis van zijn arbeidsovereenk-
omst in dienst bij zijn oorspronkelijke werkgever. Deze overeenkomst wordt
evenwel aangevuld en -voor de duur van de uitzending- vervangen door een
uitzendovereenkomst. De aanvullingen en wijzigingen gaan deel uitmaken van
het juridisch kader van de arbeidsovereenkomst hetgeen betekent dat het op de
arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde recht tevens van toepassing is op
deze wijzigingen en aanvullingen.62 Maar men kan natuurlijk ook kiezen voor
afzonderlijke aanknoping (ddpegage)

5              BeEindiging en regulering van de terugkeer bij de opschortings-
constructie

Bij de zuivere opschortingsconstructie wordt de arbeidsovereenkomst met de
uitzendende werkgever voor de duur van de uitzending opgeschort. Tegelijkertijd
wordt voor dezelfde periode een dienstverband met de ontvangende werkgever
aangegaan. Zodra de uitzending en de daartoe in het leven geroepen actieve
arbeidsovereenkomst wordt beaindigd, herleeft de oorspronkelijke, opgeschorte
arbeidsovereenkomst in zijn volle omvang.63 Na de beeindiging van het
dienstverband in het buitenland valt de werknemer als het ware terug op het
dienstverband met zijn oorspronkelijke werkgever. Aan deze -oorspronkelijke-
arbeidsovereenkomst ontleent de werknemer zijn recht op (weder)tewerkstelling
bij zijn werkgever 4 in een functie die gelijkwaardig is aan de functie die de
werknemer vervulde voorafgaand aan zijn uitzending.65 De oorspronkelijke
arbeidsovereenkomst wordt dan voortgezet alsof deze nimmer opgeschort is

62     R. Birk, 1989, p. 205.
63      Droit de l'emplai, 1997, nr. 765; C. Pizzio-Delaporte, p. 915.
64     M. Danti-Juan, 1985, p. 838; C. Windbichler, 1990, p. 39.
65     M. Danti-Juan, 1985, p. 839.
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geweest. In Frankrijk is de terugkeer van de werknemer in het kader van een

opschortingsconstructie wettelijk geregeld. Vereist is wel dat het gaat om een
uitzending door de (Franse) moedermaatschappij naareen buitenlandse dochter.

De bescherming die uit het bewuste artikel L. 122-14-8 Code de Travail
voortvloeit, is ook van toepassing is op onderdanen van de EU.

Het moment waarop de arbeidsovereenkomst in het buitenland wordt
beeindigd is bepalend voor het tijdstip waarop alle rustende verplichtingen die
gebaseerd zijn op de opgeschorte arbeidsovereenkomst weer opleven.66 De

belangrijkste daarvan is het recht op tewerkstelling. De beeindiging van de
buitenlandse arbeidsovereenkomst heeft niet alleen de beeindiging van de
werkzaamheden in het buitenland tot gevolg, maar ook en vooral de voortzetting
van de werkzaamheden ten behoeve van de uitzendende werkgever.

Gelet op de consequenties die de beeindiging van de actieve arbeidsover-
eenkomst voor de werknemer en de uitzendende werkgever met zich meebrengt
is het van belang om op dit tijdstip te anticiperen. Het tijdstip is immers
gekoppeld aan het recht op (weder)tewerkstelling (art. 7:611 BW).67

Op het moment dat de werknemer en de ontvangende werkgever hun
arbeidsrelatie betindigen, dient de oorspronkelijke, uitzendende werkgever een
geschikte arbeidsplaats aan le bieden. Dit kan tot problemen leiden wanneer
de terugkeer onverwachts of voortijdig plaatsvindt. Om te voorkomen dat de

werknemer op de meest onverwachte momenten bij de uitzendende werkgever
op de stoep staat, kan worden overwogen om de arbeidsovereenkomst met de
ontvangende werkgever te koppelen aan een termijn die objectief bepaald wordt.6
De arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege. Van situaties waarin het
eindtijdstip objectief kan worden vastgesteld is bijvoorbeeld sprake wanneer
de werknemer voor een bepaalde periode naar het buitenland wordt uitgezonden,
de werknemer wordt ingeschakeld voor de opstart van een nieuwe organisatie,
bij overbrugging van een crisissituatie, bij deelname aan een project, of bij een
opleidingofeen training.69 Het tijdstip waarop de slapende arbeidsovereenkomst
herleeft staat dan bij voorbaat vast en kan worden meegenomen in de personeels-
planning bij de oorspronkelijke, uitzendende werkgever. Maar het aangaan van
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft ook nadelen. Zo kan de
gebondenheid aan een bepaalde termijn nogal rigide uitwerken. Bovendien is

66    C. Windbichler, 1990, p. 39.
67         Zie ook HR 25 januari  1980, NJ 1980, 264 (Possemis/Hoogenboom)
68      Non-standard forms 44 employnient in Eurcipe, Part-time work, fixed terms contracts ans

temporary work contracts, M. Cai\ey (red.), EIRR Report nr. 3,1990, p. 28 en p. 32: "A fixed
term contract is one wich expires on a certain predetermined dat without notice having to be
given by either the employee or the employer concerned". Vgl. Het Nederlandse art. 7:667
BW.

69     C. Windbichler, 1989, p. 75.
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het de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden het aangaan van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder invloed van een buitenlandse
rechtssfeer mogelijk is.

70

Het alternatief, het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd met de ontvangende werkgever, is tlexibeler maar leidt ook eerder tot de
zojuist geschetste problematiek van de voortijdige of onverwachte terugkeer.
Dit is met name het geval wanneer het tijdstip van beeindiging aan de buitenland-
se werkgever wordt overgelaten.

De terugkeer van de werknemer kan ook afhankelijk worden gesteld van
het moment waarop de Nederlandse werkgever de werknemer terug roept.7' De
uitzendende werkgever zal dit doen wanneer hij zelf van de diensten van de
werknemer gebruik wenst te maken. Dit 'terugroeprecht' vloeit voort uit het
directierecht en het recht op arbeid dat de uitzendende werkgever jegens de
werknemer heeft (art. 7:660 BW). Binnen de grenzen van de redelijkheid en
billijkheid is de werkgever bevoegd om de plaats van arbeid nader te bepalen.
Maar de bevoegdheid van de uitzendende werkgever om de werknemer terug
te roepen kan conflicteren met de gezagsbevoegdheid en het zelfstandige recht
op arbeid dat de ontvangende werkgever aan de actieve arbeidsovereenkomst
ontleent. Het is daarom van belang dat uitzendende en ontvangende werkgever
afspraken maken omtrent de terugkeer en het tijdstip waarop dit zal
plaatsvinden.72 Deze afspraken kunnen dan in een raamovereenkomst worden
vastgelegd. Hebben de beide werkgevers onderlinggeen afspraken gemaakt dan
dient naar mijn mening de re-activering van de passieve arbeidsovereenkomst
te prevaleren boven de voortzetting van de actieve arbeidsovereenkomst. De
actieve arbeidsovereenkomst is van ondergeschikt belang gelet op het feit dat
de actieve arbeidsovereenkomst mede in het leven is geroepen om de passieve
arbeidsovereenkomst te verwezenlijken. Dat de hoofdverplichtingen uit de
passieve overeenkomst zijn opgeschort heeft enkel tot gevolg dat ze een
sluimerend bestaan hebben geleid, doch nimmer afwezig zijn geweest. Zou dat
laatste namelijk weI het geval zijn geweest, dan zou men het restant niet langer
meer als een arbeidsovereenkomst kunnen kwalificeren aangezien niet langer
zou zijn voldaan aan de criteria ex art. 7:610 BW.

10        Zie:  N<*standard jorms <4 empli,iment  iii Eur ,pe,  Part-time work, fixed terms contracts ans
temporary work contracts, M. Carley (red.), EIRR Report nr. 3.1990, p. 31-44.

71    C. Windbichler, 1990, p. 13
72     H. Konzen, 1982, p. 280.
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5.1 Ontbindende voorwaarde

Kan het terugroepen door de uitzendende werkgever als een ontbindende
voorwaarde 3 ten aanzien van de arbeidsovereenkomst met de buitenlandse

werkgever worden aangemerkt die automatisch leidt tot beeindiging van de
buitenlandse arbeidsovereenkomst (art. 6:22 BW)774

De vraag naar de ontbindende voorwaarde in het arbeidsovereenkomsten-
recht is in het verleden al een aantal keren aan de orde geweest. De Hoge Raad
is van mening dateen ontbindende voorwaarde niet, althans niet noodzakelijker-
wijs, strijd oplevert met het gesloten stelsel van de regels van het ontslagrecht.

75

E6n van de belangrijkste doelstellingen van het ontslagrecht is de bescherming
van de werknemer. Een ontbindende voorwaarde die met dit stelsel redelijkerwijs
niet te verenigen is76, zal evenwel niet tot de beeindiging van rechtswege van
de arbeidsovereenkomst kunnen leiden. Steeds opnieuw zal moeten worden
bekeken in hoeverre de strekking van de beeindigingsregels tot nietigheid van
de ontbindende voorwaarde leidt. Zo zal een ontbindende voorwaarde die de
ontslagbescherming ex art. 6 BBA omzeilt77, het ancienniteitsbeginsel negeert
of de werknemer belast met een grote mate van onzekerheid met betrekking tot
het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, niet stroken met de vereiste

ontslagbescherming en derhalve ontoelaatbaar zijn. Dit geldt ook voor gevallen
waarin de werknemer uitdrukkelijk heeft ingestemd met een clausule in de
arbeidsovereenkomst waarin de voortzetting resp. beBindiging van het
dienstverband volledig afhankelijk wordt gesteld van een derde/opdrachtgever.

78

Wil een ontbindende voorwaarde geldig zijn dan dient de gebeurtenis die
leidt tot de ontbinding objectief bepaalbaar te zijn en niet afhankelijk te worden

73     Onder een ontbindende voorwaarde verstaan we een voorwaarde bij welker vervulling de
verbintenis eindigt. Zie omtrent de ontbindende voorwaarde voorts: Asser, Bijzondere
overeenkomsten (nakijken deel), nr. 156; J.D.A. den Tonkelaar, 1994, p. 23 e.v.; H C.F
Schoordilk, Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk
Wetboek, Kluwer: Deventer, 1979, p. 108, e.v.

74    C. Windbichler, 1990, p. 14.
75      HR 6 maart 1992, NJ 1992,509: RvdW 1992, 74 (Mungra). In de zaak Mungra verwerpt de

HR de stelling dat het ontslagrecht een gesloten stelsel vormt ten aanzien van de wijzen waarop
de arbeidsovereenkomst eindigt. Uit het arrest mag echter niet worden afgeleid dat iedere
ontbindende voorwaarde geldig is. In de zaak Mungra werd de ontbindende voorwaarde aanvaard
omdat de arbeidsovereenkomst bij de vervulling van die voorwaarde vrijwel geheel doel zou
missen. Zie voorts: J.G.F.M. Hoffmans, "De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenk-
omst",  Bb  mei   1992,  p.  89-91.  S.W.  Kuip, "De arbeidsovereenkomst onder ontbindende
voorwaarde: onzekerheid troef?", SMA 1993, p. 165-168; D. Christe, "Hoge Raad billijkt
ontbindende voorwaarde in ontslagrecht". SR  1992, p. 342-343; E.W. de Groot, "Hoe open
is het ontslagrecht?, De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst", NJB  1992, p
1227-1228.

76 Vgl. Bijvoorbeeld: Rb. Roermond, 20 september 1979, Prg. 1982,1723.
77      HR 14 mei 1996, JAR 1996.141.
78 Ktg. Brielle, 26 juli 1994, JAR 1994,205.
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gesteld van de wil of subjectieve waardering van een partij.79 De ontbindende
voorwaarde is wel toegestaan in situaties waarin de werknemer niet of niet langer
voldoet aan de noodzakelijke, niet van de wil van de werkgever afhankelijke
vereisten om zijn functie uit te oefenen. 8()

De Duitse rechter heeft besloten om de ontbindende voorwaarde
stelselmatig ontoelaatbaar te achten voorzover deze niet in het belang van de
werknemer is of enkel van de wil van de werkgever afhangt.8' Het bezwaar dat
men in Duitsland tegen de ontbindende voorwaarde heeft bestaat er vooral uit
dat de werknemer zich niet op de bdindiging van de arbeidsovereenkomst kan
voorbereiden en dat de beeindiging niet voldoet aan de wettelijke beeindigings-
gronden.

82

Moeten de hier geponeerde opvattingen die leiden tot een aanzienlijke
beperking in de toepassing van de ontbindende voorwaarde toegepast worden
wanneer het de beeindiging van een buitenlandse arbeidsovereenkomst in het
kader van een opschortingsconstructie betreft? De vraag is namelijk welk belang
gediend is met het vasthouden aan de ontslagbescherming bij opschortingscon-
structies.

De regels en voorschriften die van toepassing zijn bij een onvrijwillig
ontslag hebben tot doel de werknemer te beschermen tegen een willekeurig en
onregelmatig ontslag gelet op de zwaarwegende gevolgen die het verlies van
arbeid voor de werknemer met zich meebrengt. In de onderhavige constructie
is geen sprake van verlies van arbeid of inkomsten. De beeindiging van de
arbeidsovereenkomst met de buitenlandse werkgever leidt niet tot baanverlies
van de betrokken werknemer, maar beperkt zich tot re-activering en voortzetting
van de arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever. Bovendien is
de buitenlandse arbeidsovereenkomst afgesloten ter uitvoering van de oorspronk-
elijke arbeidsovereenkomst. Aan het terugroepen van de werknemer en de
daarmee samenhangende beeindiging van de arbeidsovereenkomst met de
buitenlandse werkgever zal eveneens de verwezenlijking van de oorspronkelijke
arbeidsovereenkomst ten grondslag liggen. De hele constructie is immers in het
leven geroepen ter uitvoering en in het belang van deze laatste overeenkomst.
De realisatie van de buitenlandse overeenkomst is in dit kader van ondergeschikt
belang.

79       Vgl. HR 8 januari 1952, N./ 1952,243; Zie voorts: Rb. Amsterdam 9 april 1986, N./ 1987,335;
Ktg. Zwolle 4 decemBer 1992, JAR 1993,4.

80      HR 6 maart 1992, NJ 1992,509 (Mungra), m.n. PAS; Ktg. Haarlem, 14 december 1994, JAR
1995, 81 (Schipholpas); Ktg. Rotterdam  18 april 1994, JAR 1994, 110 (Medische keuring).

81 BAG 9-7-1981 AP nr. 4 bij § 620 BGB.
82    Zie voor een gelijke opvatting: S.W. Kuip, SMA 1993, p. 170-171 en 174-176; Anders:

Windbichler, 1989, p. 76-77.
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Het hanteren van ontbindende voorwaarden is bij de regulering van
internationale uitzendingen overigens heel gebruikelijk. Daarbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan het verkrijgen en behouden van een werk- en verblijfsvergun-
ning, of voorwaarden die gesteld worden aan de gezondheid van de expatriate
en zijn familieleden. Deze laatste voorwaarden gaan -in tegenstelling tot de
situatie waarbij de actieve arbeidsovereenkomst eindigt als gevolg van de
verplichtingen die voortvloeien uit een andere overeenkomst- vaak ook  aan
de uitzending vooraf. Het is bijvoorbeeld niet ongebruikelijk om werknemers

voorafgaand aan een uitzending aan een medische keuring te onderwerpen. In
deze laatste gevallen is er eerder sprake van een opschortende voorwaarde. 83

Niettemin blijft het opnemen van een ontbindende voorwaarde waarin het einde
van de arbeidsovereenkomst geheel afhankelijk wordt gesteld van het 'terugroe-
pen' door de oorspronkelijke werkgever een hachelijke zaak. Temeer daar de
toelaatbaarheid van de ontbindende voorwaarde afhankelijk is van het recht dat

van toepassing is op de beeindiging van de overeenkomst.

5.2 Beiiindiging van de actieve arbeidsovereenkomst

De beeindiging van de actieve arbeidsovereenkomst heeft niet tot gevolg dat
daarmee tevens de passieve arbeidsovereenkomst eindigt. Ook niet wanneer
daartoe een bepaling in de passieve arbeidsovereenkomst is opgenomen. De
opvatting dat de beeindiging van de actieve arbeidsovereenkomst tevens kan
worden aangemerkt als een (ontbindende) voorwaarde die automatisch leidt
tot beeindiging van de passieve arbeidsovereenkomst, lijkt mij niet juist. Het
gaat immers om twee zelfstandige arbeidsovereenkomsten: Edn tussen de
werknemer en de uitzendende werkgeverentan tussen -wederom- de werknemer,
maar nu met de ontvangende werkgever. De beeindiging van de beide
arbeidsovereenkomsten dient elk op hun eigen merites beoordeeld te worden,
ook al hangen ze nauw samen. Temeer nu het niet onwaarschijnlijk zal zijn dat
de beide overeenkomsten aan verschillende rechtssystemen onderworpen zijn.
Wat in het ene rechtssysteem een goede grond vormt voor de beeindiging van
de arbeidsovereenkomst, behoeft dat niet ook in een ander systeem te zijn. Steeds

opnieuw zal voor de beeindiging van de afzonderlijke overeenkomsten de

ontslagbepalingen uit het voor de overeenkomst geldende rechtssysteem toegepast
moeten worden.

Gelet op de problemen die de beeindiging van de buitenlandse arbeidsover-
eenkomst en de daaropvolgende terugkeer kunnen omkleden. is het verstandig

83     D. Christe, SR 1992, p. 346.
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wanneer de betrokken partijen het tijdstip van terugkeer in overleg vaststellen,
en bij voorbaat afspreken welk dienstverband dient te prevaleren. In het meest
voorkomende geval zal dat de arbeidsovereenkomst met de uitzendende
werkgever, dat wil zeggen de passieve arbeidsovereenkomst zijn. Prevaleert
deze laatste, dan wordt de werknemer geacht om zijn actieve arbeidsovereenk-
omst te beeindigden zodra de buitenlandse werkzaamheden zijn voltooid of zodra
hij door de uitzendende werkgever wordt teruggeroepen. Beeindiging van de
buitenlandse arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden verdient daarbij
de voorkeur en ligt ook het meest voor de hand. Zegt de werknemer zijn
buitenlandse overeenkomst op, dan dient hij zich daarbij te houden aan de lokale
ontslagregels. Het is niet ondenkbaar dat deze bepalingen een onmiddellijke
terugkeer in de weg staan, bijvoorbeeld doordat de werknemer een lange
opzegtermijn in acht dient te nemen of doordat een tussentijdse opzegging bij
een tijdelijk contract volgens het lokale recht niet mogelijk is. Bovendien loopt
de werknemer het risico aansprakelijk te worden gesteld wanneer hij de lokale
arbeidsovereenkomst onregelmatig of onrechtmatig beeindigt. Hoewel men er
normaal gesproken van uit mag gaan dat de buitenlandse werkgever geen claim
zal indienen, is het ook niet helemaal uit te sluiten dat de lokale werkgever de
werknemer toch langer binnen zijn eigen organisatie te werk wil stellen, ondanks
het feit dat de uitzendende werkgever of het concernbelang vereisen dat de
werknemer elders wordt ingezet.

Ofschoon de terugkeer naar de oorspronkelijke werkgever en de daarop volgende
voortzetting van het dienstverband binnen het concern inherent is aan de
opschortingsinstructie, kunnen zich herplaatsingsproblemen voordoen wanneer
de samenstelling van het concern intussen is gewijzigd. Daarbij valt bijvoorbeeld
te denken aan de situatie dat het concernonderdeel waar de passieve arbeidsover-
eenkomst is ondergebracht is verzelfstandigd of ondergebracht bij een ander
concern. In dat geval is voortzetting van het dienstverband binnen het oorspronk-
elijke concern niet meer mogelijk. Een ander problematisch geval vormt de
situatie waarbij de oorspronkelijke werkgever failliet gaat. In die omstandigheden
is een terugkeer naar de oorspronkelijke werkgever uberhaupt uitgesloten.84 Zulke
omstandigheden kunnen er in de praktijk toe leiden dat alsnog wordt besloten
dat niet de passieve, maar de actieve arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

84     Zie ook C. Winbichler, 1990, p. 42.
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5.3 Regulering van de terugkeer bij onzuivere opschortingsconstruc-

ties

Uitzendingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een onzuivere opschortingscon-
structie dienen voor wat de terugkeer van de werknemer betreft, gelijk gesteld

te worden met detacheringsconstructies. Bij onzuivere opschortingsconstructies

worden alleen de in Nederland geldende arbeidsvoorwaarden voor de duur van

de uitzending opgeschort; de arbeidsovereenkomst met de uitzendende werkgever
wordt gecontinueerd. De beeindiging van de werkzaamheden in het buitenland

heeft enkel tot gevolg dat de werkzaamheden in Nederland worden hervat onder

dezelfde voorwaarden als v66r het moment van uitzending. Het opnemen van
een ontbindende voorwaarde die bepaalt dat de in de aanvullende of uitzendover-

eenkomst opgenomen condities komen te vervallen zodra de werknemer wordt

teruggeroepen of de werkzaamheden in het buitenland worden betindigd, is
wel toegestaan.  In de meeste gevallen krijgt de werknemer de garantie dat hem

bij terugkeer een functie wordt aangeboden die qua niveau in ieder geval

gelijkwaardig is aan de functie die de hij bekleedde voordat hij werd uitgezonden.

Lag de buitenlandse functie op een hoger niveau, dan mag op grond van het

goed werkgeverschap worden verwacht dat tussentijdse loopbaanstijgingen
worden 'verrekend' en dat de werknemer een functie krijgt aangeboden die

gelijkwaardig is aan de functie die hij op het laatst in het buitenland bekleedde.

Dit strookt ook met het in de praktijk veelvuldig gehanteerde gebruik om een
schaduwsalaris aan te houden. Biedt men de werknemer na terugkeer een functie

aan die op het niveau ligt van de functie die de werknemer had voor zijn vertrek

naar het buitenland, maar die niet voldoet aan het niveau van de functie zoals

de werknemer die in het buitenland bekleedde, dan creeert men een (te) dure

werknemer. De werknemer krijgt dan een inkomen dat is gebaseerd op het
schaduwsalaris waarin tussentijdse loopbaanstijgingen zijn meegenomen voor

een functie die dat inkomensniveau niet rechtvaardigt.
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1        Inleiding

Bij langdurige uitzendingen wordt het steeds moeilijker om een relatie tussen
de uitzendende en de ontvangende werkgever aan te houden. Soms is dit ook
niet gewenst bijvoorbeeld omdat men nadrukkelijk de intentie heeft om een
volledige integratie bij de ontvangende werkgever tot stand te brengen. Bij
langdurige of permanente uitzendingen zal daarom vaak worden gekozen voor
de zogenaamde beeindigingsconstructie. In dat geval wordt de arbeidsovereenk-
omst met het oorspronkelijke concernonderdeel formeel verbroken' en treedt
de werknemer vervolgens in dienst bij een buitenlandse concemonderdeel.2 De
werknemer wordt dan op een lokaal contract geplaatst.

Van de beeindigingsconstructie wordt niet alleen gebruik gemaakt bij langdurige
of permanente overplaatsingen3, maar ook in situaties waarbij de werknemer
meerdere malen (kort) achter elkaar wordt uitgezonden: Daarbij valt bijvoorbeeld
te denken aan zogenaamde "third-country nationals"5, die gedurende hun
loopbaan achtereenvolgens bij meerdere concernonderdelen in verschillende
landen behorende tot hetzelfde concern worden ingezet en waarbij elkaar

1       Dit in tegenstelling tot de (zuivere) opschortingsconstructie, waar de indiensttreding bij de
buitenlandse werkgever niet gepaard gaat met de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met
de oorspronkelijke werkgever.

2       0. Kikkert, Uitzending naar het buitenland, Een methodische voorbereiding,  MTA afl. 11,
1.7.6.1.-106; Tubbing, 1994, p.413; Windbichler, 1989, p. 98; Ktg. Utrecht, 24 december 1992,
JAR 1993, nr. 2; C. Windbichler,  1988, p. 96; C.M.E.P. van Lent en E.J.A. Levolger, 1995,
p. 42, Pizzio-Delaporte, 1994. p. 915; F. Gaudu, 1991, p. 907.
Voorbeeld dausule: "U wordt verzocht een arbeidsovereenkomst met concernonderdeel X aan
te gaan  Uw huidige arbeidsovereenkomst zat eindigen op het moment dat het dienstverband
met concernonderdeel X aanvangt

3 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p.413; H.J. Bronsgeest en P.J.M. Schoenmaeckers. Detachering/uitzen-
ding voor lange duur. in: Buitenlanders werkzaam in Nederland, A.G.M. Hoogeveen e.a. (red.),
december 1993, B 1020-1-7.

4 A.M.C.C. Tubbing, 1994, p. 413; H.J. Bronsgeesten P.J.M. Schoenmaeckers, 1993, 81020-1-7.
5 'Third country nationals' (TCN) is een term die wordt gebruikt voor werknemer die noch de

nationaliteit van de moedermaatschappij hebben, noch de nationaliteit van het dochter bedrijf.
TCN's beschikken doorgaans  over een bepaalde deskundigheid en verklaren zich bereid  om
overal te worden ingezet. Het zijn vaak doorgewinterde internationale managers die weinig
aanpassingsproblemen hebben. Van deze werknemer wordt met name gebruik gemaakt wanneer
een organisatie een sterke internationale orientatie heeft.
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opvolgende arbeidsovereenkomsten worden aangegaan: Deze laatste categorie

expatriates is overigens in de minderheid; in de meeste gevallen keert de
werknemer na zijn tewerkstelling in het buitenland terug naar het land van
oorsprong:

De beeindigingsconstructie wordt eveneens gehanteerd wanneer de

uitzending in het kader van management development plaatsvindt. Dit doet zich
vooral bij de grotere concerns voor. De uitzending is dan bedoeld om de
werknemer voor te bereiden op een top-positie binnen het concern. Voordat
de werknemer geschikt wordt bevonden om een dergelijk positie in te nemen
moet hij allereerst de nodige internationale ervaring opdoen. Ofschoon het

nadrukkelijk de bedoeling is dat de werknemer binnen het concern blijft,
impliceert dit niet noodzakelijkerwijs dat de werknemer na afloop van zijn
buitenlandse werkzaamheden  naar zijn oorspronkelijke concernonderdeel
terugkeert; hij kan ook naar een ander concernonderdeel terugkeren. Op dat
moment wordt er ten behoeve van de nieuwe functie weer een arbeidscontract
opgesteld met nieuwe voorwaarden:

Het is niet altijd nodig dat reeds bij aanvang voor een bepaalde constructie wordt
gekozen. Is bij voorbaat niet in te schatten hoe lang de tewerkstelling in het
buitenland zal gaan duren, dan kan bij aanvang worden gekozen voor een
detacherings- of opschortingsconstructie die op termijn in een beeindigingscon-
structie kan worden omgezet zo daar op enig moment behoefte aan bestaat. Door
het vervallen van de arbeidsrelatie met de oorspronkelijke werkgever komt tevens

een einde aan het directierecht van de oorspronkelijke werkgever. De omzetting
van een in eerste instantie als tijdelijk aangemerkte buitenlandplaatsing in een
langdurige of permanente, kan leiden tot wijzigingen in het toepasselijke

rechtssysteem en de bevoegde rechter.

Werknemers die zich onderwerpen aan een beeindigingsconstructie dienen zich
te realiseren dat concernsamenstellingen aan verandering onderhevig zijn. Dit

kan er op enig moment toe leiden dat het concernonderdeel waar zij in het kader
van hun uitzending werkzaam zijn, hetzij verzelfstandigd, hetzij aan een ander
concern overgedragen wordt. Daarmee komt het (concern)dienstverband dat
zij  met het oorspronkelijke concern hadden tot een einde. Neem bijvoorbeeld
de situatie waarin een Nederlandse werknemer door een Nederlands concern
naar een dochter in de Verenigde Staten wordt uitgezonden om vervolgens bij
deze Amerikaanse dochter in dienst te treden. Zou de Amerikaanse dochter

6       H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1996, p. 94.
7      Coopers & Lybrand, 1997, p. 20.
8      E.J.A. Levolger, 1995, p. 71.
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vervolgens worden verkocht aan een Amerikaans bedrijf, dan gaat de werknemer
mee over en vervalt de personele band met het oorspronkelijke Nederlandse
concern.

Wensen werkgever en werknemer de onvoorziene gevolgen van een
dergelijke concerndynamiek te ondervangen of hebben zij eenvoudigweg het
voornemen om de werknemer op termijn naar het oorspronkelijke concernonder-
deel te laten terugkeren, dan kan de beeindigingsconstructie worden geflankeerd
door een terugkeergarantie (zie par. 7).

2          Wilsovereenstemming

Een werkgeverswisseling kan enkel tot stand worden gebracht door de
beeindiging van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst, gevolgd door de
indiensttredingbij de opvolgend werkgever. Aangezien de arbeidsovereenkomst
een privaatrechtelijke wederkerige overeenkomst is, is voor de totstandkoming
van een arbeidsovereenkomst met de opvolgend werkgever wilsovereenstem-
ming' vereist" (zie ook par. 2 en hoofstuk 4).

Bij internationale uitzendingen worden overeenkomsten vaak opgesteld in een
voor de werknemer of werkgever vreemde taal, bijvoorbeeld Engels. Kunnen
partijen die een overeenkomst ondertekenen in een vreemde taal zich nadien
beroepen op een wilsgebrek omdat zij het contract niet goed begrepen?"

Vrijwel altijd is het de werkgever die bepaalt in welke taal de overeenkomst
wordt opgesteld. Wat betekent dit dan voor de werknemer? Meerdere varianten
zijn mogelijk. Men zou zich op het standpunt kunnen stellen dat het gebruik
van een vreemde taal in de risicosfeer van de gebruiker ligt. Dit betekent dat
een werknemer die de overeenkomst niet goed begrijpt zelf zorg moet dragen
voor de vertaling van de overeenkomst of een zodanige toelichting daarop dat
hij hem wel begrijpt.12 Maar het is ook mogelijk dat men de zwakkere positie
van de werknemer als uitgangspunt neemt. De werkgever die de werknemer
een overeenkomst doet toekomen in een vreemde taal, moet rekening houden

9      HR 8 januari 1993, JAR 1993,33.
10       In tegenstelling tot het oude artikel 1356 BW, zijn deze vereisten in het NBW niet meer een

66n artikel opgenomen, maar verspreid over de verschillende titels. De handelingsbekwaarnheid
is geregeld in art. 3:32; de toestemming is verspreid over boek 3 titel 2 (rechtshandelingen),
boek 6 titel 5 (totstandkoming van overeenkomsten; het bepaald onderwerp is geregeld in art.
6:227; de geoorloofde oorzaak vinden we terug in art. 3:40.

11     Vgl. Rb, Amsterdam, 25 september 1985, Prg. 1986,2550.
12        Vgl. Rb. Haarlem, 26 augustus  1986,  Prg.  1987,2659; Ktg. Nijmegen, 9 maart 1979, Prg.

1981,1607; H.G. van der Werf,  1981, p. 20-21.
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met de taalkennis c.q. -achterstand van de betrokken werknemer.13 De
vernietiging,4 van de overeenkomst dient dan voor rekening van de werkgever
te komen.15 Deze laatste opvatting lijkt beter aan te sluiten bij het goed
werkgeverschap (7:611 BW). Om problemen te voorkomen kan de werkgever
een toelichting geven op de overeenkomst16 of de werknemer in de gelegenheid

stellen om op kosten van de werkgever een deskundige te raadplegen wanneer
deze de overeenkomst niet of niet goed begrijpt. In de praktijk wordt de
werknemer in een enkel geval een afschrift van zijn contract in zijn moedertaal
ter beschikking gesteld. Niettemin mag van een doorgewinterde expatriate die
al jaren meedraait in het internationale circuit wel worden verwacht dat hij 66n
of meerdere talen, zoals engels, machtig is. 17

3 Juridische vormgeving van de werkgeverswisseling

Zoals we in de inleiding van dit hoofdstuk al constateerden voorziet ons
Nederlandse arbeidsrechtelijke systeem niet in de regulering van werknemersmo-

biliteit tussen onderdelen van hetzelfde concern. Voor de juridische vormgeving
van de overgang van de werknemer van het ene naar het andere concernonderdeel

moet derhalve naar Nederlands recht gebruik worden gemaakt van de algemene
verbintenisrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, voorzover de

toepassing van deze bepalingen zich daar, gelet op de aard van de arbeidsover-

eenkomst, niet tegen verzet.
Voor het tot stand brengen van een werkgeverswisseling waarbij gestreefd

wordt naar het behoud en de voorzetting van reeds opgebouwde rechten en/of

handhaving van de arbeidsovereenkomst zoals deze golden tussen de werknemer

en de oorspronkelijke werkgever komen twee rechtsfiguren in aanmerking: (a)

schuldoverneming en (b) contractsoverneming. Deze rechtsfiguren zullen in

par. 3.1 en par. 3.2 worden besproken.
Natuurlijk is het ook mogelijk dat de werknemer aansluitend van het ene

naar het andere concernonderdeel overstapt zonder daarbij afspraken te maken

omtrent de overdracht van (een deel van) zijn tot dusverre opgebouwde rechten
en zonder waarborgen te treffen met betrekking tot afspraken die deel uitmaakten

13           Rb. Amsterdam, 3 december  1986,  Prg.  1987,2624; vgl. Rb. Amsterdam, 25 september  1985,
Prg. 1986, 2550.

14     Art. 6:228 BW (dwaling).
15       Tewerkstelling van Belgische werknemers in het buitentand, C. Saelaert (red.), Antwerpen:

Kluwer, 1989, p. 14; Asser 4-II, nr. 181.
16      Vgl. Ktg. Nijmegen, 28 mei 1982 en 12 november 1982, Prg. 1983,1946.
17      Vgl. Rb. Amsterdam, 25 september 1985, Prg. 1986,2550, waarin de rechter oordeelde dat

mocht worden aangenomen dat de werknemer de Nederlandse taal voldoende beheerste gelet

op het feit dat de werknemer reeds sinds jaren in Nederland woonde.
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van zijn vorige arbeidsovereenkomst. In dat geval begint de werknemer (en dus
ook de werkgever) met een schone lei. De rechtspositie van de werknemer die
binnen concernverband van de ene naar de andere werkgever overstapt verschilt
in principe niet van die van een werknemer die van het ene naar het andere
concern zou zijn overgestapt. In principe, want ook hier geldt hetgeen in
hoofdstuk 5, par. 7 reeds werd besproken, namelijk dat onder vigeur van het
Nederlandse recht onderdelen van een en hetzelfde concern onder omstandighe-
den en ten aanzien van een beperkt aantal arbeidsrechtelijke bepalingen als
opvolgend werkgevers kunnen worden beschouwd (zie ook hieronder par. 5).
De plaatsing op een lokaal contract waarbij geen aanvullende afspraken zijn
gemaakt die refereren aan de vorige arbeidsovereenkomst werkt in het voordeel
van de werkgever. Deze wordt niet geconfronteerd met de nasleep van afspraken
uit verleden en dus ook niet met de daarmee gepaard gaande kosten en
verplichtingen.

Aangezien voor deze wijze van werknemerstransfer geen bijzondere
rechtsfiguren behoeven te worden aangewend, zullen wij de laatste mogelijkheid
hier niet verder bespreken.

3.1 Schuldoverneming

In tegenstelling tot de eerder besproken objectieve novatie (hoofdstuk 5, par.
2.3) waar de band tussen de werknemer en zijn oorspronkelijke werkgever
behouden blijft, maar waarbij de identiteit van de overeenkomst wijzigt, leidt
de schuldoverneming'8 er toe dat de band met de oude werkgever wordt
verbroken, doch metbehoud c.q. overdracht van de oorspronkelijke schuld. Hier
wijzigt niet de identiteit van de overeenkomst, doch de identiteit van (66n van)
de betrokken partijen; de oorspronkelijke schuld blijft in stand, maar wordt
overgedragen aan een nieuwe werkgever19, althans wanneer deze rechtsfiguur
wordt gebruiktten behoeve van de realisering van intra-concernoverplaatsingen.
Schuldoverneming is daarom alleen toepasbaar op mobiliteitsconstructies waarbij
de band met de oorspronkelijke werkgever wordt verbroken en plaats maakt
voor een dienstverband met een ander (buitenlandse) concernonderdeel.

18      In het oude BW nog subjectieve novatie genoemd.
19      Vergelijk de Franse Code du travail art. L. 122-12 dat ook van toepassing is wanneer naast

een werkgeverswijziging ook de taak van de werknemer wordt overgeplaatst:" s'il survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente fusion,
transformation du fonds, mise en sociad, tous les contracts de travail en cours subsistent entre
le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise". Zie ook: Cass. soc., 23 oct. Bull. V. nr,
762, p. 562.
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De overgang van de arbeidsrelatie op de nieuwe werkgever geschiedt
middels de overdracht van de afzonderlijke rechten en plichten. Voor het tot
stand brengen van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de nieuwe

werkgever is in ieder geval vereist dat de kernelementen van de arbeidsovereenk-
omst aan de opvolgend werkgever worden overgedragen, zoals de verplichting
tot loonbetaling en de gezagsbevoegdheid. Ten aanzien van de overige

verplichtingen staat het partijen vrij om deze al dan niet aan de nieuwe werkgever
over te dragen. Daarbij kan in het bijzonder gedacht worden aan opgebouwde
ancienniteitsrechten zoals pensioenen, of dienstjaren bijvoorbeeld in verband
met kwalificatieperioden.20 Ook andere zaken kunnen voor overdracht in
aanmerkingkomen, zoals kostenvergoedingen, verlofregelingen, verzekeringen,
deelname aan winstdelingsregelingen en overige secundaire en tertiaire
arbeidsvoorwaarden.

Schuldoverneming is een drie-partijenovereenkomst waarop de artikelen
6:216 BW e.v. van overeenkomstige toepassing zijn. Dit impliceert dat voor
de totstandkoming van de schuldoverneming de medewerking van de werknemer
vereist is.21 De toestemming is vormloos en kan uit het gedrag van de werknemer

blijken (art. 3:37 lid 1 BW). Een enkel stilzwijgen is echter onvoldoende om
de toestemming aan te nemen.22 Van belang is het tijdstip waarop de schuldover-

neming tot stand komt. Dit in verband met bijvoorbeeld de aansprakelijkheid
die van de ene op de andere werkgever overgaat. Tussen de overdragende en
de overnemende werkgever, werkt de schuldoverneming direct vanaf het moment
van de totstandkoming van de overeenkomst tot schuldoverneming (art. 6:155

jo. 6:217 lid 1 BW). Jegens de werknemer werkt de schuldoverneming pas nadat
beide werkgevers de werknemer gezamenlijk23 van de schuldoverneming in
kennis hebben gesteld en de werknemer zijn toestemming heeft verleend (art.
6:155 lid 1, tweede zin BW).

De toestemming van de werknemer heeft pas werking nadat de werknemer
van de schuldoverneming in kennis is gesteld. Het verlenen van de toestemming
kan ook bij voorbaat plaatsvinden. Dan is voor de totstandkoming van de

overeenkomstjegens de werknemer alleen vereist dat deze schriftelijk van de
schuldoverneming in kennis wordt gesteld (art. 6:156 lid  1  BW). Een dergelijke
toestemming kan door middel van een mobiliteitsclausule in de arbeidsovereen-

20      Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de opbouw van het aantal dienstjaren in verband
met een VUT-regeling.

21      Contractenrecht V (S. R. Mellema), nr. 2175; I. Vacarie, 1989, p. 464.
22          Asser-Hartkamp,  Verbintenissenrecht,  Deel I,  1996,  nr.  602,  M.P. van Achterberg, Overgang

van vorderingen en schulden en af,tand van vorderingen, Mon. Nieuw BW, B-44, Deventer:
Kluwer, 1999, nr. 52.

23      Machtiging is echter niet uitgesloten (Asser-Hartkamp, nr. 603; B. Van Marwijk Kooy, B-44,
1985, p. 34-35).

254



DE BEEINDIGINGSCONSTRUCTIE     7

komst worden opgenomen. Of de mobiliteitsclausule er toe strekt dat al bij
voorbaat toestemming wordt verleend tot een schuldoverneming is uiteraard
afhankelijk van de inhoud van de clausule. De instemming van de werknemer
met de overdracht van elementen uit de arbeidsovereenkomst door middel van
schuldoverneming brengt mijns inziens echter nog geen arbeidsovereenkomst
tussen de werknemer en de opvolgend werkgever tot stand. Voor het ontstaan
van een arbeidsovereenkomst is een daarop gerichte wil vereist (artt. 3:33 t/m
37 en artt. 6:217 Um 225 BW). De schuldoverneming leidt niet tot een overdracht
van het gehele dienstverband. Zij vormt enkel een middel om de verplichtingen
die uit de voormalige arbeidsoverenkomst voortvoeien (onveranderd) over te
dragen aan de opvolgend werkgever, met als voordeel de handhaving en
voortzetting van reeds opgebouwde rechten.

3.2 Contractsoverneming

Bij contractsoverneming neemt de derde-werkgever met medewerking van de
werknemer de plaats in van de wederpartij van de werknemer, de oorspronkelijke
werkgever. Contractsoverneming is net als schuldoverneming een uitwerking
van de algemene regel dat alle contracten in beginsel overdraagbaar zijn. Door
de contractsoverneming wordt de gehele rechtsverhouding overgedragen24; de

derde-werkgever wordt daarmee de nieuwe wederpartij van de werknemer. 25

Ook voor contractsoverneming geldt dat deze vorm alleen toepasbaar is wanneer

partijen de bedoeling hebben om de arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke
werkgever aan een andere werkgever over te dragen.

De contractsoverneming vindt plaats onder bijzondere titel door middel
van een tussen de oorspronkelijke en de derde-werkgever opgemaakte akte26

De akte is een constitutief vereiste voor een geldige contractsoverneming.
Desondanks zal een dergelijke akte in de praktijk vaak achterwege worden
gelaten. Voor het tot stand brengen van de contractsoverneming is de medewer-
king van de werknemer vereist. Daarin onderscheidt de figuur van de contractso-

verneming zich van die van de schuldoverneming waarbij de enkele toestemming
volstaat. De medewerking van de werknemer is vormvrij27 en kan zowel

24     M.P. van Achterberg, 1999, nr. 69, L.F.A. Steffens, Overgang van vorderingen en schulden
in het Nederlandse internationaal privaatrecht (diss.). Deventer. 1997, p. 139;  Vergelijk V.
Oberklus, 1991, p. 114; Zie bijvoorbeeld: HR 8 februari, 1980, RvdW 1980. nr. 33 (Yildiz).

25     Verbintenissenrecht, Art. 159 aant. 4, art. 159 - 11; Parl. gesch. art. 6.2.3.14 NBW, p. 584;
Asser-Rutten-Hartkamp, 4-1, nrs. 599 en 610; H.C.F. Schoordijk, A/gemeen gedeette Van het
Verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek, Deventer: Kluwer, 1979, p. 439.

26     Contractenrecht V (S.R. Mellema) nr. 2239. L.F.A. Steffens, 1997, p. 139.
27         Zie HR 31 maart  1978, N./ 1978,325 waarin een bedrij f werd overgenomen en de werknemers

op dezelfde voet werkzaam bleven.
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mondeling als schriftelijk geschieden. De medewerking kan -wanneer deze niet

expliciet geschiedt- ook uit de gedragingen van de wederpartij worden afgeleid
(art 6:159 lid 1 BW). Een handelen of nalaten aan de kant van de werknemer
waaruit kan worden afgeleid dat hij de overnemer als contractspartij beschouwt
is voldoende. Een stilzwijgende medewerking mag niet zonder meer worden
verondersteld, maar moet blijken uit de gedragingen van de werknemer. Per
slot van rekening brengt de overneming met zich mee dat er een nieuw
dienstverband ontstaat, doch met dezelfde inhoud. Dit vereist de instemming
van de werknemer. Het stilzwijgend aanhoren door de werknemer van de
mededeling dat hij in werkelijkheid bij een andere vennootschap in dienst is28 

of het achterwege laten van protesten tegen het overmaken van het salaris door
een andere, nieuwe werkgevefis niet voldoende om een impliciete toestemming
aan te nemen.

Doordat bij de contractsoverneming de medewerking van de werknemer
is vereist, biedt deze voor de werknemer meer waarborgen dan de schuldoverne-
ming, waar de toestemming van de werknemer pas aan de orde komt nadat de

overdragende en overnemende werkgever de werknemer daarvan in kennis
hebben gesteld.

De contractsoverneming komt jegens alle partijen op hetzelfde tijdstip tot
stand. Dat is het moment waarop de vereiste wilsovereenstemming tussen de
drie betrokken partijen is bereikt (art. 6:30 BW).30 De vereiste medewerking
kan ook bij voorbaat, bijvoorbeeld bij het aangaan van de (arbeids)-
overeenkomst31, worden gegeven (art. 6: 159 jo. 6: 156 BW, zie verder hoofdstuk

4, par. 2). Daarmee legt de werknemer zich al in een zeer vroeg stadium vast.

De toestemming kan dan gestalte krijgen in de vorm van een mobiliteitsclausule,
waarbij de werknemer zich met eventuele toekomstige wijzigingen ten aanzien
van zijn wederpartij akkoord verklaart of toezegt zijn medewerking te verlenen
aan de overgang van zijn arbeidsovereenkomst naar een ander concernonder-
deel.32 Het is namelijk niet noodzakelijk dat de identiteit van de overnemende
werkgever al ten tijde van de toestemming door de werknemer vast staat. Het
is ook mogelijk om bij aanvang van de dienstbetrekking een medewerkingsplicht
op te nemen die pas actueel wordt op het moment dat de contractsoverneming

28       Vgl. HR 3 januari 1986 , Tl/VS 1986, p. 96 (RSD international/Van der Schot).
29       HR 8 januari 1993, JAR 1993, 33.
30     M.P. van Achterberg, 1999, nr. 67; Verbintenissenrecht, Art. 159 aant. 5, art. 159 - 12.
31      De contractsoverneming komt dan tot stand op het moment dat de overdragen (werkgever I)

en de overnemer (werkgever II), de werknemer daarvan schriftelijk in kennis stellen.
32     H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1996, p. 118,
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daadwerkelijk aan de orde is.33 Een dergelijke toestemming kan later echter niet
worden herroepen.

34

Wordt de toestemming bij voorbaat verleend, dan komt de contractsoverne-

ming tot stand op het moment dat de oorspronkelijke werkgever en de
overnemende werkgever de werknemer schriftelijk in kennis stellen van de
overneming. Deze toestemming is belangrijk, omdat de werknemer daarmee

te kennen geeft dat hij instemt met de wijziging van zijn wederpartij. Uit de in-

stemming kan worden afgeleid dat het hem niet uitmaakt of hij de overeenkomst
met de overnemer of de overdrager afwikkelt. Een dergelijke opvatting past bij
een concerndienstverband waar men eerder het concern dan de afzonderlijke
concernonderdelen als werkgever beschouwt.

Door de overgang van de gehele rechtsverhouding gaan ook alle nevenrechten,
wilsrechten en nevenverplichtingen over, zoals de bevoegdheid om de over-
eenkomst te laten ontbinden wegens wanprestatie.35 De contractsoverneming
heeft als belangrijk voordeel dat niet steeds de afzonderlijke rechten en plichten
die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien moeten worden overgedragen.

36

De bestaande verbintenissen gaan automatisch overop de opvolgend werkgever.
Zo kan de opvolgend werkgever na de contractsoverneming aansprakelijk worden

gesteld voor een achterstallige loonbetaling of een schadevergoeding ten gevolge
van een bedrijfsongeval waarvan de werknemer tijdens zijn diensttijd bij zijn
oude werkgever het slachtoffer is geworden.37 Daarin onderscheidt de conctracts-

overneming zich van de eerder besproken overeenkomst tot schuldoverneming.

Bij deze laatste rechtsfiguur gaan dergelijke vorderingen alleen over wanneer
dit expliciet wordt overeengekomen.

De overgang van de gehele overeenkomst heeft tevens als voordeel dat
de opgebouwde ancienniteitsrechten automatisch worden gehandhaafd. Sluiten

partijen essentiele rechten of verplichtingen uit, dan kan niet langer worden

gezegd dat er sprake is van contractsoverneming (art. 6:159 lid 2 BW). Of
bijkomstige rechten en verplichtingen zoals pensioenregelingen eveneens

overgaan moet van geval tot geval worden bekeken. Reeds opeisbare verplich-
tingen kunnen worden uitgesloten (6:159 lid 2 BW). Daarbij valt bijvoorbeeld
te denken aan achterstallig loon of bepaalde onkostenvergoedingen die nog niet

33     C. Windbichler, 1989, p. 98.
34     Contractenrecht V nr. 2243a.
35 Parl. geschied., art. 6.2.3.14, lid 2, NBW, p. 584-585; M.P. van Achterberg nrs. 69-73, L.F.A.

Steffens, 1997, p. 139. Contractsoverneming is daardoor meer dan de optelsom van cessie en
schuldoverneming (Asser-Hartkamp 4-1, nr. 611).

36 Hierin onderscheidt contractsoverneming zich van cessie en schuldoverneming. Het gaat hier
namelijk om een overgang en niet om een overdracht. Door middel van een combinatie van
cessie en schuldoverneming kan weI een vergelijkbaar resultaat geboekt worden.

37      Behoudens art. 6:159 lid 2 BW.
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zijn uitbetaald. Of een verplichting of een recht essentieel dan wel bijkomstig
is, moet uiteindelijk door de rechtspraak worden bepaald.

3R

Door de contractsoverneming treedt de overnemer in principe toe tot de
overeenkomst zoals die op het moment van de overdracht gestalte heeft
gekregen.39 De overdrager wordt uit zijn verplichtingen ontslagen.*' Uit de wet
kan echter voortvloeien dat bepaalde rechten of verplichtingen niet -automatisch-
op de ontvangerovergaan. Voor wat de arbeidsovereenkomst betreft valt daarbij
bijvoorbeeld te denken aan een concurrentiebeding. 41

De figuur van contractsovememing treffen we in de praktijk vooral aan
in situaties waarin een onderneming in een rechtspersoon werd ondergebracht.

42

In veel gevallen zal de werknemer zich niet eens bewust zijn van zijn formeel
nieuwe werkgever. Deze rechtsfiguur doet ook dienst in situaties waarin een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt opgevolgd door een nieuwe
arbeidsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden. 43

De contractsoverneming is wettelijk geregeld wanneer de overgang van
de arbeidsovereenkomst plaatsvindt in het kader van de overgang van een
onderneming. De richtlijn inzake het behoud van de rechten van werknemers
bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan44 is in onze
Nederlandse wetgeving geregeld in art. 6:662 e.v. BW. Art. 7:663 schrijft
dwingend voor dat bij de overgang van (een deel van) een onderneming, alle
op dat tijdstip bestaande rechten en plichten uit de reeds bestaande arbeidsover-
eenkomst met de bij de onderneming werkzame personen automatisch overgaan
op de verkrijger van de onderneming. Er vindt dus van rechtswege contractsover-
neming plaats. Het resultaat is dat de verkrijger van de onderneming op dezelfde
wijze gebonden is aan de op het tijdstip van de overdracht bestaande arbeidsover-
eenkomsten als de vervreemder. Daardoor wordt de opvolgend werkgever
aansprakelijk voor eventuele schulden uit de arbeidsovereenkomst zoals die
zijn ontstaan v66r de overdracht. Daarbij kan gedacht worden aan achterstallig
loon of vorderingen uit kennelijk onredelijk ontslag.45 Een uitzondering wordt
gemaakt voor de overgang van rechten en plichten ten aanzien van pensioentoe-

38 L.F.A. Steffens, 1997, p. 142.
39    C. Windbichler, 1989, p. 98.
40     Vergelijk art. art. 7:663 BW waar de overdrager nog gedurende een jaar na de overgang

hoofdelijk aansprakelijk is naast de verkrijger voor de nakoming van de verplichtingen uit de
arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan voor het tijdstip van de overgang.

41      Zie: HR 31 maart 1978, NJ 1978,325, HR 9 maart 1979, NJ 1979, 467; HR 23 oktober 1987,
N./ 1988,235.

42     HR 29 november 1907, W 8619 WPNR 1988: 31 maart 1978,325: 8 februari 1980, NJ 1980,
316.

43       Vgl. Bijvoorbeeld: Ktg. Apeldoorn, 26 januari 1994, JAR 1994,200.
44 Richtlijn 77/187, gewijzigd bij richtlijn 98/50 PB EG L 201, p. 88.
45     HR 21 april 1995, NJ 1995, 671, JAR 1995,110.
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zeggingen. Deze laatste gaan niet automatisch mee over naar de opvolgend
werkgever (art. 7:664 BW).

Is er sprake van een overgang van de onderneming, dan gaat ook het
concurrentiebeding46 van rechtswege over (art. 6:663 BW). Dit is volgens de

Hoge Raad anders wanneer de richtlijn niet van toepassing is. Dan moet het
concurrentiebeding opnieuw schriftelijk worden aangegaan.47 De Hoge Raad

heeft expliciet een uitzondering voor het concurrentiebeding gemaakt omdat

het concurrentiebeding de werknemer in zijn recht beperkt om na het einde van
de dienstbetrekking werkzaam te zijn op een wijze die hem goeddunkt en hem
kan treffen in de wijze waarop hij in zijn levensonderhoud voorziet. De wet heeft

voor een dergelijk beding strengere voorwaarden gesteld welke ook dienen te

gelden voor de overgang van het beding op een nieuwe werkgever, aangezien
de mogelijkheid bestaat dat door de overgang het concurrentiebeding zwaarder

op de werknemer gaat drukken, aldus de Hoge Raad. Daaruit kan worden gecon-
cludeerd dat de Hoge Raad volledige contractsoverneming ex art. 6:159 BW
inzake arbeidsovereenkomsten onder omstandigheden niet toelaat. Voor een

dergelijke overname is immers vereist dat alle rechten en verplichtingen onver-
kort op de opvolger overgaan. De lagere rechters48 hebben echter wal tot
contractsoverneming geoordeeld en ook de literatuur49 ondersteunt deze
opvatting. In deze laatste opvatting ligt het accent eerder op de maatschappelijke

werkelijkheid, waarbij concerns als 66n onderneming optreden. Zelden sluit
de werknemer een arbeidsovereenkomst met het oog op de persoon van de
werkgever.5(' In de meeste gevallen is de werkgever niet eens een natuurlijke
persoon.51 Bovendien werken veel werkgevers in concernverband. De werknemer
heeft daardoor eerder het idee dat hij een arbeidsrelatie met een organisatie of
een concern aangaat dan met 66n van de afzonderlijke concernonderdelen. 52

Door een overplaatsingen te accepteren blijft de werknemer trouw aan die -
organisatie.53 Dat pleit voor de mogelijkheid van een continuering  van de
arbeidsovereenkomst door middel van contractsoverneming.54 Dit in tegenstelling

46      Hr 23 oktober 1987, NJ 1988, 235 (Atmos): Zie ook: MvA, Hand II 79/80, 15 940, nr. 7, p
3.

47      HR 31 maart 1978, 325 (Goedegebuure/Post), HR 23 oktober 1981. NJ 198, 234 en 235.
48        Rb. Arnhem 13 januari  1977, Prg  1977, p. 353: Zie ook Arbeidsovereenkomst, art. 1639aa

BW oud, aant.  1.
49      W.C.L.van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Alphen aan de Rijn: Samsom-Tjeenk

Willink, 1993, p. 38.
50     Zie ook: H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1996, p. 116.
51 Een wijziging in de persoon van de werkgever leidt daarom ook nog niet tot een nieuwe arbeids-

overeenkomst.
52     C.J.J. van Maanen, 57/5, p. 79.
53    E. Rehbinder, Konzernaussenrecht und Allgemeines Privatrecht, Eine rechisvergleichende

Untersuchung nach deutschem und amerikanischem Recht, Bad Homburg: Gehlen, 1969, p
473-474.

54     Zie ook van der Grinten, 1997. p. 77.
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tot de overwegingen aan de kant van de werkgever om een arbeidsovereenkomst
met de werknemer aan te gaan. Dan spelen de persoonlijke eigenschappen van
de werknemer wel degelijk een belangrijke rol (art. 6:659 BW).55 Bij de
arbeidsovereenkomst gaat het om een persoonlijke arbeidsverplichting hetgeen
doorgaans tot uiting komt in de zorgvuldige selectieprocedure die aan het aangaan
van een arbeidsovereenkomst met een potentiele werknemer vooraf gaat.

4 Toepasselijk recht en internationale rechtsmacht bij de beifindi-
gingsconstructie

Zodra de werknemer in het kader van een beeindigingsconstructie langdurig
of permanent in het buitenland gaat werken, wordt iedere band met het
"thuisland" in beginsel verbroken. Dit heeft vooral consequenties voor het van
toepassing zijnde recht en de sociale verzekeringen. De arbeidsrelatie is dan
in principe aan het lokale recht onderworpen. Of de verwijzingssystematiek van
het EVO-verdrag in dit kader nog een rol speelt, is afhankelijk van de vraag of
de arbeidsrelatie die in het buitenland is aangegaan nog kan worden aangemerkt
als een arbeidsrelatie die voldoet aan het in het EVO-verdrag gestelde
internationaliteitsvereiste (zie hoofdstuk 3 par. 5.1.2). Gelet op de internationale
context en doelstelling die aan de arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt, zal
de arbeidsovereenkomst vrijwel altijd een raakvlak met meer dan idn rechtsstelsel
vertonen, bijvoorbeeld doordat werkgever en werknemer verschillende
nationaliteiten hebben of doordat er een terugkeergarantie en/of een raamover-
eenkomst is overeengekomen waardoor aanknopingspunten met een ander land
bestaan.

Is het EVO-verdrag van toepassing dan zal de nieuwe arbeidsovereenkomst
-behoudens rechtskeuze- onderworpen zijn aan het lokale recht, conform art.
61id 2 sub a EVO (zie hoofdstuk 3, par. 5.4. e.v.). Ook valt de werknemer onder
het plaatselijke sociale verzekeringsrechts6, vooropgesteld dat de mogelijkheid
daartoe uberhaupt bestaat. Zo niet, dan kan de werknemer zich vrijwillig
verzekeren.57

De in par. 3.1 en par. 3.2 besproken rechtsfiguren die gebruikt kunnen
worden om de overgang van de arbeidsrelatie van het ene naar het andere
concernonderdeel te bewerkstelligen, zijn onderworpen aan de algemene regels

55 Arbeidsovereenkomst (losbl), art. 1639b, BW/afd.4, art. 16396 - 1 (suppl. 143 (juli 1993));
vergelijk: H. Naber, Onduidelijke arbeidsverhoudingen in ondernemingsland, De NV 64/3,
mei/juni 1986, p. 94-95.Art. 6:659 behelst een afwijking van het algemene overeenkomstenrecht
n.1. art. 6:30 BW.

56         Art. 14 EG-verordening 1408/71  is niet van toepassing op beeindigingsconstructies.
57      Zie ook hoofdstuk 5, par.  1.1.
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van het EVO-verdrag (arK. 3 en 4). Zij zijn enkel bedoeld om de arbeidsovereenk-

omst aan de opvolgend werkgever over te dragen, maar kunnen zelf niet als
arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd.
Zodra de werknemer woont het werkt in het land van zijn opvolgend werkgever,
doet zich de vraag naar de internationale rechtsmacht niet voor. Bij conflicten
zal de lokale rechter bevoegd zijn.

5            Ancianniteit bij beaindigingsconstructies

De beeindigingsconstructie heeft tot gevolg dat de bij het concernonderdeel
doorgebrachte diensttijd eindigt zodra het dienstverband afloopt.58 Dit heeft

uiteraard consequenties voor de opbouw van ancienniteitsrechten. Al eerder

kwam ter sprake (zie hoofdstuk 5, par. 7) dat de wetgever weliswaar een aantal

bepalingen heeft geformuleerd die een waarborg bieden voor situaties waarbij
de werknemer achtereenvolgens bij verschillende werkgevers in dienst is geweest

die redelijkerwijs als elkaars opvolgers kunnen worden beschouwd, doch deze

bepalingen bestrijken slechts een beperkt domein van de arbeidsrelatie.

Ofschoon in de jurisprudentie en, sinds de invoering van de Wet Flexibiliteit
en Zekerheids'' ook in de wet wordt erkend dat onder elkaars opvolgers mede

moet worden verstaan de verschillende maatschappijen die tot een concern

behoren, is de reikwijdte van de uitspraken beperkt tot de in hoofdstuk 5, par.
7 genoemde onderwerpen. Er zijn nog steeds geen voorzieningen getroffen voor
bijvoorbeeld pensioenrechten en ontslagkwesties. Zo wordt bij de vaststelling
van de schadevergoeding of afkoopsom bij de ontbinding van de arbeidsover-
eenkomst geabstraheerd van de voorgaande dienstbetrekkingen. Pas recentelijk
kunnen we in dejurisprudentie een tendens bespeuren waarin onderomstandighe-
den ook rekening wordt gehouden met de elders binnen het concern doorgebrach-
te diensttijd.60 Bovendien is het nog maar de vraag of ook de buitenlandse
concernonderdelen in dit kader als opvolgend werkgevers kunnen worden

aangemerkt. Tussen de oude en de nieuwe werkgever moeten immers zodanige
banden bestaan, dat het door de oude werkgever verkregen inzicht in de
hoedanigheid en de capaciteit van de werknemer aan de nieuwe werkgever kan

58     C. Windbichler, 1989, p. 126.
59     TK 25 263, nr. 3, p. 9.
60 Ktg. Amsterdam, 10 september  1996,  Prg. 1996,4666: waarin de rechter rekening hield  met

de totale duur van de arbeidstijd die de werknemer binnen de Rabo-organisatie had doorgebracht.
Vgl.  Ook: Ktg. Rotterdam, JAR  1994, 86, waarin de rechter het aantal dienstjaren  dat de
werkneemster had opgebouwd v66r een korte onderbreking van haar dienstverband meetelde

bij de later bij weergeefster doorgebrachte dienstjaren.
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worden toegeschreven.610fde banden tussen de verschillendeconcernonderdelen
van een internationaal vertakt concern voldoende sterk zijn om de onderdelen
als opvolgend werkgevers aan te merken, zal uit de omstandigheden moeten
blijken. Vindt de werkgeverswisseling plaats op initiatief en in het belang van
het concern, dan kan het negeren van de samenhang tussen de opvolgend
werkgevers als strijdig met de goede trouw worden aangemerkt.

Een gunstige uitzondering wordt gevormd door het zojuist genoemde art.
7:668a BW. Daar wordt voor de berekening van de 'ketting' nadrukkelijk
aangegeven dat onder opvolgend werkgever in ieder geval wordt verstaan de
onderdelen die behoren tot dezelfde groep zoals gedefinieerd in art. 2:24b BW.
Daarmee wordt ook iedere twijfel omtrent de reikwijdte van dit artikel in relatie
tot internationale concerns weggenomen; de definitie van art. 2:24b BW heeft
niet alleen betrekking op de Nederlandse, maar ook op de buitenlandse
onderdelen van een concern. Dit pleit er wellicht voor om de met betrekking
tot art. 7:668a BW geponeerde opvatting ook te hanteren wanneer het gaat om
de samentelling van het aantal dienstjaren voor de berekening van de opzegtermij-
nen of de geldigheid van een nieuwe proeftijd. Ofschoon het aangaan van een
nieuwe proeftijd weer wei mogelijk is wanneer de nieuwe arbeidsovereenkomst
wezenlijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden vereist dan de oude
arbeidsovereenkomst, kan het aangaan van een nieuwe proeftijd voor functies
binnen hetzelfde concern naar mijn mening ook dan in strijd met de redelijkheid
en billijkheid zijn. Dat is mijns inziens vooral het geval wanneer de nieuwe
arbeidsovereenkomst is aangegaan op initiatief van de oorspronkelijke werkgever
en plaats vindt in het belang van het gehele concern. Zou men deze opvatting
niet onderschrijven dan lopen concernwerknemers die op aandringen van hun
werkgever mobiel zijn, de kans dat de risico's die aan een dergelijke functiewijzi-
ging verbonden zijn, geheel voor rekening van de werknemer komen. Ook moet
ervoor worden gewaakt dat de overplaatsing van een overtollige of niet goed
functionerende werknemer naar een geheel andere functie elders binnen het
concern, een verkapte ontslagmethode inhoudt die er toe leidt dat de werknemer
tijdens zijn proeftijd en zonder dat de voor ontslag geldende bepalingen van
toepassing zijn, wordt ontslagen.

Voorziet het toepasselijke rechtssysteem niet in het behoud resp. de
overgang van elders binnen het concern opgebouwde rechten, dan kunnen
partijen zelf afspraken maken die de gevolgen van de 'breuk' ondervangen.
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de in par. 3.1 en 3.2 van dit hoofdstuk
besproken rechtsfiguren, schuldoverneming en contractsoverneming. De
afspraken omtrent de voortzetting of handhaving van bepaalde, binnen het

61      HR 24 oktober 1986, NJ 1987,293; HR I mei 1987, RvdW 1987, 119; HR 24 oktober 1986,
NJ 1987, 293.
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concern opgebouwde rechten kunnen hun beslag krijgen in een raamovereenk-

omst (zie par. 8 van dit hoofdstuk). Sommige concerns beschikken over een

concernwijde regeling waarbij de binnen het concern opgebouwde ancienniteits-

rechten worden gewaarborgd wanneer de werknemer bij meerdere concernonder-

delen werkzaam is geweest. Vaak wordt een dergelijke regeling in een
(ondernemings)cao opgenomen. De intemationale reikwijdte van een dergelijke
regeling is evenwel twijfelachtig62 (hoofdstuk 3, par. 5.7) Soms wordt het

concern onder omstandigheden als een personele eenheid aangemerkt. Zo laat
men in Frankrijk de samenhang binnen de groep prevaleren door een automati-

sche transmissie van de opgebouwde anciBnniteit toe te staan, steeds wanneer

de werknemer het onderwerp is van een transfer tussen organisaties van dezelfde

economische eenheid.63 In het Verenigd Koninkrijk is een regeling getroffen

voor de gevallen waarbij sprake is van een werknemerstransfer tussen twee

geassocieerde werkgevers.64 I.zeft onder het common law normaliter de opvatting

dat een werkgeverswijziging tot gevolg heeft dat de arbeidsovereenkomst met

de oude werkgever wordt beeindigd en wordt vervangen door een nieuwe

arbeidsovereenkomst met de opvolgend werkgever, bij een transfer tussen twee

geassocieerde werknemers 5 wordt de overeenkomst met de opvolgend werkgever

gewoon voortgezet (ERA 1996, s 217 sub 6).66

6            Regulering van de terugkeer bij beaindigingsconstructies

Is er sprake van een beeindigingsconstructie waarbij de arbeidsovereenkomst

met de werkgever wordt verbroken en waarbij de werknemer vervolgens in dienst

treedt bij een ander concernonderdeel, dan kan er een terugkeergarantie worden

overeengekomen waarin de mogelijkheid tot terugkeer naar de voormalige

62    C. Windbichler, 1988, p. 98.
63      Zieook: Soc. ler juillet 1965, Dr. Soc. 1966, p. 103. Het Cour de Cassation staat toe dat een

arbeidsovereenkomst binnen de groep kan worden overgedragen aan een andere onderneming
van dezelfde groep onder de voorwaarden dat de rechten van de werknemer niet afnemen door

de mutatie. De doctrine heeft deze opvatting onderstreept door de werknemer te beschouwen

als behorend tot de gehele groep waardoor het legitiem is dat de werknemer at zijn voordelen

behoudt; M. Danti-Juan, 1985, p. 838.
64     J. McMullen, Business Transfers & Employee Rights, London: Butterworths, 1987, p. 17.
65      Voor het begrip "associated employer" wordt verwezen naar ERA 1996, s 232 "...any two

employers shall be treated as associated if (a) one is a company of which the other (directly
or indirectly) has control, or (b) both are companies of which a third person (directly or

indirectly) has control". Zie voorts Hair Colour Consultants Ltd. v. Mena [ 1984] /CR 671, [1984]
/RLR 386, EAT.

66        "If an employee of an employer is taken into the employment of another employer who, at the
time when the employee enters the second employer's employment. is an associated employer

of the first employer (a) the employee's period of employment at that time counts as a period

of employment with the second employer. and (b) the change of employer does not break the

continuity of the period of employment"
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werkgever wordt vastgelegd (zie par. 7). Is er geen terugkeergarantie overeeng-
ekomen dan kan de werknemer geen recht doen gelden op een wedertewerkstel-
ling bij zijn voormalige werkgever.67 De gekozen mobiliteitsconstructie leidt
immers tot de verbreking van het dienstverband met de oude werkgever.

7            De terugkeergarantie

In de meeste gevallen zal een terugkeergarantie in een overkoepelende
raamovereenkomst zijn opgenomen. Normaliter zal de terugkeergarantie de
repatriering van de werknemer en zijn gezin regelen. Daarnaast zal de
terugkeergarantie ook afspraken omtrent de herplaatsing van de werknemer na
beeindiging van zijn werkzaamheden in het buitenland bevatten.

De functie van een terugkeergarantie is evident. Door middel van een
terugkeergarantie probeert de werkgever het werken in het buitenland aantrekke-
lijker te maken.68 Weinig werknemers zullen bereid zijn om het risico van het
'buitenlandse avontuur' geheel voor eigen rekening te nemen. Bovendien geldt
voor de meeste werknemers dat hun loopbaanperspectief 66n van de belangrijkste
drijfveren vormt om zich aan een uitzending te onderwerpen. Men verwacht
niet alleen dAt men bij terugkeer herplaatst wordt, men verwacht bovendien dat
het om een betere of hogere functie gaat. Daarnaast vormt de terugkeergarantie
een middel voor de werkgever om een goede en gewaardeerde werknemer op
termijn weer binnen zijn eigen organisatie te werk te stellen.

Het overeenkomen van een terugkeergarantie in het kader van een
beeindigingsconstructie houdt overigens geen voorwaardelijk ontslag in dat zich
pas effectueert op het moment dat blijkt dat de in de raamovereenkomst
toegezegde herplaatsing bij de oorspronkelijke werkgever na afloop van de
uitzending niet mogelijk is. Het dienstverband met de oorspronkelijke werkgever
is immers al geeindigd bij aanvang van de uitzending. Dat is namelijk het moment
waarop de werknemer zijn dienstverband met zijn voormalige werkgever
verbreekt om aansluitend in dienst te treden bij het buitenlandse concernonder-
deel. Dat de werknemer afspraken maakt met zijn voormalig werkgever om te
zijner tijd weer bij hem te werk te worden gesteld verandert daaraan niets. Het
is daarom van belang dat de strekking, de inhoud en de gevolgen van de
beeindigingsconstructie (n.1. ontslag met wederzijds goedvinden) voldoende
duidelijk worden gemaakt. Blijkt dat de werknerner niet goed op de hoogte is
geweest van de gevolgen van deze beeindigingsconstructie, dan is de beeindi-

67     Danti-Juan, 1985, p. 839.
68    Gaudu, 1991, p. 910,
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gingsconstructie niet rechtsgeldig tot stand gekomen met als gevolg dat de
69

arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever is blijven voortbestaan.

Ofschoon terugkeergaranties ook worden gegeven bij buitenlandse detacheringen

en in geval van opschortingsconstructies zijn ze in dergelijke gevallen minder

zinvol. In beide gevallen wordt de arbeidsovereenkomst met de uitzendende

werkgever tijdens de uitzending gecontinueerd. Uit de aard van uitzendvorm

vloeit dan automatisch voort dat de werknemer naar zijn oorspronkelijke
werkgever terugkeert om zijn voormalige of een andere passende functie te

bekleden.70 Het overeenkomen van een terugkeergarantie heeft in die gevallen

alleen toegevoegde waarde wanneer er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt
71

omtrent de wijze waarop, of de condities waaronder de terugkeer plaatsvindt.
Ook de door de werknemer te vervullen functie na terugkeer kan onderwerp

van de overeenkomst zijn72

7.1 Resultaats- of inspanningsverbintenis?

Of de terugkeergarantie inderdaad een arbeidsgarantie73 na de rentree van de

werknemer inhoudt is afhankelijk van de gemaakte afspraken. Voor het
overeenkomen van een terugkeergarantie is evenwel vereist dat partijen in ieder

geval de intentie hebben om de werknemer na atloop te herplaatsen. Anders

is het overeenkomen van een terugkeergarantie zinloos74 en wekt alleen verkeerde

verwachtingen.

Terugkeergaranties kunnen het karakter van een resultaats- of een inspanningsver-
bintenis hebben.

Kan de terugkeergarantie als een resultaatsverbintenis worden gekwalifi-

ceerd, dan geeft de werkgever de werknemer de verzekering dat hij de werknemer

na beeindiging van zijn werkzaamheden bij het buitenlandse concemonderdeel

een functie zal aanbieden. De garantie heeft dan tevens het karakter van een

voorovereenkomst, waarin partijen overeenkomen om te zijner tijd opnieuw

een arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan. Hebben de afspraken omtrent

de terugkeer het karakter van een inspanningsverbintenis, dan zegt de wederpartij
van de werknemer slechts toe zijn uiterste best te doen om de werknemer na

69 Ktg. Nijmegen, 28 mei 1982 en 12 november 1982, Prg. 1983,1946.
70    C. Windbichler, 1990, p. 13.
71     Gaudu, 1991, p. 910.
72     C. Windbichler, p. 13
73      Vgl. Het Franse art. L. 122-14-8 Code de Travail

74     V. Oberklus, 1991, p. 8.
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afloop van zijn tewerkstelling in het buitenland te herplaatsen. Of men te maken
heeft meteen inspannings- ofeen resultaatsverbintenis zal afhangen van hetgeen
partijen met elkaar zijn overeengekomen.

Het onderscheid tussen een inspannings- en een resultaatsverbintenis zal
vooral een rol spelen wanneer blijkt dat het concernonderdeel dat de garantie
heeft afgegeven niet in staat blijkt om de werknemer na terugkeer een geschikte
functie aan te bieden. De aard van de toezegging kan dan een rol spelen bij de
bepaling van de hoogte van een eventueel toe te kennen schadevergoeding (art.
6:74 BW). Heeft de terugkeergarantie het karakter van een inspanningsverbinte-
nis, dan is de werkgever alleen schadeplichtig wanneer hij kan aantonen dat
hij zich voldoende75 heeft ingespannen om de werknemer te herplaatsen. Heeft
de werkgever alles gedaan wat in zijn vermogen ligt om de werknemer te
herplaatsen, dan is de werkgever zijn afspraak nagekomen. Ook wanneer deze
inspanningen uiteindelijk niet tot herplaatsing van de bewuste werknemer hebben
geleid.

Heeft de terugkeergarantie daarentegen het karakter van een resultaatsver-
bintenis dan heeft het concernonderdeel dat de garantie heeft afgegeven de plicht
de werknemer te herplaatsen. Dat degene die de garantie heeft afgegeven alles
in het werk heeft gesteld om de werknemer te herplaatsen is, wanneer hij daarin
niet slaagt, onvoldoende om de werkgever te vrijwaren van zijn tewerkstellings-
plicht. Reorganisaties, fusies, economische tegenslag en andere bedrijfseconomi-
sche factoren worden geacht in de risicosfeer van de werkgever te liggen en
vormen waarschijnlijk onvoldoende grond om de (beoogde) werkgever vrij te
pleiten en hem te ontheffen van de overeengekomen garantie.

7.2 Inhoud en reikwijdte van de terugkeergarantie

De reikwijdte van de terugkeergarantie kan betrekking hebben op de oorspronk-
elijke uitzendende werkgever, maar ook -wanneer de uitzending in concernver-
band plaatsvindt- op 66n of meer andere concernonderdelen. Soms zelfs
wereldwijd. Wordt bij terugkeer een arbeidsplaats aangeboden bij een ander
dan het oorspronkelijke concernonderdeel, dan zal de werknemer deze functie
doorgaans dienen te accepteren. Dat is in ieder geval zo, wanneer de terugkeerga-
rantie naast een herplaatsing bij de voormalige uitzendende werkgever tevens
in een herplaatsing bij de andere concernonderdelen voorziet. Maar ook wanneer
de mogelijkheid van plaatsing elders binnen het concern niet nadrukkelijk is
overeengekomen, kan de herplaatsingsmogelijkheidbij een anderconcernonder-

75     Rb. Rotterdam, 31 maart 1992, JAR 1992,48.
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deel toch een rol spelen. In dat geval kan een eventuele herplaatsingsmogelijkheid

bij een ander concernonderdeel van belang zijn met het oog op de beoordeling
van het ontslag van de werknemer en de daaruit voortvloeiende consequenties.
De werknemer die een geschikte functie bij een ander dan zijn voormalig
concernonderdeel afslaat, loopt bijvoorbeeld het risico om in het kader van de

WW als verwijtbaar werkloos te worden aangemerkt wegens het weigeren van

passende arbeid (vgl. 24 lid  1 sub b WW).
Soms kan de herplaatsing een hernieuwde buitenlandplaatsing inhouden,

bijvoorbeeld wanneer het concernonderdeel over een buitenlands filiaal of
kantoor beschikt, of wanneer de terugkeergarantie ook voorziet in de mogelijk-

heid tot herplaatsing bij andere concernonderdelen. Een internationale
herplaatsing hoeft niet noodzakelijkerwijs uit de terugkeergarantie voort te

vloeien, maar kan ook het gevolg zijn van een in de arbeidsovereenkomst c.q.
raamovereenkomst opgenomen mobiliteitsclausule.

Op het eerste gezicht lijkt het er op alsof de uitbreiding van het recht op

herplaatsing naar andere concernonderdelen, naast het recht op herplaatsing

bij de voormalige werkgever, meer waarborgen op arbeid en daarmee een grotere
kans op herplaatsing schept. De waarde van een dergelijke clausule is in

praktisch en juridisch opzicht echter nihil. Een concern vormt in juridische zin
immers geen eenheid, maar bestaat slechts uit een conglomeraat van juridisch
zelfstandige ondernemingen. Wordt een dergelijke toezegging gedaan door de

voormalig werkgever, zijnde een van de betrokken concernonderdelen, dan
belooft deze werkgever waarschijnlijk meer dan hij juridisch waar kan maken.

Per slot van rekening heeft de werkgever, ondanks het feit dat hij deel uitmaakt
van een concern, geen zeggenschap over of invloed op haar zustermaatschappij-
en. Daardoor is hij niet in staat om druk uit te oefenen op de andere concernon-

derdelen om de terugkerende werknemer een passende baan aan te bieden,
wanneer blijkt dat de voormalig werkgever zelf geen mogelijkheid ziet de
werknemer te herplaatsen. Dit zou wellicht anders kunnen zijn wanneer de

moedermaatschappij garant staat voor herplaatsing of wanneer de voormalige
werkgever zel f een moedermaatschappij is. Dan kan de moeder gebruik maken

van haar dominerende invloed om een herplaatsing elders binnen het concern
af te dwingen. In Frankrijk bijvoorbeeld treffen we een wettelijke regeling aan

die betrekking heeft op de terugkeer van de werknemer in geval van internatio-
nale intra-concernmobiliteit aan. Art. L 122-14-8 Code du Travail76 voorziet
in een recht op terugkeer naar een gelijkwaardige functie bij de moedermaat-

schappij of een ander concernonderdeel zodra de buitenlandse detachering is
getindigd door het aflopen van een bepaalde termijn of door een besluit daartoe

76     Zie voor een bespreking van dit artikel voorts F. Gaudu, 1991, p 906-915.
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van hetzij de oorspronkelijke, hetzij de ontvangende organisatie.77 Is de
moedermaatschappij niet in staat de werknemer te herplaatsen, dan volgt een
ontslag op economische gronden.1 Buiten de hier genoemde situatie die zich
in het bijzonder op de uitzending naar het buitenland richt, wordt de positie van
de werknemer na afloop van een detachering afhankelijk gesteld van de afspraken
die werkgever en werknemer daartoe hebben gemaakt, met andere woorden voor
detacheringen die niet grensoverschrijdend zijn, kent Frankrijk ook geen op de
concernmobiliteit gerichte bepalingen

De uitbreiding van de terugkeergarantie tot andere concernonderdelen is in
principe alleen mogelijk bij een beeindigingsconstructie. Bij deze constructie
bestaat immer geen arbeidsovereenkomst meer tussen de voormalige werkgever
en de werknemer. Dit in tegenstelling tot de situatie waarbij het al dan niet
opgeschorte dienstverband tijdens de buitenlandplaatsing is voortgezet. Bij deze
laatste mobiliteitsconstructie blijft de juridische band tussen werknemer en de
Nederlandse, uitzendende werkgever ook tijdens de uitzending voorbestaan.
Dit betekent niet alleen dat de terugkeer als vanzelfsprekend voortvloeit uit
hoofde van het gecontinueerde dienstverband, maar ook dat de terugkeer plaats
vindt naar de wederpartij bij de arbeidsovereenkomst, te weten de werkgever
met wie de werknemer een dienstverband heeft. Mocht men de werknemer om
welke reden dan ook na afloop van de buitenlandplaatsing bij een ander
concernonderdeel onder willen brengen, dan vereist dit de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst metdeoorspronkelijke werkgever, alvorens de werknemer
bij een ander concernonderdeel in dienst kan treden. Toch kan het concernlid-
maatschap van de werkgever ook  bij deze situaties een rol spelen wanneer blijkt
dat de uitzendende werkgever niet in staat zal zijn om de teruggekeerde
werknemer binnen zijn eigen organisatie te herplaatsen.'4 Vaak kan pas tot
beeindiging van de arbeidsovereenkomst worden overgegaan wanneer blijkt
dat de werknemer ook niet elders binnen het concern kan worden ingezet.

80

Het staat werkgever en werknemer uiteraard vrij om allerlei voorwaarden in
de terugkeergarantie op te nemen. Zo kan de terugkeer bijvoorbeeld gekoppeld
worden aan de (on)mogelijkheid van de werkgever om de werknemer te zijner
tijd te herplaatsen. Dan wordt de terugkeer afhankelijk gesteld van eventuele

77 Dit veronderstelt dat de werknemereen arbeidsovereenkomst met het buitenlandse concernonder-
deel heeft afgesloten.

78       C. Pizzio-Delaporte,  1994, p. 917: Droit de /'enip/ni, J Ptilissier (red.), 1997, nr. 768.
79    Rb. Rotterdam, 31 Inaart 1992, JAR 1992,48 (Meneba).
80 Ktg. Utrecht, 31 juli 1997, JAR, 1997,194. Vgl. Nat. Ombudsman, 1 februari 1995, JAR 1995,

63; Rb. Amsterdam, 8 oktober 1997, JAR 1997,228; Ktg. Amsterdam, 29 December 1993,
JAR 1994,28; Rb. Amsterdam, 26 juni 1996, JAR 1996, 148.
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vacatures bij de voormalige werkgever op het moment dat de terugkeer wordt

geeffectueerd. Kan de werkgever aantonen dat er geen vacature voor de

teruggekeerde werknemer bestaat, dan eindigt daarmee het recht op herplaatsing.
Maar het is natuurlijk ook denkbaar om van de vordering tot nakoming van
de afgegeven garantie af te zien wanneer zich bepaalde omstandigheden voordoen
waardoor niet langer van de werkgever kan worden verwacht dat hij de
overeenkomst naleeft. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie

waarbij de werknemer in het buitenland aanleiding heeft gegeven voor een
ontslag op staande voet.

Het mag duidelijk zijn dat het voor de rechtspositie van de werknemer van

groot belang is dat partijen duidelijke afspraken maken omtrent de inhoud en
de reikwijdte van de terugkeergarantie. 81

7.3 Het niet-nakomen van de terugkeergarantie

Het carritreperspectief op langere termijn vormt naasteen hogere levensstandaard

en meer loon, de professionele uitdaging van de baan, het 'avontuur' in het
buitenland, en de (negatieve) houding ten aanzien van de binnenlandse situatie,
66n van de belangrijkste redenen voor werknemers om zich aan een uitzending
te onderwerpen.82 Uitgezonden werknemers verwachten doorgaans niet alleen
dat ze na hun terugkeer weer een functie krijgen aangeboden, ze verwachten
bovendien dat deze functie van een hoger niveau is dan de functie die zij hadden

voor hun vertrek naar het buitenland. Edn van de grootste desillusies voor de
terugkerende werknemer is dan ook te moeten ontdekken dat hij bij terugkeer

tijdelijk wordt "geparkeerd" of dat er helemaal geen (passende) functie meer

is: toegezegde of vergelijkbare functies zijn bezet of zijn als gevolg van allerlei

organisatorische ontwikkelingen inmiddels vervallen. Dit betekent dat een in
het kader van de beeindigingsconstructie overeengekomen terugkeergarantie
niet kan worden nageleefd. Zelfs wanneer het dienstverband tijdens de uitzending
is voortgezet zoals bij de detacherings- en opschortingsconstructie, gaat de
ontslagbescherming niet zover dat de werkgever gedwongen kan worden om
een arbeidsplaats voor de werknemer te creeren. Ontbreekt er inderdaad een

geschikte baan dan volgt onts]ag
De reden waarom de werkgever niet in staat is gebleken een (geschikte)

arbeidsplaats aan te bieden, kan een rol spelen bij een eventueel te vorderen

schadevergoeding alsmede de hoogte daarvan wegens wanprestatie en/of ontslag.
De situatie waarin het gebrek aan arbeid een gevolg van bedrijfsmatige

81      Vgl. Ktg. Amsterdam, 10 oktober 1996, JAR, 1996,224.
82 E.J.A. Levolger, 1995, p. 33-34.
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ontwikkelingen is, onderscheidt zich bijvoorbeeld van een situatie waarbij het
gebrek aan arbeid direct is tel'ug te voeren op een tekortschietende personeels-

planning die de Nederlandse, uitzendende werkgever kan worden verweten.
Deze situatie doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de werkgever zich onvoldoen-
de heeft voorbereid op de verplichtingen die uit de terugkeergarantie of de
voortgezette (opgeschorte) arbeidsovereenkomst voortvloeien, hetgeen in de
praktijk nogal eens schijnt voor te komen. Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat
deze laatste nalatigheid de werkgever zwaarder wordt aangerekend dan de eerder

genoemde economische regressie van zijn bedrijf. Daarbij doet zich de vraag
voor of de door de werknemer te claimen schadevergoeding op het totale salaris
(incl. expat- of buitenlandpremie) of op het schaduwsalarist!3 moet worden
gebaseerd.54 Zo zullen vergoedingen voor gemaakte kosten niet, maar bepaalde
toeslagen of buitenlandpremies weer wel voor vergoeding in aanmerking kunnen
komen. Het lijkt tenslotte redelijk de uitzending en het risico dat de werknemer
loopt door zich aan een dergelijke uitzending te onderwerpen mee te nemen
bij het bepalen van de hoogre van de schadevergoeding85, ook al zal de uitzending
niet alleen het belang van de werkgever maar ook in het belang van de werknemer
zijn.

Het schaduwsalaris vormt niet alleen de basis voor de vaststelling van het
buitenlandse inkomen, maar geeft tegelijkertijd een indicatie voor de positie
in salarisklasse en het daarbij passende functieniveau bij terugkeer. Hantering
van het aangepaste salaris bij de berekening van de hoogte van de schadevergoe-
ding lijkt voor de hand te liggen bij mobiliteitsconstructies waarbij de band met
de uitzendende werkgever is aangehouden. In die gevallen is de arbeidsovereenk-
omst tijdens de uitzending voortgezet. De onmogelijkheid van de werkgever
om de werknemer te werk te stellen is in die situatie geent op de arbeidsovereenk-
omst. Dit impliceert dat een eventuele schadevergoeding bij de beeindiging
gebaseerd dient te worden op art.7:685 BW.

Gaat het om de terugkeergarantie in het kader van een beeindigingsconstruc-
tie dan is het laatstgenoten salaris wellicht een minder goede maatstaf bij de
berekening van een eventuele schadevergoeding. Door de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst is het salarisniveau dat de werknemer bij de uitzendende
werkgever had, blijven steken op het niveau dat hij  had ten tijde van zijn ontslag.
Het is twijfelachtig of eventuele inkomensverbeteringen die tot stand zijn
gekomen tijdens de uitzending bij de berekening van de schadevergoeding
verrekend dienen te worden. Het aanhouden van een schaduwsalaris en de

83 Het schaduwsalaris is het fictieve Nederlandse salaris dat wordt aangehouden alsof er geen
uitzending is geweest. Het aanpassingsmechanisme van het schaduwsalaris verloopt op dezelfde
wijze als de herziening van het salaris van in Nederland werkzame werknemers.

84    F. Gaudu, 1991, p. 9!5.
85          F.  Gaudu,  1 9 9 1,  p.  9 1 5.
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voortzetting van een aantal verplichtingen in het land van waaruit de werknemer
werd uitgezonden suggereert echter dat men kennelijk de bedoeling heeft om
de werknemer op termijn weer bij de voormalige werkgever te werk te stellen.

In dat geval is het niet onaannemelijk dat tussentijdse loopbaanstijgingen ook
tot een hogere functie bij de wederindiensttreding zouden hebben geleid. Dit
kan een rol spelen bij de beoordeling van de hoogte van de schadevergoeding.
Naast de redenen voor het niet-nakomen van de herplaatsingsverplichting en
de hoogte van het (gederfde) salaris, kunnen ook andere factoren van invloed

zijn op de hoogte van de schadevergoeding, zoals de duur van de uitzending,
de lengte van het dienstverband, enzovoort.

Het recht van de werknemer om te worden herplaatst zal in hoofdzaak afhangen
van hetgeen partijen zijn overeengekomen. Daarbij spelen redelijkheid en
billijkheid (art. 6:2 BW) en - in het geval van een gecontinueerde arbeids-
overeenkomst- goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW een rol. Keert de
werknemer als gevolg van de betindiging van de uitzending door de buitenlandse

werkgever eerder of later terug dan de overeengekomen termijn, dan zal het van
de omstandigheden afhangen of de oorspronkelijke werkgever verplicht is de
werknemer te herplaatsen. Zijn er in het geheel geen afspraken gemaakt omtrent
het tijdstip waarop de werknemer terugkeert, dan lijkt de ontijdige terugkeer
van de werknemer en de daaruit voortvloeiende gevolgen in de risicosfeer van
de uitzendende werkgever te liggen. Mocht de voortijdige beeindiging van de

uitzending echter het gevolg zijn van laakbaar gedrag of een verwijtbaar handelen

van de werknemer, bijvoorbeeld het plegen van diefstal of fraude, dan is het
niet ondenkbaar dat een onverkort beroep door de werknemer op de rechten

die voortvloeien uit de terugkeergarantie als strijdig met goede trouw kan worden

aangemerkt. Is er sprake van overmacht -er breekt bijvoorbeeld een oorlog of
een epidemie uit of er heeft een natuurramp plaatsgevonden- dan zal er niet
zozeer sprake zijn van een beeindiging, maar van een opschorting.

Veel bedrijven komen overigens met hun werknemers overeen dat geen

beroep op de terugkeergarantie kan worden gedaan wanneer de beeindiging van
het buitenlandse dienstverband het gevolg is van zodanige daden, eigenschappen

of gedragingen aan werknemerszijde dat deze naar Nederlands recht een ontslag

op staande voet zouden rechtvaardigen. Een dergelijke clausule vormt dan een
ontbindende voorwaarde conform artikel 6.22 BW. Bij de beeindigingsconstructie
bestaat immers geen arbeidsovereenkomst meer tussen de oorspronkelijke,
uitzendende werkgever en de werknemer. Afspraken omtrent de terugkeer bij
de oorspronkelijke werkgever zullen weliswaar gestalte krijgen in een
zelfstandige overeenkomst of deel uitmaken van een overkoepelende raamover-

eenkomst, doch deze overeenkomsten hebben normaliter niet het karakter van
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een arbeidsovereenkomst zodat de bepalingen met betrekking tot een ontslag
op staande voet (art 7:678 BW) hier niet van toepassing zijn. Anders is het
wanneer er sprake is van een detacheringsconstructie waarbij de arbeidsovereenk-
omst wordt gecontinueerd. Dan kunnen de daden, eigenschappen en gedragingen
van de werknemer wel leiden tot een ontslag op staande voet of een ontbinding
wegens gewichtige redenen ex art. 7:678 en art. 7:685 BW, vooropgesteld dat
Nederlands recht van toepassing is. Dit hoeft niet expliciet in een terugkeerclau-
sule te worden opgenomen omdat de beeindiging van het dienstverband een
wedertewerkstelling onmogelijk maakt.

Problematischer wordt het wanneer er sprake is van een opschortingscon-
structie waarbij het dienstverband met de uitzendende werkgever wordt
gecontinueerd en tegelijkertijd een arbeidsovereenkomst in het buitenland wordt
aangegaan voor de duur van de uitzending. Dan doet zich de vraag voor of
daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer in het buitenland tevens

de beeindiging van het Nederlandse opgeschorte dienstverband wegens dringende
reden (art. 7:678 BW) kunnen rechtvaardigen. Uit een oude uitspraak van de
Hoge Raad86 valt af te leiden dat het niet nodig is dat de handelingen in
dienstverband geschieden, maar het is wel noodzakelijk dat er van een
dienstverband sprake is. Met andere woorden, ook wanneer de werknemer niet
feitelijk voor de werkgever werkzaam is, kan er sprake zijn van zodanige daden,

eigenschappen en gedragingen dat een ontslag op staande voet gerechtvaardig
is.R7 Bij uitzendingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie dat de
werknemer in het buitenland op staande voet wordt ontslagen of anderszins een
onhoudbare situatie creeert. Gronden die naar buitenlandse recht een ontslag
op staande voet rechtvaardigen hoeven echter niet tevens een dringende reden
naar Nederlands recht op te leveren. Zo kan het nuttigen van alcohol in Arabische
landen onder vigeur van het lokale recht voldoende aanleiding vormen de
werknemer onmiddellijk de deur te wijzen. Naar Nederlands recht levert het
drinken van alcohol over het algemeen pas een dringende reden op wanneer
er sprake is van dronkenschap of liederlijk gedrag (art. 7:678 lid 2 sub c BW).
Desalniettemin kan het niet-naleven van de lokale regels indirect aanleiding
geven om ook de Nederlandse arbeidsovereenkomst op staande voet te
baindigen. Dit zal het geval zijn wanneer de handelingen en gedragingen van
de werknemer en de eventuele gevolgen daarvan, ook naar Nederlands recht
kunnen worden aangemerkt als zodanige daden, eigenschappen en gedragingen,
dat van de Nederlandse werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de

dienstbetrekking te laten voortduren (art. 6.678 lid  1 BW). Men dient zich echter
te realiseren dat een ontslag op staande voet onverwijld aan de werknemer moet

86     HR 10 december 1915, NJ 1916,246 W. 9953.
87     Zie ook: HR 15 februari 1980, NJ 1980, 328.
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worden medegedeeld. Aan dit onverwijldheidsvereiste is moeilijk te voldoen
wanneer de werknemerbij een buitenlandse onderneming of een in het buitenland
gevestigd concernonderdeel werkzaam is. Bij het vaststellen van de feiten, de
waardering van die feiten, en de besluitvorming kunnen verschillende concemni-
veaus betrokken zijn. Ook het gegeven dat het hier gaat om een grensoverschrij-
dend situatie en de daarmee samenhangende communicatieproblemen zullen
de afwikkeling van een dergelijke zaak niet bespoedigen. Ofschoon de rechter
bereid is om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden die met een
concern samenhangenK8 is het in dit soort situaties wellicht wijzer om gebruik
te maken van de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens

gewichtige redenen (art. 7:685 BW). Onder de gronden die kunnen leiden tot
ontbinding vallen tenslotte ook omstandigheden die een dringende reden kunnen
opleveren.

7.4 Schadevergoeding wegens het niet-nakomen van de terugkeerga-
rantie

Blijkt dat de uitzendende werkgever niet in staat is om de werknemer na zijn
terugkeer te herplaatsen omdat hij geen (passende) arbeid voorhanden heeft,
dan leidt dat bij mobiliteitsconstructies waarbij de arbeidsovereenkomst tijdens
de tewerkstelling in het buitenland is voortgezet tot een beeindiging van het
dienstverband. Betreft het de niet-nakoming van een herplaatsingverplichting
in het kader van een beeindigingsconstructie, dan is sprake van wanprestatie
(art. 6:74) en kan de werknemer een schadevergoeding vorderen.

Al eerder kwam ter sprake dat het recht op de (weder)tewerkstelling bij
een gecontinueerd dienstverband -al dan niet in de vorm van een opschortings-
constructie- niet zozeer voortvloeit uit een eventueel overeengekomen
terugkeergarantie maar uit de arbeidsovereenkomst met de uitzendende werkgever
zelf. De onmogelijkheid de werknemer te herplaatsen, ofschoon deze herplaatsing
wet is toegezegd, kan leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst
op grond van wanprestatie (art. 7:686 BW), dan wel op grond van gewichtige
redenen (art. 7:685 BW). De nalatige houding van de werkgever zal in de meeste

gevallen verdisconteerd worden in de vergoeding bij de ontbindingsprocedure
(art. 7:685 lid 8 BW). Wordt de werknemer bij terugkeer wel arbeid aangeboden,
maar kan deze niet als "passend" worden aangemerkt, dan staat wellicht nog
een vordering wegens strijd met goed werkgeverschap open (artikel 7:611 BW).
Ofschoon dit laatste artikel de mogelijkheid opent om het gedrag van de

88         Zie HR 15 februari  1980, NJ 1980, 328 (GTM) en Ktg. Rotter(lam 5 juli 1994, JAR 1994/220
(ABN-AMRO).
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werkgever inzake het herplaatsingsbeleid en de eventueel bij de werknemer
gewekte toekomstverwachtingen aan de redelijkheid en billijkheid te toetsen,
zal daar in de praktijk vrijwel nooit gebruik van worden gemaakt. Geen enkele
werknemer zal er snel toe over gaan om tijdens zijn arbeidsovereenkomst een
procedure tegen zijn eigen werkgever aan te spannen.

7.5   De herplaatsing

De reikwijdte van de afspraken rond de terugkeer is alleen door middel van

interpretatie te achterhalen. De aard en de duur van de uitzending, de mate van
specialisatie van de werknemer, de reden die aan de uitzending ten grondslag
heeft gelegen, het gebruik binnen het concern, enzovoort, kunnen daarbij een
rol spelen. Zijn er geen bijzondere toezeggingen gedaan en gelden er geen

bijzondere omstandigheden, dan mag de werknemer er in ieder geval van uit
gaan dat hij na terugkeer te werk wordt gesteld in een functie die gelijkwaardig
is aan die welke hij bekleedde v66r de uitzending.*' Een werkgever moet tenslotte

goede redenen hebben om een werknemer op een lager niveau te plaatsen. Maar
er zijn ook voldoende argumenten om aan te nemen dat de werknemer recht

heeft op een herplaatsing in een functie die overeenstemt met het niveau dat

hij in het buitenland heeft bereikt. In de meeste gevallen heeft de buitenlandplaat-
sing een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de medewerker geleverd.
Dit komt doorgaans tot uiting in een verhoging van het (schaduw)salaris. Al
eerder werd opgemerkt dat het (schaduw)salaris dan kan dienen als maatstaf
voorhet functieniveau dat de werknemer op het moment van terugkeer heeft
bereikt. Bij mobiliteitsconstructies waarbij het dienstverband gedurende de
uitzending wordt gecontinueerd lijkt een herplaatsing op het niveau van het

laatstgenoten (schaduw)salaris voor de hand te liggen. Bij een terugkeergarantie
die in het kader van een beeindigingsconstructie is overeengekomen, is dit niet
altijd vanzelfsprekend; de werknemer heeft het dienstverband met zijn voormalig
werknemer immers verbroken. In die situatie gaat het niet om een her- of
overplaatsing maar strikt genomen om een hernieuwde indiensttreding. Het is
dan beter om het functieniveau na terugkeer nadrukkelijk te bespreken. Zo wordt
in de meeste terugkeerclausules uitgegaan van een functie die in overeenstem-

ming is met de kennis en bekwaamheden van de werknemer en die voldoet aan
het inmiddels opgebouwde verantwoordelijkheidsniveau, het inkomen, ervaring
en de prestaties. Maar ook wanneer er onverhoopt geen afspraken omtrent het
niveau van de functie zijn gemaakt, dan kunnen de redelijkheid en de billijkheid

89      Vgl.: Hof 's Hertogenbosch, 21 oktober 1991, NJ 1992,146.
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die partijen jegens elkaar in acht dienen te nemen er toe leiden dat een functie
van gelijkwaardig niveau wordt aangeboden.

8           De raamovereenkomst

Afspraken die werkgever en werknemer met elkaar maken ter overbrugging van
een uitzendperiode kunnen in een zogenaamde raamovereenkomst worden
vastgelegd. Meestal wordt een dergelijke raamovereenkomst afgesloten in het
kader van een beeindigingsconstructie. Door een raamovereenkomst met de
uitzendende organisatie c.q. (ex)-werkgever af te sluiten wordt voorkomen dat
de werknemer volledig afhankelijk is van de regels zoals die bij lokale vestiging
gelden.w In de raamovereenkomst worden een aantal zaken geregeld die ongeacht
de plaats waar de werknemer werkzaam is, niet veranderen." Men treft deze
constructie dan ook vaak aan bij grote multinationals met vestigingen over de
gehele wereld; de raamovereenkomst wordt dan afgesloten met de moedermaat-

schappij ofeen afzonderlijke daartoe opgericht maatschappij, waarin de interna-
tionaal inzetbare werknemers zijn ondergebracht.

92

Een bekend voorbeeld van een aspect dat in de raamovereenkomst wordt
geregeld is de pensioenopbouw." Maar ook andere zaken komen voor regulering
in de raamovereenkomst in aanmerking: het aanvangstijdstip van de uitzending
(en zo nodig tijdstip beeindiging van het huidige dienstverband met wederzijds

goedvinden), het recht van de oorspronkelijke werkgever om de werknemer terug
te roepen, alsmede het tijdstip waarop, het schaduwsalaris en de periodieke
herziening daarvan, continuering van sociale verzekeringen, eventuele
kostenvergoedingen en deelbetalingen in het'thuisland', hetconcurrentiebeding,
regelingen ten aanzien van industriele eigendom, het toepasselijke recht en de
bevoegde rechter,  en -heel belangrijk- de terugkeergarantie en de aard of het
type functie waar naar de werknemer eventueel terug kan keren.94 Meestal wordt
niet alleen de voormalige, maar ook de lokale werkgever bij de raamovereen-
komst betrokken zodat er in het merendeel van de gevallen sprake zal zijn van
een drie-partijenovereenkomst.

90         \loorbedd clausule: " De voonvaarden en condities waarcinder  UW  uitzending  plaarsvindt zijn
opgenomen in bijlage A 5 raamovereenkomst)"

91     C. Windbichler, 1988, p. 97.
92        0. Kikkert, Uitzending naar het buitenland, Een methodische voorbereiding, MTA afl.  1 1,

1.7.6.1.-107; A.M.C.C. Tubbing, 1994, p.413.
93     O. Kikkert, p. 106: A.M.C.C Tubbing, 1994, p.413
94      O. Kikkert, p. 106-107, A.M.C.C. Tubbing, 1994, p.413: C. Windbichler, 1989, p. 99 en 1988,

P. 97.
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"Raamovereenkomst" is een vaag begrip. Zo wordt deze term ook wel
gebruikt voor voorbereidende of voorlopige overeenkomsten.95 Bij internationale

uitzendingen wordt met het begrip raamovereenkomst vooral geduid op het
overkoepelende karakter van de overeenkomst. De raamovereenkomst is in

beginsel geen arbeidsovereenkomst. Dit blijkt niet alleen uit de aard van de

onderwerpen die voorregulering in een raamovereenkomst in aanmerking komen,
maar ook uit het gegeven dat raamovereenkomsten doorgaans in het kader van

een betindigingsconstructie worden afgesloten. De raamovereenkomst heeft

dan enkel tot doel om (aanvullende) afspraken te maken die de uitvoering van
de gekozen constructie ondersteunen. Dit betekent dat de artikelen 3 en 4 van
het EVO-verdrag op de overeenkomst van toepassing zijn. Toch kan ook de
raamovereenkomst soms als een arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd.
Dit is het geval wanneer de overeenkomst voldoet aan de wettelijke criteria die
het toepasselijke rechtssysteem daaraan stelt. De kans dat de raamovereenkomst
als een arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt wordt groter naarmate er meer
en meer gedetailleerde afspraken met betrekking tot arbeidsvoorwaarden zijn

opgenomen. De raamovereenkomst kan dan worden beschouwd als een
arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, waarbij de hoofdverplich-
tingen (het verrichten van arbeid, het betalen van loon en het aanbieden van

arbeid) zijn uitgesteld tot het moment van terugkeer. De raamovereenkomst wordt
in ieder geval als een onderdeel van de arbeidsovereenkomst beschouwd wanneer

de arbeidsovereenkomst naar de inhoud van de raamovereenkomst verwijst of
deze op de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaart. Dit zal vooral het
geval zijn wanneer de raamovereenkomst is opgesteld ter regulering van een

detacherings- of opschortingsconstructie. Maakt de raamovereenkomst deel uit
van de arbeidsovereenkomst, dan is een in de arbeidsovereenkomst gemaakte
rechtskeuze tevens van toepassing op de raamovereenkomst.

Niettemin blijft de status van een dergelijke overeenkomst vaak onduidelijk.
Dit komt met name door de inmenging van de derde-werkgever die vaak wel
bij de regulering van de mobiliteitsconstructie wordt betrokken, doch doorgaans
niet de intentie heeft om deelgenoot te worden van de tussen de werknemer en

werkgeverbestaande arbeidsovereenkomst. Gelet op de vaak onbestemde status

van de raamovereenkomst, is het van groot belang dat partijen de verschillende
overeenkomsten zodanig op elkaar afstemmen dat misverstanden kunnen worden
vermeden. Mocht dan der partijen van mening zijn dat een onderhavige
raamovereenkomst als arbeidsovereenkomst dient te worden gekwalificeerd,
dan zal dit langs de weg van art. 8 EVO moeten worden vastgesteld.

95 Verbintenissenrecht, boek 6 titel 5 afd. 2, art. 217-227 II, aant. 116.2.
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Wanneer de raamovereenkomst niet tevens als arbeidsovereenkomst kan worden
aangemerkt, dan zullen de algemene regels van het EEX/EVEX van toepasing
zijn; bevoegd is de rechter van de woonplaats van de verweerder (art. 2).
Twijfelachtig is of een forumkeuzebeding is toegelaten. Art. 17 EEX/EVEX
spreekt van "een bepaalde rechtsbetrekking". Het typerende van een raamover-
eenkomst is nu juist dat men hierin meerdere rechtsbetrekkingen wenst te regelen.
Door het opnemen van een forumkeuzeclausule zou in 66n klap de gang naar
meerdere natuurlijke fora geblokkeerd worden.96 Dit lijkt mij niet bezwaarlijk.
Aangenomen mag worden dat partijen weloverwogen afstand doen van de
natuurlijke fora en -om wat voor redenen dan ook- een voorkeur hebben voor
het gekozen forum. Maakt de arbeidsovereenkomst deel uit van de overkoepelen-
de raamovereenkomst, dan worden eventuele bezwaren aan een algemene
forumkeuze ondervangen door de beperkingen die art. 17 sub 5 EEX/EVEX
stelt.

Heeft de verweerder zijn woonplaats buiten het EEX/EVEX-terrioir dan
wordt de rechtsmacht bepaald aan de hand van het commune recht van de
aangezochte rechter.

96   Th. M. De Boer, "Uitdrukkelijke en stilzwijgende forumkeuze", in: De internationate
bevoegdheidvan de Nederiandse rechter volgend de nieuwe bepalingen van het Werboek'ean
Burgerlijke Rechtsvordering, P. Vlas (red.) NIPR, 's-Gravenhage, TMC-Asser Instituut, 1996,
p. 70.

277



DEEL III

1           Inleiding

Het concern is een dynamische ondernemingsvonn die voortdurend onderhevig
is aan opsplitsingen, overnames, samenwerkingsverbanden, fusies e.d'. Dit is
niet zonder gevolgen voor de werknemer die in dienst is van een der concernon-
derdelen. Het werken binnen concernverband vereist van de werknemer dat hij
gelijke tred houdt met de ontwikkelingen die inherent zijn aan deze dynamiek.
Dit betekent voor (een deel van) het personeel dat aan hen andere eisen worden
gesteld dan wanneer zij binnen een enkelvoudige onderneming werkzaam zouden
zijn. Zo wordt er bijvoorbeeld steeds vaker een beroep gedaan op de functionele
en geografische mobiliteit van de werknemer. Het individuele (Nederlandse)
arbeidsrecht is vooralsnog voorbij gegaan aan het werken binnen concernverband.
Het individuele arbeidsrecht binnen concernverband is voor een belangrijk deel
nog steeds een onontgonnen terrein.Tot dusverre bestaat er geen wetgeving die
zich bezighoudtmet de tewerkstellingbinnen eenzelfde financieel-economische
eenheid. Dit in tegenstelling tot het vennootschapsrecht en het collectieve
arbeidsrecht waar op bepaalde fronten weI aandacht voor concernvorming
bestaat. De relatie tussen de werknemer en het concern gaat juridisch gezien
niet verder dan de relatie van de werknemer met de vennootschap bij wie hij
in dienst is. De arbeidsrelatie met een vennootschap die deel uitmaakt van een
concern wordt niet anders behandeld dan een arbeidsrelatie met een enkelvoudige
)ondememing. Al eerder werd opgemerkt dat dit voor de werknemer niet altijd
zo duidelijk is. Deze heeft vaak toch eerder het gevoel bij het eoncern als geheel
in dienst te zijn. Dit gevoel wordt vaak onderstreept door loopbanen die zich
dwars door het concern heen voltrekken.

In het tweede deel zijn de verschillende constructies besproken aan de hand
waarvan deze interne mobiliteit gestalte kan worden gegeven. In wezen vormt
de behandeling van de arbeidsrelatie binnen vennootschapsgroepen waarbij enkel

1 Zie bijv. R.H. van het Kaar, Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting (diss.), Amsterdam:
Thesis, 1993.

279



DEEL II

de mogelijkheid bestaat tot het aangaan van een relatie met een enkelvoudige

onderneming, een reductie van de werkelijkheid. Daarom zal in het derde deel

worden gekeken of het mogelijk is om meer recht te doen aan de werkelijk door
te onderzoeken of de ondernemingsgrenzen binnen het concernverband met het

oog op de positie van de werknemer kunnen worden geelimineerd.

Nedertands recht
Ook hier geldt (vgl. deel II) dat de problematiek rond het werken binnen

vennootschapsgroepen vanuit Nederlands-rechtelijke optiek behandeld zal

worden.
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8         HET CONCERN ALS WERKGEVER

1          Inleiding

In onderstaand hoofdstuk zal in worden gegaan op een aantal aspecten die
inherent zijn aan het werken binnen concernverband. Niet alle aspecten die
samenhangen met ondernemingsconcentratie en de daaruit voortvloeiende

gevolgen met betrekking tot het individuele arbeidsrecht zullen daarbij aan de
orde komen. Het spreekt voor zich dat met name die onderwerpen die relevant

zijn voor of betrekking hebben op de internationale intra-concernmobiliteit de
revue zullen passeren.

Om een beter begrip te krijgen van het fenomeen 'concernvorming' zal allereerst
worden gekeken wat nu precies onder een concern wordt verstaan en in hoeverre

3 hetconcern, dat in wezen slechts een economisch verschijnsel is, haar erkenning
, vindt binnen het recht en het arbeidsrecht  in het bijzonder. Ofschoon  er niet
zoiets is als 'het' concern en gegeven het feit dat een concern verschillende
verschijningsvormen kan hebben, kan niet voorbij worden gegaan aan de
organisatorische verbondenheid die het concern kenmerkt. De centrale leiding
is de lijm die de afzonderlijke concernonderdelen bij elkaar houdt. Het tot stand

brengen van de cohesie tussen de verschillende concernonderdelen vereist dat
deze zich conformeren aan het concernbeleid waardoor de voor het concern
kenmerkende eenheid ontstaat. Er is dus sprake van vrijheid in gebondenheid.
Dit brengt met zich mee dat het ondernemingsbeleid van de afzonderlijke
vennootschappen wordt beYnvloed door hun concernlidmaatschap. Aangezien
er tussen de economische en sociale aspecten van het ondernemen een
wisselwerking bestaat, betekent dit automatisch dat het concernlidmaatschap
de positie van de werknemers die werkzaam zijn bij de verschillende concernon-
derdelen hetzij direct, hetzij indirect bernvloedt.

Een uitvoerige beschrijving van de gevolgen van ondernemingsconcentratie in
vennootschappelijke zin voert hier te ver. Dat laat onverlet dat enige aandacht
voor de vennootschappelijke beschouwingen van het concern toch van belang
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is, omdat dht decl van het vennootschapsrecht dat zich bezig houdt met (het
proces van) ondernemingsconcentratie ook van invloed is op het arbeidsrecht.
Deze invloed spitst zich toe op de positie van de werknemer wanneer deze als

gevolg van vennootschappelijke 'bewegingen' in het gedrang dreigt te komen.
Daarnaast vormt het vennootschapsrecht vooralsnog het kader waarbinnen de
arbeidsrechtelijke regulering van de intra-concernmobiliteit gestalte moet krijgen.

   In wezen is
het concern slechts een conglomeraat van verschillende in meerdere

of mindere mate met elkaar verbonden ondernemingen. Dientengevolge is het
concern niets anders dan een verzameling werkgevers die ieder voor zich
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien
uit de arbeidsovereenkomsten die zij met hun werknemers zijn aangegaan.

De arbeidsovereenkomst is een bilaterale overeenkomst. Dit betekent dat
iedere werknemer in principe slechts 6dn werkgever heeft. In tegenstelling tot
de mobiliteit van het kapitaal, is de mobiliteit van de arbeid binnen concernstruc-
turen niet nader geregeld. Aangezien het concern slechts een verzameling
zelfstandige werkgevers representeert, is men voor het tot stand brengen van
intra-concernmobiliteit aangewezen op de klassieke juridische instrumenten
zoals het aanstellings- en ontslagrecht, hier en daar aangevuld met andere

rechtsfiguren zoals het derdenbeding of de contractsoverneming (zie hoofdstuk

5, par.  2.1. en hoofdstuk 7, par. 3.2). Het gebrek aan een consistent juridisch
systeem om de mobiliteit binnen vennootschapsgroepen vorm te geven heeft
in de praktijk geleid tot de nodige creativiteit om de intra-concernmobiliteit
handen en voeten te geven. De in deel II besproken opschortingsconstructie (zie
hoofdstuk 6) en de delegatie van het werkgeversgezag bij detacheringsconstruc-
ties (zie hoofdstuk 5, par. 4), zijn daar voorbeelden van. Het gegeven dat een
concern slechts een verzameling werkgevers weerspiegelt zonder zelfwerkgever
te zijn, vormt weliswaar een complicatie voor de intra-concernmobiliteit, doch
verhindert deze niet. 1 Hoewel het werken in vennootschapsgroepen de mobiliteit
bemoeilijkt, biedt concernvorming tegelijkertijd de mogelijkheid om bepaalde
problemen die met veelvuldige werkgeverswisselingen samenhangen te
vermijden. Zo kan de continurteit van de arbeidsrelatie worden bevorderd door
werknemers met een concerndienstverband in een speciaal daartoe opgerichte
vennootschap onder te brengen: Maar er kleven ook bezwaren aan deze

ponstructie. De opsplitsing van het werkgeverschap in degene met wie de
lirbeidsrelatie is aangegaan en degene die de werknemer 'de facto' aanstuurt

1                P.  Sandulli,  "Arbeitsrechtliche  Folgen  der  Unternehmenskonzentration", in: Arbeitsrechtliche
Probleme der Unternehmenskonzentration,  R.  Birk e.a. (red.), Frankfurt am Main: Metzner,
1986, p. 117.

2 Door Naber aangeduid als de zogenaamde Amro-constructie, H. Naber, 1986, p. 94-95; zie
ook Van Hoogenbemt en E.P. Janssen , 1996, p.  Ill.
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en/of zijn arbeidsprestatie geniet doorkruist het bilaterale karakter van de
arbeidsovereenkomst en brengt ons bij tdn van de vele problemen die met het
werken in concernverband samenhangen, namelijk de vraag wie op enig moment

1 ls werkgever dient te worden aangemerkt. Deze materie zal hieronder worden

 ehandeld. Dat het toepasselijke recht van invloed is op de kwalificatie van het
iverkgeverschap -formeel of materieel- is in hoofdstuk 5, par. 6 al aan de orde
geweest.

Zodra een vennootschap/werkgever deel uitmaakt van een concern kan niet
worden geabstraheerd van de invloed die moedermaatschappij over haar dochters
uitoefent, het belang van de vennootschap en de andere met haar verbonden
ondernemingen. Het zwaartepunt van de beleidsvoering (waaronder tevens het

personeelsbeleid) komt daarmee niet langer bij de vennootschap, maar bij de
groep te liggen. Hetconcernbelang prevaleert. Concerndienstverbanden waarbij
de werknemers zich dienstbaar opstellen ten behoeve van het concern als geheel
passen dan ook volledig bij het concept van het concern als economische eenheid.
Dat het primaat van het concernbelang ook nadelen met zich meebrengt ligt voor
de hand. Voor zover het de positie van de werknemers betreft, tracht men dit
te ondervangen door het toekennen van een aantal medezeggenschapsbevoegdhe-
den aan werknemers die werkzaam zijn bij een concerngerelateerde onderneming.
Deze collectieve arbeidsrechtelijke bepalingen zijn dan ook alleen verklaarbaar
vanuit hun relevantie voor het proces van ondernemingsconcentratie.

De vraag is of de invloed van de centrale leiding en de samenhang binnen

het concern ook nog een rol speelt bij de beoordeling van positie van de
individuele werknemer. Aangezien het individuele arbeidsrecht aan het werken
binnen concernverband voorbij gaat, zal men voor een belangrijk deel moeten
terugvallen op het algemene vermogensrecht en/of het vennootschapsrecht om
een antwoord te krijgen op vragen die samenhangen met de rechtspositie van
de individuele werknemer binnen concernverband.

Tot slot zal in dit hoofdstuk enige aandacht worden besteed aan het concern
als werkgever. Kunnen de arbeidsrechtelijke problemen die het gevolg zijn van

 de ondememingsoverschrijdende werknemersmobiliteit en die voortvloeien uit

 het gegeven dat
het concern strikt juridisch genomen slechts een samenstel van

juridisch zelfstandige ondernemingen worden ondervangen door het gehele
concern als werkgever aan te merken? Immers, door het concern in zijn totaliteit
als werkgever te beschouwen zouden de in decl H besproken mobiliteitsconstruc-
ties die nu nog nodig zijn om de intra-concernmobiliteit gestalte te geven,

overbodig zijn.
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Opbouw hoofdstuk
Om een beter begrip te krijgen van het fenomeen 'concern' zal om te beginnen
in par. 2 worden gekeken wat nu eigenlijk onder dit begrip wordt verstaan.Voorts
zal in het kort enige aandacht worden besteed aan de motieven die aan
concernvorming ten grondslag liggen. Dit zal gepaard gaan met enkele cijfers
ter illustratie van de groeiende populariteit rond concernvorming. In par. 4 zal
vervolgens worden bekeken in hoeverre het concern, haar erkenning vindt binnen
het recht en het arbeidsrecht in het bijzonder. In par. 5 zal aandacht worden
besteed aan 66n van de mogelijke gevolgen van de intra-concernmobiliteit,
oamelijk dat op enig moment meerdere concernonderdelen als werkgever kunnen
Worden gekwalificeerd. In par. 6 zal vervolgens in worden gegaan op de positie
van de werknemer wanneer deze wordt benadeeld ten gevolge van het

,  concernlidmaatschap van zijn werkgever. Deze paragraaf handelt met name
over de vraag of een doorbraak van de aansprakelijkheid naar de andere

concernonderdelen mogelijk is. In par. 7 tenslotte, zal worden onderzocht of
het mogelijk is het concern als werkgever aan te merken.

2             Het concern

Ondernemingen worden vaak in stand gehouden door meerdere rechtspersonen
en vennootschappen. Een dergelijk conglomeraat van rechtspersonen en/of
vennootschappen betitelen wij doorgaans als "concern".3 Betreft het een interna-
tionaal vertakte organisatie dan wordt een dergelijk concern met de term
multinational aangeduid:

3        A.F.M. Dorresteijn en M. Verhorst, Inleiding bedrijfsrecht, Deventer: Kluwer, 1994, p. 214.
4      Van het begrip multinationals bestaan meerdere definities. Zie bijvoorbeeld: W.J. Slagter,

Compendium van het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer, 1993, p. 500,
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Van een concerns - in onze wetgeving overigens 'groep' 6 genoemd - spreekt
men wanneer rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch in een economische
eenheid 8 zijn vett,onden.' Men zou de groep kunnen omschrijven als een federatieve

ondernemingsvorm, met dien verstande dat de afzonderlijke vennootschappen
steeds met de economische eenheid van de groep rekening moeten houden. 10

5        Er zijn meerdere definities van het begrip concern mogelijk. Zie: W.K. Franken, Aspecten van
concernrecht (diss.), Groningen: Verenigde Rei)roductie Bedrijven, 1976, p. 17;  W. Westbroek,
Zijn wettelijke bepalingen gewenst in verband met concernverhoudingenl. ZwoHe: Tjeenk-
Willink, 1969, p. 83; S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van het concern, Deventer: Gouda
Quint, 1997, p. 3.; M.P. van Achterberg, Del'uridische definitie van het economisch verschunse/
concern  in het ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer,  1989, p. 243-244, W.J. Slagter, Enkele
rechtsvergelijkende beschauwingen over nweder-dc,chterverhoudingen, preadvies Nederlandse
vereniging voor rechtsvergelijking, nr. 40, Deventer: Kluwer, 1988, p. 10, S,M. Bartman,
Inteiding concernrecht, Alpen aan de Rijn: Samsom Tjeenk-Willink, 1986, p. 18; C.
Windbichler,  1989, p.  13,  Y. Y. Guyon, Das Recht der Gesellschafstgruppe in.trankreich,
ZGR, Berlin: De Gruyter, 1990, p. 218.

6       De begrippen concern en groep zullen in dit kader als synoniemen worden gebruikt.
7        Zie art. 2:24b BW: Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen die met

elkaar in een groep zijn verbonden. Dit begrip groep is geYntroduceerd naar aanleiding van
de 7e EG-Richtlijn. Gekozen  is voor de continentale visie op het begrip concern  (TK  1 9  8 1 3,
MvT p. 3). Dit begrip legt de nadruk op het feit dat het concern een economische eenheid vormt.
Daarbij is van belang dat het concern zich als zodanig in de fit)anciele verslaglegging presenteert.
De daadwerkelijke juridische relaties tussen de verschillende concernonderdelen zijn daarbij
niet van belang. Dit in tegenstelling tot de Angelsaksische visie waar nadruk wordt gelegd op
de juridische relaties. Alleen de ondernemingen waarin de moeder een meerderheidsdeelneming
houdt behoren tot het concern, ongeacht op zij daarover ook daadwerkelijk de centrale leiding
uitoefent. Het groepsbegrip ex art. 2:24b wijkt af van het juridische groepsbegrip ex art. 2:24a
BW. Voor de toepassing van art. 2:240 BW is het al voldoende dat de mogelijkheid tot het
uitoefenen van centrale leiding bestaat. Bij art. 2:24b BW vormt dit echter een constitutief
vereiste. Zie ook: W. Westbroek.  1969. p. 62:"..dat de intensiteit van de leiding zodanig moet
zijn, dat de bedrijfsvoering der ondememingen in alle essentiele punten rechtstreeks door die
gemeenschappelijke leiding wordt bepaald"; M.W.C. Feteris, J.A. Gimbrdreen G.J. van Muijen,
Holdingstructuren, Vademecum ondernemingsrecht, Kluwer: Deventer, 1991, p. 23-25: In de
definitie ex art. 2:24b zijn twee elementen te onderkennen n.1. economische eenheid en
organisatorische verbondenheid.
Het begrip groep zoals dit in het Nederlandse vennootschapsrecht is gelmplementeerd omvat
zowel pluraliteit van deelnemers als onderlinge verbondenheid.

8        Het begrip economische eenheid is afkomstig uit het jaarrekeningenrecht. Aan het begrip
economische eenheid wordt in de literatuur en de rechtspraak nauwelijks een concrete invulling
gegeven. De invulling van het begrip zal derhalve afhangen van de omstandigheden van het
geval, In het fiscale recht is volgens de HR (22 februari 1989, BNB 1989/112) sprake indien
de activiteiten van de verschillende vennootschappen in hoofdzaak strekken tot verwezenlijking
van eenzelfde economisch doel, of wanneer de activiteiten van de ene vennootschap in hoofdzaak
ten behoeve van de andere vennootschap(pen) worden verricht.

9        Het element organisatorische verbondenheid is nogal v:lag. Uit de wetsgeschiedenis kan men
afleiden dat de organisatorische band tussen ondernemingen niet alleen uit kapitaaldeelneming
hoeft te bestaan (Bijlagen Handelingen Tweede Kamer  19326, MvT, p. 42). De organisatorische
verbondenheid kan ook blijken samenwerking en coordinatie op administratief gebied, financie-
ring, investeringen. structuur, personeelsbeleid etc. (C.W.A. Timmermans, in: Van vennootschap-
pelijk betang, Maeyer-bundel, Zwolle: Tjeenk-Willink, 1988, p. 352).

10        L. Timmerman, Over multinationate ondernemingen en medezeggenschap van werknemers,
Deventer: Kluwer, 1988, p. 60.
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Ofschoon de Nederlandse wet niet vereist dat de groepsmaatschappij onder
een centrale leiding staatll, wordt dit wel algemeen gezien als een voorwaarde
om te komen tot een economische eenheid.12 Het concern bestaat derhalve uit
een samenstel van juridisch zelfstandige 13 ondernemingen onder centrale

leiding.
14

De centrale leiding van het concern berust bij de moedermaatschappij.
15

Tezamen met de door haar beheerde dochtermaatschappijen16 vormt zij de
economische eenheid 17 die wij concern noemen. De grondslag voor de uitoefe

11         Asser-Hartkamp 2-11,  Deventer,  1997,  nr.  170c.
12       R.H. Buikema. De multinationale onderneming in juridische perspectief; enkele rechtsvragen

naar aanleiding van de discussie over multinationale ondernemingen, 's-Gravenhage: Asser-
Instituut, 1992, p. 18-19; S.M. Bartman. 1986, p. 21; R.H. van het Kaar, Medezeggenschap
bilfusie en ontvlechting, Amsterdam: Thesis,  1993, p.  131; S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn,
1997, p. 41-43; Van Achterberg concludeert dat de zinsnede "organisatorisch zijn verbonden.."
in art. 2:24 BW hetzelfde beoogt weer te geven als het begrip centrale leiding, M.P. van
Achterberg, 1989, p. 60-61, zie ook p. 70; P. Vias, "Over een 'eenvoudige' concernverhouding",
Notariskierk, nr. 1178. december 1982, p. 154; M. Lutter en P. Hommelhoff, GmbH-Gesetz,
Koln: Verlag Otto Schmidt, 1991, § 13, 5, §§ 18 I I en I 3 AkIG.

13       Het gaat hier eigenlijk om een formele zelfstandigheid.
14      In de gehanteerde omschrijving van het begrip concern schuilt een wisselwerking: de organisa-

torische verbondenheid van de betrokken maatschappijen maakt centrale leiding mogelijk en
de centrale leiding schept op haar beurt organisatorische gebondenheid.

15 Het begrip 'moedermaatschappij ' komt in de wet niet voor. Vanuit juridisch perspectief zou
men het begrip 'moedermaatschappij' kunnen definieren als de maatschappij die in een andere
rechtspersoon direct of indirect aandeelhouder is en/of meer dan de helft van de bestuurders
of commissarissen kan benomen ofontslaan of meer dan de helft van de stemmen in de aandeel-
houdersvergadering kan uitoefenen art. 2: BW Vergelijk: § § 17 II, 16 1, 18 1 AktG.

16 Het begrip dochtermaatschappij wordt gedefinieerd in art. 2:24a BW. Deze definitie houdt
kort gezegd in. dat de NV of BV dochtermaatschappij is van een andere rechtspersoon wanneer
die rechtspersoon, al dan niet te zamen met haar eigen dochtermaatschappuen (1) aandeelhouder
van die NV of BV is, en tevens meer dan de helft van de bestuurders of commissarissen kan
benoemen of ontslaan of (2) meer dan de helft van de stemrechten kan uitoefenen in de ava
van die NV of BV. De mogelijkheid toi het uitoefenen van de meerderheid van de stemmen
mag ook berusten op een stemovereenkomst.
Een 50%-50% joint-venture voldoet niet aan de definitie onder art. 2:24a BW, tenzij 6/n van
de partners de meerderheid van de bestuurders of de commissarissen kan benoemden.
Het bezit van de meerderheid (>50%) van de aandelen betekent nog niet automatisch dat de
vennootschap als dochtermaatschappij kan worden aangemerkt. Er kan bijvoorbeeld sprake
zijn van maximering van stemrechten of certificering van aandelen. Het omgekeerde kan zich
ook voordoen n.1. dat een vennootschap als dochter van twee of drie andere vennootschappen
kan worden aangemerkt bijvoorbeeld wanneer den vennootschap een meerderheid van de
stemmen heeft en de andere vennootschap(pen) de bestuurders en/of commissarissen kunnen
benoemen en ontslaan.

17      Slechts een rechtspersoon kan dochtermaatschappij zijn. Tussen de moedermaatschappij en
de dochtermaatschappij bestaat een afhankelijkheidsrelatie. in de wet worden criteria aangegeven
die bepalen wanneer de afhankelijkheidsrelatie zodanig is dat kan worden gesproken van een
M-D-verhouding (art. 2:24a BW). Sinds de wetswijziging in 1988 is niet langer deetname in
het geplamste kapitaal in een NV of een BV doorslaggevend, maar de aard en de omvang van
de stemrechten die de moeder direct of indirect (via haar dochtermaatschappijen) in de ava
kan uitoefenen
Een dochtermaatschappij hoeft niet noodzakelijkenvijs een groepsmaatschappij te zijn. Zo kan
het element van economische gebondenheid c.q. beheer ontbreken. Omgekeerd is een groep-
smantschappij niet noodzakelijkerwijs een dochtermaatschappij. Door het afsluiten van een
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ning van de centrale leiding doet niet ter zake voor het kwalificeren van een
samenstel van ondernemingen als concern.18 Het begrip economische eenheid
is daarmee geen absoluut begrip, maar afhankelijk van de centrale leiding resp.
de wijze waarop en de mate waarin de top van het concern haar zeggenschap
uitoefent.

2.1 Centrale leiding

Voor het begrip centrale leiding bestaat geen algemeen aanvaarde omschrijving.
19

De essentie bestaat echter uit de mogelijkheid van de moeder om in meer of
minder grote mate het beleid van haar dochterondernemingen te bepalen. Zo
kan de top gedetailleerde aanwijzingen geven aan de directies van de dochter-
maatschappijen.20 Daardoor ontstaat een sterk gecentraliseerd concern. Voor

managementovereenkomst kan een maatschappij deel uitmaken van de economische eenheid
zonder daarbij te voldoen aan de wettelijke afhankelijkheidscriteria. Anders gezegd: de
economische eenheid kan samenvallen met de juridische eenheid, maar de economische eenheid
kan ook uit verschillende juridische eenheden zijn opgebouwd.

18         De legitimatie van het beheer door de moeder hoeft niet noodzakelijkerwijs voort te vioeien
uit haar aandelenbezit. De vraag of een maatschappij tot de groep behoort is niet alleen
afhankelijk van juridische, maar ook van feitelijke kenmerken. Zo kan het lidmaatschap ook
voortvloeien uit stemovereenkomsten, managementovereenkomsten, Joint-ventures e.d..  M.P.
van Achterberg, 1989, p. 47-50; S.M. Bartman, 1986, p. 20, G. Eser, Arbeitsrecht int
Multination(lie Unternehmen (diss.) frankfurt am Main: Lang, 1994, p. 21. Zie voor het verschil
tussen het juridische en het economisch groepsbegrip: S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn,
1997, p.40 e.v.. Zie voorts: W.J. Slagter, 1988, p. 13 e.v.

19         W. Westbroek,  1969, p. 7 en ll:De intensiteit van de leiding kan verschillen, maar zij moet
wei zodanig zijn dat de bedrij fsvoering der ondernemingen in alle essentiele punten rechtstreeks
door die gemeenschappelijke leiding wordt bepaald; W.K. Franken, 1976, p. 32: De omstan-
digheid dat het concernverband in principe de hele economische activiteit van de afhankelijke
rechtspersoon omvat, moet als juridische keerzijde de onmogelijkheid hebben zich aan het
centrale gezag te kunnen onttrekken; L. Timmerman, Over multinationale ondernemingen en
medezeggenschap van werknemers, Deventer,  1988, p. 54-61: Centrale leiding van een concern
houdt in de eerste plants in, dat de concernleiding een strategie vaststeit waaruit de globale,
lange termijn-doelstellingen van het concern kunnen worden gedestilleerd. In de tweede plaats
dient vanuit de topvennootschap voor de dochtervennootschappen een op deze strategie
gebaseerde, meer concrete planning worden ontwikkeld. Dit omvat mede de coordinatie van
de werkzaamheden van de dochter. Een derde onontbeerlijk element is de controle op de
uitvoering van de strategie en de planning; J.N. Druey, "Das deutsche Konzernrecht aus  der
Sicht des ubrigen Europa", in: Konzernrecht im Ausland. M. Lutter (red.), Berlijn: De Gruyter,
1994, p. 354: Leitung ist also zuntichst einfach Entscheid liber Eingreifen oder Nicht-Eingreifen;
vergelijk het Italiaanse recht Cart. 3 Legge Prodi), het kenmerk van een concern wordt gevormd
door de verbondenheid ("collegamento") van meerdere juridisch zel fstandige ondernemingen
alsmede hun onderschikking onder centrale leiding ("direzione unitaria"); C.B. Vanetti, "Die
Diskussion uber die Konzerne und ihre Regelung in kalien", in: Konzernrecht im Ausland,
M. Lutter (red.), Berlijn: De Gruyter, 1994, p. 150.

20 Het daadwerkelijk geven van richtlijnen en aanwijzingen door de dochter aan de moeder vormt
volgens Van Solinge geen absolute voorwaarde voor het bestaan van een groep, de enkele
mogelijkheid daartoe echter wei (zie A.G. van Solinge, 1984, "Instructiebevoegdheid in
concernverhoudingen", in: Goeden Trouw, feestbundel van der Grinten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk-
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wat het personeelsbeleid betreft komt dit vaak tot uitdrukking in de toepassing
van een uniform arbeidsvoorwaardensysteem, al dan niet vastgelegd in een
ondernemings-CAO, de concernwijde toepassing van centraal ontwikkelde
personeelsinstrumenten en het selecteren van werknemers die op termijn ook
elders binnen het concern kunnen worden ingezet. Maar de concernleiding kan
er ook voor kiezen te volstaan met het creeren van een aantal condities, waardoor
de dochters een grote mate van vrijheid hebben om hun eigen beleid te voeren. 2I

De juridische zelfstandigheid van de concernmaatschappijen roept de vraag op
in hoeverre de moeder bevoegd is om in te grijpen in het dagelijkse beleid van
de dochter en waar de grenzen van haar instructiebevoegdheid liggen.22 In

Nederland wordt algemeen aanvaard dat het instructieverbod23 niet van toepassing

Willink
21        H.J. Bijll Nachenius, "Medezeggenschap in internationale concerns", in: Grensoverschrijdende

samenwerking van ondernemingen, Monografie vennootschaps- en rechtspersonenrecht, nr.
39, Deventer: Kluwer. 1992, p. 31; L. Timmerman, 1988, p. 17.
De concernzeggenschap wordt altijd indirect uitgeoefend: aangezien de doc:htermaatschappijen
juridisch zel fstandig zijn, kan de zeggenschap slechts worden uitgeoefend door gebruik te maken
van de bestaande rechtsfiguren. De centrale leiding wordt met name uitgeoefend door invloed

op de samenstelling van het bestuur van de dochtermaatschappijen  uit te oefenen conform
art. 2:134/244 BW.

22 Het Nederlands vennootschapsrecht kent geen geformaliseerde instructiebevoegdheid, maar
verzet zich ook niet tegen het toekennen van een instructiebevoegdheid in de statuten van de

dochtervennootschap art.  2:129  en  2:239  BW.
23          HR 21 januari  1955, N./ 1959,43 (Forumbank): In het Forumbank-arrest stond de zelfstandigheid

van het bestuur van een NV ter discussie (art. 2:129 BW). De HR overwoog in deze casus dat
de ava is als hoogste macht in de vennootschap bevoegd is de directie opdrachten te geven tot

het verrichten van bepaalde handelingen, doch zij mag de bij wet en statuten getrokken grenzen
harer bevoegdheid niet overschrijden. Daarrnee werd de stelling dat de ava de "hoogste macht"
is verlaten.
Hof Arnhem 9 oktober  1974, NJ  1976, 42 (Makelaarskantoor):  Ontslag van een directeur van
een 100% dochteronderneming omdat deze zijn eigen weg ging. De directeur beriep zich op
de kennelijke onredelijk  van het ontslag  (art.   1639s  BW  (oud))  Hij  was van mening dat  hij
geen richtlijnen op hoefde te volgend aangezien de dochtermaatschappij een zelfstandige

rechtspersoon was. Het Hof was echter van mening dat de dochter deel uitmaakt van een groter
verband -het concern- en dat dit met zich mee bracht dat de bedrijfsvoering van de betreffende
dochter in belangrijke mate bepaald werd door het beleid van de moeder; idem Rb. Den Bosch,
11 maart 1983, NJ 1984, 394 (Kuiken): In deze zaak ging het wederom om het ontslag van
een  bestuurder van  een 100% dochtermaatschappij waar geschillen waren gerezen omtrent
de mate van zelfstandigheid  van de bestuurder met betrekking tot het te voeren beleid. De
directeur vorderde een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag. De organisatie
van de moedervennootschap en de diverse dochtervennootschappen was gebouwd rond de
centrale leiding van de moedervennootschap. de bestuurder stoorde zich onvoldoende aan de
aldus opgebouwde centrale organisatie en de uitgevaardigde richtlijnen. Van kennelijke
onredelijkheid was volgens de rechtbank geen sprake. De rechtbank overwoog onder meer dat
naer Nederlands recht -in het algemeen gesteld- de directie van een dochtermaatschappij zich
in de bepaling van haar binnen die dochtermaatschappij te voeren beleid in algemene zin mede
zal hebben te richten naar de aanwijzingen van haar moedermaatschappij; zie ook arrest Hof
Amsterdam, 18 maart 1976. NJ 1978,317 waaruit blijkt dat bij de beoordeling of een directeur
van de dochter al dan niet terecht is ontslagen meespeelt of de directeur het vertrouwen van
de (buitenlandse) moedermaatschappij is blijven behouden.
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is in concernverhoudingen (Forumbank-arrest).24 De bevoegdheid tot het geven

van concrete instructies is tenslotte onontbeerlijk in een hierarchische structuur
als het concern. Discussie bestaat wel over de reikwijdte van die bevoegdheid.25

Vatten we de verschillende opvattingen kort samen dan kan worden gesteld dat
de meerderheid van de auteurs ten aanzien van dit vraagstuk van mening is dat

aan de moeder een instructiebevoegdheid toekomt, met dien verstande dat deze
bevoegdheid wordt begrensd door het (minimale) zelfstandige belang26 van de

dochtervennootschap.27 Zo hoeft de dochter volgens de literatuur in principe

geen instructies op te volgen die in strijd zijn met het belang van de dochter -zoals

de continuiteit van de vennootschap- of die in strijd zijn met het ter plaatse

geldende dwingende recht dan wel zouden leiden tot kennelijk onbehoorlijk
bestuur.28 Roelvink stelt dat de moeder soms gerechtigd is om zich actief met
de zaken van de dochter in te laten. Van verwerpelijke bemoeienis is pas sprake

wanneer de dochter een onjuist beleid door de moeder krijgt opgedrongen.
29

Hoewel de afzonderlijke zelfstandige concernmaatschappijen strikt juridisch
gezien hun eigen economische belang zouden moeten nastreven, blijkt uit het

Anders: Rb. Leeuwarden, 12 november 1987, N./ 1988,699 (Interpolacel): 1.c. verzocht de
directeur van de 100% dochtermaatschappij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens
gewichtige redenen (voorheen art. 1639w BW, thans 7:685 BW). De moedermaatschappij
was van mening dat zij rechtstreeks invloed kan uitoefenen op het beleid van het bestuur van
de dochter. deze mening was volgens de rechtbank echter onjuist: "..de directie bepaalt immers
de krachtens het vennootschapsrecht het beleid en is daarvoor jegens aandeelhouders

verantwoordelijk. De rechten en bevoegdheden van een Holding strekken zich niet verder uit
dan tot de rechten en bevoegdheden, die in het vennootschapsrecht aan aandeelhouders worden

gegeven.".
24       S.M. Bartman, 1986, p. 34: S.M. Battman, A.F.M. Dorresteijn, 1997, p. 82; W.J. Slagter, 1988,

p. 13. Anders: F.J.W. Lowensteyn, "Het uur der waarheid", in: Tot vermaak van Slagter,
Feestbundel aangeboden aan  Prof.  mr. W.J. Slagter ter gelegenheid  van  zijn 65e verjaardag,
J.H. Christiaanse (red.) Deventer: Kluwer, 1988, p. 135. Lowensteyn is van mening dat het
bestuur van de moedervennootschap niet bevoegd is om het bestuur van de dochter concrete
instructies te geven. Noch uit het Forumbank-arrest, noch uit de toepasselijke wetsbepalingen
vloeit zijns inziens voort dat deze regeling uitzondering zou leiden in concernverhoudingen.

25       Zie voor een overzicht van de verschillende opvattingen en literatuur: M.P. van Achterberg,
1989, p. 114-119; S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1997, p. 75-99.

26       Men kan steilen dat het bestuur van de dochteronderneming slechts beschikt over een gedele-
geerde vrijheid; S.M. Bartman, 1986, p. 2: R.H. Buikema, 1992, p. 17.

27        S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1997, p. 84-85. Zie voorts de Departementale Richtlijnen
bij oprichting en statutenwijziging  van NV's en BV's § 9, waarin wordt toegestaan dat het
bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van een vennootschapsorgaan betreffende

dealgemene lijnen van het te voeren beleid (waaronder het personeelsbeleid). De statuten mogen
de bestuursbevoegdheid echter niet aan het bestuur ontnemen.

Volgens Timmerman is het toekennen van een instructierecht aan de moeder dan ook overbodig:
de belangen  van de moeder en de dochter zijn immers convergent.

28 M.W.C. Feteris, J.A. Gimbrtre en G.J. van Muijen, 1991, p. 102-109. Zie ook HR 19 febntari
1988, NJ 1988,487 (Albada Jelgersma II).

29     Handelingen NJV 1977,1, p. 154 e.v..
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voorgaande dat het belang van de dochtervennootschap niet op zichzelf staat.

De positie van een vennootschap die deel uitmaakt van een concern kan derhalve
niet gelijk worden gesteld met die van een enkelvoudige vennootschap.  Het
concernbelang  is 66n van de belangen die het bestuur van de dochter bij de
beoordeling van de instructies dient te betrekken ;30 de concernmaatschappijen
dienen zich naast het belang van hun eigen afzonderlijke vennootschap, ook
te richten naar het centrale belang van het concern.  Zou  dat niet het geval  zijn
dan zou de vorming van een economische eenheid c.q. concernvorming immers
niet mogelijk zijn. Het economisch belang van de groep als geheel vormt daar-
mee min of meer de grens van de zel fstandigheid van de afhankelijke vennoot-
schappen:' Voor de rekrutering van een werknemer ten behoeve een dochter-
maatschappij bijvoorbeeld, zal de maatschappij zich mede laten leiden door de
concernstrategie en het sociale beleid zoals dit aan de top van het concern is
geformuleerd. Deze strategie zal een grotere rol spelen naarmate de moeder meer

invloed op haar dochter uitoefent.
Dit neemt echter niet weg dat ook bij een volledig centraal geleid concern

het bestuur van de dochter haar eigen verantwoordelijkheid heeft en kan worden
aangesproken op het door haar gevoerde beleid.32 Het bestuur kan niet volstaan
met het enkele verweer dat zij de instructies van de moeder heeft opgevolgd.

33

Aangezien het concernbelang niet zonder meer boven het belang van de afzon-
derlijke vennootschappen mag worden gesteld, ontstaat een spanningsveld tussen

30        M.P. Achterberg,  1989, p.  120; Zie voor een soortgelijk criterium ook: Cour de Cassation, 4
februari 1985, Revue des SciciJus, 1985, p. 648-656, m.n. Bouloc: van een 'abus des biens
sociaux' is geen sprake wanneer de handelswijze van de dochter 'est motivt par un inttrBt
dconomique, social ou financier commun, apprdcid au regard d'un politique diaborte pour
l'ensemble du groupe, et ne doit ni etre ddmuni de contrpartie ou rompre I'dquilibre entre les
engagements respectifs des diverses societts concernees, ni excdder les possibilitts financitres
de celle qui en supporte la charge'; Charterbridge Corporation Ltd. v. Lloyds Bank (1969) 2
AER, 1185: Aanvaarding van het concernbelang wanneer ook het belang van de dochter positief
gediend is.

31          W.F. Franken,  1976,  p. 61 -62. Zie bijvoorbeeld ook: OK Amsterdam  11  maart  1982,  NJ 1983,
30; OK Amsterdam 19 februari 1981, NJ 1982, 244; OK Amsterdam, 11 maart 1982, NJ 1983,
30, m.n. Ma.

32 Hof Amsterdam, 27 juli 1989, NJ 1990, 734; ROR 1989, nr. 30 (PUEM), OK 2 december 1982,
NJ 1983,747: De afwezigheid van een sociaal plan maakt een besluit tot een belangrijke inkrim-
ping van de werkzaamheden van de ondememing niet kennelijk onredelijk. Dit geldt ook wanneer
de aandeelhouders van de vennootschap geen financiele middelen ter beschikking hebben willen
stellen om een afvloeiingsregeling te treffen.

33       OK 23 juni 1983, NJ 1984,571 (Hyster) en HR 11 juli 1984, NJ 1985,212 (Howson-Algraphy):
In de verhouding tussen de moeder en de dochtervennootschap kan de moeder aan de dochter
richtlijnen en aanwijzingen geven, waaraan die dochtervennootschap zich door haar afhankelijk-
heid van de moedermaatschappij in het algemeen moeilijk kan onttrekken. Dit laat echter onverlet
de eigen rechten en verplichtingen van de dochtervennootschap als rechtspersoon naar
Nederlands recht; OK 10 december 1981. N,/ 1983,24 (Ford). Zie ook OK 2 april 1987. ROR
1987, nr. 25 (Shell), waarin het besluit van de ene concernmaatschappij in het kader van de
WOR wordt toegerekend aan de andere concernmaatschappij.
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juridisch concept en economische werkelijkheid.34 In de praktijk is immers het

concernbelang doorslaggevend; het belang van de afzonderlijke concern-

maatschappijen is daaraan ondergeschikt.

Dat dit spanningsveld ook de positie van de werknemers raakt spreekt voor zich.35

Zo kan het stilleggen van een onderneming bijvoorbeeld in het belang van het
concern zijn, maar niet in het belang van het concernonderdeel en de aldaar

werkzame werknemers. Illustratief  is de BAT-zaak.36  In 1991 besloot  Bat
Nederland om haar fabriek in Nederland te sluiten en de productie over te

brengen naar haar vestiging in Brussel. De sluiting zou resulteren in het ontslag
van zo'n 225 werknemers. BAT Nederland was een onderdeel van de BAT
industries Group, en een (indirecte) dochter van Britisch-American Tobacco

Company Ltd. (BATCO) waarvan de zetel in Londen gevestigd was. Binnen
de BAT Industries Group had BAT Nederland tot doel de Nederlandse markt
te voorzien van sigaretten van de BAT-merken. Deze sigaretten werden niet
alleen in Amsterdam, maar ook in Brussel geproduceerd. Aanleiding voor het
besluit om de productie over te plaatsen en de Amsterdamse fabriek te sluiten
vormde een aantal marktontwikkelingen waardoor de bedrij fsresultaten (verder)
onder druk kwamen te staan. De ondernemingsraad gaf een negatief advies met

betrekking tot de voorgenomen sluiting van de fabriek te Amsterdam en opteerde
voor het alternatief: het overbrengen van de productie van Brussel naar
Amsterdam zodat aan het belang van de werknemers tegemoet kon worden

gekomen. Deze laatste optie kon de onderneming, BAT Nederland, volgens de

Ondernemingskamer in redelijkheid verwerpen omdat de keuze voor die optie
binnen het BAT-concernverband niet zou worden gehonoreerd. Als onderdeel
van het BAT-concern kon BAT Nederland zich niet permitteren om zich aan
de binnen dat concern ontwikkelde strategie te onttrekken. 37

34       Tenzij men in navolging van Timmerman de mening deelt dat het belang van de dochter en
de moeder convergent zijn en er dus geen spanning kan ontstaan.

35      De instructiebevoegdheid van de moeder kan ook van invloed zijn op de rechtmatigheid van

het ontslag van een bestuurder. Of een dergelijk ontslag als kennelijk onredelijk moet worden

aangemerkt, wordt mede bet'nvloedt door de vraag of bestuurders in beginsel verplicht zijn
om de instructies van de moeder op te volgen.

36     OK 28 november 1991,NJ 1992,201 (Batco 11), TVVS 1992, p. 49, m.n. M.G.R.

37        Dit had anders kunnen zijn, aldus het Hof te Amsterdam, indien de strategie van het concern
en/of besluit van de ondernemer gebaseerd zou zijn op een onredelijke afweging tussen enerzijds
het algemeen concern-belang en anderzijds het meer specifieke belang van BAT Nederland,
als onderdeel van het BAT-concern. Van een onredelijke afweging tussen het algemene

concernbelang en het belang van BAT Nederland was in deze zaak niet gebleken. Zie voor een
eerder arrest omtrent de feitelijke afhankelijkheid  van de dochter:  OK 21  juni  1979,  N,/  1980,
71 (Batco I)
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Uit deze en andere uitspraken38 blijkt dat de rechter de omstandigheid dat
een vennootschap een (volle) dochter is van een grotere organisatie in zijn
oordeel betrekt. Zo zullen tot de belangen die de dochter in haar besluitvorming
dient te betrekken, ook de belangen van het concern als geheel behoren. Tegelij-
kertijd wordt aangegeven dat de gebondenheid van de dochter aan de instructies
van de moeder, haar eigen rechten en verplichtingen als zelfstandige vennoot-
schap onverlet laat. Daartoe behoren bijvoorbeeld de overlegverplichtingen zoals
die uit de wet en overeenkomst voortvloeien.39 Uit de zojuist besproken Batco-Il
zaak bleek dat de belangen van de werknemers van de Nederlandse dochter
afgewogen moeten worden tegen het belang van de aandeelhouders en/of het
gehele concern (ro. 4.4). In de zaak Nering Bogel vervolgde het Hof het door
haar uitgezette pad door te stellen dat het uitvoering geven aan een door de
leiding van het concern uitgezette strategie door de dochter, op zich niet reeds
tot gevolg heeft dat het handelen van die dochter als redelijk kan worden
bestempeld. De dochtervennootschap dient bij haar besluitvorming de betrokken
belangen in redelijkheid tegen elkaar af te wegen. De concernstrategie legt daarbij
weliswaar ook gewicht in de schaal, doch is niet per definitie doorslaggevend.40
In haar uitspraak met betrekking tot Nedlin41 bevestigt het Hof nogmaals haar
stellingname en benadrukt wederom dat de dochter bij haar besluitvorming
zelfstandig de betrokken belangen -waaronder het concernbelang- op redelijke
wijze tegen elkaar af dient te wegen.

Kort samengevat betekent dit dat de moeder haar grens in de bernvloeding
van de dochter vindt in de eigen rechten en verplichtingen die de dochter heeft
naar het recht dat op haar van toepassing is alsmede het eigen vennootschappelijk
belang van de dochter. Wel wordt het eigen belang van de dochter in belangrijke
mate gekleurd door het concernbelang, met dien verstand dat het gevoerde
concernbeleid niet mag leiden tot een onredelijke afweging tussen de belangen
van het concern enerzijds en die van de dochter anderzijds.

38          Zie voor een erkenning van het concern en het concernbelang ook:  OK .1 9 februari   1981,  NJ
1982,244 m.n. Ma; OK 11 maart 1982, NJ 1983, 30, m.n. Ma; OK 23 juni 1983, N./ 1984,
571; Hof Arnhem, 9 oktober 1974. N./ 1976,42. OK Amsterdam, 10 maart  1994, JAR 1994,
74 (Nering-BOgel).
S.M. Bartman,  1989, p.  108; Zie voor een uitvoerige bespreking van de jurisprudentie: M.P.
van Achterberg,   1989, p.  104-113.

39         OK 23 juni  1983, N,/ 1984,571  m.n. Ma (Hyster): Hof Arnhem,  13 juli  1983, Nl  1984,570,
HR 11 juli 1984, N./ 1985, 212, m.n. Ma (Howson-Algraphy)

40     OK Amsterdam, 10 maart 1994, JAR 1994,74.
41     OK Amsterdam, 23 oktober, 1997, JAR 1997, 244. NJ 1998,612 (Nedlin).
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3             Cijfers en motieven voor ondernemingsconcentratie

Concernvorming geniet met name sinds de Tweede Wereldoorlog een ongekende

populariteit. Voor het ondernemen in vennootschapsgroepen zijn verschillende

motieven aan te voeren. Het belangrijkste motief is wellicht de beperkte
risicoaansprakelijkheid42. Door het onderbrengen van de verschillende onder-

nemingsactiviteiten in zelfstandige groepsmaatschappijen kan het ondernemings-
risico worden verspreid over de verschillende concernmaatschappijen; een
negatief resultaat bij Edn der concernonderdelen, tast de positie van de andere

concernonderdelennietaan.43Voordeindividuelearbeidsovereenkomstbetekent
dit onder meer dat slechts 6dn concernonderdeel verantwoordelijk kan worden

gesteld voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de individuele

arbeidsrelatie, zelfs wanneer de werknemer gedurende zijn loopbaan voor
meerdere concernonderdelen werkzaam is. 44

Maar er zijn er ook andere strategische, bedrijfseconomische, fiscale en
organisatorische motieven om tot concernvorming over te gaan. Zo kan door
verticale en horizontale integratie een machtspositie en soms zelfs een monopo-

liepositie verkregen worden.  Door de uitbreiding en concentratie van onder-
nemingen kunnen schaalvoordelen45 ontstaan zoals een gemeenschappelijk
afdeling research en development, marketing, verkoop en personeel.46 Een ander

voorbeeld wordt gevormd door het concernwijd afsluiten van kredieten en

verzekeringen hetgeen tot gunstige inverdieneffecten kan leiden. Hetonderbren-

gen van bedrijfsactiviteiten in verschillende concernonderdelen bevordert de

helderheid, duidelijkheid en doorzichtigheid; niet alleen voor de concernleiding
zelf, maar ook voor derden. Bovendien brengt de concernstructuur en de opdeling
in vennootschappen met zich mee dat op eenvoudige wijze kan worden gereor-

ganiseerd, hetgeen bovendien wordt gestimuleerd door de artikelen 7:662 e.v.
BW die voorzien in het behoud van de rechten van werknemers bij overgang
van de onderneming of een onderdeel daarvan. 47

42     S.M. Bartman, 1986, p. 23-28, S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1997, p. 15-18. T.W.
Cashel, 'Groups of Companies, Some US Aspects",  in: Groups (#Companies, C.M. Schmitthoff

en F. Wooldridge (ed.), London: Sweet ans Maxwell, 1991, p. 23; F.J. Sacker, "Arbeitsrechtliche
Probleme der Unternehmenskonzentration", in: Arbeits rechtliche Probleme der Unternehmens-
konzentration. R. Birk e.a. (red.), Frankfurt am Main: Metzner, 1986, p. 127.

43     W.J. Slagter, 1988, p. 5.
44     C.M.E.P. van Lent, "Het concern als werkgever", NJB. 1994, p. 1424.

45 Porter waarschuwt voor de gevaren van schaalvergroting. Hij ziet meer in clustering van regio's

en branches. Het Europese bedrij fsleven erkent de nadelen van schaalvergroting en zoekt daarom
naar een combinatie van een groot concern met kleine business-units: de galcal strategie, S.
Wieringa"Groot is dood", FEM, februari 1994, p. 12-13.

46        D. Campbell, Mergers and acquisitions: meeting the challenges in Europe and North America

after /992, Deventer: Kluwer, 1991, p. 4.
47        W.C.L. van der Grinten,  1997, p.  159.
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Op sociaal terrein opent concernvorming de mogelijkheid om een profes-
sioneel personeelssysteem op te bouwen. Deskundigheid kan worden gebundeld
en vervolgens worden aangewend ten behoeve van de afzonderlijke concernon-
derdelen. Zo kunnen er op centraal niveau bijvoorbeeld instrumenten en systemen
worden ontwikkeld ten behoeve van werving, selectie, management development,
opleiding, training en arbeidsvoorwaarden. Door de clustering van vennootschap-
pen ontstaat een concernwijde interne arbeidsmarkt. Arbeid kan optimaal worden
verdeeld en ingezet en loopbaanmogelijkheden overstijgen de afzonderlijke
concernonderdelen. Transactiekosten4w blijven daardoor beperkt. Tot slot kan
worden gewezen op de voordelen die een concernstructuur biedt wanneer de
werkgelegenheid bijdtn van de concernonderdelen vermindert of zelfs vervalt.
Getroffen werknemers kunnen dan vaak geheel of gedeeltelijk elders binnen
het concern worden ondergebracht.

49

Betreft het een internationaal opererend concern, dan zijn er natuurlijk
wel wat restricties. Zo is de concernwijde harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
beperkt tot die arbeidsvoorwaarden die niet wettelijk geregeld zijn, want er moet
immers rekening worden gehouden met de varieteit aan wetgeving in de
verschillende landen waarin het concern gevestigd is. Ook de grensoverschrijden-
de intra-concernmobiliteit is, ondanks de aanwezigheid van een internationale
inteme arbeidsmarkt, niet voor iedereen weggelegd. Het nastreven van een
internationale loopbaan is, gelet op de kosten die uitzending met zich mee brengt,
doorgaans alleen weggelegd voor veelbelovende managers en specialisten.

Cijfers
In de jaren zestig en zeventig nam het aantal en de omvang van concerns enorm
toe. De verspreiding van conjuncturele bedrijfsrisico's over de verschillende
markten speelde daarbij een belangrijke rol.5  Uit gegevens van de SER over
de periode 1970-1996 blijkt dat het aantal fusies51 binnen Nederland structureel

48     Transactiekosten zijn kosten die met een transactie gemoeid zijn. Voor wat het werven en
selecteren van nieuw personeel betreft, gaat het om kosten die voortvloeien uit het zoeken naar
een geschikte werknemer, het opstellen van een contract en de kosten die partijen maken om
te vermijden dat er contractbreuk wordt gepleegd.

49 Zie voorts: M.P. van Achterberg,, 1989, p. 34-45.
50        Zie voor een beschruving van de historie en totstandkoming van multinationals: R.H. Buikema,

1992, p. 1-6.
51 Het betreft uitsluitend fusies die ter kennis van de SER-fusiecommissie zijn gekomen. De SER-fusiecode is niet van toepassing op minderheidsparticipaties, fusies tussen bedrijven waarbij

het aantal betrokken werknemers per bedrij f onder de 100 ligt en fusies die zich niet in de
Nederlandse rechtssfeer bevinden. Deze laatste fusietransacties zijn. wanneer zij desondanks
toch aan de commissie zijn gemeld, meegeteld. Dit geldt ook voor fusies waarover door de
betrokken partijen uiteindelijk geen overeenstemming werd bereikt alsmede fusies die na de
ondertekening van het fusiecontract niet zijn geefectueerd.
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toenam.52 Het aantal grensoverschrijdende fusies 53 is sindsdien verder toegeno-

men. Opvallend is de expansieve toename van het aantal grensoverschrijdende

fusies na 1976. Bedroeg het aantal grensoverschrijdende fusies in de eerste helft

van de zeventiger jaren nog  1 -3% van het totale aantal fusies, in de daaropvol-

gende periode steeg dit percentage naar 8-12%. Het uiteindelijke aantal grens-

overschrijdende fusies werd in begin van de jaren  '90 op 25-30% van het totale

aantal fusies ingeschat.54 Aangezien de fusie-code lang niet altijd van toepassing

is op fusies waarbij naast een Nederlandse onderneming een buitenlandse

onderneming betrokken is, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat dit cijfer in
werkelijkheid hoger was.

In  1992  kwam de eenwording  van de Europese markt tot stand.  Deze

ontwikkeling zette veel Europese bedrijven er toe aan hun bedrijfsstrategie aan

te passen.55 Nog voordat de eenwording een feit was, werd er binnen de Europese

Gemeenschap al hevig gereorganiseerd. Dit bracht een significante toename

van het aantal fusies, overnames, overdrachten en joint ventures met zich mee

en leidde tot stijgende ondememingsconcentratie56157 Het totale aantal

meerderheidsdeelnemingen en fusies door de top 1000 van de Europese

industriele ondernemingen bleek gedurende de jaren '80 iedere drie jaar te zijn

52 Het totale aantal gemelde fusies bedroeg in de '70er jaren zo' n 400 h 500 fusies per jaar;   in

de jaren '90 betrof het al zo'n 700 b 800 fusies. op jaarbasis. Het gemiddelde aantal fusies

over de periode  1970- 1996 bedroeg 558 terwijl  het gemiddelde aantal fusies  over de periode
1987-1996 709 betrof (Cij fers ontleend aan: Gelet op artikel 2, Cij fers over fusies 1970-1996,

SER,  1997, p. 18-19).Voor periode'75-83 sprake van een lichte neergang welke deels te wijten

is aan de toenmalige economische recessie. In de loop van de jaren '80 gingen ondernemingen

terug naar de 'core business', hetgeen gepaard ging met het afstoten van deelnemingen, maar

ook met acquisities van bedrijven die juist op dit terrein actief waren, aldus S.M. Bartman en

A.F.M. Dorresteijn, 1994, p. 8.
53         Onder het begrip "grensoverschrijdende fusie" verstaat men in dit kader fusies waarbij tenminste

Edn van de partijen een niet-Nederlandse natuurlijke- of rechtspersoon is.

54 Duitsland, Groot Brittanie en de Verenigde Staten lijken de meest populaire fusiepartners te

zijn. Zie voor meer informatie en een gedetailleerde uitwerking het SER-Rapport: Gelet op
artikel 2, cijfers over fusies 1970-1990, 's-Gravenhage: SDU, 1990 en een recentere up-date

uit 1997. Zie voorts: C.W.A. Timmermans, "De joint venture naar komend EG-recht", in:

Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingen, H.J.M.N. Honde e.a., Monografie

vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht, Deventer: Kluwer, 1992, p. 64-65.
55           Uit een rapport van KPMG bleekdat in  199075% vandeop de Nederlandse markt opererende

bedrijven een strategie met betrekking tot de Europese eenwording had geformuleerd. Voor

ondernemingen en bedrijven met buitenlandse vestigingen lag dit percentage op 86% (Europa

1992, trends en (intwikkelingen iii Human Res<,urce Management, KPMG, 1 990)

56      C. von Teichman, "Mergers and Acquisitions after 1992?" en T. H. Weyland, "New Directions

in Mergers and Acquisitions", in: Mergers and Acquisitions: Meeting the challanges in Europe
and North America after 1992, D. Campbell(ed.), Deventer: Kluwer, 1991, p. 171-181; P.

Hommelhoff, "Konzernrecht furden Europilischen Binnenmarkt". in: Konzernrecht im Ausland.

M. Lutter (ed.), Berlun: Walter de Gruyter, 1993, p. 56.
57        Zie ook: Gelet op artikel 2. Cdfers over lusies 1970-1996, SER.  1997, p. 33-36, waarin voor

de periode van  1988 en daarna een stijging in hel aantal grensoverschrijdende fusies te bespeuren

valt.
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verdubbeld.58 Wereldwijd werd het aantal fusies in  1990 al op ca. 8150 transacties
geschat, ofschoon dit getal natuurlijk met de nodige terughoudendheid gernterpre-
teerd dient te worden.59 Niettemin kan hieruit worden geconcludeerd dat het
proces van concernvorming en multinationalisatie niet langer kan worden
genegeerd.

4              De erkenning van het concern als arbeidsorganisatie binnen het
internationale, het Europese en het nationale recht

Het concern is een (arbeids)organisatie die uit meerdere ondernemingen is
opgebouwd en die verschillende gedaantes kan hebben. Zo kennen we de
mammoetconcerns zoals Philips, Shell, DSM etc. Maar ook de bakker op de
hoek kan, wanneer hij met andere rechtspersonen of vennootschappen
organisatorisch is verbonden, als een deel van een (dwerg)concern60 worden
aangemerkt. Eerder constateerden we al dat het arbeidsrecht daarentegen nog
steeds gebaseerd is op enkelvoudige ondernemingen, hoewel het concern in de
praktijk inmiddels een geaccepteerd verschijnsel is. Men kan het concern als
arbeidsorganisatie daarom niet langer meer negeren.61 Ofschoon het concern
al geruime tijd een maatschappelijk erkend fenomeen is, wint deze ondememings-
vorm pas stilaan ook aan juridische identiteit. Rechtsorde en economische orde
zijn nu eenmaal niet geheel van elkaar te scheiden; er is eerder sprake van een
wisselwerking tussen beide. Langzaam dringt de economische realiteit van het
werken in vennootschapsgroepen ook in het recht door. De allereerste aanzet
daartoe vond plaats op vennootschappelijk terrein. Voor wat het arbeidsrecht
betreft zijn het nog voornamelijk bepalingen op het collectieve niveau die
rekening houden met het concernverschijnsel.

58 Zie rapport Europese Commissie: "The impact of the internal market by industrial sector: the
challenge for Member States", Special edition of European Economy/Social Europe,  1990.
Zie voor een kritische blik op de gebeurtenissen: H.0 C R Ruding,"Internationalisering en
Europeanisering van het bedrijfsleven", in: Grensoverschrijdende samenwerking van
ondernemingen, H.J.M.N. Honde e.a. (red,), Deventer: Kluwer, 1992, p. 41-50.

59    D. Campbell, 1991, p. 1-5.
60 A.F.M. Dorresteijn en M. Verhorst, 1994, p. 214.
61         Zo ook: A.T.J.M. Jacobs, "De arbeidsovereenkomst in het NBW", NJB 2 september  I 994, nr.

30, p. 1043: H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1994, p. 93-94; C.M.E.P. van Lent, 1994,
nr. 41, p. 1424.
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4.1 Het concern binnen het internationale recht

De aandacht voor het concern vanuit juridisch perspectief vloeide oorspronkelijk
voort uit het concern als (economisch) machtsblok.62

De enorme toename van het aantal multinationals63 en hun omvang, de

toegenomen betekenis van deze ondernemingsvorm voor het nationale en
internationale verkeer en de conflicten tussen deze ondernemingen en de staten

waarin zij zich vestigden, leidde sinds de opkomst van dit fenomeen tot discussies

in internationale fora. Internationale concerns (vormden en) vormen door hun

complexiteit en ondoorzichtigheid enorme machtsblokken. Multinationals
behelzen een vorm van samenwerking waaraan nationale overheden en
vakbonden onvoldoende tegenwicht kunnen bieden.64 De internationale spreiding

van de concernonderdelen over verschillende landen maakt het mogelijk dat
optimaal wordt geprofiteerd van de verschillende belastingsystemen, de nationale

loonpeilen, valuta, wetgevingsstelsels etc.65 Al snel werd duidelijk dat het
nationale toezicht op de activiteiten en het interne functioneren van multinationals

tekort schoot. De activiteiten van multinationals, hun handelswijze en de gevol-

gen die daaruit voor de -met name gedekolonialiseerde- staten voortvloeiden
leidde in de jaren zeventig tot de opstelling van een aantal gedragscodes.66 Wat

multinationale organisaties vooral onderscheidt van de puur nationale onderne-

mingen is dat invloed en macht met name 'op afstand' wordt uitgeoefend door
een top die zich bevindt buiten het grondgebied van de staat op welks

grondgebied zich tan of meerdere onderdelen van een dergelijk concern

bevinden, m.a.w. het zwaartepunt in de besluitvorming vindt plaats in een ander

land dan het land waar de besluiten worden uitgevoerd.
Door middel van supranationale gedragscodes tracht men tegenwoordig

een tegenwicht te bieden aan de oncontroleerbaarheid en ongrijpbaarheid van

vooral- multinationale concerns. Doel van deze codes is om de politieke,
economische en juridische problemen die het werken in internationaal verband

met zich meebrengt te reduceren. Deze gedragscodes kunnen daarmee worden

62     M.P. van Achterberg, 1989, p. 2.
63 Een multinational kan doorga:ins worden gedefinieerd als een onderneming of een groep van

ondernemingen die zijn bedrijfsactiviteiten onder den gemeenschappelijke leiding, over twee
of meerdere landen uitstrekt. Deze bedrij fsactiviteiten worden meestal door rechtspersonen
of netwerken van rechtspersonen uitgevoerd die door middel van een moeder-dochter relatie
met elkaar verbonden zijn.

64         W.  Albeda, "Multinationals en arbeidsverhoudingen", TVVS  1975, p.  18-22.

65     W.J. Slagter, 1993, p. 501.
66      R.H. Buikema, 1992, p. 89 e.v.; M.P. van Achterberg, Deventer, 1989, p. 2; Zie voor een

bespr€king van de verschillende codes:  Legal  Problems <,f Ccides (,f Conduct for Multinational

Enterprises,N. Horn (ed.),  Deventer:  Kluwer,  1980.
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gezien als een eerste erkenning van het concern en de daarmee samenhangende
problematiek

De eerste aanzet voor het ondervangen van de bezwaren en de gevaren van
multinationals vormde de aanvaarding van een resolutie door de ECOSOC67
die uiteindelijk resulteerde in de opstelling van een VN-gedragscode voor
multinationale ondernemingen.68 Doelstelling van deze mondiale gedragscode
was om te komen tot een maximalisatie van de bijdrage van transnationale
ondernerningen aan de economische ontwikkeling en groei, en de minimalisatie
van de negatieve effecten van die ondernemingen.

Kort na het opstellen van deze gedragscodes verspreidde de discussie zich
ook binnen andere internationale organisaties69 waarvan die binnen de OESO
in dit kader als de belangrijkste kan worden aangemerkt.70 De doelstelling van
de door de OESO opgestelde code was vergelijkbaar met de doelstelling zoals
die  aan de VN-code ten grondslag lag. In 1976 aanvaardde de OESO-minister-
raad een "Declaration on international investments and multinational
enterprises":' In de bijlage bij de verklaring zijn een aantal richtlijnen
opgenomen. Deze richtlijnen formuleren een aantal beginselen en normen
gerelateerd aan een aantal onderwerpen zoals openbaarmaking van gegevens,
mededinging, financiering, belastingen, wetenschapen technologie.72De OESO-
gedragscode bevat ook een aantal bepalingen met betrekking tot informatiever-
strekking, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen. Zo dient informatie omtrent
het reilen en zeilen van de organisatie verstrekt te worden aan de vertegenwoordi-
gers van de werknemers. Daaronder worden bijvoorbeeld verstaan vakbonden,
ondernemingsraden en syndicale afvaardigingen. Deze informatieverstrekking
kan bijvoorbeeld van belang zijn voor het voeren van onderhandelingen
betreffende loon- en arbeidsvoorwaarden. Voorts kan zij de werknemers in staat

67          28 juli  1972, Res.  1721 (LIH), The impact of multinational corporations on development process
and on international relations.

68        Zie voor de tekst: Doc. E/1990/94,  12 juni  1990.
69       Zie voor wat betreft de activiteiten van de ILO: Tripanite Declaration of Principles concerningMultinational Enterprises and Social Policy, Geneve  1977; K. van Koutrik, "De Tripartite

Beginselverklaring betreffende multinationale ondernemingen en sociaal beleid", NJB, 1982,
p. 459.

70      Zie voor een uitgebreide bespreking van de VN code en een korte bespreking van de overige
codes: R.H. Buikema,  1992, p. 89-110.

71           Declaration by the governments of OECD countries and decisions of the OECD council, Parijs,
21 juni 1976; R.H. Buikema,  1992, p.  110-118; R. Blanpain, Richtlijnen vocir multinationate
c}ndernemingen, De OESO verklaring va,121 juni 1976, Alphen aan den Run: Samsom. 1980.
Zie  voor een bespreking  an  de OESO en andere codes: Legal problems of codes of conduct
for multinational enterprises, N. Horn (red.), 1980.72     W.J. Slagter, 1993, p. 503; M.P. van Achterberg, 1989, p. 149; S.C. van Eyck, The OECD
Decturation and decisions concerning multinational enterprises, An attempt to tame the shrew,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 1995, Appendix 1, p. 253-254; Van het Kaar, 1993, p. 153.
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stellen om zich een beeld van de toekomst te vormen waar het sluitingen,

reorganisaties of collectieve ontslagen betreft. Op het terrein van de werkgelegen-
heid en de arbeidsverhoudingen bevat de richtlijn een aantal bepalingen die zich
specifiek bezighouden met het recht op collectieve onderhandelingen teneinde

toe te komen aan een dusdanig klimaat dat de onderhandelingen ook zinvol
kunnen zijn. Vermeldenswaard is hier wellicht nog dat de richtlijn van
multinationale organisaties verlangt dat zij bij hun activiteiten -voor zover

mogelijk- plaatselijk personeel in dienst neemt.
In 1977 volgde een verklaring  van   de  ILO. De daarin neergelegde

bepalingen zijn gedetailleerder dan de OESO-richtlijnen en sterker gericht op
de factor arbeid73, aangezien de ILO zich bij de opstelling van de gedragscodes

uiteraard beperkt tot haar eigen competentie, arbeidsverhoudingen en werkgele-
genheid.74

De gedragscodes zijn juridisch niet-bindend. Daardoor krijgen ze het
karakter van een aanbeveling. Desalniettemin kunnen deze codes wel van invloed
zijn op de door de rechter uit te voeren toetsing van besluiten.75

4.2 Het concern binnen het Europese recht:
76

Ook binnen de Europese Gemeenschap was men zich al snel bewust van de
toename van het aantal concerns en de kloof tussen de impact en het maatschap-

pelijk belang van concerns enerzijds en het gebrek aan regulering van het
fenomeen anderzijds. De eerste initiatieven op Europees vlak vloeiden in

tegenstelling tot de gedragscodes niet alleen voort uit de wens om de nadelige
effecten van concernvorming te minimaliseren. Zij waren ook nadrukkelijk
bedoeld om het vennootschaps- en ondernemingsrecht binnen de EU te harmo-

niseren. Dit laatste uiteraard met het oog op de Europese markt.

Binnen de EG kreeg de aandacht voor het (internationale) vennootschaps- en
concernrecht alsmede de bezwaren die daaraan verbonden zijn beslag in het

73     Van het Kaar, 1993, p. 154.
74        H. Gunter, "The tripartite declaration of principles (ILO): standards and follow-up", in: Legal

pri,blems „f codes Of conduct for multinational enterprises, N. Hom (red.). Deventer: Kluwer,
1980, p. 157.

75     S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn„ 1997, p. 154; L. Timmerman, Over multinatic,nale
tindernemingen en medezeggenschap, Deventer: Kiuwer,  1988, p.  126-127, L. Timmerman,"
De OESO-gedragscode", TWS 1982, p.  137-143, S.C. van Eyck, 1995, p. 72; Hof Amsterdam,
10 december,  1981, NJ  1983,24  m.n. MA (Ford), Hof Amsterdam 23 juni  1983. NJ  1984,
571 m.n. MA (Hyster ll), OK 21 juni 1979, NJ 1980,71 (Batco).

76     In tegenstelling tot de eerder beschreven gedragscodes, zijn de richtlijnen wei afdwingbaar.
Daar staat regenover dat de werkingssfeer van de Europese regelgeving territoriaal gebonden

is.
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voorstel voor een negende richtlijn77 en het voorstel van een Statuut voor de
Europese Naamloze Vennootschap resp. Societas Europae (SE).78 Deze
voorstellen richtten zich met name op de bescherming van de belangen van
minderheidsaandeelhouders en crediteuren van dochterondernemingen en
vloeiden voort uit de eerder vermelde wens om het vennootschapsrecht en het
concernrecht binnen de EG te harmoniseren.79 Bij de SE werd bovendien
aandacht geschonken aan de medezeggenschap van werknemers door middel
van een vertegenwoordigend orgaan en via een vorm van representatie  in het
bestuurlijk orgaan van de SE.  Omdat de beide voorstellen te vdrgaand werden
geacht haalden ze de eindstreep uiteindelijk niet. Het ontwerp-statuut voor een
Europese vennootschap is  in 1991 herzien:'  Over de status van dit ontwerp
bestaat vooralsnog geen uitsluitsel. x2

Ofschoon de EG-voorstellen in eerste instantie gericht waren  op de positie van
aandeelhouders en crediteuren, kwam de EG later met een aantal voorstellen

77 Het ontwerp negende EG-richtlijn houdt een instructiebevoegdheid  van de moeder in, waartegen-
over een aansprakelijkheid voor alle schulden van de dochter komt te staan. Bovendien dient
de moederbij beeindiging van de concernverhouding de verliezen van de dochter aan te zuiveren.
De richtlijn was duidelijk gebaseerd op het Duittse systeem en nam te weinig notie van de wijze
waarop dit elders binnen de EG was geregeld. Zie voorts: S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn,
1997, p. 274-277: W.K Franken, 1976, p 363-364. K.J. Hopt,"LEgal elements and policy
decisions in regulating groups of companies", in: Groups (,f Companies, C.M. Schmitthoff
en F. Wooldridge, 1991, p. 86; Zie voor het voorontwerp negende richtlijn: Doc. EG, nr.
XI/328/74, Doc. EG, nr. XI/593/75, en later Doc. EG, nr. X1/215/77 en Doc. EG, nr. III/1639/84
(gewijzigde versie); Rechtspersonen, deel 2, Aanverwante stukken, ER Bijl. 9.1-9.23.

78       Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het Statuut voor Europese naamloze
vennootschappen, ingediend op 25 augustus  1989, PB EG nr. C263,16 oktober 1989. Oprichting
en hantering van de SE zou de concentratie en fusiemaatregelen in het kader van de Europese
integratie kunnen bevorderen. Wanneer een vermoeden van een concernverhouding bestaat
(uniforme leiding), dan worden daaraan een aantal rechtsgevolgen gekoppeld zoals een dwingend
instructierecht voor de moedermaatschappij en een uitkooprecht voor minderheidsaandeelhou-
ders. Bovendien wordt de moeder subsidiair aansprakelijk voor alle schulden van de dochter.
W.K. Franken, 1976, p. 362; S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1997, p. 273-278; W.J.
Slagter, 1988, p. 34.

79          Harmonisatie van het vennootschapsrecht werd noodzakelijk geacht. De verschillen in wetgeving
tussen de lidstaten zouden hinderpalen kunnen vormen voor de werkelijk vrije vestiging van
ondernemingen in andere lidstaten en moesten daarom verdwijnen. Voorts verwachtte men
dat het nationale ondernemingsrecht bepalend zou kunnen zijn bij de voorkeur tot vestiging
in een bepaalde lidstaat. Ondernemingen zouden immers de voorkeur geven voor een lidstaat
met de meeste vrijheid en flexibiliteit en de minst eisende vennootschappelijke regelingen.
Daardoor zou het gevaar van onderling concurrerende lidstaten kunnen ontstaan waar de het
de souplesse van het ondernemingsrecht betreft.

80       M.G. Rood, "Medezeggenschap van werknemer"s, N,/B, 20 juni  1991, p.  1009.
81         COM (89) 286 def.  - syn 218,  PB EG 18 oktober  1989, nr. C 263/41; COM  (91)  174 def.  -

syn  218,  PB  EG 8 juli  1991,  nr.  C  176/1
82    De gewijzigde voorstellen zijn thans bij de Raad voor een gemeenschappelijk standpunt

(http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/126016.htm). Zie ook: TK 1998-1999 21 501-18, nr.
98.
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die tevens de belangen van de binnen het concern werkzame werknemers

trachtten te beschermen.
Bij het ontwerp voor een vijfde richtlijn tot harmonisatie van het vennoot-

schapsrecht in  1972, werd gepoogd werknemers een zekere  mate van zeggen-
schap te geven bij de uitoefening van het toezicht op het bestuur van een  NV.83

De zeggenschap had betrekking op de samenstelling van het orgaan dat belast

zou worden met de uitoefening van het toezicht op de onderneming.84 Het

voorstel werd tussentijds een aantal malen gewijzigd. In 1989 werden de zeggen-

schapsmodellen gekoppeld aan het ontwerp voor het SE-statuut. 85

Naast de voorstellen met een nationale dimensie introduceerde de Raad ook
een aantal voorstellen met een transnationale dimensie. Tot deze voorstellen
behoorde onder ander de Vredeling-richtlijn.86 Het eerste voorstel dateerde uit
198087 en werd in 198388 gewijzigd. De richtlijn voorzag in de voorlichting en

raadpleging van werknemers bij complexe en in het bijzonder transnationale

83           Voorstel voor een vijfde richtlijn:  PB EG nr. C 131/49, 13 december 1972; Gewijzigd voorstel
voor een vijfde richtlijn: PB EG nr. C 120, 9 september 1983: tweede wijziging van het voorstel
voor een vijfde richtlijn, Pb. EG nr. 7,11 januari 1991; derde wijziging van het voorstel voor

een vij fde richtlijn: PB EG nr. C 321/9,12 december 1991; Rechtspersonen, deel 2, aanverwante

stukken, ER Bijl-5.1-5c.4, A. Byre, EC social policy  and  1992,  Laws,  cases  and materials,
Deventer: Kluwer Law and Taxation, 1992, p. 119-121; C.W.A. Timmermans, "De structuur
van de naamloze vennootschap en het voorstel voor een vijfde EEG-richtlijn", TV'VS, 1973,
nr. 6, p. 167-174; Bartman en Dorresteijn, 1997, p. 278-282.

84 Voor Nederland zou dit de RvC zijn.
85      PB EG, nr. C 263/69, 16 oktober 1989 en PB EG, 29 mei 1991, nr. C 138/8, Voorstel voor

een richtlijn van de Raad tot aanvulling van het statuut van de SE met betrekking tot de plaats
van de werknemers in de SE; Rechtspersonen, SE Rtl-1 Um 6; H.J. de Bijll Nachenius,
"Medezeggenschap in internationale concerns", in: Grensoverschrijdende samenwerking van
ondernemingen. H.J.M.N. Honde e.a (red.), Deventer: Kluwer, 1992, p. 33.

86 Het voorstel is genoemd naar de initiatiefnemer dhr. H. Vredeling, die destijds commissaris
Sociale Zaken bij de Europese Commissie was. Zie voor een uitgebreide bespreking van de
Vredeling-richtlijn: R. Blanpain (red.), "The Vredeling Proposal, Information and Consultation

of Employees in Multinational Enterprises", Deventer: Kluwer,  1983. Zie ook: Bartman en

Dorresteijn, 1997, p. 280-282.
87           PB EG, nr. C 297,3-8,15 november  1980. Het nalaten van harmonisatie zou leiden tot ongelijk-

heid binnen een onderneming voor wat betreft de voorlichting, raadpleging en advies, aangezien
de nationale regelingen tot voorlichting territoriaal gebonden zijn. Zie ook C.W.A. Timmermans,
"EEG-voorstel over voorlichting en raadpleging van werknemers in nationale Bn transnationale

ondernemingen", Tl/VS,  1981, p. 20.
88         PB EG,  nr. C 217/3-16.12 augustus 1983. Gewijzigd voorstel voor een richtlijn inzake de

voorlichting en raadpleging van werknemers in ondernemingen met een ingewikkelde en in
het bijzonder transnationale structuur.
De belangrijkste wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel bestond uit het schrappen
van de verplichting van de concernleiding om rechtstreeks in contact te treden met de
werknemersvertegenwoordigers van haar dochters. Dit was niet alleen onwerkbaar, maar tastte

ook de autonome positie van het bestuur van de dochtermaatschappijen aan. Zie ook C.W.A.
Timmermans,"Vredelingrichtlijn advies Europees Parlement en reactie Europese Commissie",
TV VS, 1983, p. 48 en W.J. Slagter, "SER-advies over de Vredeling-Richtlijn", TVVS, 1984,
p. 121.
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structuur. Doel van de richtlijn was om werknemers bij complexe en transnationa-
le ondernemingen gelijke rechten op informatie en consultatie te geven als
werknemers in enkelvoudige nationale ondernemingen:9 Hoewel de Vredeling-
richtlijn zelf in  1986 in de ijskastsm verdween baande zij wel de weg de Europese
ondernemingsraad.

In  1989 werd de discussie over medezeggenschap in complexe en transnationale
vennootschappen hervat. Dit resulteerde uiteindelijk in de richtlijn inzake de
instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in
ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie
en raadpleging van de werknemers:I De Europese ondernemingsraad (EOR)
was bedoeld als informatie- en overlegorgaan van werknemersvertegen-
woordigers uit de verschillende lidstaten van de EG.

De richtlijn kent een lange voorgeschiedenis. De uiteindelijke richtlijn die
in  1994 tot stand kwam werd vooraf gegaan door een  in 1990 gelanceerd voorstel
voor een richtlijn inzake de oprichting van een Europese ondernemingsraad.

92

Deze richtlijn had tot doel de voorlichting en raadpleging van werknemers in

89         De richtlijn kende aan de werknemers een recht op informatie en consultatie jegens de directie
van de dominerende onderneming toe. Deze zogenaamde 'by-pass optie', waarbij de dochter
werd gepasseerd en waarbij de concernleiding in rechtstreeks contact zou moeten treden met
de werknemersvertegenwoordigers van de verschillende dochtermaatschappijen, werd als
ongewenst en onwerkbaar beschouwd. Ofschoon het belangrijkste struikelblok, de 'by-pass',
werd geschrapt kon ook over het ontwerp van  1983 geen overeenstemming worden bereikt.
Ook niet nadat er een aangepaste versie tot stand was gekomen. Zie voorts: Bartman en
Dorresteijn,   1997. p 282-284; C. Lautenbach, "Europa   1992 en medezeggenschap",  OR
intormatie, maart 1989, p. 14-15; M.V. Polak, 1988, p. 146-147; H.J. de Bijl Nachenius, 1992,
p. 33; De Brauw, Blackstone, Westbroek, Europa 1992 in jun'disch perspectief; Zwolle: Tjeenk
Willink, 1990, p. 142; A. Byre, 1992, p. 120; J. Keir, "Legal problems in the management of
a group of companies" in: Groups  of Companies, C.M. Schmitthoff en F. Wooldridge (red.),
London: Sweet & Maxwell, 1991, p. 47; H Schneider, "The European Works Council Directive",
in:  Current  Issues  of Cross-Border  Establishment  of Companies  in the  European  Union,  1.
Wouters & H. Schneider (red.), Antwerpen-Apeldoorn: MAKLU, 1995, p  187; M.G. Rood,
1991, p. 1010; C. Dorrenbacher & M. Wortmann, "Multinational Companies in the EU and
European Works Councils", intereconomics, Juli/augustus 1994, p. 203; W.J. Slagter,"De
Europese ondernemingsraad",  TVVS  1994.94/8,  p.  202.

90    W.J. Slagter, 1994, p. 202.
91 Richtlijn 94/45/EG, PB EG 30 september 1994, nr. L 254/64.
92 COM (90) 581 def., PB EG 15 februari 1991,C 39/10, Voorstel voor een Richtlijn van de

Raad inzake de oprichting van Europese ondernemingsraden in ondernemingen of concerns
met een communautaire dimensie met als doel voorlichting en raadpleging van werknemers;
PB EG C 336/11,31  december  1991. Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake
de oprichting van Europese ondernemingsraden in ondernemingen of concerns met een
communautaire dimensie met :tls doel voorlichting en raadpleging van werknemers. Zie voor
een kritisch commentaar op het voorstel: H.J. de Bijll Nachenius, 1992, p. 33-37. Zie voor
een bespreking van de concept-richtlijn alsmede een vergelijking met Vredeling-ontwerp: M.G.
Rood, 1991, p. 1010-1015.
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ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie te verbeteren93

en stond min of meer model voor de thans geldende richtlijn. Het oorspronkelijke
voorstel struikelde over de afwijzing door het Verenigd Koninkrijk.94

In 1993 kwam een compromis-tekst tot stand. In het compromis-voorstel
werd een keuze geboden tussen de oprichting van een EOR of de implementatie
van een informatie- en consultatieprocedure.95 Naar aanleiding van het com-
mentaar van werkgevers- en werknemerszijde op het herziene voorstel, kwam
de Europese commissie wederom met een nieuw voorstel. In het nieuwe voorstel
was geen sprake meer van een Europese Ondernemingsraad.96 Deze werd
vervangen door een "informatie en consultatiestructuur".97 De doelstelling van
het voorstel vormde in wezen geen verandering ten opzichte van eerdere voor-
stellen: verwezenlijking van een transnationaal orgaan van gekozen of

aangewezen werknemersvertegenwoordigers dat wordt gernformeerd en
geconsulteerd door het centrale management van de onderneming en daartoe

regelmatig bijeenkomt.
Doel van de thans geldende richtlijn is om te komen tot een verbetering

van het recht op informatie en consultatie van werknemers werkzaam bij
ondernemingen of groepen van ondernemingen binnen de EU.98 De richtlijn

93      Pb. EG, nr. C 39/10,15 februari 1991. A.F.M. Dorresteijn en J. Roest, SR 1991, p. 140, L.
Timmerman, 1991, p. 92; M.G. Rood,  1991, p. 1009

94 Het voorstel was gebaseerd op art. 100 van het EEG-verdrag en kon derhalve alleen met eenpa-
righeid van stemmen worden aangenomen. Het Verenigd Koninkrijk bleef echter dwars liggen.
Dit leidde er na de inwerkingtreding van de Europese Unie op I november 1993 toe dat het
voorstel opnieuw werd geintroduceerd. Door van deze omweg gebruik te maken behoefde men

uiteindelijk nog maar de instemming van de overige 1 I lid-staten omdat het Verenigd Koninkrijk
de sociale paragraaf van het Verdrag van Maastricht weigerde te ondertekenen.

95           Door deze keuzemogelijkheid in het voorstel op te nemen,  kwam het accent eerder op informatie
en consultatie te liggen dan op werkelijke medezeggenschap. Het voorstel werd door zijn
flexibiliteit beschouwd als een goed alternatief. Er bestond dan ook goede hoop dat dit voorstel

de eindstreep zou halen. Voordat het zover zou zijn, werd het ontwerp in een consultatieronde
aan de werkgevers- en werknemersbonden voorgelegd. Het resultaat was voorspelbaar. De
werkgevers hadden geen behoefte aan een richtlijn op dit terrein, terwijl de werknemers juist
positief ten opzichte van een dergelijk initiatief stonden

96      J.A. van Gijzen en P.M. Hopstaken, De Europese undernemingsraad, Gouda Quint, Deventer,
1997, p. 15; H.J. de Bijll Nachenius, De wet op de Eurcipese <indernemingsraden, Deventer:
Kluwer, 1997, p. 2.

97 Reeds bestaande informatie en consultatieovereenkomsten zullen echter worden gerespecteerd
In 1994 bestonden  er zo'n 30 overeenkomsten waarvan de helft binnen de metaalsector is
afgesloten. Dit laarste valt deels toe te schrijven aan het feit dat de metaalsector altijd al is
gedomineerd  door een groot aantal  MN's en deels  aan  de  rol  die de Europese Federatie  van
Metaaiwerkers daarin heeft gespeeld. Zie voor een illustratie van de deze overeenkomsten aan
de hand van een aantal bedrijven binnen de metaalsector: "Information/consultation in metalwor-
king". EIRR, mei 1994, p. 18-21.

98        Zie o.m.: H.J.M.N. Honte," Overeenkomsten betreffende Communautaire Medezeggenschap",
De NV, mawl 1995, p. 50; L.G. Verburg, The European works council. Loeff Legal series,
Den Haag: Kluwer, 1997; Medezeggenschap op Europees niveau, De EU-Richtlijn van 22
september, \IvA, Deventer: Kluwer, 1997; R. Blanpain en P. Windey, De Europese
ondernemingsraad, Leuven: Peeters, 1994; J.A. van Gijzen en P.M. Hopstaken, 1997; F. de
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is een uitvloeisel van de toenemende stroom van ondernemings(de)concentratie.
Nationale medezeggenschapsvormen" zijn onvoldoende uitgerust om het hoofd
te bieden aan dit proces van transnationalisatie en om invloed uit te oefenen
beslissingen die worden genomen in een andere lidstaat dan de lidstaat waarin
de betrokken (en geraakte) werknemers werkzaam zijn. 100

De richtlijn is van toepassing op ondernemingen en concerns met een
communautaire dimensie. Daarvan is sprake wanneer een concern ten minste
1000 werknemers in de gezamenlijk lidstaten heeft met vestigingen in ten minste
twee lid-staten waar elk ten minste 150 werknemers werken. 101

De richtlijn is niet alleen van toepassing op ondernemingen binnen het
grondgebied van de EUm2/EER '03 doch ook op ondernemingen die hun
moedermaatschappij buiten het grondgebied van de lidstaten hebben, vooropge-
steld dat de in de lid-staten gevestigde dochters voldoen aan de hierboven
omschreven criteria. In het laatste geval zal de Europese hoofdvestiging of de
grootste Europese vestiging de positie van "moeder" moeten innemen. Het
spreekt voor zich dat de werking van de richtlijn zich in die gevallen uiteraard
beperkt tot de ondernemingen die gevestigd zijn op het grondgebied van de
lidstaten.lot

koning, "De Europese ondernemingsraad", SMA, 1995, p. 89-102.
99\ De Richtlijn leidt er in vrijwel alle lidstaten toe dat er een extra medezeggenschapsniveau aan

de reeds bestaande nationale mogelijkheden wordt toegevoegd dat nadrukkelijk rekening houdt
met de verbondenheid van de onderneming in een groep met andere ondernemingen met een
communautaire dimensie. Op 5 februari  1997 is ter uitvoering van de Richtlijn voor Nederland,
de Wet op de Europese Ondernemingsraden (WEOR) van kracht geworden. Daarbij is
nadrukkelijk gekozen voor een zelfstandige regeling die los staat van de huidige Wet op de
ondernemingsraden. Zie voor een korte toelichting op de WEOR: F. Koning, "De Euro-OR
en de WOR; waarheen met medezeggenschap in de polder", SR 1997, nr. 4, p. 100-102.

IOO       R. manpm  & P. Windey, European Works  Council,  Information  and Consultation of Employees
in Multinational Enterprises in Europe, Leuven: Peeters, 1994, p. 64.

lot M.S.A. Vegter," Europese Medezeggenschap", Bb 20 november 1996, nr. 24, p. 186.
102       Hoewel de eerdere versie van de EOR (12 oktober 1993) struikelde over de afwijzende houding

van het Verenigd Koninkrijk en het Verenigd Koninkruk zich daarmee onthield van deelname
aan de richtlijn, heeft het Verenigd Koninkrijk deze zogenaamde 'opt-out' inmiddels ongedaan
gemaakt (15 december 1997). Het Verenigd Koninkrijk dient de richtlijn uiterlijk op 15 december
1999 in haar nationale wetgeving te hebben opgenomen.

103 De richtlijn geldt dus ook voor Usland, Liechtenstein en Noorwegen.
104 Zelfregulering staat voorop. De werknemers moeten de ondernemer schriftelijk verzoeken tot

de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep. Het is aan de 'bijzondere
onderhandelingsgroep' (BOG) om vorm te geven aan het recht op informatie en consultatie
met betrekking tot grensoverschrijdende aangelegenheden die voor de werknemers van belang
zijn. De BOG bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers uit de lidstaten waar de
onderneming haar activiteiten ontplooit. Het staat de BOG en de ondernemingsleiding vrij
overeen te komen wat hen goeddunkt. Zo kunnen zij kiezen voor de oprichting van een Europese
Ondernemingsraad (EOR) dan weI voor een andere procedure die tegemoet komt aan het recht
op informatie en raadpleging van werknemers. Zij kunnen in principe ook tot de conclusie komen
dat er in het geheel geen communautaire medezeggenschap tot stand zal worden gebracht.
Weigert de directie Om tot onderhandelingen over te gaan, of komt de onderhandelingsgroep
niet binnen 3 jaar tot overeenstemming, dan legt de Richtlijn dwingend een alternatieve regeling
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Tot slot kan worden gewezen op de EG-Richtlijn tot behoud van de rechten van
de werknemers bij overgang van onderneming, vestigingen of onderdelen
daarvan:" Ook deze richtlijn vloeide voort uit de overtuiging dat het noodzake-
lijk was om de positie van de werknemer bij ondernemingsconcentratie- en
deconcentratie te beschermen. De richtlijn voorziet in de overgang van
rechtswege van de arbeidsovereenkomsten van de betrokken werknemers bij
de overgang van hun bedrijf en is thans opgenomen in de artikelen 7:662-666
BW. De richtlijn beperkt zich tot de overgang als gevolg van een overeenkomst
(verkoop, verhuur, verpachting, uitgifte in vruchtgebruik) van een onderneming
in haar geheel. Met dit laatste wordt bedoeld dat gebouwen, machines, andere
apparatuur en 'goodwill' overgaan. De richtlijn ziet er op toe dat het daar niet
bij blijft, maar dat ook de werknemers mee over gaan op de verkrijger. Deze
laatste treedt jegens de werknemers in de rechten en plichten van de overdragende
werkgever. Daardoor geraken de werknemers 'en masse' in een situatie die een
grote gelijkenis vertoont met de eerder besproken situatie waarbij in het
individuele geval de arbeidsovereenkomst door middel van contractsoverneming
wordt overgedragen. De richtlijn is niet van toepassing bij juridische fusies. 106

In dat laatste geval gaan de arbeidsovereenkomsten automatisch over op de
verkrijgende rechtspersoon.

107

De richtlijn speelt daarentegen geen rol wanneer de overdracht van de
onderneming plaatsvindt door aankoop of ruil van aandelenpakketten.'08 In dat

geval gaat alleen de eigendom van de vennootschap in andere handen over: de
identiteit van de werkgever wijzigt niet. 109

Ofschoon de richtlijn niet alleen gericht is op de positie van werknemers
die werkzaam zijn bij vennootschapsgroepen, is het evident dat met name deze

op. Deze regeling geeft een aantal minimumvoorwaarden voor gevallen waarin geen
onderhandelingen plaatsvinden of wanneer de onderhandelingen niet tot enig resultaat leiden.
De EOR heeft het recht om tenminste Wn maal  per jaar met de hoogste leiding te vergaderen
over de ontwikkelingen in de internationale organisatie. Daarbij dient naast de financieel
economische ontwikkelingen onder meer aandacht te worden besteed aan de werkgelegenheids-
ontwikkelingen, fusies, inkrimpingen en collectieve ontslagen. Doen zich gedurende het jaar
belangrijke ontwikkelingen voor die gevolgen hebben voor de werknemer dan dient het
hoofdbestuur de EOR daarover ook te informeren. De EOR heeft dan het recht om daarover
advies uit te brengen.

105 Richtlijn van 14 februari 1977, PB EG 5 maart 1977, L.61/26

106 Een juridische fusie is een fusie waarbij steeds een of meer verdwijnende rechtspersonen van
rechtswege opgaan in 66n verkrijgende rechtspersoon (art. 2:309 BW).

107    S.A.M. van der Weegen,
" Behoud van werknemersrechten bij jurdische fusie", SMA 1987,

p. 260 e.v..
108 De wijze waarop de ondernemingen worden overgedragen -overeenkomst of aandelentransactie-

kan van invloed op de het toepasselijke recht en de bevoegde rechter, wanneer wordt aangeknoopt
bij de nationaliteit van de werkgever. Bij een aandelenoverdracht verandert de identiteit van
de werkgever niet. Bij een vermogensoverdracht daarentegen wei.

109     Pres. Rb. Arnhem 29 oktober 1982,619, Pri:.  1982,633. Vgl. Ktg. Harderwijk 13 november
1984, Prg. 1985,33.
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werknemers regelmatig het lijdend voorwerp zullen zijn van ondernemingstrans-
acties. De richtlijn maakt het dan ook vrij gemakkelijk om in concernverband
met werknemers te schuiven, aangezien de overdracht van de onderneming met
zich meebrengt dat ook de werknemers op de verkrijgende vennootschap
overgaan.

110

De tot dusverre besproken EG-activiteiten hebben alle betrekking op de positie
van de werknemer binnen het concern als collectief. Maar ook op individueel
niveau is er in de loop der tijd steeds meer aandacht voor de positie van de
werknemer binnen het (internationale) concern ontstaan. Internationale samen-

werkingsverbanden vormen immers een bron van grensoverschrijdend perso-
neelsverkeer. Dergelijke internationale transfers zullen er toe leiden dat werk-
gever en werknemer worden geconfronteerd met verschillende aspecten van
de juridische omgeving waarin de buitenlandse concernmaatschappij zich
bevindt. Het individuele arbeidsrecht maakt deel uit van die omgeving.

Inmiddels zijn er ook een tweetal richtlijnen tot stand gekomen die (deels)
betrekking hebben op de regulering van de internationale intra-concernmobiliteit.

In hoofdstuk 3, par. 6 kwam de in  1996 tot stand gekomen Detacheringsrichtlijn
111

reeds ter sprake. In deze richtlijn wordt in art. 1 lid 3 sub b van de richtlijn
nadrukkelijk aandacht geschonken aan de binnen concernverband gedetacheerde
werknemer. Aangezien de richtlijn in hoofdstuk 3 al uitvoerig is besproken zullen
we hem hier verder laten rusten.

De tweede richtlijn heeft betrekking op de informatieverplichting van de
werkgever met betrekking  tot de arbeidsverhouding."2 Deze richtlijn  en  de
Nederlandse 'vertaling' daarvan in art. 7:655 BW"3 werden in hoofdstuk 5, par.
2.2 al aangestipt. Aan de werkgever wordt de plicht opgelegd de werknemer
schriftelijk te informeren omtrent de belangrijkste voorwaarden die op de
arbeidsrelatie van toepassing zijn, zoals de naam en de woonplaats van partijen,
de functie van de werknemer, het tijdstip van indiensttreding, de duur en de
berekening van de opzegtermijn, de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per
week en deelname aan een pensioenregeling. Voor expatriates geldt een

110    A.T.J.M. Jacobs en H. Zeijen, European Labour and Social Policy, Tilburg: TUP,  1993, p.
66.

111 COM (91) 230 def. - syn 346, Voorstel voor een richtlijn van de raad betreffende de detachering

van werknemers met het oog op het verlenen van diensten,  I  augustus  1991; A.  Byre,  1992,
p. 103 en 109-112.

112 PBEGL 91/533 Richtlijn van de Rand betreffende de verplichting van de werkgever de werkne-
mer te informeren over de voorwaarden die op de arbeidsovereenkomst- of verhouding van
toepassing zijn, 14 oktober 1991; A. Byre, 1992, p. 40-41, p. 43, p. 57-65; G.J.J. Heerma van
Voss, 'De informatieplicht van de werkgever: een papieren tijger of een nieuwe rechtsbron
in het arbeidsrecht?", SR 1994, p. 67, R. Blanpain & Paul Windey, 1994, p. 39.

113 Wet van 2 december 1993, Stb. 635.
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verzwaarde informatieplicht wanneer zij voor langer dan Mn maand naar het
buitenland worden uitgezonden. In dat geval dient de werkgever ook gegevens
te verstrekken omtrent de duur van de werkzaamheden, de huisvesting, de valuta
waarin de betaling zal plaatsvinden, de vergoedingen waarop de werknemer
recht heeft en de wijze waarop de terugkeer' 14 geregeld is (zie voor dit laatste

hoofdstuk 7, par. 7). Is Nederlands recht op de arbeidsovereenkomst van
toepassing dan wordt de informatieplicht uitgebreid met de verplichting de
werknemer op de hoogte te stellen van de gevolgen voor de toepassing van de
(Nederlandse) sociale zekerheidswetgeving dan wel opgave van de voor de
uitvoering van die wetgeving verantwoordelijke organen . 115 Ook wanneer de
werknemer in het buitenland werkt moet hij de garantie hebben dat hij naast
de essentidle elementen uit zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding ook
relevante informatie over zijn detachering ontvangt. De informatie kan worden
verstrekt in de vorm van een schriftelijke arbeidsovereenkomst en/of een
aanstellingsbrief dan wel enig ander schriftelijk document waarin in ieder geval
een deel van de verplichte informatie is opgenomen. Het document moet vodr
vertrek in bezit van de werknemer zijn.

1 16

Door de werkgever verstrekte informatie die niet door de werknemer wordt
weersproken, geeft aanleiding te vermoeden dat de informatie correct is en deel
uitmaakt van de individuele arbeidsovereenkomst. "7 Het aldus opgewekte
rechtsvermoeden kan van belang zijn voor, of een rol spelen bij het identificeren
van de werkgever, het bepalen van de uitzendduur, de intenties met betrekking
tot de terugkeer van de werknemer, of anderszins een aanknopingspunt vormen
in het kader van de internationale uitzending (bijv. Art. 6 lid 2 sub b, slotzin
EVO). De werknemer kan de schade die hij leidt als gevolg van een eventuele

nalatigheid of onjuistheid van de door zijn werkgever verstrekte informatie, van
zijn werkgever claimen.

De richtlijn vindt zijn oorsprong in het sociale charter' w en is onder andere
bedoeld om de werknemersmobiliteit tussen de lidstaten te bevorderen.

114 Aangenomen mag worden dat doorzending ook mogelijk is.

115 TK 1992-1993, 22 810, nr. 2, p. 2 en TK 1992-1993,22 810, nr. 20.

116 Het schriftelijke document is overigens geen constitutief vereiste voor de totstandkoming van
de arbeidsovereenkomst en ook niet bedoeld als rechtsbron. Het document heeft slechts
declaratoire en geen constitutieve betekenis, tenzij de verstrekte informatie in de vorm van
een arbeidsovereenkomst of een uitzendovereenkomst tot de werknemer komt. Dit neemt niet
weg dat die informatie toch een rol kan spelen, ook wanneer zij geen deel uitmaakt van een
overeenkomst.

117 Vgl. G.J.J. Heerma van Voss, 1994, p. 67.
118 Het social charterkwam in 1989 tot stand en werd door alle toenmalige EG-lidstaten ondertekend

(met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk). In het charter zijn in het kader van de sociale
dimensie binnen de Europese Gemeenschap een aantal fundamentele sociale rechten opgenomen.
waaronder het recht op vrij verkeer van de EG-onderdanen. Het charter heeft juridisch gezien
geen bindende werking.
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Ofschoon de twee richtlijnen zich niet specifiek richten op de positie van expa-

triates, maken zij weI een belangrijk onderdeel van de door de richtlijnen
bestreken doelgroep uit. De richtlijnen kunnen daarmee tevens worden
beschouwd als een eerste aanzet waarbij op Europees niveau tot erkenning van
de internationale intra-concernmobiliteit en de daarmee samenhangende
werknemersproblematiek wordt overgegaan.

4.3 Het concern binnen het nationale recht

Het Nederlandse ondernemingsrecht neemt -net als het arbeidsrecht- in principe
nog steeds het idee van de enkelvoudige ondememing"9, onder leiding van een
autonoom opererend bestuur als uitgangspunt.120 De Nederlandse wetgever gaat

uit van het standpunt dat het recht ten aanzien rechtspersonen -NV, BV, vereni-

ging en stichting- afdoende is geregeld. Aangezien een concern louter een
samenstel van vennootschappen is, behoeft een dergelijke constructie geen
nadere regeling meer. Problematieken die met het concern samenhangen kunnen

worden teruggebracht tot het niveau van de afzonderlijke vennootschappen,
waarvoor reeds een uitvoerige wettelijke regeling bestaat (zie boek 2 BW).

121

119    (jaarrekeningenrecht) Met uitzondering van het medezeggenschapsrecht waarbij in de WOR
door invoering van de COR rekening is gehouden met de mogelijkheid van een concernverband.

De medezeggenschap van de WOR is gekoppeld aan het ondernemingsbegrip van art. 1 lid
1 sub c: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband,
waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht. Volgens S.M. Bar'tman is het
concern zo'n als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband, ook al bestaat het
uit diverse rechtspersonen/vennootschappen (S.M. Bartman, 1986, p. 65). In dit laatste schuilt
een tegenstrijdigheid. Een rechtspersoon/vennootschap kan immers uit meerdere ondernemingen
bestaan. De afzonderlijke onderdelen kunnen niet tegelijkertijd het geheel vormen. Maar, zo
stelt Bartman, dit geheel van ondernemingen vormt zelf ook een onderneming in de zin van
de WOR. Men zou in WOR-termen in plants van onderneming kunnen spreken van een'concer-

nonderneming' (S.M. Batlman, idem, p. 65-66). Daarmee abstraheert Bartman van de juridische
realiteit. Overigens doet zich de vraag voor of medezeggenschap als zodanig als onderdeel
van het vennootschapsrecht moet worden beschouwd. Het betreft immers een regeling ter
verbetering van de positie van de werknemer en zou uit dien hoofde ook onder het arbeidsrecht
kunnen vallen; P. Sanders en W. Westbroek, BV en NV, Deventer: Kluwer,  1991, p. 543.
Ook in het Franse medezeggenschapsrecht wordt rekening gehouden met de onderneming als
onderdeel van een groep. Daar moet een Comitt de groupe worden opgericht ten behoeve van
de dochteronderneming wanneer de heersende vennootschap hetzij direct hetzij indirect over
meer dan de helft van het kapitaal van de ondergeschikte vennootschap beschikt en waarvan
"le sitge social est situd sur le territoire francais" (zie art. L. 439-1 Code du trav.).

120 S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1997, p. 5: M.W.C. Feteris, J.A. Gimbrtre en G.J. van

Muijen, Holdingstructuren, Vademecum ondememingsrecht, Deventer: Kluwer, 1991, p. 22,
S.M. Bat·tman, 1986, p. 17.

121 Ook Westbroek komt tot de conclusie dat er geen problemen binnen concernverband zon aan
te wijzen die zich niet buiten concernverband kunnen voordoen; W. Westbroek. 1969. p. 83.
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Deze opvatting komt men overigens niet alleen in Nederland, maar ook in de
meeste andere landen tegen. 122

Specifieke regelingen voor vennootschappen die in concernverband werken
komen slechts incidenteel voor. De Nederlandse (concern)regelgeving beperkt
zich tot bepaalde aspecten en deelgebieden zoals de bescherming van

123minderheidsaandeelhouders    en de concernaansprakelijkheid. 124 Soms is deze
regelgeving autonoom tot stand gekomen, soms is zij een direct gevolg van de
initiatieven op Europees niveau. Een voorbeeld van een autonoom tot stand
gekomen regeling vormt de structuurregeling (artt. 2:153 e.v. en 2:263 e.v. BW),
die voorziet in een bepaalde vorm van bestuur en toezicht voor gevallen waarin
de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) in grote ondernemingen
onvoldoende tegenwicht kan bieden aan het bestuur. Deze regeling zal verderop
worden besproken. Op het vlak van de kapitaal- en vermogensbescherming
treffen we de geconsolideerde jaarrekening aan (art. 2:405 BW). Het jaarreke-
ningenrecht bijvoorbeeld is een resultante van initiatieven op Europees niveau 125

en heeft tot doel om een zo reeel mogelijk inzicht te geven in de financieel-
economische situatie van ondernemingen die in concernverband met elkaar
verbonden zijn. Het jaarrekeningenrecht vormde een belangrijke aanzet voor
de ontwikkeling van een concernrecht in Nederland. Tot slot kan nog gedacht
worden aan het enquBterecht, dat voorziet in de mogelijkheid om het werken
in groepsverband te laten meewegen. 126

Niettemin kunnen we ook in het Nederlandse arbeidsrecht aanknopingspunten
vinden die het concern als maatschappelijke realiteit erkennen. Naast de zojuist
genoemde vennootschapsrechtelijke voorzieningen die met name de bescherming
van de positie van de (minderheids)aandeelhouders op het oog hebben, treffen
we ook een aantal regelingen aan die zich specifiek richten op de positie van
werknemers binnen concernverband. Allereerst is daar de Wet op de Onderne-
mingsraden (WOR)127, die door middel van de mogelijkheid tot instelling van
een GOR (groepsondernemingsraad)12X en/ofCOR (centrale ondernemingsraad)
voorziet in een vorm van medezeggenschap met betrekking tot aangelegenheden

122 K.J. Hopt, 1991, p. 85.

123 Bijvoorbeeld Belgie, Frankrijk, Groot-Brittanie, Nederland, Spanje en sporadisch Italie.

124 Bijvoorbeeld Frankrijk, Belgie en Nederland.

125 Vierde en de zevende richtlijn, PB EG 1978, L 222/11 en 1983, L 193.
126 HR 10 januari 1990, N./ 1990,466, m.n. Ma (OGEM)

127   Zie ook: R.H. van het Kaar, 1993, p. 131
128 De GOR vormt een "tussentrap" tussen OR en COR. Een GOR wordt ingesteld voor

ondernemingen binnen concernverband die een zekere samenhang vertonen zoals een divisie.
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die de afzonderlijke ondernemingen overstijgen (artt. 33-35 WOR):"129 De
ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld kan tevens
voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemings-
raad instellen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze
wet ten aanzien van deze ondernemingen:"m De GOR en de COR behandelen

uitsluitend aangelegenheden van gemeenschappelijk belang voor alle of een
meerderheid van de betrokken ondernemingen.131 De bevoegdheden van de

afzonderlijke ondernemingsraden gaan voor wat betreft deze aangelegenheden

over op deze beide lichamen. Een GOR mag geen aangelegenheden behandelen
die door de centrale ondernemingsraad worden behandeld. Op die manier heeft
de wetgever getracht om de bevoegdheden van de verschillende ondernemings-
raden binnen het (deel)concern af te bakenen. 132

Om te vermijden dat de COR van een van oorsprong Nederlandse
multinational zijn medezeggenschapsrechten doet gelden ten aanzien van

aangelegenheden die het internationale beleid van het concern resp. de
multinational betreffen, hebben een aantal intemationale concerns 133 direct onder
het niveau van de top-holding een juridisch-organisatorische splitsing aan-
gebracht, zodat de Nederlandse en de buitenlandse dochters in verschillende

subholdings worden ondergebracht. Dit heeft tot gevolg dat niet de concernlei-

ding, doch enkel de directie van de subholding als overlegpartner van de COR
optreedt Cart. 33 lid 5 WOR). Deze zogenaamde "Nederland constructie" vormt

geen inbreuk op de omvang van de medezeggenschap voor zover het Nederlandse

concernaangelegenheden betreft. De medezeggenschap met betrekking tot het
internationale concernbeleid daarentegen wordt als gevolg van deze constructie
echter wel aan de COR ontnomen:34 Dit brengt met zich mee dat de COR na

129 De COR werd in 1971 ingevoerd en vormde een juridische regulering van een in de praktijk

reeds gehanteerd fenomeen (Zie: TK 1969-1970. 10335, nr. 56). In 1976 volgde de instelling
van de GOR.

130     De WOR bevat geen begripsomschrijving van het concern. Zie verder: Beschikking minister
SZW 6 december 1987, ROR 1971-1984. nr. 2, Beschikking van de minister van SZW 1 1 april
1983, ROR 1971-1984, nr. 9 en RvS, afd Rechtspraak, 3 januari 1985, ROR 1985, nr.6,
Beschikking minister SZW van 31 maart 1987, ROR  1987, nr. 2

131 Het is overigens niet altijd eenvoudig om vast te stellen wanneer een aangelegenheid van

gemeenschappelijk belang is. Aanwijzingen kunnen worden gevonden in de motieven voor
het (voorgenomen) besluit. Zie voor zaken met betrekking tot het gevoerde concernbeleid:  OK
25 juni 1981, NJ 1982, 248 (Avebe): OK 21 december 1984, RMZ 1984,41 (AMRO). OK
30 augustus  1984 , NJ  1985,475 (AMFAS), Pres.  Rb.  Haartem, 27 april  1981, N./  1981.425
(Van Gelder).

132 R.H. van het Kaar, 1993, p. 131.

133 Bijv. Douwe Egberts, Philips, Unilever, AKZO, Elsevier, Heineken.

134    OK 16 februari 1989, N./ 1990,693 (Douwe Egberts),m.n. Ma; ROR 1989/1,7, SR 1989, p
114-115, waarin deOK overwoogdat de ondernemer in beginsel de vrijheid heeft zijn organisatie
aan te passen aan het internationale karakter van het concern. Zie voor een bespreking van deze
uitspraak: G. Noordraven, "De overlegpartner van een Centrale Ondernemingsraad in een
internation:laI concern", Bb 13 juni 1989, nr. 12, p.  125-126; Bartman en Dorresteijn,  1997,
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invoering van de constructie geconfronteerd kan worden met de gevolgen van
besluiten zonder daarop nog wezenlijke invloed uit te kunnen oefenen!35 (daar
waar dat zonder de beschreven constructie wel mogelijk zou zijn geweest).

136

Voorts is in de structuurwet'37 een regeling getroffen die onder meer voorziet
in de invloed van werknemers op de benoeming van de Raad van Commissarissen
(RvC) bij (grensoverschrijdende) concerns met een Nederlandse moeder.138 De
structuurwet heeft naast de bescherming van de aandeelhouders tevens de
versterking van de medezeggenschap van werknemers op het oog, ofschoon
deze doelstellingen niet geheel uit de verf komen.139 De beoogde participatie
van deze groepen in de top van de organisatie leidt tot een samenstelling van
de RvC, waarin naast de 'kapitaalcommissarissen' ook 'arbeidscommissarissen'
zijn terug te vinden. Aangezien de RvC door middel van coOptatie wordt
samengesteld, beperkt'40 de inbreng van het 'kapitaal' en de 'arbeid' zich echter
tot het doen van een voordracht van een -in hun optiek- geschikte persoon.

p. 135; R.H. van het Kaar, 1993, p. 147; W.J. Slagter, 1994,94/8, p. 204.
135 Soms wordt de uitholling van de positie van de ondernemingsraad ondervangen door afspraken

tussen de concernleiding en de COR waarin aan de COR een recht op informatie, overleg etc.
ten aanzien van het integrale ondernemingsbeleid wordt toegekend.

136 S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1997, p. 136. Het effect van de 'Nederland-constructie'
wordt slechts ten dele ondervangen door de recente invoering van de EOR. Ofschoon de
invoering van de EOR tot gevolg heeft dat een brug kan worden geslagen tussen het centrale
niveau waar het beleid wordt bep:laid en de besluitvorming plaatsvindt en het Nederlandse niveau
van medezeggenschap, zijn de uiteindelijke bevoegdheden van de beide raden verschillend.
Zo is de bevoegdheid van de EOR beperkt tot aangelegenheden die van belang zijn voor alle
vestigingen en ondernemingen in de lid-staten dan wel tenminste in twee verschillende lidstaten
(art.  19 lid IWEOR), terwijl de Nederlandse WOR de GOR of de COR een informatierecht
toekent met betrekking  tot het gehele concernbeleid  (artt.   31   en  31 a  WOR). Een ander
onderscheid vormt het in de WOR neergelegde instemmingsrecht met betrekking tot sociale
aangelegenheden Cart. 27 WOR) dat in de EOR totaal ontbreekt. Desondanks kunnen de scherpe
kantjes van het onderscheid tussen de bevoegdheden van de EOR enerzijds en de COR
anderzijds, worden afgeslepen door de EOR en de COR in een overeenkomst resp. een
convenant, ruimere bevoegdheden toe te kennen. De EOR vormt op het eerste gezicht geen
bedreiging voor de positie van de Nederlandse COR, doch voegt er ook niets schokkends aan
toe.

Hoe het ook zij, de WOR en de EOR hebben beide de versterking van de positie van
concernwerknemers op het oog.

137 De structuurwet geeft met betrekking tot grote NV's en BV's een aantal voorschriften met
betrekking tot de instelling, de bevoegdheden en de samenstelling van de RvC, waarbij wordt
afgeweken van de wettelijke bepalingen betreffende de RvC bij de overige (kleine) vennootschap-
pen (artt. 2:153/263 e.v. BW).

138 Voor holdingvennootschappen van internationale concerns wier werknemers in dienst van de

vennootschap en de groepsmaatschappijen in meerderheid buiten Nederland werkzaam zijn,
geldt een vrijstelling (art. 2:153/263 lid 3 sub b BW)

139 Door de structuurregeling verschuift de zeggenschap van de ava naar de RvC. De RvC is bevoegd
om belangrijke bestuursbesluiten goed te keuren. Daardoor lijkt het alsof de RvC op de stoel
van de bestuurder gaat zitten, terwijl  de raad 'slechts' een adviseren en controlerend orgaan
is dat nu juist ten behoeve van de aandeelhouders en werknemers is ingesteld.

140 In sommige landen, waaronder Duitsland, bestaat een wettelijk recht om directeuren of leden
van de RvC te benoemen.
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Daarnaast beschikken beide partijen over een geclausuleerd veto-recht wanneer
zij bezwaar hebben tegen een door de RvC te benoemen lid. Op die manier kan
in ieder geval nog worden bewerkstelligd dat er ten minste 66n lid van de RvC
is met kennis en ervaring op het vlak van sociale verhoudingen.

141

De structuurregeling vindt toepassing142 wanneer een NV of een BV

gedurende drie jaren voldoet aan de wettelijke criteria (artt. 2:153/263 lid  1 jo.
2: 154/2641id 1 BW) met betrekking tot kapitaalomvang)43, werknemersaantal 144

en ondememingsraad:43 Ook hier is met concernverhoudingen rekening
gehouden doordat afhankelijke maatschappijen146 meetellen voor de vraag of

voldaan is aan de wettelijke criteria. Daardoor vindt de structuurregeling
toepassing op een hoger niveau binnen het concern. In 'ruil' voor het toepassen
van de regeling op de moeder worden de afhankelijke maatschappijen vrijgesteld
van de structuurregeling.  Op deze wijze wordt de eenheid binnen het concern

niet verstoord door een RvC die op een lager niveau binnen het concern de

zeggenschap uitoefent en daardoor als stoorzender fungeert ten aanzien van het

centrale beleid.
Deze voorzieningen volstaan echter niet wanneer er sprake is van een

internationaal concern met een buitenlandse moeder. De eenheid binnen het
concern wordt doorkruist wanneer de structuurregeling toepassing zou vinden

op het hoogste niveau van de zich binnen Nederland bevindende concernonderde-

len. Daarom is voorzien in een z.g. verlicht regime. 147  In dit regime blijft de
bevoegdheid om bestuurders te benoemen en te ontslaan in handen van de ava

(art. 2:155 lid 1 en art. 2:265 lid 1BW). De zeggenschap blijft in dat geval bij
de moederonderneming waardoor de mogelijkheid tot het voeren van een centraal

beleid behouden blijft. Het verlichte regime laat de rechten van de werknemers

met betrekking tot de invloed op de benoeming en samenstelling van de RvC
voor wat de Nederlandse tak van een internationaal concern betreft niettemin
onaangetast. Maar ook hier kunnen we de fameuze "Nederland-constructie"148

aantreffen doordat er een Nederlandse subholding tussen de buitenlandse moeder

en de Nederlandse groepsmaatschappijen wordt geschoven, zodat het verlichte

regime op de Nederlandse subholding wordt toegepast waardoor de Nederlandse

groepsmaatschappijen worden vrijgesteld van de toepassing van het regime.

141 SER 16 maart 1979, ROR 1971-1984, 144; SER 27 september 1983, ROR 1971-1984,146.

142 De structuurregeling is ook van toepassing op een cooperatie of een onderlinge waarborgmaat-

schappij (artt. 2:63b lid 1 jo. 2:630 lid 1).
143 Het geplaatst kapitaal plus reserves moet minimaal 25 miljoen gulden bedragen.

144 Er moeten minstens 100 personen werkzaam zijn.

145 Er moet krachtens de WOR een ondernemingsraad zijn ingesteld.

146    Zie voor een beschrijving van het begrip 'afhankelijke maatschappij" de artikelen 2:263a,
2:152/262 BW.

147 Art. 2:155/265 lid 1 BW.

148 Vgl. de "Nederland-constructie" in het kader van de WOR.
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Aangezien er dan geen RvC voor deze groepsmaatschappijen hoeft te worden
ingesteld (vrijstellingsregeling), wordt afbreuk gedaan aan de medezeggenschap
van binnen concernverband werkzame werknemers. 149

Tot slot kan worden gewezen op de mogelijkheid tot het afsluiten van onderne-
mings-cao's, waarbij 66n cao wordt afgesloten voor ondernemingen die onder
66n rechtspersoon vallen:50 Ook hieruit blijkt dat het werken in vennootschaps-

groepen op nationaal niveau zijn erkenning in het recht vindt.

5          Werkgeverspluraliteit

Het werken binnen vennootschapsgroepen kan leiden tot werkgeverspluraliteit.
Met werkgeverspluraliteit wordt hier bedoeld de situatie dat op enig moment
meerdere natuurlijke of rechtspersonen voor de kwalificatie 'werkgever' in
juridische zin in aanmerking komen (art. 7:610 BW).

Een arbeidsovereenkomst waarbij de wederpartij van de werknemer niet
Mn doch twee of meerdere partijen omvat, is niet ongebruikelijk. ·Een treffend
voorbeeld vormt het dienstverband met een maatschap15' waarbij in principe
alle maten als werkgever kunnen worden aangemerkt ofschoon er slechts sprake
is van dan werknemer als wederpartij. Beperken we ons tot het werken binnen
concernverband dan kan de werkgeverspluraliteit een gevolg zijn van gedeeld
werkgeverschap, bijvoorbeeld doordat een tweede werkgever toetreedt tot een
reeds bestaande arbeidsovereenkomst zoals beschreven in hoofdstuk 5, par. 2.2.152

Naast de situatie dat de werknemer zich geconfronteerd ziet met meerdere

werkgevers die allen betrokken zijn bij ddn arbeidsovereenkomst, is het ook
mogelijk dat er meerdere parallel aan elkaar bestaande arbeidsovereenkomst
zijn.153 Te denken valt aan een werknemer die twee of meerdere deeltijddienst-
verbanden heeft met verschillende werkgevers die deel uitmaken van hetzelfde
concern. En ook de in hoofdstuk 6 omschreven opschortingsconstructie 154 leidt
tot een situatie waarbij de werknemer op enig moment meerdere werkgevers
en meerdere dienstverbanden heeft.

Het werken binnen complexe groepen en het bestaan van concerndienstverbanden

waarbij het carritrepatroon dwars door het concern heen loopt, kan op enig

149 S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1997, p. 105-117.
150  M.G. Rood, introductie in het sciciaal recht, Deventer: Gouda Quint, 1998, p. 85.
151 W.C.L. van der Grinten,  1997, p.  13. Zie bijvoorbeeld ook: HR 26 maa,1 1993, JAR 1993, 98.
152 Zie ook A. Junker, 1992, p. 212; H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1996, p. 98.
153 A. Junker, 1992, p. 210, Vgl. HR 21 maart 1980, NJ 1980, 396.
154   F. Gaudu, 1991. p. 911.
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moment leiden tot de vraag wie nu in juridisch opzicht als werkgever kan worden
aangemerkt.155 Deze vraag is van belang omdat de juridische werkgever

verantwoordelijk is voor de naleving van de verplichtingen die uit de arbeidsover-

eenkomst voortvloeien.156 Wenst de werknemer een procedure jegens zijn
werkgever aan te spannen 157 bijvoorbeeld omdat deze wanpresteert of omdat
de werknemer wenst te ageren tegen zijn ontslag, dan behoort hij te weten welk
concernonderdeel dient te worden gedagvaard. Soms hangt de materiele

rechtspositie van de werknemer af van de identiteit van de werkgever. Voor
het ontslag van een directeur van een dochtermaatschappij bijvoorbeeld is geen
ontslagvergunning ex art. 6 BBA vereist (art. 2:134 BW). Is de directeur

daarentegen in dienst van de moedermaatschappij maar in de hoedanigheid van
directeur gedetacheerd bij de dochter, dan kan de directeur weliswaar onmiddel-

lijk uit zijn statutaire functie worden ontslagen, doch dit betekent niet dat daarmee

tevens en tegelijkertijd de arbeidsovereenkomst met de moeder eindigt. Daarvoor
is w81 een ontslagvergunning vereist. 158

Worden de arbeidsprestaties gelijktijdig voor verschillende werkgevers
en/of in verschillende landen verricht, dan kan het gedeeld werkgeverschap van
belang zijn voor de vraag naar het toepasselijke recht.159 Brengt het verrichten
van arbeid voor twee of meer werkgevers met zich mee dat werknemer ook
geografisch regelmatig mobiel is, dan kan dit tot gevolg hebben dat art. 6 lid
2 sub b EVO in werking treedt; het recht van het land waar de vestiging zich
bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen is dan van toepassing (zie
voorts hoofdstuk 3, par. 5.4.3). De nationaliteit en de vestigingsplaats van de
verschillende werkgevers kunnen voorts als aanknopingspunt dienen wanneer

gebruik wordt gemaakt van de exceptieclausule van art. 6 lid 2, laatste zin (EVO).

De vraag naar het (gedeeld) werkgeverschap is niet alleen van belang met het
oog op aspecten die met de individuele arbeidsovereenkomst samenhangen,
maar speelt ook een rol ten aanzien van een aantal arbeidsrechtelijke aspecten

met een meer collectief karakter, zoals de vraag welke CAO op de individuele
arbeidsovereenkomst dient te worden toegepast wanneer de werkgevers/

contractspartijen ieder aan een andere CAO gebonden zijn. Daarnaast kan zich
de vraag voordoen aan welke werkgever(s) de werknemer dient te worden

toegerekend met het oog op de uitoefening van zijn medezeggenschapsrechten.

155 Zie bijvoorbeeld: Hof 's-Gravenhage 2 mei  1975, N./ 1976,566 en Rb. Amsterdam 14 december

1911,NJ 1987,426.

156    Zie bijv.: Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, I juni, 1992, KG 1992, 229.
157 Zie bijv.: HR 18 november 1983, N,/ 1984,345; HR  I  februari  1991, NJ 1991, 322 (Informatica-

huis Apeldoorn).
158 Voorbeeld ontleend aan C.J.J. van Maanen, De NV, 56/9, p. 160.

159 F. Gaudu, 1991, p. 911
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Onduidelijkheid omtrent de identificatie van de werkgever kan een gevolg zijn
van de complexe structuur aan werkgeverszijde. Gedacht kan bijvoorbeeld
worden aan twee zustermaatschappijen die als werkgeefster naast en doorelkaar
heen optreden en op die manier onduidelijkheid veroorzaken omtrent de vraag
wie als werkgever moet worden aangemerkt.160 Of een situatie waarbij de
werknemer in dienst treedt bij een dochtermaatschappij, doch tegelijkertijd
instructies ontvangt van de moedermaatschappij en waarbij de moeder de
werknemer zelfs een bonus toekent wegens goed functioneren.161 Ook de
directeur die in dienst is bij de dochter en gehouden is de instructies van de
moeder op te volgen, kan vraagtekens omtrent de identiteit van zijn werkgever
oproepen. 162 Daarnaast kunnen veelvuldige werkgeverswisselingen binnen het
concern waarbij de werknemer zijn functie voor 66n of meerdere andere
concemonderdelen uitoefent'63 het zicht op de werkgever vertroebelen.164 Betreft
het grensoverschrijdende functiewisselingen dan kan de onduidelijkheid omtrent
het werkgeverschap ook een gevolg zijn van de aanpassing die de arbeidsverhouding
heeft ondergaan als gevolg van de tewerkstelling in het buitenland.165 Zoals we
reeds in hoofdstuk 5, par. 3 zagen is het bij internationale uitzendingen niet
ongebruikelijk dat over en weer naar verschillende overeenkomsten wordt
verwezen:66 Ook dat kan een versluierende werking hebben.

Soms treden werknemers bij een concern in dienst zonder te weten welk
concernonderdeel als contractspartij kan worden aangemerkt.167 Sommige
sollicitanten beseffen zelfs niet eens dat men niet bij een concern, doch slechts
bij een onderdeel van het concern in dienst treedt. Verklaringen en gedragingen
van de betrokken partijen kunnen eveneens onduidelijkheid scheppen omtrent
de identiteit van de werkgever wanneer daaruit niet duidelijk blijkt wie als
werkgever moet worden aangemerkt. Op die manier kan een discrepantie ontstaan
tussen de verklaringen van de selecteur/concernfunctionaris en de in de
arbeidsovereenkomst beschreven werkgever.

160 Rb. Haarlem 21 december 1982, Pri. 1983, p. 217-223; zie bijvoorbeeld ook: Hof 's-

Gravenhage, 2 mei 1975, NJ 1976,566 (Cyanamid); HR 3 januari 1986, TVVS 1986, p. 96;
Ktg. Tilburg, 21 november 1991, Pri:. 1992,3590. Zie ook: HR 18 november 1983, NJ 1984,
345.

161 I. Vacarie, 1979, nr. 173.

162 Vgl. Bijv. Hof 's-Gravenhage, 2 mei 1975. N./ 1976,566.
163 C.J.J. van Maanen, De NV 57/5, p. 79.

164     Ziebijvoorbeeld: Hof 's-Gravenhage, 2 mei 1975, NJ 1976.566 (Cyanamid)en Rb. Amsterdam,
14 december 1977, NJ 1987, 426 (Calcomp).

165   C. Windbichler, 1989, p. 210.
166 H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1996, p. 99.
167 Ziebijvoorbeeld Sayers vs.International Drilling company. Dit geval was nogeensextracomplex

omdat allereerst moest worden bezien volgens welk recht de vraag wie als werkgever diende
te worden aangemerkt, moest worden beantwoord.
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Gezagsverhouding
Kenmerkend vooreen arbeidsovereenkomst is de ondergeschikte positie waarin
de werknemer zich bevindt. De essentie van de arbeidsovereenkomst is dan ook
gelegen in de tussen werkgever en werknemer bestaande gezagsverhouding.

Voor de vraag wie als werkgever kan worden aangemerkt is de bevoegdheid
tot de uitoefening van het directierecht in principe doorslaggevend: 68

Niettemin moet het belang van de gezagsverhouding als doorslaggevend
element bij de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst worden
gerelativeerd. De grotere vrijheid die werknemers tegenwoordig hebben bij de

uitoefening van hun functie en de grotere mate van flexibiliteit waarmee de
arbeidsverhouding tegenwoordig wordt ingevuld, doen afbreuk aan het
traditionele type gezagsverhouding. Het werken binnen concernverband leidt
vaak tot een versnippering van het werkgeversgezag over de verschillende
concernonderdelen, zodat het gezag niet altijd wordt uitgeoefend door de
werkgever/contractspartij:69 Het gevolg is dat ook anderen dan de werkgever

bij de uitvoering van de arbeid betrokken raken. Daardoor leidt de uitoefening
van het gezag niet noodzakelijkerwijs tot het formele werkgeverschap van degene
die dit gezag uitoefent. Bij detacheringsconstructies bijvoorbeeld waarbij het
werkgeversgezag door concernonderdeel X wordt gedelegeerd aan een
concernonderdeel Y, leidt de uitoefening van het (dagelijkse) werkgeversgezag
doorconcernonderdeel Y niet tot kwalificatie van Y als werkgever.'70 Aangezien
het vaak moeilijk is om exact vast te stellen wie nu uiteindelijk het gezag over
de werknemer uitoefent, zal naast de gezagsverhouding ook een beroep op andere

criteria moeten worden gedaan.

Overige indicatoren
Een belangrijke andere aanpalende indicator voor de benadering van het
kwalificatieprobleem wordt gevormd door de identificatie van degene die de
verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst jegens de werknemer nakomt. 171

Belangrijke aanknopingspunten daartoe worden gevormd door de vennootschap
die de werknemer betaalt'72 (art. 7:610 BW), of degene met wie de arbeidsover-
eenkomst is aangegaan (art. 6:217 BW). Doorslaggevend zijn deze criteria
wanneer het om vennootschapsgroepen gaat echter niet.  Per slot van rekening

168 I. Vacarie, 1979, nr. 171; H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1996, p. 100.; W.C.L. van der

Grinten, 1997, p. 16.
169 C.J.J. van Maanen, De NK 56/9, p. 159.

170 Zie bijvoorbeeld Rb. Arnhem, 29 oktober 1982, NJ 1982,619 (Heidemij-Beheer).
171 1. Vacarie, 1979, nr. 172.

172 Zie bijvoorbeeld Hof 's-Gravenhage, 2 mei 1975, NJ 566 (Cyanamid), vgl. Rb. Haarlem, 21
december 1982, Prg 1983, nr. 1925, Rb. Arnhem, 29 oktober 1982, NJ 1982, 619 (Heidemij
Beheer); Vgl. HR 18 september 1985, N./ 1986,177.
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worden veel loonbetalingen die in concernverband plaatsvinden doorbelast,
waardoor degene die het salaris betaalt nog niet als werkgever kan worden
bestempeld. 173

Ook het concernonderdeel jegens wie de werknemer zijn wilsverklaring
tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst heeft afgelegd behoeft niet
noodzakelijkerwijs als werkgever te worden aangemerkt. Het is bijvoorbeeld
niet altijd duidelijk wie aan werkgeverszijde een wilsverklaring tot het aangaan
van een dienstverband met de werknemer heeft afgelegd. Veel concerns maken
voor hun werving en selectie gebruik van centrale stafafdelingen. 174 Deze
vertegenwoordigen het concern in z'n algemeenheid en de verschillende
concernonderdelen in het bijzonder. Deze vertegenwoordigingsconstructies
spelen zich achter de schermen van het concern af en zijn voor potentiale
werknemers niet altijd even eenvoudig te doorgronden. In het meest extreme
geval valt er geen enkel concernonderdeel aan te wijzen maar beperkt de
aanstellingsbrief zich tot een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden
zonder de identiteit werkgever nader te specificeren. 175 Ook bij reeds bestaande
concerndienstverbanden is niet altijd duidelijk of een nieuwe functie, een nieuwe
taak of een andere standplaats tevens een nieuwe werkgever impliceert. Het
zijn vaak de concerndienstverbanden die gelet op hun reikwijdte van de
inzetbaarheid van de werknemer, bepaald niet bijdragen aan de helderheid
omtrent het werkgeverschap.

176

Naast de hier genoemde factoren kan ook de arbeidsprestatie een indicatie geven
omtrent de identiteit van de werkgever.

De arbeidsovereenkomst is van oorsprong een bilaterale overeenkomst.
Wederpartij/werkgever is derhalve degene aan wie het genot van de arbeidspres-
tatie toevalt. Een complicerende factor bij de uitoefening van de arbeid binnen
concernverbandechter, is dat het bilaterale karakter van de arbeidsovereenkomst
opzij wordt geschoven omdat de arbeid hetzij direct, hetzij indirect (tevens) aan
andere concernonderdelen ten goede komt. In dat licht bezien wordt het wellicht
minder relevant wie de werknemer aanstuurt, dan wel aan wie de arbeidsprestatie
toevalt. Verricht de werknemer dezelfde werkzaamheden voor meerdere
concernonderdelen waarbij de uitvoering van de werkzaamheden op elkaar af
wordt gestemd, dan zou men dus ook tot een arbeidsovereenkomst met meerdere
werkgevers kunnen concluderen:77 Verricht de werknemer verschillende

173 Vgl. HR 28 september 1984, RvdW 1984,159 (Verhoeven/Deli-Beheer).

174   F. Gaudu, 1991, p. 912.
175 C.J.J. van Maanen, De NV 56/9, p.  158.
176 Zie bijvoorbeeld: Hof 's-Gravenhage, 2 mei 1975, NJ 566 (Cyanamid) en Rb. Amsterdam,

14 december 1977, NJ 1987, 426 (Calcomp).
177 1. Vacarie, 1979, nr. 176; H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen, 1996, p. 100.
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werkzaamheden voor verscheidene werkgevers dan ligt het eerder voor de hand
om van het bestaan van twee of meer afzonderlijke arbeidsovereenkomsten

uit te gaan.

Toerekenbare schijn
Om aan de impasse rond het werkgeverschap te ontkomen maakt Van Maanen
gebruik van het leerstuk van de toerekenbare schijn:78 De objectieve criteria
die kenmerkend zijn voor de status van de werkgever (gezagsuitoefening,
loonbetaling en het genot van de arbeidsprestatie)179 kunnen bij de werknemer
het gerechtvaardigde vertrouwen opwekken dat een bepaald concernonderdeel

als werkgever kan worden aangemerkt, vooropgesteld dat de werkgever zich
door middel van deze criteria als zodanig profileert. Voorts is vereist dat de

werkgever als werkgever-contractspartij kan worden aangemerkt. Voor dit laatste

bieden (de briefhoofden van) arbeidscontracten en aanstellingsbrieven doorgaans
voldoende aanknopingspunten.IK' De verwijzing naar het lidmaatschap van een

bepaalde organisatie of het gebruik van bepaalde kleuren of een bepaald logo,
kunnen ook een vingerwijzing zijn.

De door Van Maanen geponeerde opvatting dat een oplossing kan worden
gevonden in het leerstuk van de toerekenbare schijn lijkt mij als uitgangspunt,

juist. Zij biedt de mogelijkheid om recht te doen aan de feitelijke concernverhou-

dingen waarbij pluraliteit van werkgevers mogelijk is, vooropgesteld dat zij
ieder voor zich de schijn hebben gewekt om als werkgever te worden
aangemerkt.18' Dit impliceert dat onduidelijkheid en verwarring rond de identiteit
van de werkgever aan werkgeverszijde, voor risico van de betrokken concern-

maatschappijen komt. Daarmee wordt een hoofdelijke aansprakelijkheid van
de afzonderlijke concernonderdelen voor de verplichtingen voortvloeiende uit
de arbeidsovereenkomst gecreterd.11 2 Dat geldt niet alleen wanneer het gedeeld

werkgeverschap het gevolg is van verwarring en onduidelijkheid aan werkgevers-
zijde. Ook wanneer de werkgeverspluraliteit een bewuste keuze van de betrokken

partijen is geweest lijkt mij een hoofdelijke aansprakelijkheid gelet op de
complexiteit van de aldus ontstane arbeidsrelatie, en gelet op de bescherming
van de werknemer verdedigbaar. Wensen partijen hun aansprakelijkheid te
beperken tot het deel waarvoor zij daadwerkelijk als werkgever optreden

(vooropgesteld dat een duidelijke afbakening mogelijk is) dan moeten zij maar

178 C.J.J. van Maanen, De NV 56/9, p. 160.

179       F.  Gaudu,   1991,  p.  911.
180 Rb. Haarlem, 21 december 1982, Prg 1983, nr. 1925: HR 28 september 1984, RvdW 1984,

159 (Verhoeven/Deli Beheer); HR 3 januari 1986, 12561 (RSD International/Van der Schot).
181 C.J.J. van Maanen. De NV, 56/9, p. 160, TVVS 1984, nr. 84/12, p. 316.

182 Zie ook: H. Van Hoogenbemt en E.P. Jansen,  1996, p.  101.
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de moeite nemen om de arbeidsrelatie met meerdere twee-zijdige arbeidsover-
eenkomsten af te dichten.

Sluitend is het leerstuk van de toerekenbare schijn evenwel niet. Onduide-
lijkheid blijft bestaan omtrent het gewicht dat aan de verschillende criteria moet
worden toegekend. Het zal niet de bedoeling zijn dat een concernonderdeel in
juridische zin reeds als werkgever kan worden aangemerkt enkel en alleen omdat
zij belast is met de loonbetaling. Daarvoor is meer nodig. Het hanteren van een

IN3

weerlegbaar vermoeden waarbij als werkgever dient te worden aangemerkt
het concernonderdeel met wie de arbeidsovereenkomst is aangegaan tenzij een
andere vennootschap aantoonbaar alle functies van de werkgever heeft
overgenomen, leidt ook niet altijd tot een oplossing. Kenmerkend voor de
werkgeversproblematiek binnen concernverband is immers dat de verschillend
werkgeversfuncties over het concern versnipperd zijn. De kans dat 66n
concernonderdeel zonder enige formalisatie alle werkgeversfuncties van een
ander concernonderdeel overneemt lijkt niet zo groot.

6             De werknemer als schuldeiser

6.1 Inleiding

De werknemer staat in een vermogensrechtelijke relatie tot de concernmaat-
schappij 184(zie vorige hoofdstuk). Het leveren van de benodigde arbeid tegen

vergoeding is immers een ruilrelatie die de werknemereen vermogensrechtelijke
vorderingjegens zijn werkgever/concernmaatschappij toekent. In die zin kan
de werknemer als schuldeiser!+5 van de concernmaatschappij worden gekwalifi-
ceerd:86 De bepalingen die ten behoeve van de schuldeisers van de afhankelijke

concernmaatschappijen zijn ingevoerd zoals de publicatie van de jaarrekening,
hebben echter uitsluitend de positie en de bescherming van de handelscrediteuren
voor ogen. Zij zijn niet bij uitstek geschikt of bedoeld ter bescherming van de
werknemer-crediteur. Dit is opmerkelijk aangezien de handelscrediteuren zoals
banken en leveranciers hun belangen en risico's doorgaans over verschillende
bedrijven en meerdere clienten gespreid hebben, terwijl de werknemer voor zijn
inkomen volledig afhankelijk is van 66n concernmaatschappij. Dit is des te
eigenaardiger wanneer we te maken hebben met een werknemer die dienstbaar

183 TVVS 1984, nr. 84/12, p. 315-316.

184      "Bij crediteuren kan men denken aan leveranciers, verschaffers van kapitaal en mik werknemers
die reeds verdiend loon hebben te vorderen (cursivering CvL)",B.R. Griede en B.C P van

Koppen, Joint ventures, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1992, p. 45.
185 C. Windbichler, 1989, p. 28.
186 Soms zijn werknemers ook aandeelhouder.
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is aan het concern in zijn totaliteit. De ondernemingsoverschrijdende inzet vindt
dan plaats in het belang van de economisch eenheid en wordt gelegitimeerd door
de instructiebevoegdheid van de moedermaatschappij. De uit de arbeidsovereenk-
omst voortvloeiende aansprakelijkheid daarentegen, blijft gedurende de loopbaan
van de werknemerslechts beperkt tot Mn concernonderdeel. Wordt de werknemer

ontslagen, dan zal bij de redelijkheidstoetsing van het ontslag van de werknemer

hetbelang van de werkgevermeewegen. Aangezien iedere concernmaatschappij
strikt juridisch genomen een zelfstandige juridische eenheid vormt, zal de
belangenafweging zich beperken to het bewuste concernonderdeel ondanks het
feit dat de werknemer in het verleden ook voor andere, tot het concern behorende
onderdelen werkzaam is geweest en zich waarschijnlijk ook in zijn huidige
functie dienstbaar heeft opgesteld aan het concern als geheel. Het is dan ook
niet duidelijk waarom de werknemer geacht wordt om beschikbaar te zijn voor
het gehele concern terwijl de toetsing van zijn ontslag wordt beperkt tot een
onderdeel van dat geheel. Gevoelsmatig ligt het immers voor de hand om in
die gevallen waarin sprake is van een concerndienstverband, bijvoorbeeld omdat
daartoe een clausule in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, ook de toetsing
tot het gehele concern uit te breiden.

Niettemin kan de werknemer in de hoedanigheid van een schuldeiser die
tevens de positie van deelnemer van de organisatie inneemt, over meer informatie
en inzicht beschikken dan de informatie die een handelscrediteur aan de hem

toegekende rechten kan ontlenen. Niet alleen door het feit dat de organisatie
voor de werknemer wellicht transparanter zal zijn dan voor de (kleinere) handels-

crediteuren, maar ook omdat aan de werknemers meerdere al dan niet geformali-
seerde instrumenten voor het vergaren van informatie en inzicht ter beschikking
staan zoals werkoverleg en medezeggenschapsorganen. Bovendien bestaat in
een aantal landen de mogelijkheid om hetzij direct 11(7, hetzij indirecti 88 invloed
uit te oefenen op het ondernerningsbeleid. De reikwijdte van deze instrumenten
is echter territoriaal beperkt. Dit heeft tot gevolg dat binnen internationale
concerns afbreuk wordt gedaan aan de aldus vergaarde werknemersvoorsprong.

189

Rehbinder komt dan ook tot de conclusie dat er vanuit juridisch perspectief
weinig voordelen aan het werken binnen concernverband zijn verbonden. 190

187 Medezeggenschapsorgaan.
188 Bijvoorbeeld invloed op de benoeming en samenstelling van het toezichthoudend orgaan (vgl

art. 2:142 BW)
189 Vergelijk buvoorbeeld de in par. 4.3 besproken "Nederland constructie"; Zie ook: L Timmerman,

Over multinationale  ondernemingen en medezeggenschap van  werknemers. Deventer: Kluwer,
1988, p. 16, Bartman en Dorresteijn,  1997, p.  171-172.

190 E. Rehbinder, 1969, p. 471-472.
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Om te voorkomen dat de ondoorzichtigheid van een concernverband alleen voor

rekening en risico van derden komt, zijn in de jurisprudentie een tweetal doctrines

ontwikkeld die tot doel hebben om onder bepaalde omstandigheden door de
rechtspersoonlijkheid heen te kijken en de feitelijke beleidsbepalers aansprakelijk

te stellen te weten het leerstuk van de doorbraak van de aansprakelijkheid en

het leerstuk van de vereenzelviging.

6.2 Aansprakelijkheid

De combinatie van economische eenheid en juridische veelheid vormt zowel
de essentie van het concernconcept alsmede de kern van de concernproblematiek.
Ook in relatie tot het arbeidsrecht.

De juridische zelfstandigheid van de concernmaatschappijen maakt dat
uit de (rechts)handelingen van de concernonderdelen in beginsel geen rechten

en verplichtingen voor de andere concernmaatschappijen -waaronder in het

bijzonder de moedermaatschappij- voortvloeien. Iedere concernmaatschappij
wordt geacht voor haar eigen verbintenissen in te staan. ' Een overeenkomst
roept in principe slechts rechten en verplichten in het leven tussen partijen die
de betrokken overeenkomst aangaan. Zel fs wanneer de moeder 100% van de
aandelen van de dochter bezit, gaat haar verplichting jegens de dochtermaatschap-

pij in beginsel niet verder dan de rechtstreekse of middellijke volstorting van
de aandelen (art. 2:64/175 BW).'92 Tussen de moeder en/of zusterorganisatie

enerzijds en de schuldeisers van enig concernonderdeel anderzijds, bestaat in

beginsel geen enkele relatie. De moeder is derhalve niet aansprakelijk voor de
schulden van de dochter, noch jegens de schuldeisers van de dochtermaatschap-
pij, noch jegens de dochtermaatschappij zelf.193 Het uitgangspunt is dat ieder

concernonderdeel formeel een onafhankelijke rechtspersoon is en uit dien hoofde

zelfstandig drager van rechten en plichten.
194

Desalniettemin kunnen concernonderdelen hetzij vrijwillig hetzij onvrijwil-
lig voor elkaar aansprakelijk worden gesteld. Daarbij kunnen ook vorderingen
ontstaan jegens concernonderdelen die geen contractspartij zijn (vgl. ook par.
5).

Een dergelijke aansprakelijkheid kan in het kader van intra-concernmobili-
teit van belang zijn met het oog op de werkgelegenheid en continuYteit van de

arbeidsorganisatie in zijn algemeenheid en de individuele arbeidsrelatie in het

191 S.M. Bartman, 1986, p. 102.
192 S.M. Bartman en A.F.M Dorresteijn, 1997, p, 163.

193 W.J. Slagter, 1988, p. 43,

194 L. Timmerman, 1988, p. 59.
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bijzonder. Meer specifiek kan zij een rol spelen bij bijvoorbeeld de naleving
van het ancienniteitsbeginsel, herplaatsing elders binnen de groepws,  het

concurrentiebeding, loonvorderingen of andere vorderingen die voortvloeien
uit arbeidsrelatie waarbij meerdere concernonderdelen betrokken zijn.

196

6.2.1 Vrijwillige aansprakelijkheid

Gebruikelijk is de constructie waarbij de moeder zich vrijwillig voor de dochter
aansprakelijk stelt. Deze aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld voortvloeien uit
overeenkomst zoals borgstelling (art. 7:850 BW) en hoofdelijke verbondenheid
(art. 6:6 BW). Dergelijke zekerheden worden regelmatig door banken verlangd
voor het verkrijgen van een boedelkrediet ten behoeve van een dochter in
surstance.'w Andere vormen zijn de patronaatsverklaring of "letter of comfort"  11
de verklaring van aansprakelijkheid'" of een verklaring in het kader van art.
2:403.no Dergelijke verklaringen richten zich meestal tot de schuldeisers in het
algemeen en niet tot een of meer met name genoemde crediteuren zoals bij de
eerder genoemde aansprakelijkheid uit overeenkomst.

Ook de dochter kan zich aansprakelijk stellen voor de andere concernonder-
delen van de groep. Een dergelijke zekerheidsverschaffing is gebruikelijk bij
het vormgeven van een stelsel van concemfinanciering.201 Deze zekerheidsstelling
kan plaatsvinden door borgstelling202, een akte van hoofdmedeschul-

195 Vgl. bijvoorbeeld: Ktg. Rotterdam, 23 september 1993, rep. nr. 5856/1993/EL en RDA Dordrecht
10 mei 1993, JAR 1993, 209.

196    zie : C.R Huiskes," Piercing the corporate veil in het art)eidsrecht", Arbeidsrecht, 1996, nr.
20.

197 Zie voorts M.W.C Feteris, J.A. Gimbrere en G.J. van der Muijden, 1991, p. 240.
198      Onder een letter of comfort' verstaat men de situatie waarbij de aandeelhouders zich garant

stellen om indien nodig een hogere aansprakelijkheid te dragen dan de enkele volstorting van
hun aandelen. Uit deze verklaringen blijkt overigens niet altijd dat de moeder juridische gebon-
denheid jegens de crediteuren van de dochter heeft beoogd. Zie bijvoorbeeld  HR 13 september
1985, NJ 1987,98 (Albeda Jelgersma I); A. Page, "The State and Corporate Groups in the United

Kingdom", in: Groups of Companies, C.M Schmitthoff en F. Woolridge, London: Sweet &
Maxwell, 1991, p. 118-120.

199     Bij de oprichting van een BV of een NV kan, wanneer er sprake is van inbreng in natura op
de aandelen, van de verplichting tot de beschrijving en het doen opmaken van een
accountantsverklaring worden afgezien, wanneer de moeder zich aansprakelijk verklaart voor
de schulden die voortvloeien uit de rechtshandelingen van de dochter (am. 2:94a lid 3 en 2:204a
lid 3 BW).

200 Een consoliderende rechtspersoon behoeft de financiele gegevens van haar dochter niet te
publiceren wanneer de moeder zich schriftelijk aansprakelijk heeft geteld voor de uit de
rechtshandelingen van de dochter voortvloeiende schulden (art. 2:403 lid c jo. lid f BW); Zie
ook M.W.C. Feteris e.a., 1991, p. 251: M.P. van Achterberg, 1989, 215-227.

201 W.H.F.M. Cortenraad, "Concernfinanciering en de rechtmatigheid van financiele kruisverban-
den", NJB 1988, p. 923-929; M.W.C. Feteris e.a.,1991, p. 240 e.v., M.P. van Achterberg, 1989,
p. 121.

202 Eenzijdige mede-aansprakelijkheidstelling tot een bepaald bedrag.
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denaarstelling203 of een compte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst.204

Daarbij zal zich steeds de vraag voordoen of de zekerheidsstelling geen statutaire
doeloverschrijding oplevert Cart. 2:7 BW).205 Overigens zal de vrijwillige aanspra-

kelijkheid van de dochter voor de schulden van de andere concernmaat-

schappijen in de praktijk waarschijnlijk niet zo vrijwillig zijn als deze op het
eerste gezicht lijkt. De dochter maakt tenslotte deel uit van het concern en dient
zich, zoals in par. 2 reeds ter sprake kwam,  mede naar het concernbelang te

richten.

De situatie dat een moeder of een zusteronderneming zich vrijwillig en uitdruk-

kelijk aansprakelijk stelt voor de verplichtingen en schulden die voortvloeien

uit dan of meerdere individuele arbeidsovereenkomsten zal zich niet zo vaak
voordoen.206 Een dergelijke aansprakelijk is in dit kader evenwel denkbaar wan-

neer een uitgezonden werknemer een terugkeergarantie heeft bedongen (zie

hoofdstuk 7, par.7). Mocht het uitzendende concernonderdeel na afloop van
de uitzendtermijn geen passende functie meer hebben voor de teruggekeerde

werknemer, dan kan de werknemer wellicht bij een ander concernonderdeel

te werk worden gesteld wanneer dit concernonderdeel zich mede aansprakelijk
heeft gesteld voor de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de

terugkeergarantie.
207

6.2.2 Onvrijwillige aansprakelijkheid:

Naast de vrijwillige aansprakelijkheid kan men de onvrijwillige aansprakelijkheid

onderscheiden. Het gaat dan om het vraagstuk van de 'doorbraak van aansprake-
lijkheid.'208 Deze aard van aansprakelijkheid kan worden beschouwd als de

203 Eenzijdige mede-aansprakelijkheidstelling zonder limiet voor hetgeen de bank van de moeder

of andere groepsmaatschappijen te vorderen heeft.
204 Een mede-aansprakelijkheid zonder limiet over en weer voor hetgeen de bank te vorderen heeft

van de afzonderlijke concemonderdelen.
205 S.M.  Bartman, A.F.M. Dorresteijn.  1997, p.  180 e.v. Daarin wordt o.m. de zogenaamde

concernclausule besproken; M.W.C. Feteris e.a.,  1991, p. 240 e.v., M.P. van Achterberg, 1989,
p. 121; Zie bijvoorbeeld ook: Rb. Arnhem, 28 december 1987, KG 1988, nr. 37.

206       Vergelijk:  Pres. Rb. 22 mei  1984, KG  1984,  180 (Food Studio):  I.c. werd door de overnemende
moederorganisatie/concernleiding de toezegging gedaan dat de werkgelegenheid bij de

overgenomen vennootschap voor drie jaar zou worden gehandhaafd. Dit leidde volgens de
President van de rechtbank tot de mede op de moeder rustende inspanningsverplichting om
door de verlening van aanvullende zekerheid in de vorm van een borgtocht f. 250.000,- het

verkrijgen van het door de bewindvoerder gewenste boedelkrediet ad. f. 1.300.000,- mogelijk
te maken
(Het lijkt er op dat het in casu alleen gaat om het garanderen van de continuiteit van de

organisatie en dat de individuele werknemer geen recht op voortzetting van de arbeidsovereen-
komst jegens de moeder kan vorderen).

207 Vgl. Rb. 's-Hertogenbosch 1 juni 1992, KG 1992, 229 (Jonker Fris).

208     Voor een wettelijke regeling van de doorbraak van de aansprakelijkheid, zie art. 2: 11 BW.
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keerzijde van de instructiebevoegdheid. Soms is deze aansprakelijkheid in het
kader van de anti-misbruikwetgeving wettelijk geregeld zoals bij de Wet
Ketenaansprakelijkheid209 , de tweede Misbruikwet waarin de bestuurders van
commerciele rechtspersonen onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn
voor specifieke schulden aan het Bedrijfspensioenfonds210 en de artikelen
2:138/248 BW waarin het bestuur van de vennootschap in geval van faillissement
voor de schulden kan worden aangesproken wegens kennelijk onredelijk
bestuur. 211

Wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de onvrijwillige aansprake-
lijkheid van de moeder voor de dochter, dan wordt deze in de tot nu toe bekende
jurisprudentie formeel gebaseerd op de onrechtmatige daad.212 De basis voor
deze gedwongen aansprakelijkheid werd gelegd in het Osby-arrest.213 In dit arrest
werd de in Erba-arresten ontwikkelde zorgplicht ten opzichte van de schuldeisers
voor concernverhoudingen uitgewerkt.214 Als voorwaarde voor de doorbraak
van de aansprakelijkheid wordt gesteld dat de moedermaatschappij over een
zodanig inzicht in, en zeggenschap over het beleid van de dochter beschikt  dat

209 Wet Ketenaansprakelijkheid, Wet van 4 juni  1981, Stb.  1981, 370, die de inlenende ondernemer
aansprakelijk stelt voor de betaling van sociale lasten en premies; de Wet
bestuurdersaansprakelijkheid van 21  mei  1986, Stb. 276, die onder bepaalde voorwaarden de
hoofdelijke aansprakelijkheid legt bij bestuurders van een rechtspersoon. Zie ook K. Sneep
e.a., De Wet Ketenaansprakelijkheid en toekomstige anti-misbruikwetten, Deventer: Kluwer.
1982.

210 Wet van 21 mei 1986, Stb. 1986, 276.
211 De  artikelen 2: 138/248 BW hebben betrekking  op het bestuur  als (mede) beleidsbepaler.

Algemeen wordt aangenomen dat ook de moedermaatschappij als zodanig kan worden
aangemerkt, zie S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn,  1994, p 204-208; S.M. Bartman,  1989,
p.  103; M.P. Achterberg,  1989, p. 127-131; Kamerstukken  16 631,  MvA, p.  24.

212 Art. 6:162 BW (art. 1401 BW (oud)). Zie ook: HR 25 november 1927, NJ 1928, 364
(Kretzchmar-Mendes de Leon). Aansprakelijkheid op basis van vereenzelviging komt men
nauwelijks tegen. Zie: W.J. Slagter, 1988, p. 53; HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 (Erba I); HR
20 maart 1959, NJ 1959, 581 (Erba Il): HR 13 maart 1959, NJ 1959, 579 (Van Vliet qq-
Amsterdamsche Bank).

213        HR 25 september  1981, NJ  1982, 443 (Osby). Gesteld werd dat de beperkte aansprakelijkheid
van de (enig) aandeelhouder -i.c. de Zweedse moeder- zich verzette, althans ertoe moest leiden
dat slechts in extreme omstandigheden tot een onrechtmatige daad geconcludeerd kon worden.
De HR verwierp deze stelling en was van mening dat het juist is dat een aandeel houden aan
de vennootschap niet mddr kan verliezen dan zijn kapitaaldeelneming, maar dit staat er niet
aan in de weg dat een aandeelhouder jegens een schuldeiser van een vennootschap tot een groter
bedrag aansprakelijk kan zijn uit hoofde van een door hem jegens die schuldeiser gepleegde
onrechtmatige daad.
Het Osby-arrest omvat een toepassing van de leer uit de Erba-arresten op concernverhoudingen.
In het Osby-arrest werd de in het Erba-arrest (HR 28 juni  1957, NJ 1957, 514 (Erba-I) genoemde
zorgplicht voor concernverhoudingen uitgewerkt, door deze in verband te brengen met de
feitelijke zeggenschap die de moeder binnen concernverband kan uitoefenen. Zie ook P. VIas,
1982, p. 154-155.

214 HR 28 juni 1957, NJ 1957, 514 (Erba-I) en HR 20 maart 1959,581 (Erba-II). Zie ook: Hof
's Hertogenbosch, HR 13 januari  1995, N,/ 1995,482 (SOBI/Hurks): 1.c. had van de moeder
verwacht mogen worden dat zij de schuldeisers van de dochter waarschuwde omtrent de
financiele positie van de dochter.
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zij kan voorzien dat haar handelswijze ten opzichte van haar dochter, schade

aan derden berokkent, met andere woorden er moet sprake zijn van een geobjecti-
veerde wetenschap van benadeling. Een dergelijk inzicht en zeggenschap mag

volgens het arrest aanwezig worden verondersteld in een juridische concern-

verhouding waarbij de moeder door haar aandelenbezit de beslissende215

zeggenschap over de dochter kan uitoefenen.216 Kortom voor een doorbraak van

de aansprakelijkheid binnen concernverband is vereist (a) dat de moeder inzicht

en zeggenschap heeft over het beleid van de dochter (b) er bij de moeder een

(geobjectiveerde) wetenschap van benadeling van de schuldeisers van de dochter

bestaati17 en (c) de moeder haar zorgplicht ten opzichte van de schuldeisers van

haar dochter heeft geschonden.218  De Hoge Raad schiet in haar opvatting echter

niet zover door dat zij een risico-aansprakelijkheid van de moeder voor de
schulden van de dochter aanwezig acht. Daarmee zou men in feite de aanspra-

kelijkheid door vereenzelviging introduceren. Een dergelijke stellingname zou
in zijn algemeenheid te ver gaan en in strijd zijn met het rechtspersoon-

lijkheidsbegrip en de daaraan inherente aansprakelijkheids- en risicobeperking,

aldus de Hoge Raad in het arrest Blok-De Haan.219

215 Volgens Bartman en Dorresteijn hoeft het inzicht en de zeggenschap over de debiteur niet per
st uit een (juridische) concernverhouding voort Ie vloeien, zie S.M. Bartman en A.F.M.

Dorresteijn, 1997, p. 207.
216 Deze opvatting werd voortgezet in HR 2 november 1984, N./ 1985,446 (Blok/De Haan), HR

9 mei 1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG); HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487 (Alba-
da/Jelgersma)

217    HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792, m.nt. G (Keulen-BLG), TVVS. p. 223, m.nt. W.J.S.; HR 16
januari 1987, NJ 1987,970, m.nt. Ma (Euro-Advertising)

218 HR 19 februari 1988, N./ 1988,487, m.nt. G (Albada-Jelgersma-II), AA 1988, p. 452, m.nt.

P.S.; HR 8 november 1991, NJ 1992,174, m.nt. Ma (Nimox), 71/VS 1991, p. 323, m.nt. L.T.
219      HR 2 november 1984, NJ 1985,446 (Blok-De Haan), zie met name de overweging onder 3.2.5.

en de conclusie van A.G. FranK. l.c. betrof het een concern dat bestond uit twee zusteronderne-

mingen, Aannemersbedrij f M.  de  Haan  B V en Baggerbedrijf M.  de  Haan  BV.  M.  de  Haan
was van beide maatschappijen directeur en enig aandeelhouder. In 1976 sloot E. Blok een
onderaannemingsovereenkomst met het kort tevoren opgerichte baggerbedrijf. Kort nadien

ging het baggerbedrijf failliet. De boedel bevatte vrijwel niets voor de schuldeisers. Alle

bedrijfsmiddelen bleken door het baggerbedrij f van haar zuster, het aannemersbedrijf, te zijn
gehuurd. Blok sprak daarop primair  M.  de  Haan als  directeur en enig aandeelhouder aan  uit

onrechtmatige daad en subsidiair het zusterbedrij f op grond van hoofdelijke aansprakelijkheid.
De primaire vordering baseerde Blok voornamelijk op de stelling dat De Haan, reeds ten tijde
van het afsluiten van het aannemingscontract wist dat het baggerbedrij f dit niet zou kunnen

nakomen, maar dat hij het bedrijf desondanks als "stroppenmaatschappij" op de been had
gehouden tot haar faillissement. Daarmee had hij zich de belangen van de crediteuren op geen
enkele wijze aangetrokken (vergelijk Osby-arrest). Ten aanzien van de hoofdelijke aansprake-
lijkheid betoogde Blok dat het bewust in stand houden van het baggerbedrij f ("de stroppenmaat-

schappij") door De Haan onder de gegeven omstandigheden van het onderhavige geval in de
risicosfeer van De Haan zou liggen. Dit laatste werd door de HR verworpen. Zie voorts:  S.M.
Bartman, 1989. p. 92-94; L. Timmerman, 1988, p. 76; J. Roeloff, "Doorbraak van de
aansprakelijkheid in het arbeidsrecht, in het bijzonder op grond van onrechtmatige daad",
Arbeidsrecht, nr. 819, 1994, p. 12-16.
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Hier zij overigens opgemerkt dat in de genoemde arresten sprake was van
een directe relatie tussen de moeder en de dochter waarbij de moeder  100% van
de aandelen in de dochter hield. Dit is echter niet altijd het geval. In meervoudige
concernverhoudingen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een verdere
opdeling in concernonderdelen. Dit gaat vaak gepaard met de inschakeling van
holdings en subholdings, waardoor de afstand tussen de moeder en haar
(klein)dochters toeneemt en het inzicht in die dochters afneemt. Een dergelijke
constructie mag echter geen argument zijn om bij een gecentraliseerd concern
de aansprakelijkheid af te wentelen. Anders zou men een groter concern in een
voordeelspositie plaatsen ten opzichte van een dwergconcern. 220

Afgezien van de aandeelhouders kunnen ook directeuren c.q. bestuurders
naast de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld (art.  6: 162 BW).  Ook dan
wordt bij de Erba/Osby-lijn aangeknoopt. Een bestuurder kan op grond van
onrechtmatige daad jegens crediteuren aansprakelijk zijn indien de bestuurder
op het moment waarop de verbintenis werd aangegaan wist of redelijkerwijs
behoorde te weten dat zijn vennootschap de verbintenis niet zou kunnen nakomen
en geen verhaal zou kunnen bieden voor de ten gevolge van die wanprestatie
door de wederpartij te lijden schade.22' Daarnaast kan een directeur/bestuurder
aansprakelijk worden gesteld wanneer hij zich schuldig maakt aan
betalingsonwil. 222

6.2.2.1       Doorbraak van de aansprakelijkheid met betrekking tot vorderingen
die uit de arbeidsverhou(ling voortvloeien

Gelet op de positie van de werknemer die voor wat betreft zijn inkomen geheel
afhankelijk is van de onderneming zou mogen worden verwacht dat een
doorbraak van de aansprakelijkheid eerder te forceren zou zijn dan normaliter
bij handelscrediteuren het geval is.223 Dat is echter niet zo. Ook in het arbeidsrecht
stelt de rechter zich terughoudend op ten aanzien van een doorbraak van de
aansprakelijkheid. Slechts onder bijzondere omstandigheden wordt een dergelijke
doorbraak toegestaan. In de zaak Euro-Advertising224 vorderde een bestuurder,
Van Thiel, een schadevergoeding wegens de kennelijke onredelijke beeindiging

220 S.M. Bartman, 1989, p. 90.
221 HR 6 oktober 1989, NJ 1989, 286, m.nt. Ma (Beklamel). HR 15 januari !993, N./ 1993,301

(Henkel); Hof's Hertogenbosch 23 november  1983, NJ I 983,436 en Rb Rotterdam 2 november
1984, NJ 1987.

222 HR 3 april 1992, NJ 1992,411, m.nt. Ma (Van Waning/Van der Vliet), TVVS 1992, p. 129,
m.nt. LT.

223 L. Timmerman, "Doorbraak van aansprakelijkheid; de kern van enige recente ontwikkelingen".
TVVS 1996, nr. 5, p. 135.

224     HR 16 januari 1987, NJ 1987, 970 (Euro-Advertising). Zie voor een korte bespreking van het
arrest ook: J. Roeloff, 1994.
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van zijn dienstbetrekking met Euro-Advertising. Aanleiding vormde de

verwerving van alle aandelen in Euro-Advertising doorNCK. NCK werd daarmee

enig aandeelhouder van Euro-Advertising. Vervolgens nam NCK een deel van
het bedrijfen vrijwel het gehele personeel over, met uitzondering van Van Thiel.
Deze bleef achter bij Euro-Advertising en werd daarna als gevolg van een besluit

van de algemene vergadering van aandeelhouders van NCK ontslagen. De door
Van Thiel ingestelde vordering wegens kennelijk onredelijk ontslag werd door
de rechter gehonoreerd, maar Euro-Advertising bood geen verhaal. Van Thiel
besloot daarop de NCK tot schadevergoeding aan te spreken door te stellen dat

de bovenstaande omstandigheden een onrechtmatige daad van NCKjegens Van
Thiel opleverden. Het Hof wees de vordering toe maar de Hoge Raad casseerde

het arrest van het Hof aangezien het Hof niets had vastgesteld omtrent de
condities waaronder de overname van een deel van het bedrijf en vrijwel het
gehele personeel had plaatsgevonden. Het Hof had met name nagelaten te

onderzoeken of de overname tot voor- of tot nadeel van Euro-Advertising zou
hebben gestrekt. Het was immers niet ondenkbaar dat wanneer de overname

niet zou hebben plaatsgevonden Euro-Advertising in een nog slechtere positie
zou hebben verkeerd. Het stond derhalve niet vast dat NCK zich jegens Van
Thiel onbetamelijk zou hebben gedragen. Uit de zaak Euro-Advertising kan
worden geconcludeerd dat voor het welslagen van een aansprakelijkheidsstelling
van groot belang is dat vast staat dat de moeder en/of bestuurders invloed hebben

gehad op de betalingsonmacht van de werkgever-dochtermaatschappij. Aan de
moeder dient persoonlijk een verwijt te kunnen worden gemaakt van het feit

datde werkgever-dochtermaatschappij niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Deze opvatting is ook terug te vinden in de zaak Van Waning/Van der Vliet225

Van Waning -voormalig werknemer bij Van der Vliet Jachtmakelaars BV-
vorderde in het kader van de beeindiging van de arbeidsovereenkomst doorbeta-

ling van zijn loon. Deze vordering werd door de rechter toegewezen. Ofschoon

Van Waning alle verhaalsmogelijkheden aanwendde, volgde er geen betaling.
Daarop besloot Van Waning Van der Vliet aan te spreken. Van der Vliet was

enig bestuurder van Van der Vliet Jachtmakelaars BV. De aandelen van Van
der Vliet Jachtmakelaars waren in handen van Van der Vliet Maritiem BV,
waarvan Van der Vliet niet alleen enig aandeelhouder, maar ook enig bestuurder

was. Van der Vliet Jachtmakelaars had geen bankrekeningen en de kantoorinven-

taris behoorde aan Van der Vliet Maritiem toe. De Hoge Raad  was van mening
dat het niet uitgesloten is dat degene die jegens de crediteuren (i.c. ex-werknemer)

volledige zeggenschap heeft over de werkgever-dochtermaatschappij onrecht-

225 HR 3 april 1992, NJ 1992,411, m.nt. Ma; Zie voor een bespreking van dit arrest: K.E. Reuder,

"Mogelijk verhaal voor de (ex)werknemer: andermaal de doorbraak van de aansprakelijkheid",
Arbeidsrecht. nt. 11, 1997, p. 10-11
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matig handelt door na te laten er voor te zorgen dat de dochteronderneming haar
schulden betaalt door gebruik te maken van een bestaand of te verkrijgen krediet
van de moeder. Tot slot stelde de Hoge Raad dat het voor de hand ligt dat degene
die (als enig bestuurder en aandeelhouder) de volledige zeggenschap heeft over
de nalatige dochteronderneming aannemelijk dient te maken dat de dochter niet
in staat is te betalen. Een omkering van de bewijslast derhalve. Deze laatste
opvatting werd in De Brabanden Beheer 26 bevestigd. In principe bestaat er geen
bijzondere regeling waarbij de moeder wordt belast met het bewijs dat zij ten
tijde van de totstandkoming van de overeenkomst niet wist en ook niet behoorde
te weten dat de dochter de overeenkomst niet na zou kunnen komen. Er kunnen
zich evenwel omstandigheden voordoen die rechtvaardigen dat de moeder toch
met dit bewijs wordt belast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aannemelijk
is dat ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst de dochter zelf niet
of niet voldoende over financiele middelen beschikt om aan haar verplichtingen
te voldoen en voor wat dat betreft afhankelijk is van de moeder directeur/
aandeelhouder.227 Een soortgelijke zaak deed zich voor bij Rouwenhorst/Ten
Have.228 De werkgever-dochter bleef nalatig om de betaling van een schadever-
goeding in het kader van een ontbindingsprocedure na te komen. De president
was van mening dat van de moeder -die volledige zeggenschap over de dochter
had- verlangd mag worden dat zij aannemelijk maakt dat haar dochter niet in
staat is tot betaling en er dus geen sprake is van betalingsonwil.229 De moeder
slaagde er echter niet in aan te tonen dat de dochter niet in staat was te betalen.
De president achtte het aannemelijk dat de dochter via een bestaand of te
verkrijgen krediet wel in staat zou zijn te betalen en kwalificeerde de houding
van de dochter als betalingsonwil. Doordat de moeder had nagelaten van de
kredietmogelijkheden gebruik te maken werd zij aansprakelijk geacht als gevolg
van een onrechtmatige handeling jegens de werknemer. Dat de moeder daartoe
niet in staat was, stond een veroordeling tot schadevergoeding niet in de weg.
Interessant is voorts dat de werknemer aanvoerde de moeder en de bestuurder
van de moeder die tevens de bestuurder van de dochter was, als materitle
werkgever te beschouwen. Hij baseerde deze stelling op het feit dat de werk-
nemers van de dochter -waaronder de bewuste werknemer- werden ingezet op
projecten die door de moeder werden aangenomen. De rechter verwierp de

226   HR 10 juni 1994, NJ 1994, 766, m.nt. Ma.
227     Zie ook: Ktg. Terborg, 13 augustus 1992, Prg.  1992, nr. 3764, waarin een gewezen bestuurder

van een BV aansprakelijk werd gesteld voor een schuld van de BV, aangezien de bestuurder
terecht werd verweten dat hij een zodanige constructie van door hem bestuurde ondernemingen
had gekozen, dat hij de belangen van de in de onderneming werkzame personen onvoldoende
heeft beschermd resp. in acht heeft genomen, waardoor het voor de eiser onmogelijk is gemaaktzijn vordering op de inmiddels in staat van faillissement verkerende BV te verhalen.

228 Pres. Rb Zutphen, 18 juli 1995, JAR 1995,245.

229     Vgl. ook: Hof Amsterdam 17 april. JAR  1997,105.
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stelling en was van mening dat het 'inlenen' van werknemers door de moeder

geen contractuele relatie tussen de 'uitzendkracht' en de inlener tot stand brengt.

Of de moeder aansprakelijk kan worden gesteld voor de betaling van een
beeindigingsvergoeding kwam voorts aan de orde in een uitspraak door de
Rechtbank te Amsterdam.230 Aanleiding vormde de arbeidsovereenkomst die

een werknemer had met een dochter van Zwagerman Beheer, Zwagerman
Direktie. Omvangrijke structurele verliezen noodzaakten de Zwagerman groep
haar activiteiten te liquideren. De moeder -Zwagerman Beheer- kwam ten
behoeve van alle dochtermaatschappijen een sociaal plan met de bonden overeen.

In het kader van de liquidatie hadden moeder en dochter samen een ontbindings-

verzoek bij de kantonrechter ingediend. Dit ontbindingsverzoek werd ingetrok-
ken. Enige tijd later diende de werknemer zelf een ontbindingsverzoek in op

grond van gewijzigde omstandigheden, waarbij aan de betrokken werknemer

ten laste van de dochter/werkgeefster een vergoeding werd toegekend (die het
sociaal plan te boven ging). De dochter gaf echter te kennen deze vergoeding

niet uit te kunnen betalen aangezien de moeder daartoe nog geen financiele
middelen ter beschikking wilde stellen. Daarop sprak de werknemer de moeder

aan stellende dat zij zich sterk had gemaakt voor haar dochter middels het sociale

plan en door gezamenlijk het eerste ontbindingsverzoek in te dienen. Bovendien

zou er grond zijn voor een doorbraak van de aansprakelijkheid omdat de moeder

zich intensief met het beleid van de dochter zou hebben bezig gehouden.
Tenslotte zou de moeder de dochter er ten onrechte van weerhouden de

vergoeding te betalen. In haar uitspraak knoopte de rechter voor wat de doorbraak

van de aansprakelijkheid betrof aan bij het Erba- en Osby arrest. Aansprakelijk-
heid van de moeder werd aangenomen indien (a) de moeder inzicht en

zeggenschap heeft over het beleid van haar dochter (b) bij de moeder wetenschap
bestaat tot benadeling van crediteuren van de dochter en (c) de moeder haar

zorgplicht jegens de crediteuren heeft geschonden. Van feiten en omstandigheden
die zouden leiden tot een schending van de zorgplicht door de moeder was i.c.

geen sprake.
Tot slot nog een uitspraak uit  1997. Het betrof wederom de betaling van

een afvloeiingsregeling ex art. 7:685 BW die de kantonrechter te Amsterdam
al aan de werkneemster van de vennootschap had toegekend. De bewijslast van

de betalingsonmacht werd in navolging van de uitspraak Van Waning/Van Vliet231

bij de bestuurder/enig aandeelhouder van de vennootschap gelegd. Deze laatste

maakte echter niet aannemelijk dat de vennootschap niet tot betaling in staat

was. Het Hof concludeerde dan ook dat er sprake was van betalingsonwil en

230 Rb. Amsterdam  I  februari  1995, JAR 1995,48 (Zwagerman Beheer)

231 Zie supra nt. 225.
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veroordeelde de bestuurder/enig aandeelhouder tot betaling aan de werk-
neemster. 232

Concluderend kunnen we stellen dat deze uitspraken de deur hebben
geopend voor de werknemer om diegene aan te spreken, die de volledige
zeggenschap over de dochtervennootschap uitoefent wanneer haar handelen
of nalaten als een onrechtmatige daad jegens de werknemer kan worden
aangemerkt. De tot dusverre gepubliceerde en besproken uitspraken beperken
zich vooralsnog tot situaties waarin de moeder bestuurder/enig aandeelhouder
was. Maar het is niet uitgesloten dat de rechter in de toekomst op de uitgezette
lijn voortborduurt, bijvoorbeeld door een doorbraak van de aansprakelijkheid
ook toe te laten wanneer de moeder (zonder tevens bestuurder te zijn) de
beslissende zeggenschap over de dochter kan uitoefenen en uit dien hoofde een
onrechtmatige daad jegens de werknemer pleegt.233 Dit geldt ook voor het
(persoonlijk) aansprakelijk stellen van meerdere bestuurders wegens het plegen
van een onrechtmatige daad in groepsverband (zie ook 6:166 BW), dan wel de
aansprakelijkheidstelling van 6dn der bestuurders wanneer deze de feitelijke
zeggenschap heeft. 234

Gelet op de positie van de werknemer zou men een grotere zorgplicht verwach-
ten. Uit de bovenstaande uitspraken blijkt echter duidelijk dat de Hoge Raad
en de lagere rechters geen bijzondere of lichtere gronden voor een doorbraak
van de aansprakelijkheid aannemen dan wanneer het handelscrediteuren betreft.235

Het voeren van een procedure waarin de doorbraak van de aansprakelijkheid
ten grondslag ligt wordt daarmee niet bijzonder aantrekkelijk. Niet alleen wordt
van de werknemer verwacht dat hij in beginse1236 het volledige bewijs levert

232 Rb. Amsterdam,  15 mei  1996 en Hof Amsterdam, JAR  1997,  105 (Cure Productions); Zie voorts:

K.E. Reuder, 1997, p. 9 e.v..
233    Vgl. het Osby-arrest, supra nt. 217.
234    Zie ook: K.E. Reuder, 1997, p. 9 e.v..
235     Zie voor een andere mening: Pres. Rb. Amsterdam, 20 januari 1994, KG 1994, 79 (Caft De

Zeilvaart). Bij caft de Zeilvaart BV deed zich de situatie voor dat het perceel waarop het pandstond werd opgekocht door de gemeente waardoor het cafe werd gesloten. De arbeidsover-
eenkomsten met de aldaar werkzame werknemers werden bedindigd. De in het kader van de
beeindiging toegekende vergoedingen werden echter niet uitbetaald aangezien cafe de Zeilvaart
te kennen gaf dat zij niet beschikte over de middelen om daaraan te kunnen voldoen. Daarop
spraken de werknemers, gelet op de nauwe verwevenheid, Smit Holding a:in. Aan het hoofd
van zowel Smit Holding als cafe de Zeilvaart stond directeur en tevens (enig) aandeelhouder
Smit. De rechter overwoog dat voorhands onder deze omstandigheden niet viel uit te sluiten
dat de bodemrechter zou oordelen dat de werknemers verhaal zouden kunnen nemen op SmitHolding voor de aan hun door de kantonrechter toegekende vergoedingen, mede gelet op de
hoge preferentie die, naar op voorhand werd aangenomen, aan deze vergoedingen toekomt.
Vermeldenswaard is dat inzake Caft De Zeilvaart niet de moeder en dochter, maar zustermaat-
schappijen voor elkaar aansprakelijk werden gesteld.

236     Zie voor een nagenoeg omkering van de bewijslast HR 3 april 1992, NJ 1992,411, m.nt. Ma
(Van Waning/van der Vliet).
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van de onrechtmatige daad van de bestuurder c.q. aandeelhouder(s), het is
bovendien een kostbare aangelegenheid zo'n procedure aan te gaan waarbij geen
enkele garantie voor succes bestaat. Timmerman237 pleit derhalve met betrekking

tot de bewijslast in dit kader voor een soortgelijke benadering als bij art. 1638x

BW (oud)238 thans art. 7:658 BW. Dit laatste lijkt mij echter te vergaand waar

het een soortgelijke toepassing binnen de hiervoor geschetste aansprakelijkheids-

problematiek betreft. In het oude art. 1638x en het huidige art. 7:658 BW ligt
nadrukkelijk de zorgplicht van de werkgever besloten. De omkering van de
bewijslast werd en wordt gerechtvaardigd door de gehoudenheid van de
werkgever om aan te tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Het is toch
vooral de werkgever die op de hoogte is van het bedrijfs- en productieproces
en daarmee voor een belangrijk deel de arbeidsomstandigheden bepaalt. De
aantasting van de veiligheid en de gezondheid van de werknemer vormt een
indicatie voor een tekortschietende zorgplicht van de werkgever. Van een

dergelijk, voor de hand liggend vermoeden van een causaal verband is geen

sprake wanneerhet de aansprakelijkheidsproblematiekbinnen vennootschappen
en concernverbanden betreft. Het niet-nakomen van de verplichtingen van de
vennootschap jegens de werknemer wekt nog niet het vermoeden  dat dit te wijten
is (aannemelijk causaal verband) aan een tekortschietende maatschappelijke
zorgvuldigheid van het bestuur en/of de aandeelhouders. Daarvan kan pas sprake

zijn wanneer deze laatsten de feitelijke en volledige zeggenschap over de in
gebreke blijvende vennootschap uitoefenen. Een omkering van de bewijslast
zou leiden tot een vorm van risico-aansprakelijkheid239 waarvoor ook binnen
het arbeidsrecht geen steun is te vinden. De omkering van de bewijslast in art.
7:658 BW is bedoeld voor een bijzonder geval zoals we ook elders in de wet
bijzondere gevallen kunnen aantreffen.240 Een onrechtmatige daad is te vaag
en te weinig omlijnd om een dergelijke omkering bij voorbaat te rechtvaardigen.

Dat lijkt mij ook niet nodig. Art. 177 Rv opent nadrukkelijk de mogelijkheid
om tot een omkering van de bewijslast over te gaan wanneer de redelijkheid

en de billijkheid dit vereisen. Dit is volgens de eerder besproken uitspraken
bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer de dupe lijkt te worden van een

237 L. Timmerman, "Doorbraak van aansprakelijkheid: de kern van enige recente ontwikkelingen",

TVVS, nr. 5. 1996 p. 136.
238 Art. 1638x BW(oud) had betrekking op de aansprakelijkstelling inzake bedrijfsongevallen en

beroepsziekten. Het artikel ging in principe uit van een schuldaansprakelijkheid. De rechtspraak
boog dit -met het oog op de zwakke positie van de werknemer- om naar een soort 'risico-
aansprakelijkheid' gebaseerd op een hoog gehalte aan slachtofferbescherming. Dit betekende
een aanmerkelijke verlichting van de bewijslast van de werknemer. De thans in art. 7:658 lid
2 BW neergelegde regeling bepa:lit nu nadrukkelijk dat de bewijslast bij de werkgever ligt.

239 Vgl. HR 2 november 1984, NJ 1985,446 (Blok-De Haan).

240 Bijvoorbeeld artt. 2:138/248 BW.
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handelen of nalaten van degene die de feitelijke en volledige zeggenschap over
de vennootschap uitoefent. 241

6.2.3 Vereenzelviging

Met vereenzelviging wordt bedoeld de situatie waarin voorbij wordt gegaan aan
de eigen identiteit van de rechtspersoon die normaliter is gescheiden van die
van zijn aandeelhouders of bestuurders en welke deze ontleent aan zijn
gelijkstelling met natuurlijke personen.242 Het gaat derhalve om een juridische
fictie waarbij de verbonden rechtssubjecten als 66n en dezelfde rechtseenheid
moeten worden beschouwd waardoor de verbintenissen van de betrokken
rechtssubjecten over en weer aan elkaar kunnen worden toegerekend243 (Vgl.
ook par. 5). Dit zou voor wat betreft de arbeidsrelatie betekenen dat onder
omstandigheden de dochteronderneming met wie de werknemer een arbeidsover-
eenkomst heeft afgesloten als formele werkgever wordt beschouwd en de moeder
en/of bestuurders als materiele werkgever. Daardoor ontstaat als het ware een
soort versmelting. Dit heeft als belangrijk voordeel dat voor het aansprakelijk
stellen van een bestuurder of groot-aandeelhouder (of zustervennootschap)  een
onrechtmatig handelen of nalaten niet vereist is..

Uit het arrest Blok-De Haan244 bleek dat de Hoge Raad geen voorstander
is van de vereenzelviging van de moedermaatschappij met haar dochtermaat-
schappij. Voor een risico-aansprakelijkheid die gebaseerd is op de verwevenheid
en de feitelijke invloed van de moeder op de dochter vond de Hoge Raad  geen
steun in het recht. Dit werd nog eens herhaald in de arresten Keulen-BLG245,
Albada-Jelgersma II246, Glory-wave247, Sonortape248 en Bato's Erf.249 Toch zijn
er inmiddels een aantal arresten waaruit bijkt dat de Hoge Raad niet geheel

241       HR 3 april  1992, NJ 1992,411 ;  HR  10 juni  1994, N./  1994, 766; Ktg. Terborg, 13 augustus
1992, Prg. nr. 3764; Pres. Rb Zutphen,  18 juli 1995, JAR 1995, 245; Rb. Amsterdam 15 mei
1996 en Hof Amsterdam 1997, JAR 1997, 105.

242 Art. 2:5 BW

243 S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1997, 190.
244 HR 2 november 1984, NJ 1985,446.

245       HR 9 mei 1986, N./ 1986,792; TWS 1986, p. 223, zie ook S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn,
1994, p. 208-210.

246    HR 19 februari 1988, NJ 1988,487, m.n. G; AA 1988, p. 452, m.n. PS. Volgens Bartman lijkt
het er zelfs op "..alsof aan feitelijke beheersing een zwaarder gewicht wordt toegekend dan
aan de overige doobraakfactoren, in zoverre dat enkele intensieve beleidsbemoeienis door de
moeder reeds een doorbraak kan forceren, waar de overige factoren dit slechts in combinatie
met andere omstandigheden vermogen.", S.M. Bartman,  1989, p. 84 (zie voor een uitgebreidetoelichting op het arrest p. 81 e.v. aldaar.
Zie voor wat betreft de zorgplicht aldaar van de moeder ook: HR 13 januari 1995, NJ 1995,
482 (SOBI/Hurks)

247 HR 4 oktober 1992, NJ 1992, 247.
248 HR 14 oktober 1994, N./ 1995, 77.
249 HR 16 juni 1995, RvdW 1995,136c, NJ 1996,214.
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afwijzend tegenover het leerstuk der vereenzelviging staat. In het Citcobank-arrest
was de Hoge Raad van mening dat wanneer van het identiteitsverschil tussen

twee door dezelfde persoon beheerste rechtspersonen misbruik wordt gemaakt
ten nadele van een derde, dit een vereenzelviging van deze rechtspersonen kan

rechtvaardigen. I.c. strekte de handelingen van de directeur/aandeelhouder van
de beide zustermaatschappijen tot versluiering van de werkelijke rechtsverhou-
ding.25o In het Heuga-arrest betrof het de betindiging van een overeengekomen

vrijwillig (verzwakt) stuctuurregime door een besluit van de moedermaatschappij
(Interface Heuga) als enig aandeelhoudster en statutair directeur van de dochter

(Heuga Nederland). De vraag was of de ondernemingsraad van de dochter een
adviesrecht had ten aanzien van het besluit van de moeder gelet op het feit dat
de moeder grote zeggenschap had ten aanzien van het beleid van de dochter.

De Hoge Raad was van mening dat onder deze omstandigheden Interface Heuga,
mede gelet op de implicaties van bedoeld verlicht structuurregime voor de
organisatie en het beleid van de onderneming Heuga Nederland geacht werd
in zoverre mede 'ondernemer' in de zin van de WOR te zijn dat zij samen met

de ondernemingsraad van Heuga Nederland in rechte kon worden betrokken.
Het besluit van Interface Heuga, mocht aan Heuga Holland worden toegerekend,
aldus de Hoge Raad.251

De lagere rechters daarentegen, stellen zich ontvankelijker op ten aanzien
van het leerstuk van vereenzelviging. Ofschoon er geen duidelijke criteria worden

gehanteerd die aangeven wanneer een beroep op vereenzelviging al dan niet
slaagt, is in ieder geval vereist dat de moedermaatschappij resp. De aandeelhou-
der de beslissende zeggenschap over de dochter kan uitoefenen.252 De Hoge Raad

voegt daaraan toe dat de vereenzelviging niet kan worden gebaseerd op het enkele
253feit dat de moeder  100% van de aandelen van de dochter houdt.

6.2.3.1 Vereenze[viging met betrekking tot vorderingen die uit de arbeidsover-

eenkomst voortvloeien

De vereenzelvigingsproblematiek kwam ook een aantal keren aan de orde in
situaties waarin een uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende vordering aan
de orde kwam.

In een zaak die speelde voor de kantonrechter te Utrecht254 betrof het een
werknemer die als directie-adviseur in dienst was van Dijnselburg BV (werkgever

250 HR 9 juni 1995, NJ 1996, 213 (Citcobank).

251 HR 26 januari 1994, NJ 1994, 545 in.n. Ma (Heuga),
252 Vgl. Bijv. Rb. Dordrecht, 9 mei. 1984. NJ 1986, 285 (Friso); Rb. Arnhem, 22 mei 1984, KG

1984,180 (Food Studio); Rb. Ainsterdam, 27 mei 1981, NJ 1985,124.
253 HR 13 december 1996, RvdW 1997, 3 (Konmar).

254 Ktg. Utrecht, 30 maart 1993, Prg. 1993, nr. 3985
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BV) en van daar uit gedetacheerd werd naar Triple P BV (bestuurder en enig
aandeelhouder van Dijnselburg BV). De werknemer kreeg een brief van zijn
werkgeefster Dijnselburg BV, waarin hem werd medegedeeld dat de aandeelhou-
ders niet langer bereid waren om voor de betaling van zijn salaris zorg te dragen.
De salarisuitbetalingen zouden derhalve worden stopgezet. De werknemer sprak
daarop zowel zijn werkgeefster Dijnselburg, als Triple P aan. De vordering tegen
zowel de werkgeefster als de holding Triple P werd toegewezen. Triple P werd,
hoewel zij als aandeelhouder van Dijnselburg niet formeel aansprakelijk kon
worden gesteld, als werkgever in materiele zin aangemerkt en als zodanig mede
aansprakelijk geacht voor de verplichtingen van de formele werkgeefsterjegens
werknemer. De kantonrechter overwoog dat nu de werknemer enige jaren hand
en spandiensten had verricht voor diverse werkmaatschappijen van de groep
waartoe ook de bestuurder van de werkgever behoorde, deze bestuurder materieel
ook als werkgever diende te worden beschouwd en aansprakelijk kon worden
gesteld voor de betaling van het salaris. Daarbij werd in aanmerking genomen
dat Triple P eerder een werkgelegenheidsgarantie had afgegeven. Op het moment
dat deze verviel, hadden werkgeveren bestuurder 'als goed werkgevers' te zorgen
voor een correcte beeindiging van de arbeidsovereenkomst indien zij niet meer
aan hun verplichtingen konden voldoen.

Ook in een uitspraak van de kantonrechter te 's Gravenhage255 werd de
moedermaatschappij als medewerkgeefster aangemerkt.256 I.c. betrof het een
Ierse moedermaatschappij (Kent en Co) wiens werknemers bij haar in Nederland
gevestigde dochter (MFK) werden gedetacheerd. De kantonrechter was van
mening dat nu de dochter het gezag uitoefende met betrekking tot de feitelijke
werkzaamheden en bovendien de betaling van het loon voor haar rekening nam,
aan de vereisten van art. 1637a BW oud257 was voldaan met als gevolg dat de
dochter als medewerkgeefster kon worden aangemerkt.

25%

In een zaak die diende voor het kantongerecht te Tilburg259 was de rechter
van menig dat de situatie dat de werkgeefster op hetzelfde adres was gevestigd
als haar zustermaatschappij, waarbij bovendien de zuster een schuld van de
werkgeefster voldeed en de werknemer voorts een arbeidsovereenkomst aanbood,
van een dusdanige verwevenheid blijk gaf dat de zusters vrijwel met elkaar
konden worden vereenzelvigd.

255      Ktg. 's Gravenhage. 8 september  1992. Pi·*  1992,3744
256   Vgl. ook: par. 5.
257 Thans  art.  7:610  BW.

258 Vgl.  Pres.  Rb. 's Hertogenbosch,  I  juni  1992, 231. waarin de rechter overwoog dat een
werknemer bij een Spaanse werkgever, door en in het belang van de Nederlandse zustermaat-
schappij was uitgezonden.

259 21 november 1991, Prg. 1992,3590.
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Anders oordeelde de rechter met betrekking tot de eerder aangehaald
uitspraak inzake Rouwenhorst/I'en Have264), waarin door de werknemer een

nadrukkelijk beroep op vereenzelviging werd gedaan. De opvatting dat de moeder
en haar bestuurders als werkgevers in materiele zin dienden te worden

aangemerkt werd hier verworpen. Het enkele feit dat de werknemer werd ingezet

op de door de moeder aangenomen projecten bracht zulks niet met zich mee.
Tot slot andermaal een uitspraak waarin de vereenzelvigingsproblematiek
speelde.26'De werknemer was sinds  1 januari  1991 in dienst bij BBT Beveili-
gingstechniek BV (BBT). In de periode daaraan voorafgaand was de werknemer
sind 1985 in dienst geweest bij electrisch installatiebureau Ben van Schoor BV
(BVS). Bestuurder en enig aandeelhouder van BBT en BVS was Benne van
Schoor Holding BV (VSH). Bestuurder van VSH was B. van Schoor. Omdat
BBT voortdurend slechte resultaten boekte werd door VSH besloten om de
activiteiten van BBT te staken. De werknemer werd met ingang van 31 december

1994 ontslagen. Bij wijze van afvloeiingsregeling kwamen partijen overeen dat
BBT twee maanden salaris aan de werknemer zou betalen en dat de schuld die
de werknemer aan zijn werkgever had zou worden kwijtgescholden.

Toen BBT weigerde de afvloeiingsregeling na te komen, besloot de
werknemer zowel BBT alsook BVS en VSH te dagvaarden, resp. de zuster- en
de moedermaatschappij. Reden voor het niet-nakomen van de afvloeiingsregeling
was volgens BBT dat de werknemer zich onrechtmatig had gedragen door zelf
onderhoudscontracten en serviceverlening aan de voormalige klanten van BBT
te verlenen ofschoon bij BBT het voornemen bestond om deze activiteiten aan
een andere onderneming over te dragen. De kantonrechter verwierp de stelling
van BBT en ging vervolgens over op de vraag of BVS en VSH aansprakelijk
konden worden gesteld voor de nakoming van de afvloeiingsregeling. Zoals
te verwachten viel werd de vordering tegen BVS afgewezen. Er waren te weinig

aanknopingspunten die een vereenzelviging met het oog op de aansprakelijkheid
voor elkaars schulden kon rechtvaardigen. Voor wat betreft de vordering tegen
VSH daarentegen, was de kantonrechter van mening dat VSH als enig
aandeelhoudster/bestuurder van BBT een dusdanige machtspositie had dat zij
BBT kon maken en breken. Het was immers de holding die had besloten om
de activiteiten van BBT te staken. Deze nauwe verbondenheid bracht mee dat

de vennootschappen met elkaar konden worden vereenzelvigd. Voorts mocht

260   Pres. Rb. Zutphen, 18 juli 1995, JAR 1995, 245.
261 Ktg. Schiedam, 13 februari 1996, Prg 1996, 4505. H.E. Boschma en M.L. Lennarts,

"Vereenzelviging van moeder- en dochtervennootschap ten gunste van de werknemer",
Arbeidsrecht, 1996, nr.  1 1,p.  15- 16. Ofschoon ik met Boschma en Lennarts kan instemmen
dat er onvoldoende inhoudelijke redenen waren om tot vereenzelviging over te gaan, gaan zij
wat mij betreft iets te kort door de bocht door te veronderstellen dat er sprake moet zijn van
misbruik.
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de werknemer er volgens de kantonrechter vanuit gaan dat VSH, gelet op de
bescheiden afvloeiingsregeling, borg zou staan voor de naleving daarvan. Een
reden temeer om de vereenzelviging aan te nemen was dat BBT grote verliezen
had geleden en dat het kapitaal van de vennootschap voor VSH teniet was
gegaan. Te vrezen viel dat BBT thans geen of onvoldoende verhaal zou bieden.
I.c. achtte de rechter het in strijd met de redelijkheid en de billijkheid dat VSH,
die de feitelijke beslissingsmacht uitoefende, de werknemer met lege handen
liet zitten.

Geconcludeerd kan worden dat een doorbraak op basis van vereenzelviging van
rechtspersonen weliswaar voorkomt, doch aanzienlijke minder vaak dan een
doorbraak die gebaseerd is op een onrechtmatige daad.262 Voorts moeten we
concluderen dat ook hier geen onderscheid wordt gemaakt naar de bijzondere
positie die door werknemers wordt ingenomen. Desalniettemin lijkt een beroep
op vereenzelviging voor de werknemer de meest eenvoudige weg te zijn om
een ander concernonderdeel dan de eigen werkgever aan te spreken.163 Voor
een doorbraak van de aansprakelijkheid die gebaseerd is op een onrechtmatige
daad ex. art. 6:162 BW is immers vereist dat moeder inzicht en zeggenschap
heeft over het beleid van haar dochter264, zich bewust is van het feit dat haar
handelingen de positie van de bij haar dochter te werk gestelde werknemers
zullen benadelen en zij bovendien de zorgplicht jegens haar werknemers schendt.

Dit brengt met zich mee dat de werknemer niet alleen wordt belast met het bewijs
van het onrechtmatige gedrag van de moeder, het vereiste 'inzicht en zeggen-
schap' verhindert bovendien dat zustermaatschappijen voorelkaar aansprakelijk
kunnen worden gesteld. Daarnaast verschaft vereenzelviging de werknemer
bovendien een kleine "voorsprong" waar het zijn verhaalsrecht betreft. Is er
sprake van vereenzelviging dan krijgt de werknemer er een debiteur bij voor
de volle omvang van zijn vordering. Bij een doorbraak van de aansprakelijkheid
die gebaseerd is op een actie op grond van art. 6:162 BW beperkt het verhaals-
recht zich tot nader te bepalen schade op een ander dan de debiteur. Het is tot
slot nog vermeldenswaard dat een vordering op basis van art. 6:162 BW bij de
rechtbank aanhangig gemaakt dient te worden. Een beroep op vereenzelviging
daarentegen vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst zodat de kantonrechter
bevoegdis.

Een belangrijk nadeel van een beroep op vereenzelviging is echter dat er
geen duidelijkheid bestaat omtrent de gronden op basis waarvan een dergelijk

262 Zie ook: HR 2 december 1994, RWW 1994, 265c (ABP/Poot) en HR 3 november 1995, RvdW
1995,227 (Roco/Staat)

263 Anders: H.E. Boschma en M.L. Lennarts, 1996, nr. 11, p. 17.
264 Deze voorwaarde wordt niet alleen in het Nederlandse recht gesteld, doch deze conditie komen

wij ook in het buitenland tegen.
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beroep zal worden gehonoreerd.265 Wel staat vast dat bij vereenzelviging sprake
moet zijn van misbruik266 van identiteitsverschil of andere omstandigheden267

die een doorbraak rechtvaardigen. Omstandigheden die de vereenzelviging
rechtvaardigen kunnen bijvoorbeeld aanwezig zijn wanneer de bestuurder/
aandeelhouder als materieel werkgever optreedt.

7             Het concern als werkgever

7.1 Inleiding

Het werken binnen een concern nodigt werknemers er toe uit om binnen de groep
mobiel te zijn. Werknemers die het concern in het kader van hun loopbaan
doorkruisen, overschrijden daarmee steeds ondernemingsgrenzen. Aangezien
het concern vanuit juridische optiek niet als een eenheid wordt beschouwd noopt
de intra-concernmobiliteit tot de toepassing van verschillende constructies
teneinde de mobiliteit gestalte te geven (zie hoofdstukken 5,6 en 7). De
toepassing van dergelijke constructies is niet alleen complex maar leidt vaak
ook tot onvoorziene of ongewenste bijverschijnselen. Zo kwam al eerder ter
sprake dat in beginsel slechts 66n concernonderdeel verantwoordelijk kan worden
gesteld voor de verplichtingen die uit de arbeidsrelatie voortvloeien (zie paragraaf
6.1).Een werknemer die een ander dan het concernonderdeel met wie hij een
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten wil aanspreken, moet zich momenteel
nog van allerlei 'kunstgrepen' en omwegen bedienen zoals de bewerkstelliging
een directe264 en indirecte269 doorbraak van de aansprakelijkheid. De rechtmatig-
heid van een gegeven ontslag -om maar eens een ander voorbeeld te noemen-
wordt alleen getoetst aan het concernonderdeel waar de werknemer op dat
moment in dienst is. De wijze waarop de werknemer in een eerder stadium bij
andere concernonderdelen heeft gefunctioneerd, wordt niet bij de beoordeling
van het ontslag betrokken.

Het vennootschappelijke uitgangspunt dat de ondernemingen die deel
uitmaken van dezelfde groep juridisch zelfstandig zijn, vereist evenwel niet dat
dit uitgangspunt ook binnen het arbeidsrecht wordt gehandhaafd.270 Afhankelijk

265 H.E. Boschma en M.L. Lennarts, 1996, nr. 11, p. 15.

266    H.L.J. Roelvink spreekt in dit kader zelfs van een krasse vorm van misbruik (WPNR 6211,

p. 112)
267 Nauwe verwevenheid is op zichzelf onvoldoende om de aansprakelijkheid van een persoon

voor de schulden van een ander aan te nemen.  Vgl.: Rb. Amsterdam 18 september  1996,  JAR
1996,228.

268 Hiermee wordt geduid op de vereenzelviging.
269 Dat willen zeggen een doorbraak die gebaseerd is op een onrechtmatige daad.
270    Soc. 19 december 1972, D 73.381, m.n. Despax.
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van de omstandigheden van het geval en de aard en de strekking van de toegepas-
te normen, zou het wenselijk kunnen zijn om het concern hier wel als een eenheid

te behandelen.271

De arbeidsrechtelijke problemen die samenhangen met intra-concernmobili-
teit en die een direct gevolg zijn van de opdeling van het concern in (juridisch)

zelfstandige rechtspersonen, zoals werkgeverspluraliteit, werknemersbenadeling,
de onderbreking van de opbouw van ancienniteitsrechten en de toepassing van
mobiliteitsconstructies, zouden vermeden kunnen worden door niet de
afzonderlijke vennootschappen, doch het gehele concern als werkgever te
beschouwen.272 Het valt immers niet te ontkennen dat alle concernonderdelen

hetzij direct, hetzij indirect gebaat zijn bij ondernemingsoverschrijdende
werknemersmobiliteit. De ondernemingsoverschrijdende inzet van werknemers

vormt per slot van rekening een belangrijke rol bij de uitvoering van het
concernbeleid. Dit geldt niet alleen voor de territoriaal beperkte intra-concernmo-

biliteit, doch ook -en misschien nog wel sterker- voor de mobiliteit met een

grensoverschrijdend karakter. Voor wat de internationale mobiliteit betreft dient
men er overigens op bedacht te zijn dat de kwalificatie van het concern als

werkgever de rechtsbevoegdheid van de rechter en het op de arbeidsovereenk-

omst toepasselijke recht kan bet'nvloeden.

Intra-concernmobiliteit bevindt zich op het snijvlak tussen autonomie en

zelfstandigheid van de concernmaatschappijen enerzijds en centralisatie en
economische eenheid van de groep anderzijds. Aan dit spanningsveld ontleent

de positie van de mobiele werknemer zijn hybride karakter.
Ofschoon de bestempeling van het concern als werkgever/contractspartij

recht doet aan de banden die bestaan tussen de werknemers enerzijds en de

vennootschapsgroep anderzijds stuit deze opvatting op het probleem dat er een
verschil bestaat tussen de feitelijk-economische en juridisch-normatieve

benadering van het concern. Voorts bestaat er een verschil in de mate van
intensiteit 73 waarin concerns gestalte krijgen. De voortdurende herstructurering-
en waaraan zij bloot worden gesteld, geven het concern een ondefinieerbaar
karakter en vormen een struikelblok waar het de exacte identificatie van de

werkgever betreft. Bovendien is het concern vooralsnog een in hoofdzaak

vennootschapsrechtelijk fenomeen. De ontwikkeling  van het "concerngericht"
denken staat voor wat het individuele arbeidsrecht betreft, nog in de kinderschoe-
nen. Daarom zal in de volgende paragrafen worden bekeken of de kwalificering

271 L.  Timmerman,  1988,  p.  105.

272 Vgl. Ook: A.T.J.M. Jacobs, 1994, nr. 30, p. 1043-1044; C. Windbichler, 1990, p. 37; Zie ook

de  conclusie  van  AG  Mok  onder het  arrest  HR  28  september 1984, RvdW 1984,159 (Deli
Beheer).

273 Bijvoorbeeld gecentraliseerd vs. gedecentraliseerd concern.
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van het concern als werkgever niet slechts een zinvolle, maar ook een reele optie
is.

7.2 De kwalificatie van het concern als werkgever

Het concern kan worden gezien als een conglomeraat van (in beginsel) juridisch
zelfstandige ondernemingen.274 Dit maakt verschillende configuraties mogelijk,
zoals een centraal vs. decentraal concern of een nevenschikkingsconcern vs.
ondergeschikt concern. Maar, het concern is mdtr dan de enkele verzameling
en groepering van juridische zel fstandige onderdelen. De instructiebevoegdheid
schept de mogelijkheid om een economische eenheid tot stand te brengen.

275

Deze economische eenheid is niet slechts het resultaat van de groepsvorming
maar tevens het belangrijkste doel. Op sociaal vlak komt het nastreven van een

dergelijke economische eenheid bijvoorbeeld tot uiting in een door de
moedermaatschappij geentameerd sociaal beleid. Het is tenslotte niet ongebrui-

kelijk dat de concernleiding bemoeienis heeft met de aanstelling van personen
die op hoog niveau binnen de dochter sleutelfuncties vervullen276 of dat zij -de

afzonderlijke concernonderdelen vertegenwoordigend- voor de totale groep een
ondernemings-cao met de vakbonden afsluit. Het streven naar de vorming van
een economische eenheid leidt er toe dat het economische zwaartepunt van de
afzonderlijke concernonderdelen verschuift naar het groepsbelang. De maat-
schappelijke realiteit van een dergelijke organisatorische eenheid vindt echter
in geen enkel land zijn weerslag in het recht. Nergens wordt het concern als
een juridische eenheid beschouwd.277 Vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief

274 Zie bijvoorbeeld art. 2:24b BW. Een dergelijk opvatting wordt overigens ook in het buitenland
gehanteerd. Zie buvoorbeeld §§ 15,17 en 18 an het Duitse Aktg.

275 S.M. Bartman, 1986, p. 15; W.J . Slagter, 1988, p. 13-14.
276   L. Timmerman, 1988, p. 57.
277      S.M. Bartman, 1989, p. 14; Y. Guyon, 1990, p. 219; J.M.E. Iroju. Die Rechtslage der Kcirlzerne

im Spanischen Recht, ZGR, Berlin: De Gruyter,  1991, nr. 2, p. 289; T. Sala Franco,  "La mobilitd
des salarids dans les groupes europtens", in: La mcibilid des salarib des entreprises
multinationales, Les relations suciales en Europe (congresbundel) Parijs, 31 mei-1 juni 1990.
Ofschoon het concern als juridische eenheid vanuit vennootschappelijk perspectief volgens
de heersende leer overal wordt afgewezen, ziet men wei verschillen in de benadering van het
leerstuk van de doorbraak van de aansprakelijkheid. Zo worden internationale concerns in het
Amerikaanse recht doorgaans als een eenheid behandeld in die zin dat de Amerikaanse rechter
in vergelijking tot andere rechtssystemen verhoudingsgewijs snel tot een erkenning van een
doorbraak van de aansprakelijkheid overgaat. Het leerstuk van de "economische eenheid" werd
in een aantal uitspraken door de Supreme Court van 1980-1983 ontwikkeld. In het leerstuk
van de "economische eenheid" wordt afgegaan op de invloed die het concern op de verschillende
concernmaatschappijen uitoefent. Vereist is dat er een wederzijdse at'hankelijkheid tussen de
concernmaatschappijen bestaat. Het moet gann om een gekntegreerde handelsonderneming
met een centraal management en interne afhankelijkheidsrelaties. Dit komt bijvoorbeeld tot
uiting in een centrale inkoop, marketing, uniform logo etc. De aanwezigheid van een
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is deze houding begrijpelijk. Edn van de belangrijkste doelstellingen van concern-
vorming is immers de risico- en aansprakelijkheidsspreiding.278 Heft men de
aansprakelijkheidsbeperking op, dan tast men de essentie van concernvorming
aan.279 Voor een doorbraak enkel en alleen om redenen van economische
verwevenheid is zowel binnen28  als buiten281 Nederland dan ook geen plaats.
Het aanmerken van het concern als een juridische eenheid louter omdat dit in
het belang van de individuele werknemer zou zijn, vormt een inbreuk op de
soevereiniteit van de onderneming en verstoort het doel van het vennootschaps-
recht, namelijk het flexibel en efficient kunnen ondernemen. 282

Het streven naar een economische eenheid enerzijds en de handhaving
van de juridische autonomie van de concernonderdelen anderzijds283, heeft tot
gevolg dat er een discrepantie bestaat tussen economische werkelijkheid en
juridisch concept.284 Ontkent men vanuit juridisch perspectief het bestaan van
een concern-eenheid, dan komt men aan het concern als werkgever in het geheel
niet toe. Het concern kan dan immers geen rechtssubject en  dus geen drager
van rechten en plichten zijn wanneer zij in haar totaliteit niet als een rechtsper-
soon wordt aangemerkt.

285

Een vennootschappelijk benadering van het concern als werkgever is gelet
op het internationale karakter van sommige concerndienstverbanden ook niet

gewenst. Door het concern als een eenheid aan te merken zou een gedeelte van
de regulering van de arbeidsrelatie van het internationale vennootschapsrecht
afhankelijk worden gesteld. Binnen 66n concern zouden, zelfs wanneer Edn

gecentraliseerde personeelsafdeling is eveneens een aanwijzing, P.I. Blumberg, 'Konzernrecht
in den USA", in: Konzernrecht  im  Ausland, M. Lutter (ed.), Berlijn: Walter de Gruyter, 1994,
p. 278-281. Zie voor een toelichting en mogelijke verklaringen: L. Timmerman,  1988, p. 85-97:
T.W. Cashel, 1991, p  20 e.v.

278 De beperkte aansprakelijkheid van de afzonderlijke concernonderdeel kan ook in het voordeel

van de werknemers uitwerken: ddconfiture van ddn der concernonderdelen tast de (de

werkgelegeheid bij de) andere concernonderdelen niet aan Wellicht kunnen de werkgelegen-
heidsgevolgen van het getroffen concernonderdeel zelfs worden opgevangen door de
overgebleven concernonderdelen.

279 S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1994, p. 20.

280 HR 28 juni  1957, N./ 1957, 514 (Erba 1), HR 20 maart  1959, N./ 1959,581 (Erba Il); HR 25

september 1981, N./ 1982,443 (Osby); HR 2 november 1984, N,/ 1985,446 (Blok- De Haan);
HR 9 mei  1986, NJ 1986, 792 (Keulen BLG): HR 16 januari  !987, NJ 1987,970 (Euro-
Advertising); HR 19 februari 1988, NJ 1988. 487 (Albada Jelgersma 11); S.M. Bartman en
A.F.M. Dorresteijn, 1994, p. 202.

281 L.  Timmerman,  1988,  p.   105.

282 F.J. Skker, "Arbeitsrechtliche Probleme der Unternehmenskonzentration", in: Arbeitsrechtliche

Problente der Unternehnienskonzentraticin. R. Birk e.a. (red.), Frankfurt am Main: Metzner,
1986, p. 131.

283 W.K. Franken, 1976, p. 19
284 S.M. Bartman, 1986, p. 15.
285 Binnen het Nederlandse recht vormt Slagter een uitzondering. Deze voelt er wei iets voor om

het concern te zien als een satnenwerkingsvorm  met rechtspersoonlijkheid,  W.J.  Slagter,  1988,
p.  17 en P. Sanders en W. Westbroek,  1991, p. 546.
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rechtssysteem op de arbeidsovereenkomst van toepassing zou zijn verklaard,
verschillende (nationale) vennootschapssystemen de afbakening van hetconcern
kunnen doorkruisen.286 Een multinationaal concern mag vanuit maatschappelijk
perspectief dan wel een eenheid vormen, dit verhindert niet dat de afzonderlijke
concernonderdelen aan verschillende rechtssystemen zijn onderworpen. Daardoor
behoeft het economische concernbegrip niet noodzakelijkerwijs overeen te
stemmen met het juridische concernbegrip zoals dit in de verschillende nationale
wetgevingen is opgenomen.

287

De afwijzing van het concern als een rechtspersoon sui generis is vanuit
vennootschappelijk perspectief correct. Temeer, nu ter voorkoming van misbruik
binnen het vennootschapsrechtal beschermende maatregelen voorhandelscredi-
teuren, minderheidsaandeelhouders en werknemers als collectief zijn getroffen.
Dit leidt tot de conclusie dat het vennootschapsrecht de gevaren van het
ondernemen in vennootschapsgroepen doorziet, doch de positie en het belang
van de individuele werknemer daarin niet betrekt. 2%8

Niettemin impliceert de vraag of het concern vanuit sociaal-juridisch oogpunt
als werkgever kan worden aangemerkt niet noodzakelijkerwijs de aanvaarding
van het concern als een juridische eenheid.28 Het betekent enkel dat voor wat
betreft de bescherming20 van de werknemer het onder omstandigheden gewenst
is de sluier van het concern te lichten. De verantwoordelijkheid van de afzonder-
lijke, geYntegreerde ondernemingen moet dan bij de groep komen te liggen. Men
zou in dit kader kunnen spreken van een arbeidsrechtelijk concernconcept, op
grond waarvan de betrokken concernonderdelen medeaansprakelijk kunnen
worden gesteld.2" Door het concern als werkgever te kwalificeren creeert men
een juridische fictie, die het concern als werkgever-contractspartij zo veel
mogelijk benaderd.292

De kwalificatie van een centraal geleid concern als werkgever is met name van
belang waar het de intra-concernmobiliteit betreft. Juist in deze situatie moet
meer gewicht worden toegekend aan de kwalitatieve en kwantitatieve pluraliteit

286 Zie voorts art. 7 EVO.

287 Y. Guyon, 1990, p. 219.
288 Behoudens de invloed die werknemers via hun medezeggenschapsorganen kunnen uitoefenen.

289   C. Windbichler, 1989, p. 68.
290      Anders: C. Winbichler, 1989, p. 106. Zij wijst een doorbraak van de aansprakelijkheid op grond

van werknemersbescherming af.
291 Sala Franco,  1990; Zie voor een opsomming van relevante jurisprudentie: J.M.E. Irujo, Die

Rechtslage der Konzerne im Spanischen Recht,ZGR 1991, nr. 2, p. 293; Soc. 25 februari 1988,
Dr. Soc. juni 1989, p. 466; Soc. 3 maart 1988, Bull. V. nr.  163; Soc. 22 januari  1992, Bull.
V, nr. 23; I. Vacarie, 1989, p. 462-466; vergeluk ook Cour d'appel de Lyon, 11 mei 1993, Rev.
Jurispr. soc. 1993, 8 (SA Thompson tubes et displays c./Steenhoute et autres ).

292    C.J.J. van Maanen, De NV 56/9, p. 159.
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van rechtssubjecten aan werkgeverszijde enerzijds en hun onderlinge samenhang
anderzijds. Zeker wanneer de tijdelijke of permanente overplaatsing naar een
ander concernonderdeel in het belang van de groep plaatsvindt, kan de vraag
worden gesteld of een abstractie van de economische en sociale eenheid nog

legitiem is wanneer de overplaatsing in het nadeel van de werknemer uitpakt,
terwijl deze in het belang van het concern heeft plaatsgevonden.

Al eerder hebben we moeten constateren dat het arbeidsrecht onvoldoende

aansluit op de ontwikkelingen die zich op vennootschappelijk terrein voordoen.

Immers, wanneer de arbeid plaats vindt binnen een economische en sociale

eenheid, waarbij de grenzen van de afzonderlijke concernonderdelen worden

overschreden, zou men mogen verwachten dat de regulering en normering van
de arbeidsrelatie hierop te worden afgestemd. Soms leidt deze ontwikkeling
inderdaad tot het oprekken, versoepelen en aanpassen van reeds bestaande

wetgeving.293 In andere gevallen vormt het arbeidsrecht binnen het concern
eerder een direct resultaat van de jurisprudentie.294 In sommige landen vinden
we al aanzetten om het concern onder omstandigheden en ter voorkoming van

onrechtvaardigheden vanuit arbeidsrechtelijk perspectief als een eenheid te

beschouwen.
Zo bestaat in Frankrijk 95 de eerder besproken maatregel voor werknemers

die door hun Franse werkgever bij wie zij in dienst zijn, aan een buitenlandse

dochter worden uitbesteed.296 Wanneer de werknemer vervolgens bij de dochter

wordt ontslagen, dan heeft hij recht op tewerkstelling bij de moedermaatschap-
Pij.29, De bewuste maatregel is evenwel uitsluitend van toepassing op werknemers

die aan een buitenlandse dochter ter beschikking worden gesteld.298 Desalniette-

293      Zie bijv. Art. 7:691  BW, waar de toepassing van de regeling voor uitzendovereenkomsten wordt
uitgesloten voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten tussen werkgevers die onderling
in een concernrelatie tot elkaar staan als bedoeld in de artikelen 2:24a en 2:24b BW.

294    Zie ook hoofdstuk 5, par. 7 en hoofdstuk 7, par. 5.
295       G. Picca, "Le droit du travail 8 1'6preuve de l'economic", Dr. Soc., januari,  1994, p. 27; Y. Guyon,

1990, p. 231 e.v.
296     Art. L. 122-14-8 Code du Travail: "Lorsqu'un salarid, mis par la socidtd au service de laquelle

il aait engagd h la disposition d'un filiale dtrangere b laquelle il est lid par un contrat de travail,
est  licencid par cette filiale,   la  socittd-mtre doit assurer son rapatriement  et lui procurer un
nouvel emploi compatible avec l'importance de ses prtddentes fonctions au sein de la sociaes-
mere"
Het artikel is van openbare orde en derh:live alleen van toepassing wanneer Frans recht wordt
toegepast en de Franse rechter bevoegd is. Bovendien is het artikel niet van toepassing op alle
vormen van mobiliteit.

297 Soc., 4 ddcembre 1985, Juri-social, 1986, F. 28.

298     Sommige cao's kennen vergelijkbare rechten toe aan werknemers die binnen Frankrijk aan een
ander concenonderdeel ter beschikking worden gesteld.
De internationale en Europese mobiliteit maakt slechts een klein van de onderhandelingen uit.
Buiten bepaalde sectoren zoals de bouw en de metaalindustrie waar bepaaide garanties aan
internationaal mobiele werknemers worden toegekend, bestaat er geen enkele bescherming
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min kwam het Cour de Cassation tot het oordeel dat de weigering van een
moedermaatschappij om een werknemer na zijn ontslag door een binnen Frankrijk
gevestigde dochtermaatschapppij aan welke hij eerder door de moeder ter
beschikking was gesteld wederom te werk te stellen, een ontslag 'sans cause
rdelle et strieuse' opleverde.299 De uitspraak laat zien dat de Franse rechter het
lidmaatschap van een economische eenheid onder omstandigheden betrekt bij
zijn oordeel omtrent ontslagsituaties. De Spaanse rechters hebben overwegend
het standpunt ingenomen dat de werknemer niet slechts behoort tot de onder-
neming waarmee hij formeel een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, maar
tot het gehele concern waarvan de onderneming deel uitmaakt.3(n Men hanteert
dit uitgangspunt om te voorkomen dat concernvorming de uitoefening van wette-
lijk of contractueel erkende rechten van de werknemer beperkt of uitsluit. In
de praktijk wordt het bestaan van een concern gebaseerd op een aantal indica-
toren die overigens niet nauwkeurig zijn omschreven. Mogelijke aanwijzingen
zijn bijvoorbeeld de uniformiteit van de verrichte arbeid, vermenging van de
vermogens van de verschillende concernonderdelen en het naar buiten toe
optreden als een eenheid die onder centrale leiding staat. 301

Zelfs in Nederland komen we aanwijzingen tegen waaruit blijkt dat het concern
soms als an werkgever kan worden beschouwd.302 Zo was de kantonrechter

voor internationaal mobiele werknemers met betrekking tot de wijze waarop het vertrek naar,
en de terugkeer uit buitenland zijn geregeld; I. Vacarie, La mobilita du personnel au sein des
groupes de sociatds, Dr.  Soc. juni  1989,  p. 462:  M-A Moreau-Bourles,"Introduction & la table
ronde sur la mobilitd des salarits dans les entreprises transnationales", in: Les rehitions sociales
en Eur(,pe (congresbundel), Parijs, juni 1990, p. 55.

299 De belangrijkste overweging betrof het voortbestaan van een contractuele relatie met de moeder-
maatschappij tijdens de detacheringsperiode als gevolg van een clausule in de oorspronkelijke
arbeidsovereenkomst tussen de moedermaatschappij en de werknemer waarin ancienniteitsrech-
ten werden gewaarborgd. De later overeengekomen arbeidsovereenkomst met de dochter deed
hieraan niet af. Het ontslag door de dochtermaatschappij zou enkel en alleen een einde hebben
gemaakt  aan de detachering  zelf (Cour de Cassation, 25 februari 1988 (Mallet c./Sociatd
Univacier), Dr. Soc., juni 1989, p. 466); I. Vacarie, 1989, p. 462.

300 Het Spaanse recht is gebaseerd op het idee dat uitsluitend de onderneming de plaats is waar
men de arbeid levert. De wet voorziet dan ook uitsluitend in de geografische mobiliteit binnen
dezelfde ondememing Cart. 40 Estatuto de los Trabajadores). Art. 43 van het "Estatuto" verbiedt
de transfer van werknemers tussen ondernemingen, behoudens de situatie waarin de
arbeidsovereenkomst met de ene onderneming wordt beeindigd en met de andere wordt
aangegaan. Art. 43 eist een congruentie tussen de formele arbeidsovereenkomst en de feitelijke
arbeidsrelatie op een zodanige wijze dat degene die leiding geeft aan de arbeid dezelfde is
als degene die formeel als werkgever in de arbeidsovereenkomst is benoemd. De terbeschikking-
stelling van een werknemer aan een andere onderneming, levert een schending van  art. 43
OP.

301 J.M.E. Irujo, 1991, nr. 2, p. 289-305; T. Sala Franco, 1990, p.63.

302     Zie ook: Bijl. Hand. TK, 1987-1988,20569, nr. 3 (MvT), p. 57; K.M. van Holten, "Detachering
als alternatief voor uitzendarbeid: een vallatil,"  TVVS  1994, nr. 5, p.  120-124. Zie voorts:  Coll.
van beroep voor Bedrijfsleven 30 januari 1997, JAR 1997,242 (Numac).
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te Amsterdam303 van mening dat de invioed van het concernverband een dusdanig

belangrijke factor kan zijn dat het redelijk en billijk is dat personeelsleden die
binnen dat verband op gelijke wijze door een zelfde calamiteit zijn getroffen,
zoveel mogelijk een gelijkwaardige behandeling ontvangen. Dit leidde er i.c.
toe dat niet alleen de diensttijd bij de werkgeefster, doch ook die elders binnen
het concern in aanmerking moest worden genomen. De redelijkheid van de
uitbreiding van het ancienniteitsbeginsel tot de andere onderdelen van het concern

komt men ook tegen in een aantal andere uitspraken. Zo wees de Regionaal

Directeur te Dordrecht304 het verzoek tot een ontslagvergunning wegens de

schending van het anciBnniteitsprincipe af. Daarbij overwoog de directeur

nadrukkelijk dat de toepasselijkheid van het ancienniteitsprincipe zich in aanleg

beperkt tot de juridische eenheid van het bedrijf zelf. "Als een werkgever echter

in de personele sfeer feitelijke banden heeft of cretert met andere juridisch
zelfstandige bedrijven, dan gebiedt de redelijkheid de werkingssfeer van het
ancienniteitsprincipe tot deze andere bedrijven uit te breiden". De kantonrechter

te Gouda 05 wees een verzoek tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst
af omdat de werkgeefster niet aannemelijk kon maken dat er geen herplaatsing-
mogelijkheden elders binnen het concern waren. 306

Het concerndienstverband kwam expliciet aan de orde in een zaak die
speelde voor de Rechtbank te Rotterdam.307 De werknemer was al sinds 1976
in dienst van het Meneba-concern. Vanaf  1988 was hij werkzaam voor een  van

de kleindochters, Van der Meer & Schoep. Zijn arbeidsovereenkomst omvatte
onder meer de bepaling dat de werknemer bereid moest zijn om mee te werken

aan de plaatsing bij 66n van de andere Nederlandse werkmaatschappijen van
het concern. In 1991 kreeg de werknemer van de directie van de dochter van

Meneba, Quality Bakers, te horen dat hij als directeur van de kleindochter zou
worden vervangen en dat hem een andere functie zou worden aangeboden. De
beide functies die vervolgens aan de werknemer werden voorgelegd, werden
beide door de werknemer als niet passend van de hand gewezen; zij lagen niet
op directeursniveau. Daarop verzocht de kleindochter het dienstverband tussen

haar en de werknemer te ontbinden. Vast stond dat de werknemer gedurende

zijn diensttijd op verschillende posities binnen het concern werkzaam was
geweest. Zijn kwaliteiten of prestaties hadden in die periode nooit ter discussie

gestaan. Functieroulatie binnen het concernverband kwam vaker voor en werd
zelfs expliciet voorzien door middel van een mobiliteitsclausule in de arbeids-
overeenkomst. De rechter was van mening dat uit de omstandigheid dat de door

303 Ktg. Amsterdam, 17 oktober 1985, Prg 1987.2694
304 RDA Dordrecht, 10 mei 1993, JAR 1993, 209

305 Ktg. Gouda, 15 juni 1995, Prg 1995,4356
306 Vgl ook: Rb. Amsterdam, JAR 1996, 148.

307 Rb Rotterdam, 31 maart 1992, JAR 1992, 48.
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Quality Bakers aangeboden functies binnen de bakkerij-divisie lagen, kon worden
afgeleid dat de problemen als een concernaangelegenheid konden worden
beschouwd. Gelet op de concernmatige aanpak van aangelegenheden als het
onderhavige en gelet op de omstandigheid dat een functie buiten de bakkerij-
divisie en elders binnen het concern zelfs geen onderwerp van overleg was
geweest, was de rechtbank van oordeel dat de onwerkbare situatie zoals die alleen
binnen de kleindochter bestond, de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet
rechtvaardigde.

De nauwe relatie die tussen de verschillende concernonderdelen binnen een
groep bestaat bernvloedt de arbeidsverhoudingen door deze organisaties
aangegaan. Door de indiensttreding bij 66n der concernonderdelen, treedt men
toe tot een groter geheel. Het lidmaatschap van zo'n arbeidsorganisatie over-
schrijdt de ondernemingsgrenzen. Zelfs wanneer de inzet en de ondergeschiktheid
van de werknemer nadrukkelijk aan 66n concernonderdeel blijft voorbehouden,
kan niet worden geabstraheerd van het groepslidmaatschap en de invloed die
dit op de individuele arbeidsrelatie uitoefent, met andere woorden, alle
werknemers die werkzaam zijn bij een concernvennootschap worden vroeger
of later door het concernlidmaatschap geraakt. Besluit een moedermaatschappij
bijvoorbeeld om het levensvatbare onderdeel van 66n van haar dochters in een
andere dochter onder te brengen om vervolgens voor het overige (verliesgevende)
onderdeel van de dochter een sterfhuisconstructie aan te wenden, dan heeft dit
ingrijpende gevolgen voor de betrokken werknemers.

Ondanks het feit dat de rechtspositie van de werknemer wordt beinvloed door
het concernlidmaatschap van zijn werkgever ben ik van mening dat de
bescherming die voortvloeit uit de fictie dat het gehele concern als werkgever
kan worden aangemerkt308 uitsluitend dient te zijn voorbehouden aan degenen

die gedurende hun loopbaan in het belang en op verzoek van het concern voor
meerdere concernonderdelen werkzaam zijn geweest. Aan werknemers die slechts

bij tan concernonderdeel in dienst zijn geweest komt een dergelijke bescherming
niet toe. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze laatste categorie
werknemers tot meer gerechtigd is dan vergelijkbare werknemers bij enkelvoudi-
ge vennootschappen, enkel en alleen op basis van het feit dat hun organisatie
deel uitmaakt van een vennootschapsgroep. Dat zou slechts anders kunnen zijn
wanneer het groepslidmaatschap leidt tot de (opzettelijke) benadeling van
werknemers en tevens een direct gevolg is van het door de moeder opgelegde

308    Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan betere herplaatsingsmogelijkheden en wellicht meer
financiele armslag bij de vaststelling van ontslagvergoedingen.
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beleid.309 En zelfs dan lijkt mij een dergelijke weg enkel open te staan in

uitzonderlijke, individuele gevallen. Per slot van rekening bestaan er al
voorzieningen die zich specifiek richten op de bescherming van de positie van
werknemers binnen concernverband (zie bijvoorbeeld par. 4). Overigens dient
men zich te realiseren dat de juridische fictie waarbij het concern als werkgever
wordt aangemerkt niet uitsluitend voordelen met zich mee brengt. Treedt men

in dienst bij een concernonderdeel, dan treedt men tevens in dienst bij het gehele
concern. Het juridisch concernconcept elimineert de ondernemingsgrenzen. Dit
brengt onder andere met zich mee dat de werknemer concernwijd kan worden
ingezet:10 Voor de herplaatsing naar een ander concemonderdeel is niet langer

de instemming van de werknemer nodig, aangezien er slechts sprake is van een
interne herplaatsing. Concernmaatschappijen zijn doorgaans niet op Wn plaats
gesitueerd, maar verspreid over verschillende lokaties. Dit brengt al snel het
overbruggen van grotere, geografische afstanden met zich mee. Natuurlijk, in
het uiterste geval kan een onwillige werknemer zich beroepen op goed werkge-
verschap (art. 7:611 BW). Daarbij moet echter worden bedacht dat de werknemer
nu wordt opgescheept met de last om aan te tonen dat de werkgever zich niet
als een goed werkgever gedraagt, waar voorheen een enkele weigering volstond.

7.2.1 Het concernbegrip

Wanneer men de mogelijkheid opent om het concern als werkgever te
kwalificeren, dan vereist dit een sluitend concernbegrip op basis waarvan het
concern als werkgever kan worden afgebakend.

De essentie van het concern ligt in de formatie van een organisatorische
en economische eenheid.31' Dit wordt bepaald door de mate waarin de top gebruik
maakt van haar instructiebevoegdheid. Of een maatschappij tot een concern
behoort is derhalve niet alleen afhankelijk van juridisch kenbare gegevens, zoals
de mate van deelneming of de aanwezigheid van een formeel contract, maar
ook van feitelijke kenmerken zoals de mate waarin het concern is
ge(de)centraliseerd. Naast aandelenbezit kan immers ook een andere rechtsver-
houding aan de onderlinge verbondenheid ten grondslag liggen.312 Te denken
valt aan een contractuele relatie zoals een beheersovereenkomst, dan wel een
puur feitelijke situatie zoals een centrale administratie, een centraal personeelsbe-

309     C.M.E.P. van Lent,  1994, Vgl. Ook: Pres. Rb 'S-Gravenhage, 26 januari  1996, JAR  1996,
58. Zie voorts par. 6.2.2. e.v.

310 TV'l/S 1996, nr. 96/7; Vgl. Bijv. Art. 40 van het Spaanse L'Estatuto de los trabajadores (30

maart 1980). waarin voor werknemers binnen concernverband de verplichting bestaat om een
overplaatsing te accepteren.

311 S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, 1997, p. 40 e.v.

312 S.M.  Bartman,  1986,  p.  20.
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leid of gestructureerd overleg. Omgekeerd leidt de afwezigheid van aandelenbezit

nog niet tot uitsluiting van de groep. Doorslaggevend is immers de daadwerke-
lijke313 uitoefening van de centrale leiding, en die is nu juist onderworpen aan
een feitelijk oordeel.314 Over de vereiste reikwijdte van de centrale leiding bestaat

geen overeenstemming. Gaat het er om dat de moeder de beslissende zeggenschap
kan uitoefenen, zonder daar per definitie gebruik van te maken ('power of
control')? Of is de daadwerkelijke uitoefening van de centrale leiding doorslagge-
vend ('effective control')? Waar het gaat om het concern als werkgever, moet
naar mijn mening worden gekozen voor de laatste opvatting. Het oplichten van
de sluier door het concern als werkgever aan te merken is alleen gerechtvaardigd
wanneer de positie van de concernwerknemers daadwerkelijk door het
concernbeleid beinvloedt (kan) word(t)(en). Deze laatste opvatting doet
bovendien recht aan het concern als economische eenheid. Daar staat tegenover
dat de laatste opvatting als belangrijk nadeel met zich meebrengt dat er geen
objectieve criteria bestaan aan de hand waarvan kan worden vastgesteld wanneer

sprake is van centrale leiding. Hoe dient men bijvoorbeeld om te gaan met de
meest recente ontwikkeling waarbij concerns gelijktijdig streven naar een
decentrale autonomie en een hoge systeemintegratie, vrijheid versus gebonden-
heid?315 Waar ligt de grens tussen een sterk geintegreerd concern en een concern
waar de invloed van de moeder zich beperkt tot sturing op grote lijnen? Kunnen
we nog wel van een concern spreken wanneer de centrale leiding slechts over
een deel van de organisatorisch verbonden ondernemingen worden uitgeoefend
zodat we te maken hebben met een concern in een concern? Welke maatstaf
dient te worden gehanteerd bij de beoordeling van de mate waarin de moeder

gebruik maakt van haar instructierecht? Zo kan zij op het gebied van marketing
en financien strenge richtlijnen uitvaardigen, terwijl zij op sociaal terrein een
grote mate van vrijheid laat bestaan. Ook situaties van meer specifieke aard
kunnen vraagtekens oproepen. Tot welk concern behoort316 een joint venture317
en aan welk concern kunnen werknemers bij beeindiging van het samenwerkings-
verband worden toegerekend?

In een enkel geval wordt voor de definitie van het concern als werkgever
verwezen naar het vennootschappelijk concernbegrip zoals dit is opgenomen

313 De enkele mogelijkheid tot uitoefening van de centrale leiding is onvoldoende om te concluderen

dat een onderneming tot de groep behoort.

314 Rechtspersonen, BIt. 24b-2.

315 G. Teubner, Unitas Multiplex, Das Konzernrecht in der neuen Dezentralital der
Untemehmenigruppen, ZOR, Berlin: de Gruyter, 1990, p. 189-217; Hedlund, "The Hypermodern
MNC- A Heterarchy", Human Resource Managenient Review 25. 1986, p. 9-35; Jarillo, "On
strategic Networks", Strategic Management Review 9, 1988.

316   Zie voor een samenvatting van de verschillende visies omtrent dit vraagstuk: M.P. van
Achterberg, 1989, p. 73-75.

317 Hier wordt uitgegaan van een deelneming door twee partijen van 50%.
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in art. 2:24b BW.318 De in dit artikel opgenomen concerndefinitie heeft inmiddels

ook daadwerkelijk zijn intrede in het arbeidsrecht gemaakt getuige art. 7:691
lid 6 BW. Art. 2:24b geeft weliswaar 66n van de vele mogelijke definities van
het concern, doch dit uit het jaarrekeningenrecht319 afkomstige artikel is niet
specifiek geformuleerd ofbedoeld ter aanwending binnen het arbeidsrecht. Eerder
is al betoogd dat de beoordeling of men te maken heeft met een concern of een

concernvennootschap, niet alleen afhankelijk is van juridische, maar vooral ook
van feitelijke kenmerken. De kwalificatie van het concern is derhalve onderwor-
pen aan een feitelijke toetsing. Merkt men het concern als werkgever aan, dan
vereist dit specifiekere indicatoren dan de enkele verwijzing naar 2:24b BW.320

Het bewuste artikel zou in dit kader wel dienst kunnen doen als weerlegbaar
vermoeden waarbij vennootschappen die voldoen aan de in de wet opgenomen
omschrijving, vermoed worden een concern te vormen en als zodanig het
concernwerkgeverschap representeren.321 Jacobs heeft dit expliciet uitgewerkt
door voor te stellen dat onder werkgever mede wordt verstaan alle (rechts)-
personen waarmee de werkgever verbonden is een groep in de zin van art. 2:24b
BW.322 Dit neemt niet weg dat de toepassing van het artikel waar het internationa-
le concerndienstverbanden betreft, mank gaat. Op dat vlak wordt de in boek
2 neergelegde definitie doorkruist door de verschillende nationale opvattingen
aangezien ieder land zijn eigen nationale groepsbegrip heeft.

Uit het voorgaande mogen we concluderen dat de term concern of groep
zoals verwoord in boek 2 onvoldoende is uitgekristalliseerd en slechts een

verzamelbegrip vormt voorde verschillendeconfiguraties waarin een conglome-
raat van ondernemingen gestalte kan krijgen.323 Alleen de daadwerkelijk

uitgeoefende beheersing is doorslaggevend. Het groepsbegrip (art. 2:24 b BW)

318 Zie A.T.J.M. Jacobs, 1994, p. 1043.

319 Art. 2:24b BW is naar aanteiding van de Zevende Richtlijn op 25 november 1988 ingevoerd
door de Wet houdende bijzondere bepalingen voor de geconsolideerde jaarrekening van 10
november 1988, Stb. 517.

320    Zie ook: Bartman en Dorresteijn, 1997, p 45.
321 Vgl. §  18 lid 1 AktG.

322 A.T.J.M. Jacobs, 1994, p. 1043, p. 1044 en de reactie daarop van C.M.E.P. van Lent, 1994,

p. 1424.
323 78 kennen we onderschikkings- en nevenschikkingsconcerns. Bij een onderschikkingsconcern

word de centrale leiding door de heersende moedermaatschappij over de afhankelijke
concernmaatschappijen uitgeoefend (C. Windbichler, 1989, p.  14; M.P. van Achterberg,  1989,
p 54; W.K. Franken, 1976, p. 140-141; S.M Bartman, 1986, p. 134; K. Geens, "Stand und
Entwicklung des Konzernrechts in Belgien", in: Konzernrecht  im Ausland. M. Lutter (ed),
Berlijn: Walter de Gruyter,  1994,  p.  25; F. Konder Comparato, "Konzernrecht in Brasilien",in:
Konzernrecht im Ausland, M. Lutter (ed), Berlijn: Walter de Gruyter,  1994, p. 37-38; M. Lutter
en H-P. Overrath,"Konzernrecht in Portugal", in: Kenzernrecht im Ausland, M Lutter (ed),
Berlijn: Walter de Gruyter, 1994, p. 233).De onderschikking kan het resultaat zijn van een
meerderheidsdeelneming, maar ook van een contractuele relatie zoals een beheersovereenkomst
danwel een puur feitelijke situatie.
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is te vaag324 en te weinig toegespitst op het arbeidsrecht. Dit geldt in het bijzonder

voormultinationaleondernemingen waarbij deafzonderlijkeconcernonderdelen
aan verschillende rechtssystemen onderworpen kunnen zijn. Bovendien is niet
vereist dat hetconcern zich ook naar buiten toe als economische eenheid presen-
teert. Geheime deelnemingen blijven daarmee aan het oog onttrokken.325 Dat
het groepsbegrip ondanks haar vaagheid sinds haar introductie in het vennoot-
schapsrecht nauwelijks problemen oplevert is vooral te danken aan  de
voorzieningen die zijn getroffen teneinde de dreiging van oneigenlijk gebruik
van het begrip ondervangen.

326

Ook andere binnen het arbeidsrecht gehanteerde nationale concernbegrippen
schieten te kort. In de WOR bijvoorbeeld, wordt gesproken van een 'in een groep
verbonden ondernemers'.327 Ofschoon de omschrijving doet denken aan die in
art. 2:24b BW, kan zij daarmee zeker niet gelijk worden gesteld. De ondernemer
is de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming in stand houdt (art. 1
lid 1 sub d WOR). Een onderneming wordt gedefinieerd als "elk in de
maatschappij als zelfstandig optredend organisatorisch verband waarin krachtens
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke instelling arbeid kan worden verricht"
(art. 1 lid 1 sub c WOR). Het is dus goed denkbaar dat een ondernemer in de
zin van een vennootschap meerdere ondernemingen in stand houdt. Een
onderneming in de zin van de WOR is bijvoorbeeld een filiaal, een bijkantoor
of een fabriek. 328

In de WOR wordt nergens aangegeven wanneer er sprake is van een in
een 'groep verbonden ondernemers'.  Het is derhalve aan de kantonrechter om329

aan de hand van de feitelijke situatie te beslissen of bepaalde ondernemingen
al dan niet tot een groep behoren.330 Afgezien van de afwezigheid van een
duidelijke concerndefinitie in de WOR zelf, is de reikwijdte van de WOR beperkt
tot ondernemingen die in Nederland in stand worden gehouden door een
Nederlandse of een buitenlandse ondernemer. In het buitenland gevestigde
ondernemingen vallen niet onder de WOR, ook niet wanneer ze door een
Nederlandse ondernemer in stand worden gehouden. Zou de WOR al over een
duidelijke concerndefinitie beschikken, dan zou ook deze niet bruikbaar  zijn

324 S.M. Bartman en A F M. Dorresteijn, 1997, p. 45; P.A. Wessel, "De EG-richtlijn voor de
geconsolideerde verslaglegging", De accountant, 1983, p. 69.

325 S.M. Bartman, 1986, p. 20.
326 Zie art. 2:403 en art. 2:404 BW

327 Het artikel is van belang voor de instelling van een gemeenschappelijk ondernemingsraad (art.
lid 2 WOR), en voor de instelling van een groepsondernemingsraad en een centrale onderne-
mingsraad (artt. 33,34,35 WOR).

328 F. Koning, 1995, p. 90
329 Na bemiddeling en advies van de bedrijfscommissie.
330   F.W.H. Vink, inzicht in de ondernemingsraad, Den Haag: SDU, 1998, p. 24.
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om dezelfde reden die leidde tot de afwijzing van het concernbegrip zoals
verwoord in art. 2:24b BW namelijk de (nationaal) beperkte reikwijdte van het
begrip.

Internationale intra-concernmobiliteit vereist een internationaal binnen het
arbeidsrecht hanteerbaar concernbegrip. Zonder een dergelijke internationale

benadering van het concern is de definiering van het concernwerkgeverschap
niet mogelijk. De Richtlijn voor een Europese Ondernemingsraad33' kent zo'n
grensoverschrijdende benadering van het concern.332 Ofschoon de reikwijdte
van de richtlijn zich beperkt tot concerns met een communautaire dimensie (art.
2 lid 1 sub c) kan aan de aldaar gehanteerde concerndefinitie wellicht een

aanknopingspunt voorde definiering van hetbegrip 'concernwerkgever' worden
ontleend.

In art. 2 lid 1 sub b wordt het concern omschreven als een groep bestaande

uit ondernemingen die zeggenschap uitoefent (bijvoorbeeld door eigendom,
financiele deelneming of door op de onderneming van toepassing zijnde
voorschriften) en de ondernemingen waarover zeggenschap wordt uitgeoefend
(art. 2, lid 1 sub b). In art. 3 wordt het begrip 'zeggenschap uitoefenende

333,

ondenneming' uitgewerkt. Als 'zeggenschap uitoefenende onderneming    kan
worden aangemerkt die onderneming, die een overheersende invlcied op een
andere onderneming kan uitoefenen  (art.  3   lid 1). Aangezien het begrip
'onderneming' niet nader wordt gedefinieerd, valt uit de strekking van de richtlijn
op  te  maken  dat het begrip 'onderneming', vennootschappen334  op  het oog
heeft. 335

In art. 3 lid 2 van de richtlijn worden vervolgens enkele weerlegbare
vermoedens voor de aanwezigheid van een overheersende invloed gegeven. Een
overheersende invloed336 worden uitgeoefend wanneer een onderneming, direct

331 Richtlijn nr. 94/45/EG  van de  Raad  van de Europese  Unie  van 22 september  1994

332 F. Koning, 1995, p. 101-102

333 Het begrip 'onderneming' is niet nader gedefinieerd Volgens de Werkgroep, die is opgericht

om te discussieren over de wijze waarop de Richtlijn in het internationale recht wordt
gel'mplementeerd, wordt onder onderneming verstaan datgene wat volgens de jurisprudentie
van het Hof van Justitie in andere wetsteksten op sociaal gebied als onderneming wordt verstaan,
volgens dewelke elke entiteit als een onderneming wordt beschouwd indien zij een economische
activiteit uitoefent,  zelfs als dit zonder winstoogemerkt geschiedt.  Zie ook HvJEG  8 juni  1992
Case C-382/92 (Commission of European Communities vs. United Kingdom).

334 Het begrip 'onderneming' in de WOR heeft daarmee een andere betekenis dan hetzelfde begrip
in het kader van de Europese ondernemingsraad. Het begrip onderneming in de WOR (art.
1 WOR) heeft betrekkingop trI:,eidsorganisatorische eenheden die niet ofniet noodzakelijkerwijs
samenvallen met de vennootschap waarin ze zijn ondergebracht.

335 F. de Koning, 1995, nr. 2, p. 90.

336 Het artikel suggereert dat voldoende is dat de moeder zeggenschap kan uitoefenen  Uit  de

strekking van de richtlijn kan echter worden afgeleid dat het om gant dat zij dit ook daadwerkelijk
doet (Art. 2 lid 1 sub b EOR:""concern" ..en  de ondernemingen waarover zeggenschap
wordt uitgeoefend"
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of indirect, ten opzicht van een andere onderneming (a) de meerderheid van
het geplaatste kapitaal van de onderneming bezit, (b) beschikt over de
meerderheid van de stemmen, die verbonden zijn aan de door de onderneming
uitgegeven aandelen of (c) meer dan de helft van de leden van het bestuurs-

leidinggevend- of toezichthoudende orgaan kan benoemen. Of de onderneming
die aan de criteria voldoet daadwerkelijk als de moeder kan worden aangemerkt
hangt voorts af van de vraag of zij daadwerkelijk de overheersende invloed
uitoefent.337 Het vermoeden kan bijvoorbeeld worden weerlegd doordat het
hoofdbestuur een andere onderneming aanwijst als zijnde de zeggenschap
uitoefende onderneming. Het gaat in de richtlijn om de identificatie van de
hoogste onderneming in de groep: Een onderneming die wel voldoet aan de in
art. 3 neergelegde criteria doch op haar beurt weer wordt overheerst door een
andere onderneming, dient niet als 'moeder' te worden aangemerkt. 338

Art. 3 lid 6 van de richtlijn bepaalt vervolgens dat de wetgeving aan de hand
waarvan dient te worden vastgesteld of er sprake is van een 'zeggenschap
uitoefenende onderneming' die is van de lid-staat waaronder de onderneming
ressorteert.339 Nemen we aan dat hiermee wordt bedoeld het materiele nationale
recht dat op die (vermoede) moedermaatschappij van toepassing is, dan wordt
hier waarschijnlijk gedoeld op dat deel van het recht, dat zich bezig houdt met
de oprichting, inrichting en beeindiging van die onderneming.340 Hanteert men
de nationale rechtsstelsel om te bepalen of we hier van doen hebben met een

ondernemingdie overheersende zeggenschap uitoefent, dan raken we onmiddel-

lijk verstrikt in de verschillende nationale benaderingen ten aanzien van een

dergelijkeonderneming. In Nederland wordtbijvoorbeeld hetincorporatiestelsel
gehanteerd, terwijl men in de meeste ander landen juist gebruik maakt van het
stelsel van de werkelijke zetel.34' Eerder hebben we voor wat het Nederlandse
recht aangaat al kunnen vaststellen dat de vraag of een onderneming overheersen-
de invloed kan uitoefenen overwegend van feitelijke aard is.342 Ook blijft
onduidelijkheid bestaan omtrent de vraag naar welk recht moet worden
beoordeeld of een onderneming als een 'onderneming waarover zeggenschap
kan worden uitgeoefend' moet worden aangemerkt. Aangenomen mag worden

337    Zie ook: F. de Koning, 1995, nr. 2, p. 91 en J.F. Breek en M.M. Slotboom, "De Europese
ondernemingsraad: implementatie in Nederland", TVVS 1996, nr. 96/6, p. 162.

338 D.C. Buijs," Pas de deux van de Europese ondernemingsraad", in: Medezeggenschap op

Eurcipees niveau,  De EU-Richtlijn van 22 september  1994, VvA, Deventer: Kluwer, 1997,
p. 68. Zie ook: TK 24641, MvT, nr. 3, p. 20.

339   L.G. Verburg, The Eurupean worb council in the Netherlands, Loeff Legal series, Deventer:
Kluwer, 1997, p  6

340 D.C. Buijs, 1997, p. 65.
341 Zie voor een verklaring van deze begrippen hoofdstuk 2, par. 2.1.2.

342 D.C. Buijs, 1997, p. 13.
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dat ook dit dient te worden bepaald aan de hand van recht van de lid-staat
waaronder de onderneming waarover zeggenschap wordt uitgeoefend,
ressorteert. 343

De richtlijn concentreert zich, getuige art. 3, met name op de identificatie
van de moedermaatschappij, dan wel haar vertegenwoordiger. Dat is ook logisch

gelet op het feit dat het juist de moeder/vertegenwoordiger is die gevolg dient

te geven aan de in de richtlijn neergelegde verplichtingen. Zoals eerder
aangegeven wordt een onderneming vermoedt de moedermaatschappij te zijn,
wanneer zij voldoet aan de in art. 3 lid 2 vermelde criteria.344 Daarmee wordt
voor een belangrijk deel een nadere invulling gegeven van het begrip 'concern'
zoals dit is gedefinieerd in art. 2 lid 1 sub b van de richtlijn. Om tot een
afbakening van het concern te komen is voorts vereist dat ook duidelijk bestaat
omtrent het begrip 'onderneming waarover zeggenschap wordt uitgeoefend'.
In de richtlijn is geen uitdrukkelijke omschrijving van dit begrip opgenomen.
De richtlijn kiest voor in haar omschrijving van het concern voor een 'top-down'
benadering. Uit art. 3 lid 2 van richtlijn kan worden afgeleid dat een tot het
concern behorende onderneming, een onderneming is waarover de moeder, hetzij
direct, hetzij indirect de meerderheid van het geplaatste kapitaal bezit, de
meerderheid van de stemmen heeft of meer dan de helft van de leden van het
bestuurs-, het leidinggevend of het toezichthoudend orgaan kan benoemen. Is
aan deze criteria voldaan dan wekt dit het vermoeden dat de onderneming deel
uitmaakt van het concern. 345

De richtlijn heeft haar Nederlandse 'vertaling' gekregen in de Wet op de
Europese ondernemingsraden.346 In plaats van het begrip 'concern' wordt in
de Nederlandse wetgeving het begrip 'groep' gebruikt zodat beter kan worden
aangesloten bij het in Nederland gehanteerde begrippenstelsel.347 Inhoudelijke
wordt met deze begrippen hetzelfde beoogd als de vergelijkbare begrippen in
de richtlijn.348 Ook in de WEOR staan de feitelijke machtsverhoudingen tussen

343 In Nederland zou dit worden bepaald aan de hand van art. 2:24a BW, waarbij overigens moet
worden opgemerkt dat deze definitie weI een grensoverschrijdende reikwijdte heeft, m.a. w.
zowel Nederlandse als buitenlandse vennootschappen kunnen als dochtermantschappij van
een Nederlandse moeder fungeren.

344      Bij de omschrijving van de moederonderneming is aansluiting gezocht bij vennootschapsrechte-
lijke criteria. Zo is geen rekening gehouden met ander concernorganisatie die gebaseerd zijn
op managementoverwegingen (Zie ook: H.J. de Bijll Nachenius, 1996, p. 132-133).

345     Zie ook de leden  3 en 4 van het derde artikel. Deze zijn in de Nederlandse WEOR opgenomen
in art. 2 lid 3 en 4. Daarbij is aansluiting gezocht bij art. 2:24a BW. Deze laatste artikelen zouden
in de praktijk meer duidelijkheid geven en het schuiven met aandelen voorkomen.

346    Wet van 23 januari 1997 tot uitvoering van de richtlijn nr. 94/45/EG van de Raad van de
Europese Unie van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad
of van een procedure in ondernemingen of concern met een communautaire dimensie ter
informatie en raadpleging van werknemers, Stb. 1997, 32.

347 Vgl. art. 2:24b BW.

348 TK 24641, nr. 3, p. 18.
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de ondernemingen voorop.349 Om dit te benadrukken is er in de WEOR voor

gekozen de in art. 3 lid 2 neergelegde criteria van de richtlijn, in de Nederlandse
150 D aarmeeWEOR in de omgekeerde volgorde op te nemen (art. 2 lid  1  WEOR).

wordt eens te meer aangegeven dat het toch vooral om de feitelijke zeggenschap

gaat.

Concluderend kunnen we stellen dat de richtlijn (en de Nederlandse implementa-
tie daarvan) slechts een aantal aanknopingspunten voor de definiering van het

concernbegrip geeft. Dat het slechts om aanknopingspunten gaat blijkt onder

meer uit het feit dat de in de art. 3 van de richtlijn neergelegde criteria enkel

een rechtsvermoeden geven. De uiteindelijke uitwerking van de begrippen

'zeggenschap uitoefenende onderneming' en 'onderneming waarover zeggen-

schap moet worden uitgeoefend' moet op nationaal niveau plaatsvinden. Dit
brengt het risico met zich mee dat de definitie van het concern, al naar gelang
het toepasselijke rechtssysteem, verschillende uitwerkingen kan krijgen. Voor
Nederland heeft deze uitwerking van het concernbegrip plaatsgevonden in de
WEOR. Daar zijn de in de richtlijn weergegeven aanknopingspunten voor het
vermoeden van een moedermaatschappij in de omgekeerde volgorde gehand-
haafd. Wederom is gekozen voor een vennootschappelijke benadering van het
concernverband waardoor andere wijzen om een economische eenheid tot stand

te brengen worden genegeerd. Voorts is voor de aanwezigheid van het
concernverband ook hier weer doorslaggevend of er inderdaad sprake is van
het daadwerkelijk uitoefenen van de zeggenschap over de andere ondernemingen.
Dit laatste is onderworpen aan een feitelijke toetsing.

7.3 Conclusie

Kennelijk is het niet mogelijk om een juridisch sluitende definitie van het concern

resp. de concernwerkgever te geven. De hier behandelde concernbegrippen zijn
in zoverre toepasbaar dat zij configuraties aangeven waarvan het vermoeden

bestaat dat er van een concern sprake is. Dit vermoeden is nadrukkelijk
vastgelegd in de Richtlijn voor de Europese ondernemingsraad en in de daarop

afgestemde Nederlandse WEOR. Maar het is niet uitgesloten dat er ook sprake
is van een concern wanneer niet is voldaan aan de in de vorige paragraaf
beschreven concerncriteria. De definiering van het concernwerkgeverschap vergt

met het oog op de internationale intra-concernmobiliteit een universeel

349 TK 25641, nr. 3, p. 20.
350 TK 25641, nr 3, p. 20. J.J.M. Lamers, "De Europese ondernemingsraad in bedrijf," in

Medezeggenschap op Europees niveau, 1997 p. 129.
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concernbegrip. Tot dusverre wordt de definiering van het concern afnankelijk
gesteld van de nationaal gehanteerde criteria zoals die in de verschillende
rechtsstelsels zijn opgenomen. Dat geldt zelfs voor de definitie van het concern
in het kader van de Europese ondernemingsraad. Daarmee wordt de identificatie
en afbakening van de werkgever afhankelijk gesteld van de opvattingen die
daarover bestaan binnen de verschillende landen.

Nog afgezien van het feit dat het tot dusverre niet mogelijk is gebleken
om met een sluitend internationaal concernbegrip te komen, introduceert het
concernwerkgeverschap vanuit arbeidsrechtelijke optiek de vereenzelviging van
de verschillende concernonderdelen. Met een dergelijke vereenzelviging van
concernonderdelen voert men een hoofdelijke aansprakelijkheid in voor de
rechten en de verplichtingen die voortvloeien uit elkaars dienstbetrekkingen.
Daardoor wordt een risico-aansprakelijkheid gecreeerd die haaks staat op de
binnen het vennootschapsrecht nagestreefde risico-spreiding en aansprakelijk-
heidsbeperking. Een aansprakelijkheidsstelling van meerdere concernonderdelen
-waaronder de moedermaatschappij die per slot van rekening het beheer over
haar dochters uitoefent- lijkt mij uitsluitend reeel voorzover deze concernmaat-
schappijen ook daadwerkelijk bij de dienstbetrekking zijn betrokken. Door de
aansprakelijkheidsstelling te beperken tot deze concernonderdelen vermijdt men
een situatie waarin concernonderdelen aansprakelijk kunnen worden gesteld
voor zaken en aangelegenheden waarop ze geen invloed hebben kunnen
uitoefenen. Bovendien leidt de vereenzelviging van concernonderdelen tot
gedeeld werkgeverschap. Daardoor kan verwarring ontstaan met betrekking tot
de rechten en bevoegdheden van de zowel de werkgever als de werknemer. Zo
kan het bijvoorbeeld niet duidelijk zijn voor welk concernonderdeel de
werknemer op enig moment zijn arbeid dient te verrichten. Daarnaast wordt
de werknemer geconfronteerd met meerdere werkgevers die allen bevoegd zijn
om gezag over de werknemer uit te oefenen.

De door Jacobs bepleite bepaling35' waarin het concern als werkgever wordt
aangemerkt tenzij de overeenkomst anders bepaalt vormt naar mijn mening geen
handzame oplossing. De voorgestelde bepaling biedt twee verschillende
mogelijkheden. Partijen kiezen ofwel voor een volledige vereenzelviging, ofwel
voor in het geheel geen vereenzelviging. Een tussenweg is uitgesloten. De
bezwaren die mijns inziens kleven aan een volledige vereenzelviging zijn
hierboven reeds uiteengezet. Het alternatief -in het geheel geen vereenzelviging-
plaats de werknemer in een positie die vergelijkbaar is met die van een
werknemer bij een enkelvoudige ondememing. Daarmee worden het concernlid-

351 A.T.J.M. Jacobs, De arbeidsovereenkomst in het NBW, NJB, 2 september 1994, p. 1044.
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maatschap van de werkgever, en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de
werknemer, genegeerd.

Aangezien het niet mogelijk en ook niet gewenst is om het concern als werkgever
te definitren, dient -ook wanneer het om concerndienstverbanden gaat- het

concernwerkgeverschap mijns inziens te worden afgewezen. Desondanks zou
het niet juist zijn om concernwerknemers die gedurende hun loopbaan op verzoek

van en in het belang van het concern voor meerdere concernvennootschappen
werkzaam zijn geweest op gelijke voet te behandelen als de overige werknemers

die slechts voor 66n concernvennootschap werkzaam zijn geweest of wiens intra-

concernmobiliteit hoofdzakelijk op eigen initiatief plaatsvond en waarbij het
concernbelang slechts een ondergeschikte plaats innam. Abstractie van het
concerndienstverband zou afbreuk doen aan de realiteit en de arbeidsrechtelijke
bescherming waarop deze werknemers aanspraak hebben en die zij in de loop
der tijd hebben opgebouwd door middel van hun concernwijde inzet en
flexibiliteit.

Nu de juridische fictie van concern als werkgever van de hand dient te
worden gewezen moet worden teruggevallen op de overige mogelijkheden die

het recht biedt om recht te doen aan positie van werknemers binnen concernver-

banden, namelijk het leerstuk van de doorbraak van de aansprakelijkheid wegens

het plegen van een onrechtmatige daad (6:162 BW) en de vereenzelviging (zie
par. 6). Ik zou willen pleiten voor toepassing van het laatste. Want waarom zou

er eerst sprake moeten zijn van een onrechtmatige daad alvorens de werknemer
met een concerndienstverband een beroep kan doen op de andere, bij zijn
dienstverbandbetrokkenconcernmaatschappijen?Bijeenconcerndienstverband
waarbij de werknemer zich juist aan het belang van het totale concern heeft

geconformeerd, lijkt mij een dergelijke eis absoluut niet reeel. Bijkomstig
probleem is bovendien dat niet alle werkgeversverplichtingen in geld waardeer-

baar zijn. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een herplaatsingplicht of de
toepassing van het ancienniteitsbeginsel. Art. 6:162 BW ziet enkel toe op

vergoeding van de door de werknemer geleden schade. Voorts kwam al eerder

aan de orde (par. 6.2.2.1) dat een beroep op een doorbraak van de aansprakelijk-
heid wegens onrechtmatige daad een zware bewijslast bij de werknemer legt
en een aansprakelijkheidsstelling van zustermaatschappijen niet mogelijk maakt.

Een en ander leidt dan ook tot de conclusie dat enkel een doorbraak van de

aansprakelijkheid wegens vereenzelviging resteert. Dat een dergelijk beroep
alleen mogelijk zou zijn wanneer er sprake is van (kras) misbruik352, lijkt mijn
een struikelblok dat enkel aan handelscrediteuren dient te worden

352 H.L.J. Roeivink, WPNR 6211, p. 112.
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voorbehouden.353 Ten aanzien van deze werknemers mag toch een grotere
zorgplicht worden verwacht die een versoepeling van dit (vennootschappelijk)
standpunt rechtvaardigt. Vergeet niet dat werknemers voor hun gehele inkomen
van hun dienstverband afhankelijk zijn.

Een vereenzelviging waarbij het gehele concern aansprakelijk kan worden
gesteld334 voert evenwel te ver. Aansprakelijkheid en bevoegdheid zijn twee
zijden van dezelfde medaille. De aansprakelijkheid dient in navolging van het
vennootschapsrecht te worden beperkt tot de bij het concerndienstverband
betrokken concernonderdelen. In de meeste gevallen zal de vereenzelviging in
ieder geval de moedermaatschappij omvatten aangezien zij het beheer over haar
dochters uitoefent. Het zou niet juist zijn om concemonderdelen aansprakelijk
te stellen voor zaken en aangelegenheden waarop zij geen invloed hebben kunnen
uitoefenen. Zou men een ander standpunt innemen dan doorkruist men het wezen
van het vennootschapsrecht waarbij iedere maatschappij slechts voor haar eigen
verbintenissen in staat. Welke concernonderdelen nu exact voor vereenzelviging
in aanmerking komen is afhankelijk van de door de werknemer ingestelde
vordering. Betreft het een vordering die gebaseerd is op in het verleden
opgebouwde ancienniteitsrechten (bijv. VUT, berekening duur opzegtermijn,
berekening hoogte schadevergoeding bij ontslag) dan lijkt een samentelling van
het aantal dienstjaren dat de werknemer bij verschillende concernmaatschappijen
heeft doorgebracht gerechtvaardigd. Voor een vordering tot uitbetaling van een
ontslagvergoeding kan worden volstaan met de vereenzelviging van moeder
en dochter. De herplaatsing van een werknemer met een concerndienstverband
daarentegen kan aanleiding vormen het gehele concern als werkgever aan te
merken. Een algemene regeling is hier dan ook niet te geven. 355

353       Anders: H.E. Boschmaen M.L Iznnarts, Vereenzelviging van moeder-en dochtervennootschap-
pen ten gunste  van de werknemer, A rbeidsrecht,  nr.   1 1.   1996,  p.   1 7

354      Pres. Rb. 'S-Gravenhage 26 januari  1996, JAR, 58 en het commentaar van M.L. Lennarts en
S.N. Valk op deze uitspraak in TVVS, 1996, nr. 96/7, p 206-207.

355    Zie ook: C.J.J. van Maanen, Concernverhoudingen en de individuele arbeidsovereenkomst,
p. 160.
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1          Terugblik

In de voorgaande hoofdstukken werden enkele aspecten met betrekking de

rechtspositie van de internationaal mobiele werknemer binnen concernverband

verder uitgewerkt.
Om de mobiliteit binnen concernverband gestalte te geven wordt gebruik

gemaakt van drie verschillende typen uitzendvormen. Bij twee van deze
uitzendvormen -de detacheringsconstructieen de opschortingsconstructie- wordt
de arbeidsrelatie metde uitzendende werkgevertijdens de uitzending voortgezet.

Bij de derde constructie, de beeindigingsconstructie, wordt de arbeidsovereenk-

omst met de oorspronkelijke werkgever verbroken en vervangen door een
arbeidsovereenkomst met de opvolgend werkgever. De verschillende constructies

vormen steeds een variatie op hetzelfde thema: aanpassing van de arbeidsover-

eenkomst ter uitvoering van ondernemingsoverschrijdende arbeid.

Omdat niet alleen de ondernemingsoverschrijdende maar vooral ook de

grensoverschrijdend mobiliteit het centrale thema binnen dit onderzoek vormde,
is aan de bespreking van de basisconstructies een beschrijving van de positie
van de arbeidsovereenkomst binnen het internationale individuele arbeidsrecht

vooraf gegaan. Het internationale bevoegdheidsrecht en het internationaal

privaatrecht vormen immers het kader waarbinnen de verschillende uitzendvor-
men gestalte krijgen. Tot slot is gekeken of het niet mogelijk c.q. wenselijk is
om de complexiteit rond de verschillende uitzendvormen te elimineren door
het concern als werkgever te bestempelen.

2 Internationale rechtsmacht inzake arbeidsovereenkomsten

E6n van de aspecten die van invloed is op de positie van de internationaal
mobiele werknemer, is de internationale rechtsmacht van de nationale gerechten.
Gebleken is dat de rechtsbevoegdheid van de rechters binnen de EG hoofdzake-

lijk wordt bepaald door de bevoegdheidsregels zoals deze zijn neergelegd in
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9 SLOTBESCHOUWING

het EEX.' Het commune internationale bevoegdheidsrecht blijft echter van belang
voor situaties die niet onder het EEX (of het EVEX) vallen. Daarbij kan in
verband met internationale detacheringen bijvoorbeeld gedacht worden aan de
bevoegdheid van de Nederlandse rechter met betrekking tot rechtsvorderingen
die gegrond zijn op de Detacheringsrichtlijn.2

De hoofdregel van het EEX luidt dat de verweerder wordt opgeroepen voor
het gerecht van de verdragsluitende staat waar de verweerder zijn woon- dan
wel vestigingsplaats heeft (art. 2 EEX). Daarnaast kent het verdrag een bijzondere
bevoegdheidsregel met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Volgens art.
5 sub 1 komt tevens rechtsbevoegdheid toe aan het gerecht van de staat waar
de werknemer zijn arbeid gewoonlijk verricht. Verricht de werknemer zijn arbeid
niet gewoonlijk in eenzelfde staat, dan is bevoegd het gerecht van de plaats waar
de vestiging zich bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen.

Hoewel in de oorspronkelijke versie van het EEX1 geen melding werd
gemaakt van de arbeidsovereenkomst werd het EEX van meet af aan ook geacht
van toepassing te zijn op de arbeidsovereenkomst. Pas bij het derde toetredings-
verdrag in  1989,  werd in navolging van het EVEX dat model stond voor het
derde aanpassingsverdrag voor het eerst expliciet melding gemaakt van de
arbeidsovereenkomst.

Interpretatie
De interpretatie van het EEX is opgedragen aan het Hof van Justitie van de EG.
De interpretatie van het EVEX berust bij de nationale rechterlijke instanties van
de afzonderlijke bij het EVEX aangesloten staten. Het is derhalve niet
onaannemelijk dat twee identieke bepalingen uit de beide verdragen, verschillend
worden uitgelegd.

Het streven naar 'Gleichlauf
In het EVEX en, het EEX zoals dit werd gewijzigd door het derde toetredingsver-
drag in  1989, werd getracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het EVO-
verdrag: Door de redactie van de bepaling met betrekking tot de internationale
rechtsmacht bij arbeidsovereenkomsten in het EVEX en het EEX (art. 5 sub
1) zoveel mogelijk overeen te laten stemmen met de bepaling betreffende het
toepasselijke recht inzake de arbeidsovereenkomst in het EVO-verdrag, werd
getracht 'Gleichlauf tot stand te brengen. Daarmee wordt bedoeld dat conflicten
zoveel mogelijk zullen worden voorgelegd aan de rechter van het lex causae-

1 Zie hoofdstuk 2, par. 3. Het EVEX speelt ook een rol doch in geringere mate.
2       Zie hoofdstuk 3, par 6.
3             In de versie  van  1968
4       Zie hoofdstuk 2 par. 3.7.
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land. Daarvan is sprake wanneer de internationaal bevoegde rechter een aan

hem voorgelegd arbeidsconflict kan beoordelen aan de hand van zijn eigen

rechtssysteem.
Inmiddels is gebleken dat het karakter van het EEX-verdrag enerzijds en

van het EVO-verdrag anderzijds het streven naar 'Gleichlauf in de weg staat.

Het hanteren van dezelfde terminologieen in de beide verdragen is niet voldoende
gebleken om de 'Gleichlauf te bewerkstelligen. In het EEX staat de bescherming

van de (sociaal) zwakkere procespartij centraal. Dit heeft in het EEX geleid tot
afschaffing van het forum actoris in gevallen waarin de werknemer zijn arbeid

niet gewoonlijk in een land verricht en de werkgever eiser is (art. 5 sub  1 EEX).
Ook de partij-autonomie is aan beperkingen onderhevig; forumkeuze is enkel

mogelijk voorzover deze tot stand is gekomen na het ontstaan van het geschil.

Op een forumkeuze die in een eerder stadium is gemaakt, kan alleen de
werknemer zich beroepen (art. 17 EEX).5

Het EVO-verdrag stelt de partijautonomie voorop (art. 3 lid 1 EVO), met
dien verstande dat de keuze voor een bepaaid rechtsstelsel voor wat de
arbeidsovereenkomst betreft kan worden beperkt door de beschermende
dwingende bepalingen van het objectieve recht (art. 6 lid 1 EVO)6 dan wel

bepalingen van bijzonder dwingend recht van de lex fori of enig ander

rechtssysteem waarmee het geval nauw verbonden is Cart. 7 EVO): Combineren

we de uitgangspunten van de beide verdragen -partijautonomie en bescherming
van de zwakkere procespartij- dan is het zeer wel denkbaar dat gekozen

rechtssysteem en lex fori niet noodzakelijkerwijs 66n en dezelfde zijn. Stel
bijvoorbeeld dat een Nederlandse werknemer in dienst treedt bij de Franse

dochter van een Nederlandse multinational. De partijen kiezen voor handhaving
van het Nederlandse recht. Conform het EEX (art. 2 danwel art. 5 sub 1 EEX)
is de Franse rechter bevoegd om bij eventuele arbeidsgeschillen een uitspraak
te doen, doch deze dient daarbij het Nederlandse arbeidsrecht toe te passen:

Maar ook wanneer het gekozen recht en de bevoegde rechter wel 'parallel' lopen,
wordt de 'Gleichlauf" doorkruist doordat de bevoegde rechter naast de bepalingen
uit zijn eigen rechtssysteem tevens gehouden is om gevolg toe te kennen aan

de beschermende dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke

rechtssysteem (art. 6 lid 1 jo. lid 2 EVO).
In situaties waarin de werknemer niet gewoonlijk zijn arbeid in 66n land

verricht is 'Gleichlauf bij gebreke aan rechts- en forumkeuze enkel mogelijk
voorzover de werkgever verweerder is. Daar waar het EVO-verdrag in die

5      Zie hoofdstuk 2, par. 3.9.2.
6      Zie hoofdstuk 3. par. 5.5.2.
7      Zie hoofdstuk 3, par. 5.5.3,
8         Met inachtneming van art. 6 lid 1 en art. 7 EVO.
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omstandigheden, het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de
werknemer in dienst heeft genomen van toepassing verklaart, stelt het EEX-
verdrag dat het gerecht van de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond
die de werknemer in dienst heeft genomen alleen bevoegd is in het geval de
werkgever gedaagde is.

Pas wanneer de werknemer zijn arbeid gewoonlijk in een land verricht
en partijen geen gebruik hebben gemaakt van de in de beide verdragen geboden
keuzevrijheid (art. 3 lid l EVO resp. art. 17 EEX), komt de nagestreefde
Gleichlauf nabij. Immers, conform  art. 5 sub  1  EEX is bevoegd de rechter op
wiens grondgebied de werknemer zijn arbeid gewoonlijk verricht. Op basis van
art. 6 lid 2 EVO is toepasselijk het recht van het land waar de werknemer zijn
arbeid gewoonlijk verricht. De term 'gewoonlijk' fungeert in dit kader als de
'linking pin' die EEX en EVO bij elkaar moet brengen. Dit vereist een identieke
uitleg van het begrip 'gewoonlijk' in de beide verdragen. Zou dit niet het geval
zijn, dan loopt men het risico dat de nagestreefde Gleichlauf mank gaat. De term
gewoonlijk zoals bedoeld in art. 5 sub 1 van het EEX heeft door de uitspraak
inzake Rutten/Cross Medical inmiddels nadere invulling gekregen (hoofdstuk
2 par. 3.7.4). Het toepassen van de uitleg van het begrip gewoonlijk zoals dit
met betrekking tot art. 5 sub 1 van het EEX gestalte heeft gekregen binnen het
EVO, lijkt mij goed verdedigbaar omdat art. 5 sub 1 EEX en art. 6 EVO beide
de bescherming van de werknemer als leidraad hebben. Ook de procespraktijk
en de rechtszekerheid zijn met een gelijkluidende interpretatie gediend. Tenzij
een gelijkluidende interpretatie tot apert onjuiste of onredelijke situaties zou
leiden of wanneer een identieke uitleg in strijdig zou zijn met de essentie van
de beide verdragen (zie hoofdstuk 3, par. 5.4.2).

3 Internationaal privaatrecht inzake arbeidsovereenkomsten

Het commune internationaal privaatrecht
Wordt een conflict ten aanzien van een internationale arbeidsovereenkomst
voorgelegd aan en beoordeeld door een rechter van een EVO-lidstaat dan zal
het toepasselijke recht worden bepaald aan de hand van de in het EVO-verdrag
neergelegde verwijzingsregels. Dit betekent nog niet dat de nationale verwijzings-
regels geen enkele betekenis meer toekomt. Deze blijven van toepassing op
arbeidsovereenkomsten die tot stand zijn gekomen v66r de inwerkingtreding
van het EVO-verdrag. Belangrijker is echter dat het Hof van Justitie van de EG
vooralsnog niet bevoegd is om zich over het EVO-verdrag uit te spreken: De

9      Zie hoofdstuk 3, par. 5.8.
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interpretatie van het verdrag is daarom voorlopig nog een zaak van de nationale

rechters. Dit betekent dat de uitleg van de in het verdrag opgenomen verwijzings-

regels nog aan enige nationale 'inkleuring' onderworpen zal zijn.
De Nederlandse verwijzingsregels ten aanzien van internationale

arbeidsovereenkomsten zoals die bestonden voor de invoering van het EVO-

verdrag waren niet neergelegd in wettelijke bepalingen, maar vormden het

resultaat van de jurisprudentie. Het Mackay-II-arrestio was bepalend voor de

nationale verwijzingsregels. De daarin geformuleerde verwijzingsregels stemmen

grotendeels overeen met de verwijzingsregels van het EVO-verdrag. Zowel het

Mackay-II-arrest als het verdrag erkennen de rechtskeuze door partijen. Maken

partijen geen gebruik van hun partij-autonomie dan is van toepassing het recht

van de plaats waar de werknemer zijn arbeid verricht; verricht de werknemer

zijn arbeid in verschillende landen dan is het recht van de vestigingsplaats van
de werkgever van toepassing. Deze regels lijden uitzondering wanneer blijkt
dat de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met het recht van een ander

land. Maar er zijn ook verschillen. Zo kan de rechtskeuze onder het EVO-verdrag
worden ingeperkt door de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing
zou zijn geweest wanneer partijen geen rechtskeuze zouden hebben gemaakt.
Daarnaast wordt in het Mackay-II-arrest ook gewicht toegekend aan de centrale

standplaats van de werknemer.

De verwijzingsregels in het EVO-verdrag
Het primaat van het EVO-verdrag is partij-autonomie: 1 Ook ten aanzien van

de arbeidsovereenkomst heeft men gemeend dit uitgangspunt te moeten

handhaven. Dit uitgangspunt past bij de vrijheid die contractspartijen moeten

hebben en stemt overeen met de situatie zoals die in de meeste lidstaten al
bestond v66r de invoering van het EVO-verdrag. Een dergelijke rechtskeuze

kan bijvoorbeeld zinvol zijn wanneer gebruik wordt gemaakt van de opschortings-
constructie; actieve en passieve arbeidsovereenkomst kunnen dan aan Edn en

hetzelfde rechtssysteem worden onderworpen hetgeen juridische versplintering
van de arbeidsrelatie voorkomt.12 Bij detacheringsconstructies daarentegen is

een dergelijke rechtskeuze nauwelijks zinvol voorzover de keuze betrekking

heeft op het oorspronkelijk toepasselijke recht. In dat geval wordt het oorspronk-
elijk toepasselijke recht ook voortgezet wanneer geen rechtskeuze is gemaakt.

In het laatste geval is de voortzetting niet gebaseerd op art. 3 lid 3 van het EVO,

doch op art. 6 lid 2 sub a EVO.

10       Zie voor een bespreking van het arrest hoofdstuk 3 par. 3.
11 Zie hoofdstuk 3, par. 5.2.
12 Zie hoofdstuk 6, par. 2.
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Niettemin is ook bij het EVO-verdrag de beschermingsgedachte zichtbaar.
Deze beschermingsgedachte heeft er toe geleid dat partijen niet geheel vrij zijn
in de bepaling van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht.
Rechtskeuze is alleen toegestaan wanneer zij leidt tot een voor de werknemer
gelijkwaardig of gunstiger rechtssysteem. In het eerste lid van art. 6 wordt
aangegeven dat partijen bevoegd zijn tot het doen van een rechtskeuze, doch
deze rechtskeuze mag er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest
van de beschermende dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht.
In lid 2 wordt vervolgens aangegeven welk recht van toepassing is wanneer geen
rechtskeuze is gemaakt. In dat geval is primair het recht van het land waar de
werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht
van toepassing (lex loci laboris), zelfs wanneer hij tijdelijk in een ander land
te werk is gesteld (art. 6 lid 2 a EVO).13 De laatste toevoeging voorkomt dat
werknemers die meerdere malen worden uitgezonden, hetgeen met name bij
hoger geplaatste concernfunctionarissen regelmatig voorkomt, aan steeds
wisselende rechtsstelsels worden onderworpen. Verricht de werknemer niet
gewoonlijk zijn arbeid in eenzelfde land dan wordt aangeknoopt bij de
vestigingsplaats van de werkgever (lex filiae, art. 6 lid 2 b EVO). Blijkt uit het
geheel der omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is
met een ander land, dan vindt het recht van dat land toepassing (escape-rule,
art. 6 lid 2, laatste zinsnede).

Art. 6 EVO is geen eenvoudig artikel. Hoewel de in art. 6 lid 1 EVO neergelegde
regeling in  in het voordeel van de werknemer beoogt te werken (de werknemer
kan tengevolge van de internationalisering van zijn arbeidsovereenkomst niet
in een slechtere positie geraken) zadelt de toepassing van het artikel de
werknemer en de werkgever met een grote mate van onduidelijkheid en
onzekerheid op, die ernstig afbreuk doet aan de nagestreefde bescherming van
de werknemer (zie hoofdstuk 3, par. 5.4). Deze laatste is immers gebaat bij
rechtszekerheid.

Om te beginnen verschaft het verdrag geen duidelijkheid omtrent de bepalingen
van het objectief toepasselijke recht die als beschermend en dwingend dienen
te worden aangemerkt (art. 6 lid 1 jo. Art. 6 lid 2 sub a EVO). Onder dwingende
normen verstaat het verdrag normen waarvan niet bij overeenkomst mag worden
afgeweken (art. 3 lid 3 EVO).k* Of een norm als dwingend kan worden
aangemerkt wordt bepaald door het objectieve recht zelf. Bij twijfelgevallen
zal de knoop door de rechter moeten worden doorgehakt.

13 Zie hoofdstuk. 3, par. 5.4 e.v.
14 Zie hoofdstuk 3 par. 5.4.1.

362



SLOTBESCHOUWING 9

De beschermende dwingende bepalingen van art. 6 lid 1 EVOIS worden
mede door hun doelstelling gedefinieerd, namelijk bescherming van de
werknemer. Daarin onderscheiden zij zich van de dwingende bepalingen zoals

bedoeld in art. 3 lid 3 en art. 7 EVO:6 De in art. 6 lid 1 bedoelde dwingende

bepalingen zijn slechts relevant voorzover ze een rol spelen bij de gunstigheidsaf-

weging zoals verwoord in art. 6 lid 1 EVO.
Ofschoon de kern van dwingende bepalingen zoals opgenomen in art. 3

van de Detacheringsrichtlijn een indicatie moeten vormen met betrekking tot
de bepalingen zoals bedoeld in art. 6 lid 1  (en art. 7) EVO, moet tegelijkertijd
worden geconstateerd dat de in art. 3 van de richtlijn opgenomen lijst niet
limitatief is. Ook andere bepalingen dan die in art. 3 van de Detacheringsrichtlijn
kunnen als beschermend en dwingend worden aangemerkt. Bovendien biedt
de aldaar opgenomen lijst van bepalingen niets nieuws. Van de aldaar opgenomen

onderwerpen stond ook voor de totstandkoming van de richtlijn eigenlijk al vast
dat ze als 'dwingend' konden worden aangemerkt. Voorts moet worden

geconstateerd dat de Detacheringsrichtlijn en daarmee de kern van dwingende
bepalingen alleen van toepassing is op de in art. 1 lid 3 geformuleerde

detacheringssituaties. De in art. 3 van de Detacheringsrichtlijn opgesomde kern
van dwingende bepalingen beperkt zich tot minimumnormen en verliest daarmee

voor een belangrijk deel aan relevantie voor de hier centraal gestelde werkne-

mersgroep. Internationale uitzendingen binnen concernverband gaan doorgaans

gepaard met een arbeidsvoorwaardenpakket dat het in art. 3 opgenomen pakket
overstijgt.

De kern van dwingende bepalingen dient door de werkgever in acht te
warden genomen ongeacht de duur van de ter beschikking stelling en ongeacht

het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht. Of partijen nu wel of geen
gebruik hebben gemaakt van hun partijautonomie doet voor de toepassing van
deze dwingende bepalingen niet ter zake. Dit betekent ook dat het gunstigheidsbe-
ginsel hier onder alle omstandigheden van toepassing is.

De systematiek van artikel 6 heeft tot gevolg dat, ongeacht of partijen van hun

rechtskeuzebevoegdheid gebruik hebben gemaakt, steeds moet worden nagegaan
met welk recht de arbeidsovereenkomst het nauwst verbonden is.

Het belangrijkste aanknopingspunt vormt de plaats waar de werknemer
gewoonlijk zijn arbeid verricht (art. 6 lid 2 sub a EVO). Aanknoping bij de

arbeidsplaats heeft als voordeel dat privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
normen op elkaar zijn afgestemd. Maar juist bij grensoverschrijdende concern-
dienstverbanden waarbij werknemers op verschillende locaties kunnen worden

15 Zie hoofdstuk 3 par. 5.4.2.
16 Zie hoofdstuk 3 par. 5.4.3.
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ingezet is het niet altijd even eenvoudig om vast te stellen waar de werknemer
gewoonlijk zijn arbeid verricht. Is de uitzending slechts van tijdelijke aard dan
verandert er niets aan het toepasselijke recht. In dat geval is sprake van
"Ausstrahlung" (art. 6 lid 2 sub a, tweede zinsnede EVO). Daarbij valt vooral
te denken aan detacheringssituaties ofschoon bij langere detacheringen twijfel
kan rijzen omtrent de vraag of ook deze situaties nog als tijdelijk in de zin van
art. 6 lid 2 sub a EVO kunnen worden aangemerkt of dat hier eerder sprake is
van een situatie die een wijziging in het toepasselijke recht rechtvaardigt. 17

Bepalend voor een wijziging in het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke
recht is kennelijk de vraag of sprake is van een 'verplaatsing' van de plaats waar
de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht. Helaas geeft het verdrag geen
antwoord op de vraag wanneer daarvan sprake is.

Het verdrag geeft ook een regeling voor situaties waarin de arbeid niet gewoonlijk
in een en hetzelfde land wordt verricht. 18 In dat geval is het niet mogelijk om
te komen tot de vaststelling van een plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt
verricht. Klassieke voorbeelden vormen piloten, stewards en stewardessen,
chauffeurs in het internationale goederen- en personenvervoer en scheepvaartper-
soneel. Is het niet mogelijk om een plaats aan te wijzen waarvan kan worden
gezegd dat de werknemer aldaar zijn arbeid gewoonlijk verricht, dan geldt het
recht van het land waar de werkgever zich bevindt die de werknemer in dienst
heeft genomen. Door in deze situaties aan te knopen bij het recht van de
vestigingsplaats wordt vermeden dat de arbeidsrelatie aan steeds wisselende
rechtssystemen wordt onderworpen of dat men op meerdere rechtssystemen
terug dient te vallen. In de regeling schuilt ook het risico van misbruik.
Werkgevers in bedrijfstakken of functies waar de arbeid niet gewoonlijk in een
land wordt verricht kunnen er bewust voor kiezen om zich in een in sociaal
opzicht 'goedkoop' land te vestigen.

Deze (subsidiaire) verwijzingsregel heeft voor werknemers werkzaam
binnen internationale concerns tot gevolg dat het recht van de vestigingsplaats
van de werkgever van toepassing is wanneer de werknemer geen duurzame
werkzaamheden in welke staat dan ook verricht. Hebben de werkgever en de
werknemer gebruik gemaakt van hun partij-autonomie, dan speelt het recht van
de vestigingsplaats van de werkgever voor wat deze situaties betreft nog enkel
een rol voorzover het gaat om de vaststelling en toepassing van beschermende
dwingende bepalingen van het objectieve recht  (art. 6 lid 1 jo. lid 2 sub b).

17 Zie hoofdstuk 3, par. 5.4.2.
18 Zie hoofdstuk 3, par. 5.4.3.
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Het gunstigheidsprincipe
Het in art. 6 lid 1 EVO neergelegde gunstigheidsprincipe beoogt te bewerkstelli-

gen dat de werknemer door rechtskeuze niet de bescherming verliest van de
beschermende dwingende bepalingen van het objectief toepasselijke recht.

Aangenomen mag worden dat de beschermende dwingende bepalingen uit het
objectieve recht de bepalingen uit het gekozen recht alleen uitsluiten voorzover

zij de werknemer een grotere mate van bescherming biedt dan de bepalingen
uit het gekozen recht. B De vraag is echter op welke wijze de bepalingen uit de
beide rechtssystemen met elkaar dienen te worden vergeleken. In hoofdstuk

3,  par.  5.5.5    zijn 3 verschillende vergelijkingsmaatstaven besproken:  (a)
vergelijking op het niveau van de verschillende bepalingen, (b) vergelijking van
de beide rechtssystemen in hun totaliteit of (c) vergelijking op onderdelen.
Gekozen is voor de laatste methode20 ofschoon ook deze methode niet zonder
nadelen is. De vergelijking op onderdelen vereist immers dat vergelijkbare,
inhoudelijk systematisch opgebouwde en samenhangende onderdelen gedefi-
nieerd kunnen worden. Voorts is vereist dat de rechter inzicht heeft in21

buitenlandse (arbeidsrechtelijke) rechtssystemen.

3             Mobiliteitsconstructies

Het individuele arbeidsrecht kent aan de arbeidsovereenkomst binnen concernver-
band geen speciale positie toe. Het (gecodificeerde) arbeidsrecht behandelt een

arbeidsovereenkomst binnen concernverband in zijn algemeenheid niet anders

dan een arbeidsovereenkomst met een enkelvoudige onderneming. Voor het
totstandbrengen van intra-concernmobiliteit kent het arbeidsrecht geen daarop

afgestemde bepalingen. Dit betekent dat voor de vormgeving van deze intra-
concernmobiliteit steeds de klassieke individuele arbeidsovereenkomst met een

enkelvoudige onderneming en de daarop afgestemde regelgeving als uitgangspunt
dient.

In de praktijk heeft zich een drie-tal constructies ontwikkeld die alle tot doel
hebben om de mobiliteit binnen concernverband in juridische zin gestalte te

geven. De constructies zijn achtereenvolgens besproken in de hoofdstukken

5,6 en 7. De aldaar besproken constructies zijn universeel; we treffen ze niet
alleen in Nederland, maar ook in andere landen aan.

19          G. Eser, Arbeitsrecht in Multinationaler  Unternehmen (diss.), Frankfurt am Main: Peter Ulng,

1994, p. 43-44.
20 Zie hoofdstuk 3, par. 5.5.5.
21        G. Eser,  1994, p. 46.
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De keuze voor de ene of de andere constructie wordt door de omstandighe-
den van het geval bepaald. De doelstelling van de uitzending, de wens om het
dienstverband ook na de uitzending voort te zetten, de handhaving en voortzetting
van ancienniteitsrechten, de duur van de uitzending en de lokale omstandigheden
vormen voorbeeld van factoren die bij dit keuzeproces een rol kunnen spelen.
Bij gebrek aan specifieke arbeidsrechtelijke bepalingen zal men voor de
juridische vormgeving van de werknemersmobiliteit gebruik moeten maken van

algemene verbintenisrechtelijke bepalingen.

De als eerste besproken constructie, de detachering, kan plaatsvinden op basis
van het directierecht danwel door middel van een derdenbeding waarbij
werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen dat de werknemer arbeid
gaat verrichten voor een derde-werkgever. Baseert de werkgever de buitenlandse

detachering op zijn directierecht, dan is daarvoor in ieder geval vereist dat de
uitzending inherent is aan de bedongen arbeid.

Is er sprake van een buitenlandse tewerkstelling waaraan een derdenbeding
ten grondslag ligt, dan is voor de uitzending toestemming van de werknemer
vereist. Een dergelijk derdenbeding kan in de vorm van een mobiliteitsclausule
deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Daarin kunnen dan ook de
voorwaarden waaronder de buitenlandse detachering ten uitvoer wordt gelegd
nader worden gespecificeerd. Doordat een derdenbeding de uitdrukkelijke
toestemming van de werknemer vereist, biedt een detachering die gebaseerd
is op een dergelijk beding de werknemer meer bescherming dan een uitzending
die gestoeld is op het directierecht van de werkgever. In wezen is hier slechts

sprake van een 'oneigenlijk derdenbeding' waarbij alleen aan de oorspronkelijk
werkgever een actie tot nakoming toekomt. De aard van de arbeidsovereenkomst
verzet zich tegen de onverkorte toepassing van een eigenlijk derdenbeding. Een
eigenlijk derdenbeding zou de derde-werkgever een zelfstandig recht op de
arbeidprestatie van de werknemer in kwestie toekennen zonder de daaraan

gekoppelde gezagsbevoegdheid over te dragen. Zou men zowel het recht op de
arbeidsprestatie alsook de daaraan verbonden gezagsbevoegdheid aan de
ontvangende werkgever overdragen dan kan niet langer worden gesteld dat tussen
de werknemer en de uitzendende werkgever een arbeidsovereenkomst bestaat.
WeI is er sprake van delegatie van gezagsbevoegdheid van de uitzendende
werkgever aan de ontvangende werkgever. De omvang en de aard van de
gedelegeerde gezagsbevoegdheid gaat echterniet verderdan hetgeen noodzakelijk
is voor de dagelijkse aansturing van de werknemer (zie hoofdstuk 5, par. 4).
Het fundamentele directierecht blijft bij de uitzendende werkgever. De
continuering van het dienstverband met de oorspronkelijke werkgever vormt
het meest essentiele element van de detacheringsconstructie.
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Ofschoon het bij een detacheringsconstructie niet de bedoeling is dat er
een arbeidsovereenkomst ontstaat tussen de werknemer en de ontvangende

werkgever kan er feitelijk toch een situatie ontstaan die naar het op de
detacheringssituatie toepasselijke recht als een arbeidsovereenkomst kan worden
gekwalificeerd.22

De regulering van de condities waaronder de detachering zich voltrekt kan

plaatsvinden doormiddel van een aanvullendeof vervangende uitzendovereenk-
omst. De oorspronkelijke arbeidsovereenkomst blijft dan in stand, doch de
bepalingen uit de onderliggende arbeidsovereenkomst worden voor de duur van
de detachering vervangen door de bepalingen uit de uitzendovereenkomst. 23

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het aangaan van een nieuwe aan de

detacheringssituatie aangepaste arbeidsovereenkomst. Soms wordt de oorspronk-
elijke arbeidsovereenkomst automatisch vervangen door een nieuwe arbeidsover-
eenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de uitzending als een
substantiele wijziging van de arbeidsovereenkomst kan worden beschouwd en
tot objectieve novatie leidt. 24

Aangezien het dienstverband met de oorspronkelijk werkgever tijdens de
detachering blijft voortbestaan zullen de opgebouwde ancienniteitsrechten
worden gehandhaafd. Is er sprake van objectieve novatie, dan mag er van uit
worden gegaan dat reeds bestaande rechten en plichten stilzwijgend in de nieuwe
arbeidsovereenkomst worden overgenomen.

Een andere mogelijkheid om de intra-concernmobiliteit gestalte te geven wordt
gevormd door de opschortingsconstructie (hoofdstuk 6). In die constructie wordt
naast de arbeidsovereenkomst met de uitzendende werkgever tevens een
arbeidsovereenkomst met de ontvangende, lokale werkgever afgesloten. De
opschorting omvat in ieder geval de hoofdverplichtingen die tussen de werknemer
en de uitzendende werkgever voortvloeien. Daarvoor in de plaats komen de

hoofdverplichtingen zoals die uit de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer
en de lokale werkgever voorvloeien. Bepaalde nevenverplichtingen die deel
uitmaken van de opgeschorte overeenkomst blijven vaak wel in stand. Tijdens
de uitzending wordt het werkgeversgezag door de ontvangende werkgever
uitgeoefend met uitzondering van de bevoegdheid van de oorspronkelijke
werkgever om de werknemer terug te roepen.25 De keuze voor een opschortings-
constructie is zinvol wanneer de oorspronkelijke, uitzendende werkgever en
de werknemer hun arbeidsrelatie ook tijdens en na de uitzending wensen te

22 Zie hoofdstuk 5, par. 6.
23 Zie hoofdstuk 5, par. 3.
24 Zie hoofdstuk 5. par. 2.3.
25 Zie hoofdstuk 6, par. 1.2.
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continueren, maar waarbij niet kan worden volstaan met een detacheringscon-
structie omdat in het land van uitzending (eveneens) een arbeidsovereenkomst
wordt vereist. Een andere reden voor de opschortingsconstructie kan worden
ingegeven door de wens van de betrokken partijen om de werknemer op gelijke
voet te behandelen als de lokale werknemers.

Ondanks de opschorting van de hoofdverplichtingen kan de opgeschorte,
passieve (arbeids)overeenkomst ook tijdens de opschorting nog steeds als een
arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd, waarop art. 6 van het EVO-verdrag
van toepassing is.

Tot slot werd in hoofdstuk 7 de beeindigingsconstructie besproken. Toepassing
van deze constructie leidt tot een volledige transfer van de ene naar de andere
werkgever. De arbeidsrelatie met de oorspronkelijke werkgever wordt verbroken
en vervangen door een lokaal contract. Plaatsing op een lokaal contract is met
name aantrekkelijk wanneergeen aanvullende afspraken zijn gemaakt die leiden
tot voortzetting of handhaving van rechten en verplichtingen uit de vorige
arbeidsovereenkomst. In dat geval wordt de opvolgend werkgever niet
geconfronteerd met de nasleep van afspraken die zijn gemaakt met zijn
voorganger en dus ook niet met de daarmee gepaard gaande kosten en
verplichtingen. Streeft men bij de overgang niettemin naar het behoud en de
handhaving van bepaalde voorwaarden uit de daaraan voorafgaande arbeidsover-
eenkomst zoals tot dusverre opgebouwde ancienniteitsrechten, dan komen daar
twee rechtsfiguren voor in aanmerking: schuldoverneming en contractsoverne-
ming.26 De schuldoverneming leidt tot de overdracht van de afzonderlijke rechten

en plichten op de opvolgend werkgever. Bij de contractsoverneming wordt de
gehele rechtsverhoudingop de opvolgend werkgeverovergedragen. Deze laatste

vorm geniet voor wat de positie van de werknemer betreft, dan ook de voorkeur.
De overgang van de gehele overeenkomst heeft immers als voordeel dat de
rechten en plichten, waaronder tot dusverre opgebouwde ancienniteitsrechten,
uit de vorige arbeidsovereenkomst worden gehandhaafd.

Voor de contractsoverneming is de medewerking van de werknemer vereist.
Deze rechtsfiguur biedt de werknemer dan ook meer bescherming tegen een
overgang dan de schuldoverneming. Door de contractsoverneming gaan ook
alle nevenrechten, wilsrechten en nevenverplichtingen over zoals de bevoegdheid
om de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie.

Het is voor de werknemer ook mogelijk om bij voorbaat in te stemmen
met de contractsoverneming. Deze instemming kan gestalte krijgen in de vorm
van een mobiliteitsclausule. Alleen een mobiliteitsclausule die kan worden

26 Zie hoofdstuk 7. paragrafen 3. I en 3.2.
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aangemerkt als een bij voorbaat gegeven toestemming tot contractsoverneming
kan een permanente overplaatsing van het ene naar het andere concernonderdeel

bewerkstelligen.

De terugkeer.

Aangezien het dienstverband met de oorspronkelijke werkgever bij detacherings-
constructie tijdens de detachering wordt voortgezet, keert de werknemer na de
beeindiging van zijn werkzaamheden in het buitenland terug naar zijn formele
werkgever.27 Herplaatsing bij een ander concernonderdeel is, tenzij er sprake
is van een hernieuwde detachering, niet mogelijk. Daarvoor is immers vereist
dat de arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke, formele werkgever wordt
verbroken. De formele werkgever dient de werknemer te herplaatsen zodra de
tewerkstelling in het buitenland is beeindigd. Is een onmiddellijke herplaatsing

niet mogelijk, dan dient de werkgever in ieder geval het loon door te betalen.

De continuering van het dienstverband tijdens de uitzending rechtvaardigt een
herplaatsing in een functie die gelijkwaardig is aan het functieniveau dat de
werknemer heeft bereikt op het moment van terugkeer. 28

Is er sprake van een opschortingsconstructie dan herleeft de oorspronkelijke
arbeidsovereenkomst zodrahet dienstverband methet buitenlandse concernonder-
deel wordt beeindigd.29 Vanaf dat moment dient de oorspronkelijke werkgever
de werknemer te herplaatsen. Wordt de arbeidsovereenkomst met de lokale
werkgever voor een bepaalde termijn aangegaan, dan staat het moment van
terugkeer bij voorbaat vast. Maar het is ook mogelijk om het moment van
terugkeer afhankelijk te stellen van het moment waarop de oorspronkelijke
werkgever zijn werknemer terug roept.

Mijns inziens is het zeer wel mogelijk om het terugroepen door de
oorspronkelijke werkgever in opschortingsconstructies aan te merken als een
ontbindende voorwaarde die leidt tot de beeindiging van de buitenlandse
arbeidsovereenkomst. Het gebruikelijke arbeidsrechtelijke bezwaar dat een
dergelijke beeindigingsvorm, gelet op de zwaarwegende gevolgen die een ontslag
normaliter met zich meebrengt, in strijd zou zijn met de ontslagbescherming
is hier nauwelijks relevant. De betindiging van de buitenlandse overeenkomst
leidt immers niet tot baanverlies. Zij heeft enkel tot gevolg dat de arbeidsrelatie
met de oorspronkelijke werkgever herleeft en wordt voortgezet.

27 Zie hoofdstuk 5, par. 8.
28 Zie hoofdstuk 7, par. 7.5.
29 Zie hoofdstuk 7, par. 6.
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Het overeenkomen van een terugkeergarantie is alleen zinvol wanneer deze is

overeengekomen in het kader van een beeindigingsconstructie. Het dienstverband
met de oorspronkelijke werkgever wordt immers geheel verbroken. 30

Bij de overige besproken mobiliteitsconstructies is de terugkeer inherent
aan de gekozen constructie. In die gevallen is de 'reikwijdte' van de terugkeer
beperkttothetoorspronkelijkeconcernonderdeel. Bij debeeindigingsconstructie
daarentegen kan de herplaatsingsgarantie ook de herplaatsing bij een ander
concernonderdeelinhouden. Ofschoon de terugkeergarantie bij de beeindigings-
constructie ook betrekking kan hebben op andere concernonderdelen dan het
concernonderdeel waar de werknemer oorspronkelijk werkzaam was, kunnen

vraagtekens wordt geplaatst bij de mogelijkheid voor de werknemer om

herplaatsing elders binnen het concern af te dwingen.
De terugkeergarantie kan het karakter van een resultaats- of inspanningsver-

bintenis hebben31 . Een terugkeergarantie die het karakter van een resultaatsver-
bintenis heeft, lijkt de meeste waarborgen voor de werknemer te bieden. In de

praktijk zal het verschil niet zo groot zijn. Geen enkele rechter verwacht van

een werkgever dat hij een baan creeert wanneer er in het geheel geen werk
voorhanden is. De aard van de overeengekomen verbintenis speelt dan ook vooral

bij de bepaling van de hoogte van de schadevergoeding indien is gebleken dat
de werkgever niet in staat is om de werknemer te herplaatsen

32

4             Het concernwerkgeverschap

Het concern
Het concern wordt in beginsel gevormd door een conglomeraat van juridisch
zelfstandige ondernemingen. Er is echter pas daadwerkelijk sprake van een
concern wanneer dit conglomeraat organisatorisch tevens een economische
eenheid vormt.33 Daarvoor is vereist dat de groepsmaatschappij onder centrale

leiding staat. De centrale leiding berust bij de moedermaatschappij. De grondslag
waarop de centrale leiding berust doet niet ter zake. Tezamen met de door haar
beheerde dochtermaatschappijen vormt de moedermaatschappij het concern.
Het concernlidmaatschap heeft tot gevolg dat het belang van de afzonderlijke
concernonderdelen niet op zichzelf staat. Het zwaartepunt bij het groepsbelang
komt te liggen.

30 Zie hoofdstuk 7, par. 6.
31 Zie hoofdstuk 7, par.  7.1.
32 Zie hoofdstuk 7, paragrafen 7.4.  en 7.5.
33 Zie hoofdstuk 8, par. 2.
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Multinationale ondernemingen vormen wereldwijd de belangrijkste werkgevers.
Verwacht wordt dat deze tendens zich in de toekomst voort zal zetten. Men kan
het concern als arbeidsorganisatie daarom niet langer meer negeren.

Geleidelijk dringt het werken in vennootschapsgroepen ook in het recht
door.34 De eerste aandacht voor het concern vanuit juridisch optiek vloeide voort

uit het concern als (economisch) machtsblok, hetgeen leidde tot de opstelling
van een aantal gedragscodes waarin ook aandacht werd geschonken aan de
bescherming en de belangen van de concernwerknemer. Op Europees niveau
vond het concern erkenning in een aantal richtlijnen. Ofschoon de Europese
initiatieven in eerste instantie gericht waren op de positie van de aandeelhouders

en de crediteuren, kwam de EG later met een aantal voorstellen die de belangen
van de binnen het concern werkzame werknemers trachtten te beschermen.
Illustratief is de onlangs tot stand gekomen richtlijn betreffende de instelling
van een Europese ondernemingsraad. Naast de initiatieven die de concernwerkne-
mers als collectief op het oog hadden, zijn er inmiddels ook een aantal richtlijnen
tot stand gekomen die van belang zijn voor de positie van de individuele
concernwerknemer.35 Op het nationale vlak vindt het concern als arbeidsorganisa-
tie erkenning in de regulering van de medezeggenschap binnen in groepsverband

samenwerkende ondernemingen en in de mogelijkheid tot uitoefening van invloed

op de samenstelling van het toezichthoudend orgaan.

Pluraliteit van werkgevers
Het werkgeverschap neemt binnen het arbeidsrecht een centrale plaats in.
Werkgever is diegene met wie de werknemer een arbeidsovereenkomst is

aangegaan. Is de arbeidsovereenkomst afgesloten met een dochteronderneming,
dan is de dochteronderneming de werkgever van de werknemer; is de arbeids-
overeenkomst aangegaan met de moeder, dan kan deze laatste als werkgever
worden aangemerkt. Problematisch wordt het wanneer de werknemer binnen
het concernverband voor meerdere concemonderdelen werkzaam is. In dat geval
kan het zicht op het werkgeverschap teloor gaan. Als belangrijkste aanknopings-
punt voor de identificatie van de werkgever dient de gezagsuitoefening. De tussen

werkgever en werknemer bestaande gezagsverhouding is immers een essentieel
kenmerk van de arbeidsovereenkomst. Gebleken is echter dat dit aanknopingspunt
niet altijd volstaat, zodat ook andere indicatoren gehanteerd dienen te worden
teneinde een (rechts)persoon als werkgever te kunnen kwalificeren. Wanneer
ook deze indicatoren niet leiden tot de eenduidige identificatie van de werkgever,
dan kan het leerstuk van de toerekenbare schijn worden toegepast. De
toerekenbare schijn cretert een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de concernon-

34 Zie hoofdstuk 8, par. 4.
35 Zie hoofdstuk 8, par. 3.2.
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derdelen die ieder voor zich de schijn hebben gewekt om als werkgever te worden
aangemerkt.

36

De werknemer als schuldeiser
De arbeidsovereenkomst vormt de juridische basis van het individuele
arbeidsrecht. De arbeidsrelatie komt tot stand door het sluiten van een
arbeidsovereenkomst. Aan werkgeverszijde wordt de positie normaliter
ingenomen door een economisch en juridisch zel fstandige werkgever. Dit beeld
wordt verstoord wanneer de werkgever deel uitmaakt van een groter geheel:
het concern. In dat geval wordt de positie van de werknemer hetzij direct, hetzij
indirect beinvloed door het concernlidmaatschap. Dit geldt met name voor de
werknemers die de doelgroep van dit onderzoek vormen.

De vraag is ofde werknemerook de andere concernonderdelen aansprake-
lijk kan stellen wanneer hij benadeeld wordt ten gevolge van het concernlidmaat-

schap van de werkgever of anders gezegd, is een doorbraak van de aansprakelijk-
heid naar de andere concernonderdelen mogelijk bij vorderingen die uit de
arbeidsovereenkomst voortvloeien. Een dergelijke doorbraak is mogelijk wanneer
sprake is van een onrechtmatige daad (art. 6: 162 BW)37 of wanneer concernmaat-
schappijen met elkaar kunnen worden vereenzelvigd.3* Voor een doorbraak van

de aansprakelijkheid ex art. 6:162 is echter vereist dat de werknemer kan
aantonen dat de moeder inzicht en zeggenschap heeft over het beleid van haar
dochter, zij zich bewust was van het feit dat haar handelingen de positie van
de bij haar dochter werkzame werknemer zouden schaden en dat zij de zorgplicht
jegens de werknemer schendt. Een vordering die gebaseerd is op een onrechtmati-

ge daad valt niet aan te bevelen. De werknemer wordt niet alleen geconfronteerd
met een 'zware' bewijslast, het vereiste 'inzicht en zeggenschap' verhindert
bovendien dat zustermaatschappijen voor elkaar aansprakelijk kunnen worden
gesteld. Een vordering die gebaseerd is op de vereenzelviging van concernmaat-

schappijen kampt niet met de hierboven geschetste bewijsproblemen en
beperkingen in de aansprakelijkheidsstelling en is daardoor eenvoudiger en
aantrekkelijker. Temeer daar een vordering die gebaseerd is op vereenzelviging
uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit en aan de kantonrechter kan worden
voorgelegd. Bij een vordering die gebaseerd is op de vereenzelviging van
concernmaatschappijen stelt men zich op het standpunt dat de verbonden
concernonderdelen als een en dezelfde rechtseenheid kunnen worden beschouwd
zodat verbintenissen over en weer aan elkaar toe kunnen worden gerekend. De
gronden op basis waarvan een dergelijke beroep zal worden gehonoreerd zijn

36 Zie hoofdstuk 8, par. 5.
37 Zie hoofdstuk 8, par. 6.2.2.
38 Zie hoofdstuk 8, par. 6.2.3.
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-in tegenstelling tot een actie die gebaseerd is op een onrechtmatige daad-
onduidelijk.

Opmerkelijk is dat zowel bij een actie uit onrechtmatige daad als een actie

die gebaseerd is op de vereenzelviging van concernmaatschappijen, de
werknemer geen bijzondere positie inneemt ofschoon men hier toch een grotere
zorgplicht zou mogen verwachten.

Het concern als werkgever
Problemen rond intra-concernmobiliteit en het werken binnen vennootschaps-
groepen kunnen voor een belangrijk deel worden ondervangen wanneer men
het concern als werkgever aan zou merken. Zo'n opvatting zou bovendien meer
recht doen aan het concern als economische eenheid.

Dat het concern een economisch eenheid vormt komt ook tot uiting in de

vorming van een concernwijde interne arbeidsmarkt met een daarop afgestemd
loopbaan- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Daardoor ontstaat bij werknemers de

indruk dat zij bij het concern als geheel in dienst zijn ofschoon zij in juridisch
opzicht slechts een dienstverband hebben met een van de afzonderlijke
concernonderdelen.

De wens het concern als werkgever aan te merken vereist dat het fenomeen
concern ook in juridisch opzicht erkenning vindt, doch het concern wordt nergens
als een juridische eenheid beschouwd. Deze stellingname is vanuit vennoot-

schapsrechtelijkperspectiefbegrijpelijk. Edn van de belangrijkste doelstellingen
van concernvorming is immers de risico- en aansprakelijkheidsspreiding. De
afwijzing van het concern als rechtspersoon sui generis heeft tot gevolg dat het
concern geen drager van rechten en plichten kan zijn. Dit betekent dat men aan
het concern als werkgever in het geheel niet toekomt. 39

Zou het dan wel mogelijk moeten zijn om het concern vanuit sociaal-juridisch
oogpunt als werkgever te beschouwen? In dat geval zou een juridische fictie
kunnen worden gecreeerd die het concern als werkgever-contractspartij zoveel

mogelijk benadert. Een dergelijke fictie is met name van belang waar het de
intra-concernmobiliteit betreft. Dan doet zich de vraag voor of een abstractie
van de sociaal-economische eenheid nog legitiem is.

In dejurisprudentie zijn al een handjevol uitspraken te vinden waarin belang
wordt toegekend aan concernlidmaatschap van de werknemer. Deze hadden
voornamelijk betrekking op de uitbreiding van het ancienniteitsbeginsel tot de

diensttijd die de werknemer elders in het concern had doorgebracht, en de

39 Zie hoofdstuk 8, par. 7.2.
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herplaatsing elders binnen het concern van de werknemer wiens dienstverband
met 66n der concernonderdelen is beeindigd.

Het concern als werkgever vereist een sluitend concernbegrip. Het gaat immers
om de vraag welke concernonderdelen tot het begrip 'concernwerkgever'
gerekend kunnen worden. Tot dusverre is het niet mogelijk gebleken om te komen
tot een sluitend concembegrip.40 Ofschoon het wel mogelijk is om te komen
tot de aanduiding van configuraties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake
is van een concern, kan er pas daadwerkelijk sprake zijn van een economische
eenheid wanneer er sprake is van door de moeder uitgeoefende centrale leiding.
Dit laatste nu, is onderworpen aan een feitelijke toetsing.

Nog afgezien van de problemen die gepaard gaan met de definiering van
het concernwerkgerschap, zijn er ook andere redenen die naar mijn mening
zouden moeten leiden tot een afwijzing van het concern als werkgever. Het
concernwerkgeverschap leidt tot vereenzelviging van alle, onder het concernbe-
grip vallende concemonderdelen. Daarmee wordt een hoofdelijke aansprakelijk-
heid geiintroduceerd voor alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit
elkaars dienstbetrekkingen. Dit betekent dus dat de verschillende concernonder-
delen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zaken en aangelegenheden waar
ze geen invloed op uit hebben kunnen oefenen. Een dergelijke risico-aanprake-
lijkheid lijkt mij ongewenst en strijdig met het binnen het vennootschapsrecht
nagestreefde risico-spreiding.

Ik zou daarom liever willen pleiten voor een vereenzelviging van
concernmaatschappijen in zoverre dat enkel de concernmaatschappijen die bij
het concerndienstverband betrokken zijn geweest voor vereenzelviging in
aanmerking komen. Daaronder valt in ieder geval de moedermaatschappij gelet
op de invloed die zij op haar dochters uitoefent. Voor een beroep op vereenzelvi-
ging door de werknemer met betrekking tot vorderingen die voortvloeien uit
de arbeidsovereenkomst zou ik, gelet op de bijzondere positie die de werknemer
inneemt, andere, soepelere maatstaven willen hanteren dan die gelden voor
handelscrediteuren. Het risico van de gebruikmaking van ingewikkelde en
gecompliceerdeconstructies en configuraties dient mijns inziens bij de gebruiker
(lees: de concemonderdelen) komen te liggen.

40 Zie hoofdstuk 8, par. 7.2.1.
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5            Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat er momenteel geen regelgeving bestaat die zich

specifiek recht op de internationale intra-concernmobiliteit. De positie van de
internationaal mobiele werknemer binnen concernverband wordt afgedekt door
een lappendeken van verschillende wet- en regelgevingen, deels van nationale
en deels van internationale origine.

Ofschoon het concern inmiddels een maatschappelijk geaccepteerd
verschijnsel is en langzaam doordringt in het vennootschapsrecht en het
collectieve arbeidsrecht, zien wij ons op het vlak van het individuele arbeidsrecht

nog steeds geconfronteerd met een systeem dat gebaseerd is op enkelvoudige
ondernemingen. Dit betekent dat ons arbeidsrechtelijke systeem voor wat het
individuele arbeidsrecht betreft nog steeds voorbij gaat aan het werken binnen

vennootschapsgroepen. Wanneer er sprake is van een ondememingsoverschrij-
dende tewerkstelling dan dient de arbeidsovereenkomst daaraan aangepast te
worden. Dit leidt bij gebrek aan daarop toegesneden arbeidsrechtelijke

regelgeving, tot gebruikmaking van verbintenisrechtelijke bepalingen. Deze
bepalingen ontberen de aan het arbeidsrecht inherente werknemersbescherming.

Geconcludeerd kan worden dat op het individueel arbeidsrechtelijke terrein een
concernarbeidsrecht ontwikkeld dient te worden dat voorziet in bescherming
van de werknemer binnen concernverband wanneer de positie van deze
werknemer direct wordt bernvloed door het concernlidmaatschap.41 Daarbij dient
het vennootschapsrecht waar mogelijk en voorzover mogelijk te worden
gerespecteerd. Ofschoon de rechtspositie van de internationaal mobiele
werknemer tevens wordt beinvloed door het internationale Conflictenrecht, lijkt
de regulering van de internationale intra-concernmobiliteit op een internationaal
niveau mij overbodig. Het confictenrecht beschikt over voldoende verwijzingsre-
gels om de arbeidsverhouding aan een bepaald rechtssysteem  of een bevoegd
gerecht toe te bedelen. Wanneer er een goede en adequate regulering van de
intra-concernmobiliteit op nationaal niveau zou bestaan, dan is er voor een
regeling op internationaal niveau geen speciale taak meer weggelegd.

41     Anders: C. Windbichler, 1989, p. 581
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Internationale intra-concernmobiliteit

In dit boek worden enkele aspecten met betrekking tot de rechtspositie van de
internationaal mobiele werknemer binnen concernverband verder uitgewerkt.
Internationale concernmobiliteit is naast ondernemingsoverschrijdend ook
grensoverschrijdend. In het eerste deel van het boek wordt een beschrijving
gegeven van het internationale privaatrecht voorzover relevant voor de positie
van de internationaal mobiele werknemer. De bespreking van het internationaal

privaatrecht gaat vooraf aan de bespreking van de mobiliteitsconstructies
aangezien de arbeidsovereenkomst de basis is voor de verschillende mobiliteits-
constructies. Dit betekent dat vooral het op de arbeidsovereenkomst toe te passen
(arbeids)recht, het kader vormt waarbinnen de intra-concernmobiliteit gestalte
krijgt.

De rechtsbevoegdheid van de rechters binnen de EG wordt hoofdzakelijk bepaald
door de bevoegdheidsregels zoals die zijn neergelegd in het EEX-verdrag. Dit
verdrag kent in art. 5 sub  1 een bijzondere rechtsmachtsregel voor de arbeidsover-
eenkomst waarin wordt aangeknoopt bij de plaats waar de werknemer zijn arbeid

gewoonlijk verricht. Het toepasselijke rechtssysteem dient aan de hand van de
in het EVO-verdrag opgenomen verwijzingsregels te worden bepaald. Ook dit
verdrag kent een bijzondere (getrapte) verwijzingsregel met betrekking tot de
arbeidsovereenkomst. Beide regels -art. 5 sub 1 EEX en art. 6 EVO- zijn
ingegeven door de wens de werknemer te beschermen.

In het EVO-verdrag ligt het primaat ligt bij de partij-autonomie. Rechtskeu-
ze is echter alleen toegestaan wanneer zij leidt tot een voor de werknemer
gelijkwaardig of gunstiger rechtssysteem. Maken partijen geen gebruik van hun
partij-autonomie dan is primair het recht van het land waar de werknemer
gewoonlijk zijn arbeid verricht van toepassing, zelfs wanneer hij tijdelijk in een
ander land te werk wordt gesteld. In de beide verdragen wordt derhalve
aangeknoopt bij de plaats waar de werknemer zijn arbeid gewoonlijk verricht.
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Het EVO-verdrag vormt een aanvulling op het EEX verdrag. Door de verwij-
zingsregels in het EVO-verdrag te laten aansluiten bij het EEX wordt getracht
aan het streven naar"Gleichlauf' gestalte te geven. Voor wat de arbeidsovereen-
komst betreft, heeft men getracht deze "Gleichlauf' tot stand te brengen door
de redactie van de bepaling met betrekking tot de internationale rechtsmacht
bij de arbeidsovereenkomst zoveel mogelijk overeen te laten stemmen met de
bepaling betreffende het toepasselijke recht. Niettemin moet worden geconsta-
teerd dat de enkele hantering van dezelfde terminologieen in de beide verdragen,
onvoldoende is gebleken om de nagestreefde "Gleichlauf' te bewerkstelligen.

In het tweede deel worden een drie-tal mobiliteitsconstructies besproken die
worden gehanteerd teneinde de mobiliteit binnen concernverband in juridische
zin gestalte te geven. De besproken constructies zijn universeel. We treffen ze
niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen aan. Aan de orde komen
achtereenvolgens de detacheringsconstructie, de opschortingsconstructie en de
beeindigingsconstructie. Bij de eerste twee constructies wordt de band met de
formele werkgever ook tijdens de uitzending voortgezet. Het overeenkomen
van een terugkeergarantie na de beendiging van de buitenlandse tewerkstelling
is in deze gevallen overbodig aangezien de terugkeer automatisch uit de
gehanteerde constructies voortvloeit. Dit is anders wanneer sprake is van een
beeindigingsconstructie waarbij de werknemer op een lokaal contract wordt
geplaatst. In dat geval is voor de terugkeer van de werknemer naar zijn
voormalige werkgever een expliciete overeenkomst vereist.

Tot slot wordt aandacht geschonken aan het concernwerkgeverschap. De
toepassing van de in het tweede deel besproken mobiliteitsconstructies zou
overbodig zijn wanneer we het concern als werkgever zouden kunnen
bestempelen. Een dergelijke concernwerkgeverschap zou ook meer recht doen
aan de realiteit waarbij werknemers met een concerndienstverband in het belang
van het concern als geheel, achtereenvolgens bij de verschillende concernonder-
delen worden ingezet.

Het concern wordtin beginsel gevormd door een conglomeraat vanjuridisch
zelfstandige vennootschappen. Wanneer de werknemer een ander concernonder-
deel aansprakelijk wil stellen indien hij wordt benadeeld als gevolg van het
concernlidmaatschap van zijn werkgever, dan dient hij zich vooralsnog te baseren
op een doorbraak van de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad,
of op basis van vereenzelviging.

De problemen rond intra-concernmobiliteit en het werken binnen
vennootschapsgroepen zouden kunnen worden vermeden wanneer men het gehele
concern als werkgever zou aanmerken. Gebleken is dat het concern nergens
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als een juridische eenheid wordt beschouwd. De afwijzing van het concern als
een rechtspersoon 'sui generis' heeft tot gevolg dat het concern geen drager van
rechten en plichten kan zijn zodat men aan het concern als werkgever in het
geheel niet toekomt. Ook de introductie van een juridische fictie die het concern
als werkgever-contractspartij zoveel mogelijk benadert stuit op problemen
aangezien voor de definitie van het concernwerkgeverschap een sluitend

concernbegrip vereist is. Dit laatste is echter onderworpen aan een feitelijke
toetsing.

Het zou wellicht beter zijn om de maatstaven die worden gehanteerd voor
de vereenzelviging van concernmaatschappijen op te rekken en te versoepelen
voorover het vorderingen uit arbeidsovereenkomst betreft van werknemers met
een concerndienstverband.
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International intra-concern mobility

In this book, some aspects of the legal status of the internationally mobile
employee will be elaborated on within the context of the concern. Besides going
beyond firms, international intra-concern mobility also crosses borders. In the
first part of this book, a description is given of international private law inasfar
as it is relevant to the position of the internationally mobile employee. The
description of international private law precedes that of the mobility constructions
since the labour agreement is the basis for the various mobility constructions.
This means that it is especially (labour) law as applying to labour agreements
that forms the framework within which intra-mobility takes shape.

The powers of the judges in the EC are mainly determined by the authority rules
laid down in the Brussels Convention: Art. 5, §1, of this convention has a special
judicial rule for labour agreements whose starting-point is the place where the
employee usually does his work. The legal system to be applied has to be
determined on the basis of the rules of reference included in the Rome
Convention: This convention, too, has a special (multi-stage) rule of reference

with respect to the labour agreement. Both rules, i.e., Art. 5, §1 EEX and Art.
6 EVO, were prompted by the wish to protect the employee.

In the Rome Convention, party autonomy has primacy. Choosing a legal
system is only allowed when it leads to a legal system that is equivalent or more
favourable for the employee. If parties do not make use of their party autonomy,
then the legal system of the country where the employee usually does his or her
work is primarily applicable, even when he or she is temporarily employed in
another country. In both conventions, therefore, the starting-point is the place
where the employee usually does his or her work. The Rome Convention is
complementary to the Brussels Convention. By ensuring that the rules of

1            Convention on Jurisdiction and En forcement of Judgements in civil and commercial matters
of 27 september 1968.

2         Convention on the Law applicable to Contractual Obligations of 19 june 1980.
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reference in the Rome Convention are in line with the Brussels Convention,
an attempt is made to give shape to the pursuit of Gleichlauf('meshing'). As
far as labour agreements are concerned, an attempt was made to create this

Gleichlauf by making sure that the formulation of the regulation about
international jurisdiction with respect to labour agreements corresponded as
much as possible to the regulation with respect to the applicable law. Neverthe-

less, it appears that the mere use of similar terminologies in the two conventions
has proved insufficient to guarantee the desired Gleichlauf.

In the second part, three mobility constructions are discussed that are used to

give judicial shape to mobility within the context of a concern. The constructions
discussed are universal. We observe them not only in the Netherlands, but in
other countries as well. Several types are successively discussed: the secondment

construction, the deferment construction, and the termination construction. In
the first two constructions, the connection with the formal employer is continued
during the dispatch. In these cases, agreeing on a return guarantee after
termination of employment abroad is superfluous since the return results
automatically from the constructions used. This is different when there is a
termination construction which places the employee under a local contract. In
such a case, an explicit agreement is required for the employee's return to his
former employer.

Finally, attention is paid to the status of an employer in a concern. The

application of the mobility constructions discussed in the second part would

be superfluous if we could regard the concern as the employer. If a concern had
such an employer's status, this would also do more justice to the factual situation
in which employees with a work agreement with the concern, in the interest of
the concern as a whole, are consecutively deployed in the various parts of the
concern.

In principle, the concern is formed by a conglomerate of judicially
independent firms. When an employee wants to hold another part of the concern

responsible i f his rights have been in fringed upon  as a result of his employer' s
membership of the concern, he has to base him- or herself as yet on a break-
through of liability on the grounds of an unlawful act, or on the grounds of
identification. The problems around intra-concern mobility and working in firms
could be avoided if the whole concern were regarded as the employer. It turns

out, however, that the concern is nowhere looked upon as a judicial entity. The
result of the rejection of a concern as a legal entity 'sui generis'  is that it cannot
be a bearer of rights and duties, so that even the possibility of a concern-as-

employer vanishes into thin air. Even the introduction of a judicial fiction which

382



SUMMARY

comes as close as possible to a concern as a employer/contract party runs into
problems since an unambiguous definition of a concern is required for the
definition of the employer's status for a concern. The former definition, however,
is subject to factual examination.

Therefore it would probably be better to stretch and relax the standards
applied in the identification of the constituent firms of concerns in the case of
claims that result from the labour agreement with employees employed by a
concern.
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arbeidscommissaris 3 1 1 balance-sheet methode  16

arbeidsgarantie 265 beaindigingsconstructie 21,163,
arbeidsongeschiktheid 219 249,368

arbeidsovereenkomst 282 -bevoegde rechter 250,357
-actieve 228,233,236,246 -toepasselijk rechtssysteem, 250,

-beeindiging 15 260

-begrip 57 -rechtsmacht 260

-bepaalde tijd 242 begunstigingsbeginsel 85, 114,
-handhaving 252 138,140,167,365

-identiteit 207 -geobjectiveerd 145
-kwalificatie 12 beheersovereenkomst 346
-lokaal 229,233 betalingsonwil 329
-onderwerp 178 beschermingsbeginse185,114,138
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bestuurder 29,33,39,109, 120, -definitie 285
330,337 -dwerg- 296

bevoegdheid -erkenning 296
-tijdstip 34 -gecentraliseerd 9,287
-grondslag 34 -gedecentraliseerd 9
bevoegdheidsproblematiek 54 concernarbeidsrecht 375
bevoegdheidsrecht concernbegrip 346,348,350
-internationaal 27 concernbelang 197,283,290,292,
-nationaal 27 339

bevoegdheidsregels concernbeleid 310
-internationaal 19 concernconcept 321
-nationaal 19, 27 concernverband
bewijs 329,330 -positie werknemer 309
bewijslast 328,331,355 concerndienstverband  187, 221,
bouwsector 165 250,283,355

budget-systeem 17 concernlidmaatschap 3,180,268,
buitenlandverblijf 345,370
-kortdurend 10 concernonderdelen
-middellang 10,13 - samenhang 9
-langdurig 10, 15 concernsamenstelling 250

concernstrategie 292
cao 147, 314 concernverband 344
-algemeen verbindend verklaard concernvorming 281
152 -motieven 293
-extra territoriale werking 154 -cijfers 294
-ondernemings- 263,288,313 concernwerkgeverschap, zie con-
-samenloop 152 cern, als werkgever
-werkingssfeer 149 concurrentiebeding 108, 207, 229,
cao-bepaling 258,259
-grensoverschrijdende werking 145 conflictenrecht  81
-incorporatie 148 -Europees 99
-normatief  146 conflictregels 83
causaal verband 331 -eenzijdig 83
centrale Ieiding 281, 283, 286, -materieel 83
287,347 contractsoverneming 252, 255,
centrale ondernemingsraad 309 368
concern 281,282,286,290,352, -gevolgen 258
370 cumulatie 239
-als werkgever 283,338,340,345,
355,373
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ddpe age 109,218,232 EEX19, 26, 99

derdenbeding 183,197,199,217, -arbeidsplaats 67,70
366 -doel 45

-eigenlijk 201 -formeel toepassingsgebied 49,73

-oneigenlijk 201 -karakteristieke verbintenis 59,63

derde-werkgever 191,218,232 -materieel toepassingsgebied 54

derogatie 36 -toetredingsverdragen 54

detachering 10,21,191, 366 -vestigingsplaats 66

detacheringsconstructie 192,202 -woonplaats 66

-toepasselijk recht 213,361 effective control 347

-rechtsmacht 215 EG Hof 48, 157, 358, 360

vervallen 225 enkelvoudige onderneming, zie

detacheringsovereenkomst 208 vennootschap, enketvoudig

Detacheringsrichtlijn   142, 150, enqueterecht 309

154,158,306,358,363 Europese ondernemingsraad 302,

-formele werkingssfeer 162 350,371

-intra-concernmobiliteit 169 EVEX 26,46

-jurisdictie 167 -formeel toepassingsgebied 49,73

-materiele werkingssfeer 164 -materieel toepassingsgebied 54

-voorloper 95 EVO 81, 97
-werknemer 169 -universeel toepassingsgebied  103

detacheringstermijn 192 -voorgeschiedenis 95

dienstjaren 173, 344, 356 expatriate 3,250,308
dienstreis 10,21 expatriation 10

diensttijd, zie dienstjaren
dienstverband fictie 332,345,373

-voortzetting 14 filiaal  31

directeur 29,33,52,314 fiscaal recht 4

directierecht 178,210,231,250 forum actoris 33,41,50,66
-zie ook onder werkgever, gezag forumkeuze 35,43,73,75,359
-als basis voor uitzending 186 -arbeidsovereenkomst 38,40,76

distributie 29,40,44 -indirect 72

dochtermaatschappij 3 -negatief 38

-belang 290,292 -stilzwijgend 75
duurrelatie 21 -uitdrukkelijk 74

dwingende bepaling 133, 138, 161, -voorwaarden 78

166,168,362 -wilsovereenstemming 37,74

forumkeuzeclausule 37,126,277

economische eenheid 285 forum rei 50
eenheid 281 forum-shopping 25,36,73,156
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free-lance overeenkomst 120 instructiebevoegdheid 288,289,
fusie 295 323

functieroulatie 344 instructieverbod 288
functiewijziging 262 internationaal arbeidsrecht 81

internationaal privaatrecht 81
gedragscode 297 -basisprincipes
geheimhoudingsbeding 229 internationale arbeidsverhouding
gezagsbevoegdheid 196, 209, 316 1,101
-overdracht 216 internationaliteitsvereiste        100,
gleichlauf 57, 59, 62, 99, 125, 215, 105, 260
358 interne arbeidsmarkt 294

goed werkgeverschap 271 interpretatie 48,55,156
going-rate methode 17 intra-concerndetachering  163
groep 262,285,349 Intra-concernmobiliteiB, 20,169,
-zie ook concern 177,191,281,294,341,375
groepslidmaatschap, zie concern- -basis  191

lidmaatschap -erkenning 308
groepsondernemingsraad 309
gunstigheidsprincipe, zie begunsti- jaarrekening 309
gingsprincipe jurisdictieclausule, zieforumkeuze-

clausule

handelsreiziger  120
herplaatsing 228,247,268,271, kantoor  31
345 kapitaalcommissaris  311

Hof, zie EG Hof kort geding 39
home-net methode  16

hoofdverplichtingen 228 lawshopping 73
lex causae 122,358

identiteitsverschil 337 lex fori  121,143,359
identiteit werkgever  184, 205 local-peer methode  16
incorporatieleer 32 lokaal

informatie- en overlegorgaan 302 -arbeidsmarkt 4
informatie- en consultatieproce- -personeel 4
dure 303 loopbaan 2
informatieplicht  179,181,306
inspanningsverbintenis 265 machtsblok 297
instructie 3,292 machtspositie 335
-redenen 4,5 materiale rechtsregel 81
-reikwijdte 289 medezeggenschap 300,309
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minderheidsaandeelhouder 300, ontbindende voorwaarde 202,
309 244,248,271

mobiliteit 177 ontbinding 39,273
-bedrij fsbelang 182 ontslag 3,320
-bezwaren 183 -op staande voet 272
-randvoorwaarden 188 ontslagtoets 204
-verplichting 182 ontslagvergunning 314
mobiliteitsclausule 179,198,254, openbare orde 84, 92,145
256,366,368 -exceptie 92

-constitutief 184 oproepcontract  120,235
-declaratoir 184 opschortende voorwaarde 235
-geconditioneerd 188 opschorting 227
-instemming 180,185 opschortingsconstructie 21, 163,
-interpretatie 181 227,313,361,367

-ongeconditioneerd  188 -einde 241
mobiliteitsconstructie -ancienniteit 238
-interpretatie 175 -onzuiver 240
-terugkeer  176 -rechtsmacht 236
-uniformering 107 -terugkeer 241
mobiliteitstypen  173 -toepasselijk recht 232,236
moeder, zie moedermaatschappij -zuiver 240
moedermaatschappij 267, 286, opzegtermijn 3
304,351 organisatorische verbondenheid

-invloed 283 281

-instructie 315 overgang van de onderneming
-identificatie 352 258,305

multinational 2 overlegverplichting 292
multinationale onderneming 297

pakketvergelijking 143
Nederlandconstructie 310,312 parallelverdrag, zie EVEX

negende richtlijn 300 partijautonomie 84, 90, 104, 126

nevenverplichtingen 229 passende arbeid 224
nevenwerkzaamheden 229 pensioenopbouw 229
novatie 205,253,367 power of control 347

proeftijd 262
objectief recht  106,  109 proeftijdbeding  108,207,222
onderneming 349 proper law 84
ondernemingsrisico 293 prorogatie 36
onrechtmatige daad 324,330,336,
355
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raamovereenkomst 15,187,243, renvoi 84
260,264,271,275 resultaatsverbintenis 265
-inhoud 275 risicoaansprakelijkheid 325,331
rechter

-bevoegd 19 salary-split 8
rechtsbevoegdheid 32 samenloop  231,239
rechtsgebieden 3 schaalvoordelen 293
rechtskeuze 88,90,102,106,237, schadevergoeding 3,270
361 schaduwsalaris 229,248,270
-cao 151 schijnovereenkomst 230
-conflictenrechtelijk 136 schuldeiser 319
-impliciet 89,107 schuldoverneming 252,253,368
-indirect  130 scope rule 91
-moment 110 social dumping  159
-partieel 108 sociale zekerheid 56
-praktijk 115 sociale zekerheidsrecht 4,14
-procedure 84 -termijnen  12
-wilsovereenstemming 111 Societas Europae 300
-wijziging 110,  127 standaardovereenkomst  107
rechtskeuzeclausule standplaats 72,93,119,214
-cao 112

structuurregeling 309, 311
rechtsmacht 25,27,357
-arbeidsovereenkomst 41,57,61 terbeschikkingstelling    10,    192,
-beperking 65

197,211
-toekomstig 40 -op basis van het directierecht 200
-detacheringsconstructie 215 territoriaal aanknopingspunt 35
-opschortingsconstructie 238 territorialiteitsbeginsel 95
-beaindigingsconstructie 260 terugkeer 178,231,323,369
rechtsmachtconflict  25,50 -voortijdig 6,243
rechtsmachtregeling 40 -bij detacheringsconstructie 224
rechtspositie 4 -bij opschortingsconstructie 241
rechtssysteem 79,143 -bij 'onzuivere' opschortingscon-
-toepasselijk 19,159,314,338 structie 248
-detacheringsconstructie 213 -bij beeindigingsconstructie 263
-opschortingsconstructie 237 terugkeergarantie 187,251,260,
-beeindigingsconstructie 260

263,264,270
rechtsstelsel, zie rechtssysteem -inhoud 266
rechtsvermoeden 306 -reikwijdte 266relatieve competentie 29,30,35, -uitbreiding 268
72

-schadevergoeding 273
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terugroepen 246 vijfde richtlijn 301
terugroeprecht 243 voorovereenkomst  184, 265
tewerkstelling voorrangsregel 84,91,136
-duur 179 Vredeling-richtlijn 301
-plaats 9 vrij verkeer

-recht op 241 -diensten  159
third-country national 249 -werknemers  160
toerekenbare schijn  318
transfer 10 weerlegbaar vermoeden 318,348

werkgelegenheidsgarantie 333
uitzendarbeid 120 werkgever 313, 316
uitzendbeleid 7 -derde- 203,255
uitzendcondities 16 -formeel 11,218
uitzendende organisatie 7 -gezag 209,231,316,371
uitzending 6,10 -hoofd- 191

- regulering 7 -identificatie 338
- duur 7,10 -identiteit 256,305,307, 314,315
uitzendovereenkomst 208,241 -materieel 328,334,337
-aanvullend 18 -meerdere 203, 313

-opvolgend 222,260,262
vennootschap -pluraliteit 204,236,313,371

-enkelvoudig 290,308 werkgeverswijziging, zie werkge-

vereenzelviging 321, 325, 332, verswisseling
333,336,354,355,374 werkgeverswisseling 12,186,252,

vergunning 263,282

-werk 5 werklandbeginsel 194
-verblijf 5 werknemersmobiliteit
verlicht regime 312 -ondernemingsoverschrijdend 283

verordening 123 -grensoverschrijdend 2
verrekeningsbeding 239 -internationaal 4

verwijzingsregel 83,93, 361 werknemersverkeer

-algemeen  116, 146 -  vrij  2
-cao 117 werkzaamheden

-concern 93 -plaats 11

-getrapt 118 wetenschap van benadeling 325

-primair 132 wilsgebrek 207, 251
-subsidiair 132 woonplaats 30,31,50,219
verwijzingssystematiek 19 woonplaatsbegrip 31,50
vestiging  129
-aard 9
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zeggenschap 328,331
zetel 31,50
zorgplicht 330
zustermaatschappij 315,334,336,
355
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