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Verschillen in toepasselijk arbeidsrecht bij tijdelijke en structurele 

intracommunautaire arbeidsmigratie.  

 

M.S. Houwerzijl1 

 

 

1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

 

De arresten Viking, Laval, Rüffert en Commissie/Luxemburg hebben binnen en buiten 

de juridische wereld sterk de aandacht getrokken.2 De gemeenschappelijke noemer 

van dit kwartet ligt in de beperkingen die het internemarktrecht oplegt aan de lidstaten 

van ontvangst om de territoriale toepassing van hun arbeidsrecht (onder meer via het 

recht op collectieve actie) te waarborgen op werknemers die (tijdelijk) op hun 

grondgebied tewerkgesteld zijn. Wie zich voor het eerst in deze materie verdiept, kan 

niet anders dan verrast zijn: het vrij verkeer van werknemers binnen de EU, 

neergelegd in de artikelen 39-42 van het EG-Verdrag, houdt toch de afschaffing in 

van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers van de 

lidstaten wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige 

arbeidsvoorwaarden? Daarmee heeft de grensoverschrijdende werknemer toch de 

garantie dat hij aanspraak kan maken op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de nationale 

werknemers in het land waar hij gaat werken?3  

 

Zo simpel ligt het echter niet (meer).4 Ondernemingen die gebruik maken van 

communautaire verkeersvrijheden zoals van vestiging (artikel 43) en van 

dienstverrichting (artikel 49 EG), in bovengenoemde arresten aan de orde, mogen niet 

ongerechtvaardigd belemmerd worden bij het uitoefenen van hun rechten. In drie van 

de vier genoemde arresten, Laval, Rüffert en Commissie/Luxemburg, draaide het om 

de toepassing van arbeidsvoorwaarden uit de lidstaat van ontvangst op gedetacheerde 

werknemers. In 1990, in het arrest Rush Portuguesa, heeft het Hof voor het eerst 

bepaald dat detachering van werknemers niet onder het vrij verkeer van werknemers 

                                                 
1 Mr. dr. M.S. Houwerzijl, universitair hoofddocente sociaal recht, Radboud Universiteit Nijmegen. 
2 HvJ EG, arrest van 11 december 2007, zaak C-438/05, Viking, Jur. 2007, p. I-10779; HvJ EG, arrest 

van 18 december 2007, zaak C-341/05, Laval, Jur. 2007, p. I-11767; HvJ EG, arrest van 3 april 2008, 

zaak C-346/06, Rüffert, Jur. 2008, n.n.g.; HvJ EG, arrest van 19 juni 2008, zaak C-319/06, Commissie / 

Luxemburg, Jur. 2008, n.n.g.  Zie hierover Hoek, van en Houwerzijl, 2008a en 2008b en de daarin 

opgenomen literatuurverwijzingen. Zie voorts S. Prechal en S.A. de Vries, 2008, met nadere 

literatuurverwijzingen in noot 9. 
3 Door het Hof bevestigd in zijn arrest in de zaak 167/73 (Franse zeelieden) warin een verband werd 

gelegd tussen art. 48 (nu art. 39 EG) en art. 117 (nu art. 137 EG) waarin het EG-Verdrag spreekt over 

het streven naar een opwaartse harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Volgens het Hof is deze 

bepaling niet alleen bedoeld ter bescherming van (al dan niet tijdelijk) migrerende werknemers maar 

ook om de ingezeten werknemers in het land van bestemming te beschermen tegen eventuele negatieve 

gevolgen van arbeidsmigratie voor hun werkgelegenheid. Het gelijke behandelingsprincipe verbiedt 

namelijk het aanbieden of aanvaarden van minder gunstige arbeidsvoorwaarden door werknemers uit 

andere lidstaten dan in het nationale recht gelden. 
4 Oospronkelijk werd dit wel degelijk beoogd. Vo. 1408/71 (ook een pure coördinatie-regeling) en Vo. 

1612/68 laten (nog altijd) zien dat gedetacheerde werknemers oorspronkelijk (alleen) onder het vrij 

verkeer van werknemers ressorteerden. Zie Houwerzijl, 2005a, p. 35.  
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gerangschikt moet worden.5 Het vrij verkeer van werknemers geldt namelijk voor 

werknemers (EU-burgers) die zich op de arbeidsmarkt van een andere lidstaat 

begeven om daar bij een werkgever te gaan werken. Gedetacheerde werknemers 

daarentegen, betreden niet de arbeidsmarkt van de ontvangende lidstaat. Zij voeren 

daar slechts tijdelijk werkzaamheden uit die voortvloeien uit een door hun werkgever 

aangenomen opdracht en keren daarna weer terug naar de lidstaat waar zij gewoonlijk 

werken. Detachering van werknemers (dit kunnen zowel EU-burgers als legaal in een 

lidstaat gevestigde derdelandsonderdanen zijn) in het  kader van een dergelijke 

tijdelijke grensoverschrijdende dienstverrichting ressorteert derhalve onder het vrij 

verkeer van diensten. Op grond van de detacheringsrichtlijn6 is in dat geval slechts 

een ‘harde kern’ van het dwingende arbeidsrecht van het land van ontvangst van 

toepassing. Sinds de genoemde arresten Laval, Rüffert en Commissie/Luxemburg zijn 

gewezen, staat onmiskenbaar vast dat lidstaten maar weinig ruimte hebben hier extra 

bescherming aan toe te voegen, laat staan een volledig gelijke behandeling met de 

eigen werknemers, zoals bij werknemersmobiliteit op grond van artikel 39 EG. 

 

De uitbreiding van de Europese Unie in 2004 en 2007 heeft een stimulans gegeven 

aan de intracommunautaire arbeidsmigratie.7  Het gaat daarbij vooral om tijdelijke 

vormen van arbeidsmobiliteit. Veel, vooral Poolse, werknemers uit de nieuwe 

lidstaten werken voor Nederlandse ondernemingen via in Nederland of in het 

buitenland gevestigde uitzendbureaus in sectoren als de bouw, de vleessector, de 

agrarische sector, de horeca en het transport.8 Deze werknemers zijn niet altijd goed 

op de hoogte van hun rechtspositie en van de manier waarop zij tewerkgesteld zijn. 

Vanwege deze problematiek is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SZW) in de herfst van 2008 overgegaan tot het lanceren van een specifieke website 

met informatie voor werknemers over het Nederlandse sociaal recht in de Poolse taal.9 

Wat deze groep werknemers wellicht ook zal helpen bij de bewustwording van en het 

opkomen voor hun rechten, is de economische neergang ten gevolge van de 

kredietcrisis. Mocht de werkgelegenheid in de gehele EU (onverhoopt) drastisch gaan 

dalen, dan zal ook de grensoverschrijdende arbeidsmigratie teruglopen.10 In dat geval 

is het een kwestie van wachten tot de eerste gedetacheerde maar nu werkloze 

werknemer (tevens EU-burger) opstaat die in de lidstaat van ontvangst wil blijven en 

daar, met een beroep op zijn werknemerschap11 en zijn recht op gelijke behandeling 

                                                 
5 HvJ EG, zaak C-113/89, Rush Portuguesa, Jur. 1990, p. I-1417. Voor dat dit arrest gewezen werd, 

ging men daar wel van uit. Zie Houwerzijl, 2005a, hoofdstuk 2. 
6 Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, PbEG 1997 L 18/1. 
7 In 2002 was nog vastgesteld (Social Situation Report 2002) dat EU-burgers minder gebruik maakten 

van hun vrijheden dan in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Zie ‘Europeans move less than 

in the 50’s and 60’s’, Euobserver.com, 30.05.2002. 
8 Zie voor uitgebreide feitelijke informatie bijvoorbeeld de rapporten van Regioplan 2005, 2007 en 

2008. Voor een sociologisch/organisatiewetenschappelijke beschrijving van de recente ontwikkeling 

van Poolse arbeidsmigratie naar Nederland en de rol van arbeidsbemiddelingsbureaus hierin, zie voorts 

Pijpers, 2007, vooral p. 136 e.v., 159 e.v.  
9 Website ‘polski.szw.nl’. Zie Persbericht SZW, Minister Donner komt met website en 

informatiebrochure voor Poolse werknemers, 30 september 2008 Nr. 08/103.  
10 In het Verenigd Koninkrijk is de uittocht al gaande, zie De Volkskrant, 29 oktober 2008: 'Britse' 

Polen pakken hun koffers; Recessie en devaluatie van het pond maken wonen en werken in Groot-

Brittannië een stuk minder aantrekkelijk.  
11 Niet voor niets wees A-G Van Gerven in zijn Conclusie in de zaak Rush Portuguesa er op dat het 

Hof (tot dan toe) steeds benadrukt heeft dat het communautaire begrip ‘werknemer’ een ruime inhoud 

heeft en verwijst naar iedere onderdaan van een lidstaat, die op het grondgebied van een andere lidstaat 
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op grond van artikel 39, een werkloosheidsuitkering claimt en/of andere sociale en 

fiscale voordelen.12   

 

Wanneer een gedetacheerde werknemer langere tijd in het ontvangstland werkzaam is 

geweest, dan kan namelijk de vraag opdoemen of dit (nog) een tijdelijke of (al) een 

gewoonlijke tewerkstelling was. Wordt vastgesteld dat (vanaf een bepaald moment) 

feitelijk sprake is geweest van een gewoonlijke tewerkstelling dan kan bedoelde 

werknemer inderdaad aanspraak maken op socialezekerheidsuitkeringen in het land 

van ontvangst alsmede op alle sociale en fiscale voordelen die ook gelden voor de 

ingezeten werknemers. Ook doen zich dan met terugwerkende kracht gevolgen voor 

wat betreft het toepasselijke arbeidsrecht. Bij de vaststelling hiervan speelt niet alleen 

het gekozen kanaal (artikel 39 of artikel 49) van arbeidsmigratie een rol, maar ook het 

internationaal privaatrecht (IPR). Met het oog op een conflict tussen partijen zijn voor 

de rechter in het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 

overeenkomst (EVO),13 verwijzingsregels vastgelegd aan de hand waarvan deze het 

op de internationale (arbeids)overeenkomst toepasselijke recht moet bepalen. Voor de 

arbeidsovereenkomst zijn vooral artikel 3, 6 en 7 EVO van belang. Het EVO is een 

klassiek IPR-Verdrag tussen de lidstaten van de EU, gesloten in Rome in 1980, dat 

geen deel uitmaakt van het communautaire recht. Hier komt echter verandering in. 

Het EVO wordt vervangen door Verordening 593/2008 (Rome I).14 De verordening is 

op 25 juli 2008 in werking getreden en is van toepassing op overeenkomsten die na 17 

december 2009 (de toepassingsdatum) worden gesloten. De inhoudelijke wijzigingen 

ten opzichte van het EVO zijn beperkt. Eén van de ‘verduidelijkingen’ die is 

aangebracht betreft echter de kwestie: wanneer is een uitzending nog tijdelijk en 

wanneer is er sprake van een nieuw werkland? 

 

1.2 Probleemstelling en wijze van behandeling 

 

In deze bijdrage staan de verschillen in toepasselijk arbeidsrecht bij tijdelijke en 

structurele arbeidsmigratie en/of -mobiliteit centraal. Dit mondt uit in de vraag naar 

de afbakening tussen tijdelijke en structurele tewerkstelling in een lidstaat, welke 

zowel vanuit technisch-juridisch als vanuit normatief perspectief wordt besproken. 

Want hoe gerechtvaardigd is het verschil in toepasselijk arbeidsrecht op de 

verschillende groepen mobiele werknemers eigenlijk? In paragraaf 2 wordt ter 

introductie ingegaan op de wijze waarop het toepasselijke arbeidsrecht moet worden 

bepaald. In paragraaf 3 kijken we vervolgens naar de te onderscheiden vormen van 

tijdelijke en structurele arbeidsmigratie dan wel –mobiliteit, en het hierop 

toepasselijke recht. Daarbij stuiten we op de interpretatie van wat nu een tijdelijke en 

wat een gewoonlijke tewerkstelling is. Op de vaststelling en de (on?)rechtvaardigheid 

                                                                                                                                            
reële en daadwerkelijke arbeid in loondienst verricht. Of deze arbeid in dienst van een onderneming die 

werkzaam is in een andere lidstaat wordt verricht of in dienst van een onderneming die gevestigd is in 

het werkland, speelt daarbij geen rol. 
12 Namelijk met een beroep op secundair EG-recht, te weten Vo. 1408/71 (te vervangen door Vo. 

883/04) en Vo. 1612/68, beiden (oorspronkelijk) gebaseerd op het vrij verkeer van werknemers. Zie 

voor de in deze verordeningen neergelegde rechten voor (gedetacheerde) werknemers bijvoorbeeld 

Pennings en Houwerzijl, 2007. 
13 Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten, 19 juni 

1980.Pb. EG 1980 L 266.* 
14 Vo (EG) Nr. 593/2008 van het europees parlement en de raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat 

van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), Pb EU 2008 L 177/6. 
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hiervan wordt dieper ingegaan in paragraaf 4. In paragraaf 5 wordt deze bijdrage 

afgesloten met een korte slotbeschouwing. 

 

2. Bepaling van het toepasselijke recht in het algemeen 

 

2.1 Historie 

 

In 1972 lanceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening over het 

toepasselijke arbeidsrecht voor (tijdelijk) migrerende werknemers.15 Zowel qua 

achtergrond als qua inhoud sloot dit voorstel nauw aan bij Verordening 1408/71, ter 

coördinatie van de nationale sociale zekerheidsstelsels, dat, conform het recht op 

gelijke behandeling van binnen- en buitenlandse werknemers qua werkgelegenheid, 

beloning en andere arbeidsvoorwaarden (artikel 39 lid 2 EG), uitgaat van het primaat 

van het werkland.16 Als rechtsbasis was net als bij Verordening 1612/68 gekozen voor 

artikel 49 EEG-Verdrag (thans art. 40 EG) inzake het vrij verkeer van werknemers. 

Het ontwerp was grotendeels voorbereid door arbeidsrechtspecialisten, afkomstig van 

werkgevers- en werknemersorganisaties.17 Het adagium van deze 

arbeidsrechtbeoefenaren was: “Intern dwingend arbeidsrecht is internationaal 

dwingend arbeidsrecht.” Hiermee zou de in het nationale arbeidsrecht geregelde 

ongelijkheidscompensatie voor werknemers zich ook uitstrekken tot internationale 

arbeidsverhoudingen. Maar dit voorgestane arbeidsconflictenrecht stond op 

gespannen voet met het ‘gewone’ internationaal privaatrecht (IPR) waarin het 

toepasselijke recht niet even dwingend is voor internationale gevallen als voor interne 

gevallen.18 Onder meer wegens de kritiek van IPR-deskundigen is de verordening 

uiteindelijk in het ontwerp-stadium blijven steken. 

  

In plaats daarvan werd in 1980 het EVO aangenomen, dat zoals gezegd eind dit jaar 

wordt vervangen door Verordening Rome I (Verordening 593/2008). Het met het 

EVO samenhangende EEX-Verdrag inzake de rechterlijke bevoegdheid is al eerder 

omgezet in een verordening (Verordening 44/2001).19 Gelet op de doelstelling van de 

verordening, de harmonisatie van conflictregels ter bevordering van de 

rechtszekerheid, is het logisch dat gekozen is voor de vorm van een verordening. Een 

richtlijn zou immers in nationaal recht moeten worden omgezet. De omzetting van het 

EVO in Verordening Rome I heeft tot gevolg dat het Hof rechtstreeks bevoegd wordt 

(ex art. 68 jo. 234 EG-Verdrag).  

 

2.2. Arbeidsconflictenrechtelijke bepalingen in het EVO 

 

Het EVO bevat verschillende bepalingen die relevant zijn voor de 

arbeidsovereenkomst. Het toepassingsbereik van het EVO is beperkt tot 

overeenkomsten met internationale elementen. Dit is het geval als (één van de) 

partijen de buitenlandse nationaliteit hebben, in het buitenland wonen of daar 

                                                 
15 Pb. EG 15 (1972) no. C 49, p. 26.  
16 Zie over afstemming tussen de geldende sociaalzekerheidsrechtelijke en arbeidsrechtelijke 

coördinatieregels Houwerzijl en Pennings, 2007, p. 481-553. 
17 Het voorstel was opgesteld aan de hand van een advies uit 1979 van de Duitse professor arbeidsrecht 

G. Schnorr. Zie Dumortier, 1981, p. 179.  
18 Zie nader Polak, 1988, p. 97. Zie ook Hoek, van, 2000, p. 131. 
19 Verordening Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 

bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken , 

Pb EU 2006, L 381/20. 
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gevestigd zijn, als zij de overeenkomst in het buitenland gesloten hebben, of als één of 

meer prestaties in het buitenland moeten worden verricht.20 Artikel 3 EVO bepaalt dat 

partijen bij een internationale overeenkomst in beginsel zelf het recht mogen 

aanwijzen dat op hun overeenkomst van toepassing is. Voor arbeidsovereenkomsten 

geldt echter op grond van artikel 6 lid 1 EVO dat een dergelijke rechtskeuze er niet 

toe kan leiden dat de werknemer de bescherming verliest die hij geniet op grond van 

het recht dat zonder die rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest (het objectief 

toepasselijke recht). Het objectief toepasselijke recht kan dus niet volledig 

uitgeschakeld worden, maar vormt altijd de ondergrens van het beschermingsniveau 

van de werknemer. Algemeen aanvaard is dat hierbij het zogenoemde 

gunstigheidsprincipe geldt: als het gekozen recht gunstiger is voor de werknemer, dan 

blijft dit van toepassing. Het verdient nadruk dat de bescherming van de werknemer 

door het objectief toepasselijke recht als ondergrens alleen geldt voor 

dwingendrechtelijke bepalingen. Voor het overige heeft het (eventueel) door partijen 

gekozen recht voorrang, gelet op het beginsel van partijautonomie in het arbeidsrecht. 

Dit bleek al uit de beoogde conflictenrechtelijke verordening uit 1972. Het 

internationaal privaatrechtelijke keuzevrijheidsbeginsel is hiermee de achilleshiel van 

de communautaire gelijke behandelingsnorm krachtens het vrij verkeer van 

werknemers.21 Juist omdat werkgever en gedetacheerde werknemer de vrijheid van 

rechtskeuze hebben, is het afdwingen van een volledige gelijke behandeling met een 

ingezeten werknemer uiteindelijk illusoir. 

 

Welk recht zonder rechtskeuze van toepassing is op de arbeidsovereenkomst is 

geregeld in artikel 6 lid 2 EVO: bij gebreke van een rechtskeuze wordt de 

arbeidsovereenkomst beheerst door het recht van het land waar de werknemer ter 

uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij 

tijdelijk in een ander land tewerk is gesteld. Wanneer de werknemer niet in een zelfde 

land gewoonlijk zijn arbeid verricht, is het recht van het land van toepassing waar 

zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen. Beide regels 

leiden uitzondering wanneer uit het geheel der omstandigheden blijkt dat de 

arbeidsovereenkomst nauwer is verbonden met een ander land. In dat geval is het 

recht van dat andere land van toepassing.  

 

Belangrijk voor het arbeidsrecht is, dat naast de minimumbescherming van het 

objectief toepasselijke recht, bepalingen van bijzonder dwingend recht 

(´voorrangsregels´) zich ondanks de rechtskeuze kunnen doorzetten. De toepassing 

van voorrangsregels wordt geregeld in artikel 7 EVO. Het gaat om dwingende regels 

van algemeen belang die een zelfstandig internationaal geldingsbereik hebben. 

Voorrangsregels kunnen worden toegepast op de internationale rechtsverhouding, 

onafhankelijk van het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht en hebben vaak 

een publiekrechtelijk karakter. Voorrangsregels kunnen dus zowel het gekozen als het 

objectief toepasselijke recht doorbreken. Bij de vraag of aan een voorrangsregel 

gevolg moet worden toegekend, moet rekening worden gehouden met de aard en 

                                                 
20 M. Guliano en P. Lagarde, Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op 

verbintenissen uit overeenkomst, PB C 1980, 282, p. 10. 
21 In 1967 onderkende het Europees Parlement dit reeds ten tijde van de besluitvorming over Vo. 

1612/68, waarbij zij aandrong op de indamming van de door het IPR gedekte mogelijkheid om 

rechtselementen van de ene lidstaat over te brengen naar de andere. Zie Verschueren, 1990, p. 335, 

338. 
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strekking van de bepalingen en met de uit de toepassing voortvloeiende gevolgen.22 

Het is per land verschillend aan welke regels van arbeidsrecht de status van 

voorrangsregel wordt toegekend. Het bekendste Nederlandse voorbeeld is het 

ontslagverbod neergelegd in artikel 6 BBA. Dat ook algemeen verbindend verklaarde 

cao-bepalingen als voorrangsregels kunnen worden aangemerkt, is in de literatuur 

bevestigd.23 Dit is echter in concreto afhankelijk van de aard en strekking die de 

betreffende cao-bepalingen hebben. Per lidstaat kan hier ook nog verschillend over 

worden gedacht, al naar gelang de extensieve of restrictieve invulling van begrippen 

als (bijzonder) dwingend recht. Nationale voorrangsregels kunnen op grond van 

artikel 7 EVO alleen doorwerken in de internationale arbeidsovereenkomst als zij 

volgens hun eigen territoriale criteria van toepassing zijn op het specifieke geval.  

Cao-partijen kunnen derhalve via de vaststelling van de (internationale) werkingssfeer 

van hun cao zelf invloed uitoefenen op de toepasselijkheid van hun cao (mits de cao 

vervolgens verbindend wordt verklaard). Als de cao zich niet expliciet uitlaat over 

zijn internationale werkingssfeer, zal deze in voorkomende gevallen door de rechter 

moeten worden afgeleid uit de doelstelling van het avv-systeem. Bij het vaststellen 

van de internationale werkingssfeer van de cao en ook in de inhoudelijke bepalingen 

mag geen sprake zijn van discriminatie op grond van nationaliteit, en ook overigens 

moet het Europese recht gerespecteerd worden. 

 

Voor het arbeidsrecht is de betekenis van artikel 7 EVO tegenwoordig echter gering, 

nu de detacheringsrichtlijn (welke voorgaat op grond van artikel 20 EVO) bepaalt 

welke regels (van het tijdelijke werkland) van bijzonder dwingend recht minimaal van 

toepassing zijn op de gedetacheerde werknemer. De detacheringsrichtlijn (die 

hieronder in paragraaf 2.4 nader aan de orde komt) is in Nederlands recht omgezet via 

de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga).24   

 

2.3 Arbeidsconflictenrechtelijke bepalingen in Verordening Rome I 

 

Net als in het EVO blijft ook in Verordening Rome I de partijautonomie het 

uitgangspunt van het systeem van conflictregels: krachtens artikel 3 zijn werkgever en 

werknemer vrij het op de arbeidsovereenkomst toepasselijke recht te kiezen. In artikel 

8 van de Verordening komt de inhoud van artikel 6 EVO terug, maar met een kleine 

toevoeging: in lid 2 (vaststelling van het objectief toepasselijke recht) wordt als 

hoofdregel niet alleen verwezen naar het recht van het land waar, maar, bij gebreke 

daarvan, ook naar het recht van het land van waaruit de werknemer ter uitvoering van 

de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht. Op deze wijze kan er voor mobiel 

personeel (bijvoorbeeld werkzaam in het internationale transport) ook een gewoonlijk 

werkland worden aangewezen, indien er een vaste plaats is van waaruit het werk 

wordt georganiseerd en waar dat personeel andere verplichtingen jegens zijn 

werkgever vervult.25 Deze toevoeging sluit aan bij de ruime uitleg van het begrip 

‘gewoonlijk werkland’ door het Hof met betrekking tot artikel 19 Verordening 

                                                 
22 Aldus art. 7 lid 1 EVO. 
23 Vgl. de proefschriften van Van Hoek (Hoek, van, 2000), p. 391 en C. van Lent (Lent, van, 2000, p. 

153-154). 
24 Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid, Stb. 1999, 554. 
25 COM (2005) 650 def., p. 8. 



 

8 

 

44/2001 (Brussel I) en diens voorganger art. 5 lid 1 EEX/EVEX inzake de rechterlijke 

bevoegdheid.26  

 

Artikel 8 lid 2 Verordening Rome I bepaalt net als artikel 6 lid 2 sub a EVO dat 

tijdelijk werken in een ander land niet tot wijziging van het gewoonlijk werkland 

leidt. De vraag wanneer nog sprake is van een tijdelijke tewerkstelling, leidde echter 

onder het EVO tot veel rechtsonzekerheid. In de ontwerpverordening waren in de 

wettekst twee aanvullende criteria opgenomen ter verduidelijking, maar deze zijn in 

de definitieve tekst verhuisd naar de preambule (punt 36). Hierin is verduidelijkt dat 

een tewerkstelling geldt als tijdelijk wanneer van de werknemer wordt verwacht dat 

hij na de voltooiing van zijn taak in het buitenland opnieuw arbeid in het land van 

herkomst gaat verrichten. Specifiek voor concernverhoudingen is voorts de tekst 

opgenomen dat het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst met de 

oorspronkelijke werkgever of een andere concernwerkgever niet belet dat sprake is 

van een tijdelijke tewerkstelling. Deze aanvullende criteria zullen er volgens de 

toelichting toe leiden dat de rechter met name rekening moet houden met de intentie 

van de partijen.27 In hoeverre dit nieuw is ten opzichte van het EVO hangt af van de 

uitleg van de woorden ‘met name’. Ook bij de uitleg van het EVO wegen immers de 

bedoelingen van partijen mee bij de beoordeling of nog sprake is van een tijdelijke 

terbeschikkingstelling.28  

 

De toepassing van voorrangsregels wordt geregeld in artikel 9 van de Verordening. 

Nieuw is hier de toevoeging van een definitie, geënt op de formulering die het Hof 

gebruikte in zijn arrest Arblade:29 Bepalingen van bijzonder dwingend recht zijn 

bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor de 

handhaving van zijn openbare belangen zoals zijn politieke, sociale of economische 

organisatie, dat zij moet worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer 

ervan valt, ongeacht welk recht overigens van toepassing is op de overeenkomst 

(artikel 9 lid 1). In dit arrest werden met deze omschrijving de Belgische wetten van 

politie en veiligheid aangeduid, hetgeen leek te wijzen op een ruime definitie. Sinds 

de omschrijving in het recente arrest Commissie/Luxemburg echter gebruikt is om de 

openbare orde exceptie in het kader van het vrij verkeer van diensten juist eng te 

interpreteren, is het onwaarschijnlijk dat bij de uitleg van de Verordening nog van een 

aanmerkelijk ruimer begrip zal worden uitgegaan.30 Op grond van artikel 23 

Verordening Rome I (het equivalent van artikel 20 EVO) gaat de detacheringsrichtlijn 

voor op artikel 9.  

 

                                                 
26 Zie HvJ EG, 13 juli 1993, zaak C-125/92, Mulox/Geels, Jur. 1993, p. II-4075; HvJ EG, 9 januari 

1997, zaak 383/95, Rutten/Cross Medical (beiden betrekking hebbende op artikel 5 lid 1 EEX-verdrag); 

HvJ EG 27 februari 2002, zaak C-37/00, Weber/Universal Ogden Services, Jur 2002, p. I-2013, r.o. 41; 

HvJ EG 10 april 2003, C-437/00, Pugliese v. Finmeccanica Spa, Jur 2003, p. I-p. 3573 r.o. 19. 
27 COM (2005) 650 def., p. 8. 
28 Volgens sommigen blijkt uit deze toevoeging dat in de Verordening niet zozeer de duur van de 

detachering, maar de ‘terugkeerintentie’ van partijen doorslaggevend is. Ook een langere uitzending is 

‘tijdelijk’ en daarmee is gekozen voor een ruime uitleg. Zie Fernhout en Van Kampen 2007. 
29 HvJ EG, 23 november 1999, C-369-96, Arblade, Jur.1999, p. I-8453. Zie over de Belgische 

achtergrond van deze zaak uitgebreid in deze bundel A. Van Regenmortel. 
30 Zie uitgebreid hierover de bijdrage van A. van Hoek in dit boek. Eerder ging zij uit van de ruime 

definitie, die volgens haar de rechtszekerheid en –eenheid niet ten goede zou komen. Het gaat immers 

om voorrangsregels die zich doorzetten ongeacht het overigens op de (arbeids)overeenkomst 

toepasselijke recht. Zie Hoek, van, 2003, p. 368-369.  
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2.4 De detacheringsrichtlijn 

 

In 1996 is de detacheringsrichtlijn aangenomen. De detacheringsrichtlijn is gebaseerd 

op de verdragsbepalingen inzake de vrijheid van dienstverrichting (artikel 49 EG), en 

heeft tot doel de conflictregels van de lidstaten te coördineren ter bepaling van het 

nationale recht dat toepasselijk is op een grensoverschrijdende dienst in een situatie 

van tijdelijke terbeschikkingstelling van werknemers binnen de EU. Het gaat dus niet 

om een harmonisatie van de materiële arbeidsrechtelijke regels van de lidstaten. 

 

Uit de toelichting bij het ontwerp uit 1991 blijkt dat met de detacheringsrichtlijn een 

concretisering van artikel 7 EVO is beoogd om zodoende aan de rechtsonzekerheid 

over de interpretatie van deze bepaling een einde te maken. En wel door een harde 

kern van wettelijk arbeidsrecht én verbindend verklaarde cao-bepalingen uit het land 

van ontvangst te bestempelen als dwingend recht.31 Dit is mogelijk via artikel 3, lid 1 

jo. lid 10 van de richtlijn. Ook aan de onzekerheid over de toepassing van het 

gunstigheidsbeginsel in het kader van artikel 7 EVO is een einde gemaakt door dit 

expliciet op te nemen in artikel 3 lid 7 van de richtlijn. Bovendien heeft de 

detacheringsrichtlijn (in potentie) een veel dwingender werking: lidstaten moeten er 

op toe zien dat het in de richtlijn gedefinieerde dwingende recht uit het tijdelijke 

werkland wordt toegepast op gedetacheerde werknemers. De betreffende bepalingen 

zijn daarmee niet zozeer ´van toepassing´, als wel dat de lidstaat van ontvangst moet 

verzekeren dat de gedetacheerde werknemer minimaal de in die bepalingen geboden 

bescherming geniet. Als het land van herkomst op het betreffende punt gelijkwaardige 

of betere bescherming biedt, wordt het recht van het tijdelijke werkland niet 

toegepast. Artikel 7 EVO (en ook artikel 9 Rome I-verordening) daarentegen is geen 

‘moet’-bepaling maar een ‘kan’-bepaling, waarbij het in hoge mate afhangt van de 

nationale rechter óf en hoe deze het bijzonder dwingend recht in het kader van artikel 

7 EVO definieert.32  

 

In de hieronder in paragraaf 3.1 te onderscheiden detacheringssituaties gelden 

krachtens artikel 3, lid 1 jo. lid 7 op een aantal terreinen minimaal de 

dwingendrechtelijke wettelijke en in verbindend verklaarde cao’s vastgelegde 

arbeidsvoorwaarden van het werkland. Het gaat om de maximale werk- en minimale 

rustperioden; het minimum aantal betaalde vakantiedagen; minimumlonen inclusief 

overwerkvergoedingen; voorwaarden voor het detacheren van uitzendkrachten; 

gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk; bescherming van bepaalde groepen 

werknemers (zwangere of pas bevallen vrouwen, jongeren en kinderen) en ten slotte 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het werklandbeginsel strekt zich wat 

betreft verbindende cao-bepalingen alleen verplicht uit tot de bouwsector. Blijkens de 

totstandkomingsgeschiedenis van de richtlijn is hier niet zozeer een inhoudelijke 

rechtvaardiging als wel een politieke rechtvaardiging voor te vinden. Wel biedt de 

richtlijn een lapmiddel aan in artikel 3, lid 10; de lidstaten mogen deze 

                                                 
31 Zie COM (91)230, Explanatory Memorandum, p. 12. 
32 Daarbij maakt het, IPR-technisch, nog wel verschil of het gaat om zgn. forale voorrangsregels of om 

derdelandsregels. Zowel onder Verordening Rome I als onder het EVO kan de rechter de 

voorrangsregels van zijn eigen rechtsstelsel toepassen. Daarnaast kan de rechter krachtens artikel 7 lid 

1 EVO voorrangsregels toepassen van het recht van een ander land waarmee het geval nauw verbonden 

is. De verordening (artikel 9 lid 3) kent een beperktere ´derdelandsregel´: de rechter kan 

voorrangsregels toepassen van het land waar de verbintenissen krachtens de overeenkomst moeten 

worden nagekomen, voor zover die voorrangsregels de tenuitvoerlegging van de overeenkomst 

onwettig maken. 
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onevenwichtigheid ‘repareren’. Zij kunnen het werklandbeginsel wat betreft het ‘cao-

regime’ uitbreiden tot andere sectoren. Ook mogen lidstaten het werklandbeginsel 

inhoudelijk uitbreiden, al is wel beoogd dit tot bepalingen van openbare orde te 

beperken.33 In het recente arrest Commissie/Luxemburg heeft het Hof bepaald dat 

artikel 3 lid 10 Detacheringsrichtlijn eng moet worden uitgelegd en niet eenzijdig 

door de lidstaten mag worden ingevuld.34 Deze openbare orde exceptie vormt 

namelijk een uitzondering op het bij art. 3 lid 1 van de richtlijn ingevoerde stelsel en 

op het fundamentele beginsel van het vrij verkeer van diensten.  
 

Alhoewel de detacheringsrichtlijn tegenwoordig de leidraad vormt bij de 

beantwoording van de vraag welk dwingend arbeidsrecht van toepassing is voor een 

binnen de EU gedetacheerde werknemer, kan artikel 7 EVO (en in de nabije toekomst 

artikel 9 Rome I-Verordening) niettemin als ‘onderliggend kader’ hierin een rol 

blijven spelen. Vooral als bij de implementatie van de richtlijn in nationale 

regelgeving geen gebruik is gemaakt van artikel 3 lid 10. In dat geval zou artikel 7 

(cq. artikel 9) in beeld kunnen komen zodra er dwingend arbeidsrecht aan de orde is 

dat buiten de harde kern van artikel 3 lid 1 valt,35 of bij een verbindend verklaarde cao 

uit een andere sector dan de bouw. Overigens blijft artikel 7 EVO (en binnenkort 

artikel 9 Verordening Rome I) ook van belang voor gevallen die buiten de 

werkingssfeer van de detacheringsrichtlijn vallen: de richtlijn geldt immers alleen 

voor werknemers die in het kader van het vrij verkeer van diensten worden 

gedetacheerd.  

 

3 Vormen van tijdelijke en structurele arbeidsmigratie of -mobiliteit en het hierop 

toepasselijke arbeidsrecht 

 

3.1 Vormen van arbeidsmigratie en/of mobiliteit 

 

Door de toegenomen intracommunautaire arbeidsmobiliteit komt het steeds vaker 

voor dat werknemers in een andere lidstaat werken dan waar zij wonen of eerder 

gewoond hebben. Een tijdelijke tewerkstelling in een andere lidstaat of tewerkstelling 

in meerdere lidstaten tegelijk, is ook steeds minder ongebruikelijk. Reeds in de 

preambule van Verordening 1612/6836 worden verschillende soorten 

intracommunautaire arbeidsmigranten opgesomd: ‘permanente’ werknemers, 

seizoenarbeiders, grensarbeiders en werknemers die arbeid in dienstverlening 

verrichten. 

 

‘Permanente’ werknemers zijn migranten die voor onbepaalde tijd zowel gaan werken 

als wonen in een andere lidstaat. Grensarbeiders gaan wel werken in de andere 

lidstaat, maar er niet wonen. Het gaat hier om arbeidsmigratie tussen buurlanden. Ook 

bij grensarbeid is in principe gedacht aan aanvaarding van arbeid in een andere 

lidstaat voor onbepaalde tijd. In deze bijdrage worden beide soorten van 

arbeidsmigratie dan ook gevat onder de noemer ‘structurele arbeidsmigratie’.  

                                                 
33 Overigens bevat de richtlijn nog meer optionele bepalingen, binnen de grenzen waarvan de lidstaten 

minder ver of juist verder kunnen gaan met de implementatie van de richtlijn. Zie art. 3 leden 3, 4, 5, 8, 

9 en 10 van de Detacheringsrichtlijn. 
34 HvJ EG 19 juni 2008, zaak C-319/06, r.o. 30, 50. 
35 Maar  - waarschijnlijk - wel binnen de kaders van het hierboven aangehaalde arrest 

Commissie/Luxemburg. Zie hierover nader Van Hoek en Van Regensmortel in de onderhavige bundel. 
36 Verordening (EEG)1612/68 ter invoering van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt, Pb. L 257 van 

19 oktober 1968, p. 2. 
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Seizoensarbeiders komen juist tijdelijk, namelijk voor een paar maanden (een 

seizoen). Traditioneel denken we bij seizoensarbeid aan agrarische arbeid. Dergelijke 

arbeidsmigratie wordt ook wel pendelmigratie genoemd als er een patroon ontstaat 

van regelmatig pendelen tussen de lidstaat van herkomst en ontvangst. Ook in andere 

sectoren komt pendelmigratie voor, bijvoorbeeld in de bouwsector. Vaak loopt dit via 

intermediairs zoals uitzendbureaus. Een uit Polen afkomstige uitzendkracht wordt 

bijvoorbeeld door een Nederlands uitzendbureau aangenomen en bij een Nederlandse 

inlener tewerkgesteld in een patroon van vier weken werken, één week niet.37  

 

Blijft over de categorie ‘werknemers die arbeid in dienstverlening verrichten’. Dit 

zijn werknemers die in het kader van een grensoverschrijdende dienstverrichting door 

hun werkgever tijdelijk tewerkgesteld worden in een andere lidstaat. Dit noemt men 

grensoverschrijdende detachering. Deze vorm van arbeidsmobiliteit is in artikel 1 lid 

3 van de detacheringsrichtlijn onderverdeeld in drie subcategorieën:  

a) het tijdelijk werken in een andere lidstaat in het kader van aanneming van werk 

onder leiding van de eigen werkgever; 

b) grensoverschrijdende detachering in concern-verband; 

c) detachering naar een andere lidstaat als uitzendkracht. 

 

De eerstgenoemde subcategorie is in praktijk vooral zichtbaar in de bouwsector. De 

werknemer voert hierbij onder leiding van de eigen werkgever tijdelijk een klus 

(dienstverrichting) uit in een andere lidstaat. Bij de tweede subcategorie is gedacht 

aan de traditionele ‘ex-patriate’, werkzaam bij een multinationale onderneming, die 

doorgaans voor een jaar of drie wordt uitgezonden naar een andere (lid)staat. Het 

prototype werknemer in de derde subcategorie is de uitzendkracht in dienst van 

bijvoorbeeld een uitzendbureau in Nederland, die over de grens bij een inlener in 

bijvoorbeeld België tewerk wordt gesteld. Typerend voor alle werknemers die 

grensoverschrijdende arbeid in dienstverlening verrichten, is dat hun 

arbeidsovereenkomst is gesloten in een andere lidstaat dan de lidstaat waar de 

dienstverrichting wordt uitgevoerd. Het idee hierachter is dat zij in dienst blijven bij 

hun werkgever in hun gewoonlijke werkland tijdens de tijdelijke tewerkstelling 

(detachering) in de andere lidstaat. Detachering moet altijd plaatsvinden in het kader 

van een grensoverschrijdende dienstverrichting, dit betekent dat de dienstenontvanger 

in een andere lidstaat is gevestigd. Dus als een werknemer tijdelijk naar het buitenland 

gaat om iets op te halen voor zijn eigen werkgever, dan wel voor een andere 

onderneming in het eigen land, dan is geen sprake van een dergelijke situatie.  

Zowel seizoensarbeid als grensoverschrijdende detachering van werknemers, worden 

in deze bijdrage gevat onder de noemer tijdelijke arbeidsmigratie.  

 

Voor de volledigheid verdient nog een niet in Verordening 1612/68 genoemde vorm 

van arbeidsmobiliteit vermelding. Het gaat hierbij om een vorm van ‘permanente’ 

arbeidsmobiliteit waarbij een werknemer niet naar één andere lidstaat tijdelijk of 

structureel migreert, maar waarbij hij of zij (vanuit een bepaalde standplaats) vanwege 

de aard van het beroep in meerdere lidstaten tegelijk werkt. Dat kan het geval zijn bij 

bijvoorbeeld handelsvertegenwoordigers en bij mobiele beroepsgroepen in het 

internationale transport (luchtvaart, scheepvaart, wegtransport). In het EG-Verdrag is 

                                                 
37 Zie voor een analyse van de evolutie van deze vorm van arbeidsmigratie vanuit de nieuwe lidstaten 

Pijpers, 2007. 
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een aparte Vervoerstitel opgenomen (artikel 71-80 EG), maar dat neemt niet weg dat 

bovengenoemde vrijheden (het internemarktrecht) en IPR-instrumenten eveneens van 

toepassing kunnen zijn. De uitbreiding van het gewoonlijk werkland in artikel 8 lid 2 

Verordening Rome I tot het land van waaruit gewerkt wordt, heeft betrekking op deze 

categorie van naar de aard van hun beroep mobiele werknemers. 

 

3.2 Het toepasselijke recht op de individuele arbeidsovereenkomst bij de 

verschillende vormen van arbeidsmobiliteit  

 

Op basis van art. 6 lid 2 sub a EVO (artikel 8 lid 2 Verordening Rome I) zullen 

werknemers die gebruik maken van hun recht uit artikel 39 om te gaan werken (en 

soms ook wonen) in een andere lidstaat, geheel onder het (dwingende) arbeidsrecht 

vallen van het land van ontvangst. Zij veranderen immers van gewoonlijk werkland 

en daarmee van objectief toepasselijk recht. Wel kan een ander rechtsstelsel nog een 

rol spelen op basis van rechtskeuze, namelijk in gevallen dat dit gunstiger is voor de 

werknemer dan het objectief toepasselijke recht. Dit geldt zowel voor de hierboven 

onderscheiden vormen van structurele arbeidsmigratie (de ‘permanente werknemer’ 

en grensarbeider), als voor de vorm van tijdelijke arbeidsmigratie die plaatsvindt via 

artikel 39, namelijk seizoensarbeid. Anders gezegd, voor een werknemer die drie 

maanden in een andere lidstaat gaat werken en daartoe een arbeidsovereenkomst 

aangaat met een in die lidstaat gevestigde werkgever, wordt deze lidstaat net zozeer 

als gewoonlijk werkland aangemerkt, als voor een werknemer die voor onbepaalde 

tijd een arbeidsovereenkomst sluit en uitvoert in een andere lidstaat.  

 

Wanneer een werknemer niet op basis van artikel 39 structureel of tijdelijk de grens 

over gaat, maar door zijn werkgever op tijdelijke basis naar een andere lidstaat wordt 

gezonden in het kader van het vrij verkeer van diensten (detachering), wordt deze 

lidstaat echter als tijdelijk werkland aangemerkt. Nu de gedetacheerde werknemer 

slechts tijdelijk van werkland verandert, bepaalt artikel 6 lid 2 sub a EVO dat het 

objectief toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomst gelijk blijft: de werknemer 

blijft tijdens de uitzending onderworpen aan het recht van het land waar hij 

gewoonlijk werkt. Juist daardoor ontstaat de vraag in hoeverre het tijdelijke werkland 

minimumeisen mag stellen aan de arbeidsvoorwaarden van de gedetacheerde 

werknemer. Zoals hierboven al is uiteengezet, beoogt de detacheringsrichtlijn hierop 

(als concretisering van artikel 7 EVO) een antwoord te geven door een beperkt 

‘werklandbeginsel’ mogelijk te maken.  

 

Bij alle werknemers die een arbeidsovereenkomst aangaan met en uitvoeren voor een 

werkgever in de lidstaat van ontvangst (migratie via artikel 39), is dus het dwingende 

arbeidsrecht van deze lidstaat minimaal van toepassing. Het maakt daarbij niet uit of 

deze migrerende werknemers nu voor bepaalde (tijdelijk) of voor onbepaalde tijd in 

een andere lidstaat gaan werken en ook niet of ze hun woonplaats verleggen naar de 

lidstaat van ontvangst. Ook bij seizoensarbeiders die op deze basis ‘over de grens’ 

gaan werken, wordt dus het land waar tijdelijk gewerkt wordt, op basis van het EVO 

en de Rome I Verordening aangemerkt als gewoonlijk werkland. Bij detachering van 

werknemers komen het land waar de arbeidsovereenkomst is gesloten en het land 

waar de werknemer tijdelijk tewerk gesteld wordt, niet overeen. Als er vanuit mag 

worden gegaan dat het land waar de arbeidsovereenkomst is gesloten inderdaad het 

gewoonlijk werkland is van de gedetacheerde werknemer, dan wijzigt de uitzending 

naar een ander land niet de (objectieve) toepasselijkheid van het recht van dit land. 
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Hoe moet echter worden vastgesteld wat tijdelijk is? Daar gaan we nader op in in 

paragraaf 4. En wat is een gewoonlijk werkland? Daarover heeft het Hof zich 

uitgesproken in het kader van de rechtsbevoegdheidsregeling ten aanzien van 

werknemers die in meerdere lidstaten tegelijk werken.  

 

Bij gelijktijdig werken in meerdere lidstaten, is op grond van de jurisprudentie en de 

tekst van artikel 8 lid 2 Verordening Rome I van belang van waaruit de werknemer 

ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht. Dit is hierboven 

in paragraaf 2.3 ook al even aan de orde geweest. Het feit dat er in meerdere landen 

werkzaamheden worden verricht, sluit niet uit dat er een gewoonlijk werkland valt 

aan te wijzen. Het lijkt voldoende dat er een land is vanwaaruit gedurende het grootste 

deel van de arbeidstijd feitelijk de werkzaamheden worden verricht.38 De ratio achter 

de toevoeging ‘van waaruit’, is, gelet op punt 11 van de preambule, dat hiermee 

voorbij de uiterlijke schijn het daadwerkelijke zwaartepunt van de arbeidsverhouding 

bepaald kan worden. Uit de uitleg die het Hof geeft aan de term ‘gewoonlijk 

werkland’ blijkt dat niet de partijbedoeling maar de feitelijke uitvoering van de 

overeenkomst doorslaggevend is voor het bepalen van de gewoonlijke (stand)plaats 

(van) waar(uit) de werkzaamheden worden verricht.39 In de toelichting bij haar 

voorstel voor Verordening Rome I benadrukte de Commissie dat hierbij van belang is 

dat er een vaste plaats is van waaruit het werk wordt georganiseerd en waar het 

personeel andere verplichtingen jegens zijn werkgever vervult (zoals inchecken, 

veiligheidscontrole bij mobiel personeel in de luchtvaart). Bij een internationaal 

chauffeur die altijd zijn vrachtauto bij huis parkeert en zijn opdrachten telefonisch of 

electronisch ontvangt, zal een dergelijke vaste plaats van waaruit het werk wordt 

georganiseerd moeilijker of helemaal niet te bepalen zijn.  

 

Uit het Weber-arrest blijkt echter dat het Hof er niet snel vanuit gaat dat er geen land 

kan worden aangewezen waar of vanwaaruit de werkzaamheden gewoonlijk worden 

verricht. In deze zaak was geen sprake van een vaste plaats van waaruit de 

werkzaamheden werden verricht. De in Duitsland woonachtige werknemer Weber 

was in dienst van een Schots bedrijf. Hij verrichte zijn (catering-)werkzaamheden 

achtereenvolgens op verschillende, door de werkgever aangewezen locaties die zich 

op zowel het Nederlandse als het Deense deel van het continentaal plat bevonden. In 

dat geval moet volgens het Hof gekeken worden of over de gehele duur van de 

arbeidsovereenkomst het grootste deel van de arbeidstijd in een en hetzelfde land is 

doorgebracht. Zo ja, dan is de rechter van dat land bevoegd. Zo nee, dan heeft de 

rechter van de vestigingsplaats van de werkgever jurisdictie, tenzij uit de 

omstandigheden blijkt dat het geschil nauwer is verbonden met een ander land.40 

Alhoewel deze uitleg enerzijds de bescherming van de werknemer ten goede komt,41 

neemt anderzijds de rechtsonzekerheid hierdoor ook toe: de bepaling van de bevoegde 

rechter en het toepasselijke recht is immers afhankelijk van de omstandigheden van 

                                                 
38 Dit werd in de rechtspraak van voor de inwerkingtreding van het EVO wel aangeduid als een vaste 

standplaats, zie Hoek, van, 2000, p. 106.  
39 Het Hof spreekt namelijk over het werkelijke centrum van de beroepswerkzaamheden en de plaats 

waar of vanwaaruit de werknemer feitelijk zijn verplichtingen vervult. Zie Weber/ UOS r.o. 41; 

Mulox/Geels r.o. 20; Rutten/Cross r.o. 15. 
40 Zie over deze ‘degradatie’ van de aanknoping aan de vestigingsplaats van de werkgever tot 

noodoplossing Van Hoek, 2000, p. 423 ev. De mogelijke uitwijking naar de ‘uitzonderingsclausule’ is 

voorts opmerkelijk nu deze noch het EEX-verdrag, noch in Verordening Brussel I (44/2001) is 

opgenomen. Zie Polak, 2004. 
41 Pugliese r.o. 18,  Mulox/Geels r.o. 18 en 19; Rutten/Cross r.o. 17 en Weber/UOS r.o. 40. 
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het individuele geval en kan in ‘Weber’achtige gevallen pas aan het einde van de 

arbeidsverhouding definitief worden vastgesteld.  

 

3.3 De toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten bij de verschillende vormen 

van arbeidsmobiliteit  

 

Het EVO en Verordening Rome I zijn instrumenten om het toepasselijke recht op de 

individuele arbeidsovereenkomst vast te stellen. Bij structurele arbeidsmigratie naar 

één lidstaat zal hierdoor niet alleen het wettelijke arbeidsrecht maar ook een eventueel 

in een sector of een onderneming gesloten cao gelijkelijk op de arbeidsovereenkomst 

van de migrerende en de ingezeten werknemers (mits werkzaam bij een gebonden 

werkgever of na algemeen verbindend verklaring) van toepassing zijn. Gelet op het 

principe van gelijke behandeling van 39 lid 2 EG, geconcretiseerd in artikel 7, lid 4 

Verordening 1612/68, moeten cao-bepalingen wel toegesneden zijn op 

arbeidsverhoudingen met een internationale component. Cao-bepalingen zijn namelijk 

van rechtswege nietig, voor zover daarin discriminerende voorwaarden worden 

vastgesteld of toegestaan ten opzichte van werknemers die onderdaan zijn van andere 

lidstaten. Niet alleen directe discriminatie op grond van nationaliteit maar ook vormen 

van indirecte discriminatie zijn verboden. Daarbij gaat het om bepalingen die 

ogenschijnlijk neutraal zijn, maar in de praktijk vooral ongunstig uitwerken voor 

buitenlandse werknemers.42 Bekende voorbeelden zijn het stellen van woonplaats- of 

taaleisen. Het EG recht verbiedt bovendien ook andere, niet-discriminerende, 

belemmeringen van het vrij verkeer van werknemers.43  

 

Het wél toepassen van cao-bepalingen op arbeidsverhoudingen met een sterke 

buitenlandse component, kan in bepaalde gevallen ook wringen. Dit speelt wanneer 

binnenlandse arbeidsovereenkomsten en internationale arbeidsovereenkomsten voor 

de toe te passen cao-bepalingen niet als gelijk kunnen worden beschouwd. Het gelijk 

behandelen van ongelijke gevallen is immers ook een vorm van discriminatie. 

Dergelijke discriminatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij tijdelijke vormen van 

arbeidsmigratie, zoals de in paragraaf 3.1 besproken (moderne vormen van) 

seizoensarbeid. Met specifieke bepalingen voor deze doelgroep kunnen cao-partijen 

mogelijke discriminatie op voorhand voorkomen. Een voorbeeld hiervan is te vinden 

in de Nederlandse (algemeen verbindend verklaarde) ABU-cao voor uitzendkrachten 

2004-2009 (artikel 35).44 Hierin is bepaald dat voor niet permanent in Nederland 

woonachtige uitzendkrachten ten aanzien van een aantal cao-bepalingen de hieruit 

voortvloeiende rechten en plichten op alternatieve wijze kunnen worden 

vormgegeven. Als voorwaarde is gesteld dat de waarde van de arbeidsvoorwaarden 

voor deze uitzendkrachten gelijk is aan de waarde van de arbeidsvoorwaarden van de 

overige uitzendkrachten.  

 

Daarnaast bevat genoemde ABU-cao een bepaling (artikel 35 a) toegesneden op 

uitzendkrachten met een buitenlandse arbeidsovereenkomst. De ‘gedetacheerde’ 

uitzendkracht valt onder de personele werkingssfeer van de detacheringsrichtlijn, 

                                                 
42 Indirecte discriminatie is slechts toegestaan als daar een zwaarwegende, legitieme reden voor is die 

losstaat van enige vorm van discriminatie en als het gemaakte onderscheid geschikt en noodzakelijk is 

in het licht van de achterliggende reden. 
43 Zie uitgebreid bijv. Barnard, 2006, p. 187 e.v. 
44 In artikel 35 staat als reden voor deze bepaling genoemd de wens aan te sluiten bij de behoeften en 

het specifieke werkritme van deze groep. 
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nader gedefinieerd in artikel 1 lid 3 sub c. Op grond van de detacheringsrichtlijn en de 

Waga (artikel 2 lid 6 Wet AVV) is het verplicht om algemeen verbindend verklaarde 

cao-bepalingen met betrekking tot de in artikel 3 lid 1 van de richtlijn opgenomen 

onderwerpen ook toe te passen op werknemers die onder buitenlands recht in 

Nederland werkzaam zijn. Op gedetacheerde werknemers in het kader van het vrij 

verkeer van diensten (artikel 49 EG) is dus niet de gehele cao in het tijdelijke 

werkland van toepassing maar nadrukkelijk wel een aantal specifiek opgesomde 

kernbepalingen daarvan (mits gunstiger), betrekking hebbende op onder meer de 

maximale werktijden en minimale rusttijden, het minimum aantal betaalde 

vakantiedagen en het minimumloon. In artikel 35a van de ABU-cao 2004-2009 wordt 

in overeenstemming hiermee aangegeven welke bepalingen van de cao van toepassing 

zijn op ‘gedetacheerde’ uitzendkrachten en hun buitenlandse werkgevers. De cao’s in 

de bouwsector bevatten soortgelijke bepalingen.45 De toepassing van cao-bepalingen 

(met name als het cao-fondsen betreft waarvoor werkgeversbijdragen zijn 

verschuldigd) op gedetacheerde werknemers wordt niet alleen begrensd door de 

detacheringsrichtlijn, maar ook doordat niet van dienstverrichters gevraagd kan 

worden om ‘dubbel’ te betalen. Dubbele lasten kunnen ontstaan als met het feit dat 

buitenlandse bedrijven al aan een cao(-fonds) gebonden (kunnen) zijn, geen rekening 

wordt gehouden. Een dubbele last, zonder dat hier een reëel voordeel voor de 

betrokken werknemers tegenoverstaat, vormt een ongerechtvaardigde belemmering 

van het vrij verkeer van diensten.46 

 

Er zijn ook cao’s die qua werkingssfeer niet aanknopen bij de werkvloer maar bij de 

(vestigingsplaats van de) werkgever. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Nederlandse 

sector voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. De cao’s in deze sector gelden 

alleen voor werknemers in dienst bij in Nederland gevestigde werkgevers.47 Een 

dergelijke internationale werkingssfeerbepaling correspondeert met de 

verwijzingsregel van artikel 6 lid 2 sub b EVO (artikel 8 lid 3 Verordening Rome I) 

waarin voor de vaststelling van het objectief toepasselijk recht op de 

arbeidsovereenkomst wordt aangeknoopt bij het recht van het land van vestiging van 

de werkgever. Gelet op de hierboven behandelde ‘van waaruit’ jurisprudentie en 

toevoeging aan artikel 8 lid 2 Verordening Rome I, kan op arbeidsovereenkomsten 

met internationale vrachtwagenchauffeurs die niet voornamelijk vanuit Nederland de 

weg op gaan, echter heel wel buitenlands recht objectief toepasselijk blijken te zijn. In 

deze situaties doorkruisen de regels van het arbeidsconflictenrecht (geheel of 

gedeeltelijk) de toepasselijkheid van de Nederlandse cao. Dit kan overigens 

voorkomen worden door in de cao voor te schrijven dat de individuele werknemer een 

rechtskeuze wordt aangeboden (in dit geval naar Nederlands recht). Als het gekozen 

                                                 
45 Het betreft naast de cao voor de bouwnijverheid o.a. de cao’s voor het afbouwbedrijf, bitumineuze en 

kunststof dakbedekkingsbedrijven, mortel- en morteltransportondernemingen, natuursteenbedrijf, 

schilders- afwerkings- en glaszetbedrijf. 
46 De ‘dubbele lasten’ jurisprudentie inzake detachering bestaat uit de arresten  in de zaken VanderElst 

(zaak C-43/93), Guiot (zaak C-272/94), Arblade (zaken C-369/96 en C-376/96), Finalarte (zaken C-

49/98, C-50/98, C-52/98- C-54/98, C-68/98-C-71/98), Mazzoleni (zaak C-165/98). Zie voor een 

bespreking Houwerzijl, 2005a, p. 209-212.  
47 De zogenoemde KNV-cao en de TLN-cao. De laatste is ge-avvd, de eerste heeft dispensatie 

gekregen. Zie Besluit van de Minister van SZW van 14 oktober 2007 tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het 

beroepsgoerenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, UAW Nr. 10698 Bijvoegsel 

Stcrt. d.d. 12-10-2007, nr. 198. 
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recht gunstiger is voor de werknemer dan het objectief toepasselijke recht, dan gaat 

dit immers voor.48 

 

4 Vaststelling en rechtvaardiging van het verschil tussen arbeidsmobiliteit via artikel 

39 en artikel 49 EG 

 

4.1 Het onderscheid tussen detachering en gewoonlijk werken in een lidstaat 

 

Gelet op de verschillen in toepasselijk arbeidsrecht bij arbeidsmobiliteit via artikel 39 

en via artikel 49, is het belangrijk dat beide vormen goed van elkaar af te bakenen 

zijn. Op een bepaald moment kan immers, bijvoorbeeld in het geval van een 

verlengde detachering, in praktijk een meer structurele tewerkstellingssituatie 

ontstaan. Bij niet-kortstondige detachering kan zich dan het probleem voordoen van 

wat men in het IPR de ‘Statutenwechsel’ noemt.49 Uit artikel 6 lid 2 sub a EVO (en 

artikel 8 lid 2 Verordening Rome I) blijkt namelijk niet wanneer het tijdelijke 

werkland overgaat in gewoonlijk werkland. Ter bepaling van de ‘switch’ van tijdelijk 

naar gewoonlijk werken in een lidstaat, wordt in de rechtspraktijk nog wel eens 

aansluiting gezocht bij het toepasselijke socialezekerheidsrechtregime. Bij een 

detachering van maximaal 24 maanden is dit het stelsel van het woonland, daarna 

verandert dit in het stelsel van het werkland.50 Dit gegeven kan echter als niet meer 

dan een indicatie gelden.51 Zowel korte als langdurige detachering kan derhalve onder 

het begrip ‘tijdelijk’ worden gebracht.  

 

Hoe wordt bepaald wanneer de detachering ophoudt en de plaats verandert waar de 

arbeid gewoonlijk wordt verricht? De rechter zal dit pas achteraf, namelijk nadat een 

conflict is gerezen, vaststellen. De vaststelling hangt af van de omstandigheden van 

het geval, waarbij de bedoeling van partijen belangrijk is, onder meer blijkend uit de 

afspraken die zij hebben gemaakt. In elk geval moeten partijen ten tijde van de 

detachering duidelijk de intentie hebben gehad dat de werknemer zal terugkeren naar 

het land van herkomst. Als dat niet de bedoeling was, is er immers geen sprake van 

tijdelijke uitzending.52 In de preambule (punt 36) van Verordening Rome I wordt dit 

bevestigd door de toevoeging dat ‘het verrichten van arbeid als tijdelijk wordt 

aangemerkt, wanneer de werknemer na de voltooiing van zijn taak in het buitenland 

opnieuw arbeid in het land van herkomst moet verrichten.’ A contrario kunnen we 

hieruit afleiden dat geen sprake is van tijdelijke tewerkstelling als de werknemer na de 

detachering niet terug hoeft te keren naar zijn gewoonlijk werkland. De ook in punt 

36 van de preambule opgenomen zinsnede dat het sluiten van een nieuwe 

arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever of met een werkgever die tot 

dezelfde groep van bedrijven behoort als de oorspronkelijke werkgever, niet uitsluit 

dat de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander land verricht, dient ter 

                                                 
48 Op grond van het in artikel 6 EVO en artikel 8 Verordening Rome I neergelegde 

gunstigheidsbeginsel. 
49 Zie Polak, 1988, p. 129-132. 
50 Zie artikel 14 lid 1 sub a Verordening 1408/71 en artikel 12 Verordening 883/04. Zie voorts 

Pennings en Houwerzijl, 2007. 
51 Zie Nunes, 1999, p. 331 en Hoek, van, 2006, p. 707.  
52 Zie hierover Groenboek EVO, COM (2002) 654, p. 41-43 en Hoek, van, 2003, p. 365-379. Ook 

volgens de toelichting bij Verordening Rome I, COM (2005) 650, p. 8, moet de rechter vooral rekening 

houden met de intentie van partijen. 
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verduidelijking van de situatie bij grensoverschrijdende uitlening binnen een 

multinationaal concern.53   

 

Uit artikel 2, lid 1 detacheringsrichtlijn blijkt enkel dat het bij detachering om ‘een 

bepaalde periode’ moet gaan waarin er gewerkt wordt op het grondgebied van een 

lidstaat die niet de lidstaat is waar de betrokken werknemer gewoonlijk werkt. Er is 

geen tijdslimiet gesteld aan de detachering. Ter voorkoming van misbruik en 

oneigenlijk gebruik van de richtlijn, is in artikel 3, lid 6 detacheringsrichtlijn wel een 

referentieperiode van een jaar opgenomen die bij de berekening van de duur van de 

detachering van belang is. De relatie met artikel 2 lid 1 is onduidelijk.54 Op grond van 

de vrij verkeer jurisprudentie zijn in een concrete casus de criteria die het Hof heeft 

vastgesteld in het arrest Gebhard van belang. Volgens dit arrest moet het tijdelijke 

karakter van de betrokken werkzaamheden in het kader van de dienstverlening 

worden beoordeeld aan de hand van de duur, frequentie, de periodiciteit of de 

continuïteit ervan. Het sluit niet uit, dat een dienstverrichter in de zin van het Verdrag 

zich in de lidstaat van ontvangst voorziet van een infrastructuur (daaronder begrepen 

een kantoor of kabinet), wanneer die infrastructuur noodzakelijk is om de betrokken 

dienst te kunnen verrichten. Zoals de A-G in zijn Conclusie opmerkte, maakt dit het 

onderscheid tussen wat tijdelijk is (vrij verkeer van diensten) en wat permanent is 

(vrij verkeer van vestiging) delicaat, daar het ‘de resultante is van een combinatie van 

criteria, zeer sterk afhangt van de feitelijke situatie en als zodanig nooit systematisch 

en nauwkeurig is gedefinieerd’.55 In de zaak Mazzoleni, waarin de duur van de 

detachering ter discussie stond van een aantal Franse werknemers van een 

beveiligingsbedrijf die op regelmatige basis in België tewerk werden gesteld, liet het 

Hof in het midden of hier wel van detachering gesproken kon worden. De 

detacheringsrichtlijn was ten tijde van de feiten in deze zaak nog niet van kracht. Wel 

verwees het Hof naar zijn arrest in de zaak Calle Grenzshop Andresen, gewezen in het 

kader van de toepassing van Verordening 1408/71. Hierin bepaalde het Hof dat een 

werknemer die, naast zijn werkzaamheden in het ene land, per week gedurende enkele 

uren in een ander land werkt in een vast arbeidspatroon, niet gedetacheerd is maar 

gelijktijdig werkzaam in twee landen.56  

 

Bij detachering hoeft dus niet van tevoren vast te staan hoe lang de uitzending gaat 

duren. Er is ook geen sprake van een maximale duur. Wel lijken zowel de tekst57 van 

EVO/Verordening Rome I als van artikel 2 lid 1 detacheringsrichtlijn, erop te wijzen 

dat de betrokken werknemer voorafgaand aan de detachering daadwerkelijk gewerkt 

moet hebben in het land van herkomst (aangemerkt als het land waar de werknemer 

gewoonlijk werkt). Het uitgangspunt is immers dat er een land is waar de arbeid 

gewoonlijk verricht wordt, maar dat verlaten wordt gedurende de tijdelijke 

tewerkstelling van de werknemer in een ander land. Zulks is niet het geval als de 

werknemer uitsluitend voor de duur van de detachering is aangenomen.58 Artikel 35 

                                                 
53 Zie uitgebreid over mobiliteit binnen een concern Lent, van, 2000. 
54 Zie Houwerzijl, 2005a, p. 129 en 140. 
55 HvJ EG, zaak C-55/94, Gebhard, Jur. 1996, p-I, 4165, r.o.27. Zie tevens HvJ EG, zaak C-215/01, 

Schnitzer, Jur. 2003, r.o. 28-32. 
56 HvJ EG, zaak C-165/98, Mazzoleni, Jur. 2001, p-I, 2189; HvJ EG, zaak C-425/93, Calle Grenzshop 

Andresen , Jur. 1995, p-I, 269. 
57 Het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht wordt niet geacht te zijn gewijzigd wanneer de 

werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander land verricht. 
58 Zie Hoek, van, 2003, die hierbij voor zowel EEX als EVO de volgende lagere Nederlandse 

rechtspraak aanhaalt: Ktr Zwolle 30 juli 1996 en 23 september 1997, NIPR 2000, nr 199; Ktr 
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van de ABU-cao en artikel 1 Waga zijn op dit punt niet in overeenstemming met de 

detacheringsrichtlijn, nu zij niet refereren aan een gewoonlijk werkland, maar slechts 

als criterium aanhouden dat er een buitenlandse arbeidsovereenkomst moet zijn.59 In 

de preambule van Verordening Rome I is voorts verduidelijkt dat na afloop van de 

detachering de betrokken werknemer opnieuw moet werken in het land van herkomst. 

Dit duidt erop dat hij of zij niet direct kan worden doorgeplaatst naar een ander land. 

 

Welk recht is nu van toepassing op de arbeidsovereenkomst tussen een Pools 

uitzendbureau en een naar Nederland gedetacheerde uitzendkracht? Dat hangt af van 

de feitelijke situatie. Als de uitzendkracht uitsluitend in Nederland tewerk is gesteld, 

dan is Nederland het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. Nederlands recht 

is in dit geval objectief van toepassing op de arbeidsovereenkomst van de 

uitzendkracht.60 Maar er kan ook sprake zijn van een langduriger, doorlopende 

arbeidsverhouding met het Poolse uitzendbureau. Als in dat geval bij de feitelijke 

beoordeling van de werkzaamheden blijkt dat meestal in (of vanuit) Nederland is 

gewerkt, moet Nederland worden aangemerkt als het land waar gewoonlijk gewerkt 

wordt, waardoor (wederom) Nederlands recht van toepassing is. Als juist vooral in of 

vanuit Polen is gewerkt, dan is Polen het gewoonlijke werkland en is Pools recht van 

toepassing, ook als de uitzendkracht (meerdere malen) tussendoor voor niet al te lange 

tijd in Nederland heeft gewerkt. Mocht de Poolse uitzendkracht in zoveel 

verschillende landen hebben gewerkt dat er geen lidstaat valt aan te wijzen waar of 

van waaruit de werkzaamheden gewoonlijk worden verricht, dan moet het recht van 

de vestiging van de werkgever worden toegepast, in casu het Poolse recht.  

 

Het toepasselijke recht op de arbeidsverhouding tussen het Poolse uitzendbureau en 

de gedetacheerde Nederlandse uitzendkracht hangt dus af van de tijdelijkheid en al 

dan niet eenmaligheid van de detachering, alsmede van het uiteindelijk pas met 

zekerheid achteraf vast te stellen gewoonlijk werkland. De rechtsonzekerheid over de 

arbeidsvoorwaarden en –rechten van de gedetacheerde werknemer in dit voorbeeld en 

in vele anderen, is voor zowel de betrokken werknemer als voor de (bonafide) 

werkgever onwenselijk. De kans op een juiste naleving van het toepasselijk recht 

wordt er immers sterk door bemoeilijkt. Hoe populairder detachering van werknemers 

wordt, hoe nijpender dit probleem zal blijken te zijn, mede omdat, anders dan bij het 

werknemersverkeer op grond van artikel 39, er geen communautair voorgeschreven 

plicht tot registratie van gedetacheerde werknemers bestaat.61 Vooralsnog zijn er 

echter nog geen concrete stappen genomen om te komen tot een duidelijker en beter 

afdwingbare definitie van tijdelijke tewerkstelling in relatie tot het gewoonlijk 

werkland. 

 

                                                                                                                                            
Middelburg 23 maart 1998 en Rb Middelburg 30 augustus 2000, NIPR 2001, nr 195 : mogelijke latere 

inzetbaarheid in meerdere landen door Belgische werkgever irrelevant nu slechts in Nederland was 

gewerkt.  
59 Zie Houwerzijl, 2005a, p. 307 en Bloemarts, 2004, p. 185-195. 
60 Tenzij op grond van de omstandigheden van het geval besloten moet worden dat Pools recht 

kennelijk nauwer met de overeenkomst is verbonden. Dit zal moeten blijken uit specifiek op de 

uitzending gerichte voorzieningen, zoals buitenlandvergoedingen, reiskosten van en naar Polen, 

regeling voor het gezin van de werknemer etc. Ook speelt bij deze weging een rol of de werknemer 

verzekerd blijft in Polen en ook daar belasting betaalt. 
61 Zie over de problematische handhaving tevens de bijdrage van Van Salomez in deze bundel. Voor de 

Nederlandse situatie zie Hoek, van en Houwerzijl, 2006, waarin reeds een pleidooi werd gehouden 

voor een notificatie/registratieplicht voor alle gedetacheerde werknemers, EU-burger of niet. 
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In de juridisch andere context van communautaire regelgeving inzake het wegvervoer, 

speelt een gerelateerd probleem omtrent de definitie van een vorm van tijdelijke 

dienstverlening in een andere lidstaat. Het gaat om cabotage, waaronder wordt 

verstaan het tijdelijk verrichten van binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg 

in een andere lidstaat dan waar de vervoerende onderneming gevestigd is.62 Op basis 

van ‘cabotageverordening’ 3118/93 is iedere beroepsvervoerder die in het bezit is van 

een communautaire vergunning voor internationaal vervoer gerechtigd tot cabotage.63 

Cabotage is echter slechts geoorloofd in het geval het vervoer van tijdelijke aard is. 

Het ontbreken van een definitie van het begrip ‘tijdelijk’ in de communautaire 

verordeningen zorgt al enige tijd voor onzekerheid over de exacte draagwijdte van het 

cabotagevervoer, vooral nu een aantal lidstaten een maximumperiode heeft ingesteld 

waarna de vervoerder moet terugkeren naar zijn land van herkomst. Andere lidstaten 

hebben formeel criteria vastgelegd om te bepalen of een vervoersprestatie of een 

geheel van vervoersprestaties die door een vervoerder werd geleverd in een andere 

lidstaat dan waar hij gevestigd is, van tijdelijk aard is. Gelet op deze verschillende 

opvattingen van de lidstaten over de tijdelijkheid,64 heeft de Commissie eerst 

tevergeefs gepoogd duidelijkheid te scheppen met een interpretatieve mededeling, 65 

gebaseerd op de rechtspraak van het Hof inzake het vrij verkeer van diensten.66 Om 

de tijdelijke aard van cabotage te verduidelijken, heeft de Commissie thans in het 

kader van een alomvattender voorstel,67 een duidelijker en beter afdwingbare definitie 

van dit concept geïntroduceerd, waarbij het aantal cabotageritten tot maximaal drie 

wordt beperkt binnen een tijdspanne van zeven dagen aansluitend op een 

internationaal goederenvervoer. Deze beperkingen zijn bedoeld om de handhaving te 

bevorderen.68 

 

De gang van zaken bij de definitie van tijdelijkheid in de context van cabotage, 

illustreert naar mijn mening iets dat we ook kunnen afleiden uit bijvoorbeeld artikel 5 

van de richtlijn 1999/70 inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd,69 en uit de 

                                                 
62 Artikel 1 Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad van 25 oktober 1993 tot vaststelling van de 

voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer 

over de weg in een Lid-Staat waar zij niet gevestigd zijn. 
63 Art 1 jo. art. 12 lid 2 en 3 Vo. 3118/93. 
64 Zie Sevinga, 2005, p. 62-63. 
65 Interpretatieve mededeling van de Commissie betreffende de tijdelijke aard van cabotagevervoer 

over de weg, Pb C 021 van 26/01/2005, p. 2-7 
66 HvJ EG 30 november 1995, Gebhardt, C-55/94, Jur. p. I-4165; HvJ EG, 11 december 2003, Bruno 

Schnitzer, C-215/01; HvJ EG 2 juli 2002, Andreas Hoves Internationaler Transport Service Sarl, C-

115/2000.Deze laatste zaak heeft betrekking op de vervoertitel. 
67 COM (2007) 265: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal 

goederenvervoer over de weg (herschikking) {SEC(2007) 636}, met als doel doel de verordeningen 

881/92 en 3118/93 inzake de toegang tot de markt van het grensoverschrijdend vervoer, respectievelijk 

de markt van het binnenlands vervoer, te herzien en te consolideren. 
68 Art. 8 lid 2 COM (2007) 265. Met behoud van het totaal aantal toegestane ritten van drie binnen 

zeven dagen heeft de Raad in een concept-gemeenschappelijk standpunt inmiddels een extra bepaling 

toegevoegd die vervoerders toestaat om cabotageritten in de lidstaten van doortocht uit te voeren, ter 

vermijding van lege verplaatsingen op communautaire wegen. Zie interinstitutioneel dossier 2007/0099 

(COD), Ontwerp-motivering Raad 11788/08 ADD 1, 25 november 2008. 
69 Raamovereenkomst van de sociale partners, geimplementeerd door richtlijn 1999/70/EG, PbEG 

1999, L 175/43. In artikel 5 worden meerdere opties gegeven om misbruik te voorkomen van het 

gebruik van opeenvolgende arbeidscontracten of –verhoudingen voor bepaalde tijd: vaststelling van de 

objectieve redenen die een vernieuwing van dergelijke overeenkomsten of –verhoudingen 
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tijdslimiet die is neergelegd voor detachering van werknemers in Verordening 

1408/71: wie misbruik of oneigenlijk gebruik van tijdelijke vormen van 

arbeidsrelaties op een afdwingbare manier wil tegengaan, kan uiteindelijk niet zonder 

concrete, objectieve normen die de (maximale) duur begrenzen. Vanuit het oogpunt 

van rechtszekerheid en van werknemersbescherming is het instellen van een limiet 

aan de duur (of het aantal malen) van detachering dan ook geen overbodige luxe, 

integendeel.70 Naarmate werknemers langduriger gedetacheerd zijn, krijgen zij 

immers steeds meer belang bij een volledig gelijke behandeling met ingezeten 

werknemers (ervan uitgaande dat de detachering plaats vindt vanuit een lidstaat met 

een lager arbeidsvoorwaardenniveau naar een lidstaat met een hoger niveau). 

Bovendien neemt met de duur van de detachering de legitimiteit af van het voor 

gedetacheerde werknemers geldende beperkte werklandbeginsel ten opzichte van 

ingezeten werknemers. Zij worden dan immers steeds minder ongelijk ten opzichte 

van ingezeten werknemers. Ook rijst de vraag wat er bij langdurige detachering nog 

over blijft van de betekenis van het ‘gewoonlijk werkland’. Als gekozen zou worden 

voor aansluiting bij de tijdslimiet van maximaal 24 maanden in de 

coördinatieverordening voor de socialezekerheidsstelsels dan heeft dit als bijkomend 

voordeel voor zowel werkgever als werknemer een betere aansluiting (‘Gleichlauf’) 

tussen het toepasselijke arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht bij detachering van 

werknemers.71 Een uitzondering op de maximale duur voor van te voren geplande 

langdurige uitzending in het kader van detacheringen gedefinieerd in artikel 1 lid 3 

sub b detacheringsrichtlijn (vooral van belang voor ‘ex-pat’s’), zou, net als in 

Verordening 1408/71, mogelijk moeten zijn.72 

 

4.2 Het onderscheid tussen ‘gedetacheerde’ en in de lidstaat van tewerkstelling 

aangenomen uitzendkrachten 

 

Behalve door de afbakening tussen detachering en gewoonlijk werken in een lidstaat, 

wordt de scheidslijn tussen arbeidsmobiliteit in het kader van artikel 39 of 49 EG ook 

gevormd door het arbeidsmarktbegrip dat het Hof introduceerde in zijn arrest Rush 

Portuguesa. Bij de bepaling dat het uitvoeren van een grensoverschrijdende dienst 

met behulp van de eigen werknemers onder artikel 49 EG valt, gaat het Hof er vanuit 

dat werknemers die door hun werkgever worden gedetacheerd om een dienst te 

verrichten in een andere lidstaat ‘de arbeidsmarkt van die (ontvangende) lidstaat niet 

raken’. Na vervulling van de dienstverrichting keren de gedetacheerde werknemers 

direct weer terug naar de eigen lidstaat. In wezen verlaten deze werknemers de 

arbeidsmarkt niet, en ze hebben dus geen toegang tot de arbeidsmarkt van de 

ontvangende lidstaat, aldus het Hof.73 Met Voogsgeerd meen ik dat het Hof hier een 

                                                                                                                                            
rechtvaardigen (a); vaststelling van de maximale totale duur (b); vaststelling van het aantal malen dat 

dergelijke overeenkomsten of verhoudingen mogen worden vernieuwd. 
70 Voor het denkbeeldige geval dat de instelling van een tijdslimiet op communautair niveau 

onbespreekbaar is, kunnen lidstaten overwegen zelf een concretere invulling te geven aan de in artikel 

2 lid 1 genoemde ‘bepaalde periode’. De richtlijn laat hier naar mijn mening ruimte voor. Zie tevens 

Houwerzijl, 2005a, p. 243-244. 
71 Zie over de conflictueuze verhouding tussen de coordinatieregels voor het socialezekerheidsrecht en 

het arbeidsconflictenrecht Pennings en Houwerzijl, 2007. 
72 Zie artikel 17 Vo. 1408/71. Ook in het kader van de nieuw definitie inzake cabotage is vanuit het 

Europees Parlement een amendement voorgesteld om bilateraal uitzonderingen op de voorgestelde 

limieten mogelijk te maken. Zie interinstitutioneel dossier 2007/0099 (COD), Ontwerp-motivering 

Raad 11788/08 ADD 1, 25 november 2008. 
73 Zie HvJ EG, zaak C-113/89, Rush Portuguesa, Jur. 1990, p. I-1417, r.o. 15.  
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eigenaardig, misschien wel naïef te noemen begrip ‘arbeidsmarkt’ hanteert. Immers, 

als de aantallen gedetacheerde werknemers maar groot genoeg zijn, dan is van invloed 

op de arbeidsmarkt van de ontvangende lidstaat wel degelijk sprake.74  

 

Van belang is verder nog dat de Europese Commissie met de gekozen rechtsgrondslag 

inhoudelijk verder gegaan dan het Hof:75 Het arrest Rush Portuguesa beperkte het 

tijdelijk verkeer van gedetacheerde werknemers in het kader van het vrij verrichten 

van diensten namelijk tot werknemers die ‘op reguliere basis in vaste dienst werken’ 

in het detacherende bedrijf. Uitdrukkelijk noemde het Hof juist uitzendarbeid als een 

voorbeeld waarbij de ter beschikking gestelde arbeidskrachten wel degelijk de 

arbeidsmarkt betreden van het ontvangende land, waardoor deze vorm van 

detachering onder het vrij verkeer van werknemers zou (blijven) vallen.76 Door ook 

de gedetacheerde uitzendkracht in de detacheringsrichtlijn op te nemen (art. 1 lid 3 

sub c), is dus het bereik van het vrij verkeer van diensten verder uitgebreid dan 

wenselijk was op basis van de jurisprudentie van het Hof. Het was zuiverder geweest 

als uitzendarbeid buiten een puur op het vrij verkeer van diensten gebaseerde 

detacheringsrichtlijn was gebleven. Doordat allocatie op de arbeidsmarkt een kerntaak 

is van uitzendbureaus, valt immers moeilijk te loochenen dat detachering van 

uitzendkrachten (mede) onder artikel 39 EG valt. 

 

Wijziging van de detacheringsrichtlijn zal een moeilijk en langdurig traject zijn. Maar 

aan de ongelijke behandeling van gedetacheerde en binnenlandse (of via artikel 39 

gemigreerde) uitzendkrachten, kunnen de lidstaten nu al iets doen. Zij kunnen gebruik 

maken van de mogelijkheid die artikel 3 lid 9 detacheringsrichtlijn biedt om te 

bepalen dat gedetacheerde uitzendkrachten onder dezelfde (arbeids)voorwaarden 

tewerkgesteld moeten worden als binnenlandse uitzendkrachten. Hiermee beoogt deze 

bepaling in feite, indien lidstaten dit wensen, deze ‘gevoeliger’ bedrijfstak meer af te 

schermen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden dan de overige bedrijfstakken. Het 

op deze wijze mogelijk maken van een volledig gelijke behandeling van uitzendarbeid 

ongeacht waar het uitzendbureau is gevestigd en waar de arbeidsovereenkomst met de 

uitzendkracht is gesloten, is inhoudelijk verdedigbaar en sluit ook aan bij de onlangs 

aangenomen uitzendrichtlijn.77   

                                                 
74 Zie Voogsgeerd, 2002, p. 115; Houwerzijl 2005b. 
75 Wellicht onbewust. Aan deze uitbreiding is nooit gerefereerd in de ontwerpfase van de 

detacheringsrichtlijn. Zie Houwerzijl, 2005a, hoofdstuk 3. 
76 Zie arrest in zaak C-113/89 (Rush Portuguesa), r.o. 16. De omschrijving ‘regulier in vaste dienst’ 

komt uit het op Rush Portuguesa voortbordurende arrest in de zaak C-43/93 (Vander Elst). Op 21 

oktober 2004 greep het Hof in zaak C-445/03 (Commissie /Luxemburg ) op de overweging uit Rush 

Portuguesa terug maar nu met een kleine toevoeging: Het tijdelijk werkland mag nagaan of de diensten 

verrichtende onderneming ‘de vrijheid van dienstverrichting niet voor een ander doel dan de betrokken 

dienst gebruikt, bijvoorbeeld om haar personeel te laten overkomen om werknemers werk te 

verschaffen of ter beschikking te stellen.’(r.o. 39, curs. MH). 
77 Richtlijn 2008/104/EC zie mailtje aan m koopman van 15 januarie uitzendrichtlijn is op 22 oktober 

door het Europees Parlement in tweede lezing aangenomen (maar nog niet is gepubliceerd): European 

Parliament legislative resolution of 22 October 2008 on the Council common position for adopting a 

directive of the European Parliament and of the Council on temporary agency work (10599/2/2008 – 

C6-0327/2008 – 2002/0072(COD) T6-0507/2008. Het herziene Commissievoorstel bevatte in art. 5 de 

volgende bepalingen: ‘De essentiële arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zijn, voor de duur van 

hun opdracht bij een inlenende onderneming, ten minste dezelfde als die welke voor hen zouden gelden 

als zij door genoemde onderneming voor dezelfde functie in dienst zouden worden genomen. COM 

(2002/701). De Raad heeft in zijn (inmiddels door het EP aangenomen) Gemeenschappelijke Standpunt 

de gelijkheidsmaatstaf echter aangescherpt. 
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5. Korte samenvatting 

 

Tegen de achtergrond van de recente ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof is 

in deze bijdrage ingegaan op verschillen in toepasselijk arbeidsrecht bij tijdelijke en 

structurele vormen van intracommunautaire arbeidsmigratie en -mobiliteit. Het sinds 

het arrest Rush Portuguesa gemaakte onderscheid tussen arbeidsmobiliteit op grond 

van artikel 39 en op grond van artikel 49 is uiteengezet en geproblematiseerd aan de 

hand van de rechtsinstrumenten waarmee het toepasselijke recht op de 

arbeidsovereenkomst moet worden vastgesteld. Er werd stil gestaan bij de 

(bescheiden) veranderingen die het van kracht worden van Verordening Rome I 

meebrengt ten opzichte van het EVO, zoals (de codificatie van) de uitbreiding van het 

begrip ‘gewoonlijk werkland’ en de verduidelijking van het begrip ‘tijdelijk’. Niet 

alleen de toepasselijkheid van het wettelijke arbeidsrecht maar ook de toepassing van 

cao-bepalingen op internationale arbeidsovereenkomsten kwam aan de orde. Na een 

nadere beschouwing van de verschillende vormen van arbeidsmobiliteit, werd 

vastgesteld dat het ontbreken van een concrete limitering van het begrip ‘tijdelijk’ in 

EVO, Verordening Rome I en detacheringsrichtlijn zorgt voor een grote 

rechtsonzekerheid en een lacune in de werknemersbescherming bij de vaststelling en 

effectieve handhaving van het toepasselijke arbeidsrecht. Het feit dat bij de 

vaststelling van het gewoonlijke werkland van een gedetacheerde of anderszins 

grensoverschrijdende werknemer vaak de volledige duur van de arbeidsverhouding 

zal moeten worden betrokken, versterkt de rechtsonzekerheid nog verder. Aansluitend 

aan een pleidooi voor de invoering van een tijdslimiet aan detachering, werd tot slot 

nog het bestaande onderscheid tussen gedetacheerde en in het land van ontvangst 

aangenomen uitzendkrachten belicht. Inhoudelijk is de rechtvaardiging hiervoor dun 

aangezien ook gedetacheerde uitzendkrachten de arbeidsmarkt van de ontvangende 

lidstaat betreden. Geconstateerd werd dat het instrument om de verschillen in 

toepasselijk recht tussen beide, toch zeer op elkaar lijkende categorieën 

uitzendkrachten weg te nemen, al klaar ligt. De lidstaten hoeven slechts gebruik te 

maken van de mogelijkheden die artikel 3 lid 9 detacheringsrichtlijn hen hiertoe biedt.  

 

 

 

 

 

 


