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De interne markt en arbeidsrechtelijke
normconcurrentie

H. Verschueren*203

Dit artikel gaat nader in op de vraag in welke mate het

Europese internemarktrecht heeft geleid tot arbeidsrechtelijke

normconcurrentie tussen lidstaten en de territoriale toepassing

van het arbeidsrecht heeft beïnvloed. Hierbij bespreekt dit

artikel de rol van het vrij verkeer van werknemers, het toepas-

selijke IPR en het vrije dienstenverkeer, in het bijzonder de

detacheringsrichtlijn 96/71. Het analyseert hoe de problema-

tiek van de detachering op verschillende beleidsmatige en ju-

ridische snijpunten is komen te liggen.

I. Inleiding

De Europese Unie wordt op de eerste plaats gekenmerkt
door zijn interne markt die het vrij verkeer van goederen,
diensten, kapitaal en ook arbeid garandeert (artikel 26-
66 VWEU). De mogelijkheden die de interne markt biedt
om goederen en diensten te leveren over de grens in an-
dere lidstaten hebben een invloed op de loon- en arbeids-
voorwaarden van werknemers in de onderscheiden lidsta-
ten. Deze loon- en arbeidsvoorwaarden maken immers
een belangrijk deel uit van de kostprijs van goederen en
diensten. Dat betekent dat via de onderlinge concurrentie
tussen de producenten en leveranciers van goederen en
diensten, er een druk kan ontstaan op de loon- en arbeids-
voorwaarden waaronder deze goederen en diensten
worden geleverd. Omdat de arbeidsrechtelijke bescher-
ming, bij afwezigheid van een doorgedreven harmonise-
ring op Europees niveau, grotendeels een zaak blijft van
de lidstaten, ontstaat er door deze druk een vorm van
sociale normconcurrentie tussen de lidstaten.
Deze normconcurrentie beperkt zich niet alleen tot de
verhoudingen tussen de lidstaten. De Europese interne
markt maakt het ook mogelijk dat werknemers in andere
lidstaten gaan werken, of daar door hun werkgevers
worden ingezet. Op die manier kan er ook een normcon-
currentie ontstaan tussen werknemers binnen het
grondgebied van eenzelfde lidstaat. De interne markt
heeft immers ook een invloed op de afbakening van de
territoriale werkingssfeer van het nationale arbeidsrecht,
in het bijzonder wanneer er een grensoverschrijdend
element is. De toename van situaties met zulk een tussen

de lidstaten grensoverschrijdend element is bovendien
een onvermijdelijk gevolg van de toenemende Europese
marktintegratie. In deze context kan het in sommige
omstandigheden voorkomen dat op arbeid verricht op
het grondgebied van een lidstaat niet noodzakelijk het
arbeidsrecht van die lidstaat wordt toegepast. Deze beper-
kingen op de toepassing van het arbeidsrecht van een
lidstaat op zijn eigen grondgebied, leidt tot sociale con-
currentie binnen de grenzen van deze staat, wat onmis-
kenbaar het beschermingsniveau van deze lidstaat onder
druk zet.
Dit artikel gaat nader in op de vraag in welke mate het
Europese internemarktrecht heeft geleid tot zulk een so-
ciale normconcurrentie tussen lidstaten en een invloed
heeft gehad op de territoriale toepassing van het arbeids-
recht. Vooreerst behandelt het kort het uitgangspunt dat
het arbeidsrecht op de eerste plaats een bevoegdheid van
de lidstaten blijft (par. II). Vervolgens wordt de normcon-
currentie tussen lidstaten op het vlak van loon- en arbeids-
bescherming geanalyseerd (par. III). Daarna bespreekt
dit artikel de Europese regels en rechtspraak die relevant
zijn voor de afbakening van de territoriale werkingssfeer
van het nationale arbeidsrecht (par. IV). Hierbij gaat het
om de regels inzake het vrij verkeer van werknemers, de
regels van het internationaal privaatrecht (IPR) en de re-
gels en rechtspraak inzake het vrij verrichten van dien-
sten. In het bijzonder wordt ingegaan op de betekenis
van de detacheringsrichtlijn 96/71 en wordt geanalyseerd
hoe de problematiek van de detachering op verschillende
beleidsmatige en juridische snijpunten is komen te lig-
gen. Ten slotte worden een aantal besluiten geformuleerd
(par. V).

II. Arbeidsrecht blijft in beginsel een
nationale bevoegdheid

Bij het begin van de Europese integratie in de jaren 50,
werd het arbeidsrecht bewust buiten de Europese bevoegd-
heidssfeer gehouden. De focus lag op de instelling van
een gemeenschappelijke Europese markt met als hoek-
steen de vier vrijheden (goederen, personen, diensten en
kapitaal) en het mededingingsbeleid. De ‘founding fa-
thers’ gingen ervan uit dat de verhoging van de producti-
viteit door het creëren van een gemeenschappelijke markt
automatisch zou leiden tot een verbetering van de leef-
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en arbeidsomstandigheden en dat er bijgevolg weinig of
geen sociaalrechtelijke bevoegdheden aan de EEG
moesten worden verleend.1 Dit uitgangspunt beantwoord-
de ook aan de wens van de lidstaten om sociale bevoegd-
heden zelf uit te oefenen, rekening houdend met de
eigenheid van hun sociale en politieke structuren.
Het oorspronkelijke EEG-Verdrag kende bijgevolg zo
goed als geen sociale wetgevende bevoegdheid aan de
Europese instellingen toe. De uitwerking en invulling
van het sociaal recht en het sociaal beleid in het algemeen,
werd overgelaten aan de lidstaten zelf. Dit wordt wel eens
een embedded liberalism genoemd:2 het vrijmaken van de
markt werd beschouwd als een taak van het internationale
en/of supranationale niveau, maar deze vrije markt werd
ingebed in een sociaal beleid en het sociaal recht dat tot
de exclusieve bevoegdheid van de nationale staten zou
blijven. De lidstaten behielden de mogelijkheid om via
hun sociaal recht eventuele negatieve effecten van de in-
terne markt op te vangen. De creatie van de Europese
interne markt werd onder meer hierdoor gelegitimeerd.
De verwachting was overigens dat de lidstaten door de
werking van de gemeenschappelijke markt hun sociale
bescherming zouden kunnen opvoeren.3

Meer dan 50 jaar later weten we dat het niet helemaal zo
is gelopen. Het is hier niet de plaats om een analyse te
maken van hoe op politiek en juridisch terrein in die af-
gelopen 50 jaar de verhouding tussen de interne markt
en het sociaal recht is geëvolueerd.4 Maar samenvattend
kunnen we zeggen dat de economische integratie van de
lidstaten via de interne markt onmiskenbaar invloed heeft
gehad op zo goed als alle terreinen van het recht en het
beleid van de lidstaten en dat het territoriaal en nationaal
geconcipieerde sociaal recht niet aan deze invloed is
ontsnapt. Door de zogenaamde ‘negatieve integratie’ die
onder meer het wegnemen van belemmeringen op het
vrij verkeer van personen en diensten beoogde, kwam
sociale wetgeving onder druk te staan. Deze werd, onder
meer door het Hof van Justitie, gezien als een mogelijke
belemmering op dit vrij verkeer. De Europese instellin-
gen, en vooral dan het Hof van Justitie, zijn op zoek ge-
gaan naar een evenwicht tussen de economische vrijhe-

den van de markt, waaraan wie het karakter van ‘funda-
mentele rechten’ werd toegekend5 en de sociaalrechtelijke
bescherming in het nationale recht van de lidstaten.
Hierbij heeft het Hof geoordeeld dat de bescherming van
de werknemers een van de dwingende redenen van alge-
meen belang is die een beperking van het vrij verrichten
van diensten kunnen rechtvaardigen in het kader van de
rule of reason.6 Maar dit betekent wel dat deze sociale di-
mensie in een verdedigende rol werd gedrukt wat onder
meer werd geïllustreerd door de veel besproken arresten
van het Hof van Justitie in de zaken Viking en Laval.7

Ondanks het feit dat het sociaal recht van de lidstaten
terecht is gekomen in de economische en juridische
context van de Europese interne markt, is de Europese
wetgever zelf slechts in beperkte mate op dit terrein tus-
sengekomen. Het beperkte arsenaal van Europees sociaal
recht vindt zijn oorzaak zowel in de beperkte bevoegdhe-
den die de Europese verdragen aan de Europese wetgever
toebedeelden,8 als in de afwezigheid van een politieke
consensus om van deze bevoegdheden uitgebreid gebruik
te maken. Er blijft sprake van wat Scharf heeft omschre-
ven als de ‘constitutionele asymmetrie’ binnen de EU
tussen de economische doelstellingen en het interne-
marktrecht enerzijds en de sociale doelstellingen en het
sociaal recht anderzijds.9 Dit heeft er onder meer toe
geleid dat op Europees niveau de economische doelstel-
lingen dominant blijven en een beperkende invloed uit-
oefenen op het sociaal recht en sociaal beleid van de lid-
staten.
Toch is de Europese arbeidswetgeving die in de loop van
de afgelopen decennia tot stand is gekomen niet te veron-
achtzamen. Zonder hierover in deze bijdrage in detail te
treden heeft deze wetgeving op een aantal terreinen een
verregaande vorm van harmonisering teweeggebracht,
zoals onder meer op het terrein van het verbod van dis-
criminatie, veiligheid en gezondheid op het werk, en op
andere terreinen een minder ver doorgedreven harmoni-
sering via minimumnormen, bijvoorbeeld op het terrein
van de arbeidstijden, de herstructurering van onderne-
mingen en de rechten van werknemers met atypische
arbeidsovereenkomsten.10 Maar op andere essentiële

Dit uitgangspunt was onder meer terug te vinden in artikel 117 EEG.1
S. Guibboni, Social Rights and Market Freedom in the European Constitution. A Labour Law Perspective, Cambridge: Cambridge University Press
2006, p. 29 e.v.

2

S. Deakin, ‘The Lisbon Treaty, the Viking and Laval Judgments and the Financial Crisis: In Search of New Foundations for Europe’s “Social
Market Economy”’, in: N. Bruun, K. Lörcher & I. Schömann (red.), The Lisbon Treaty and Social Europe, Oxford: Hart 2012, p. 21-23.

3

Voor een uitgebreide analyse van deze geschiedenis, met verwijzing in voetnoot naar de literatuur hierover zie Guibboni, o.c. Zie tevens: C. Barnard,
EU Employment Law, Oxford: Oxford University Press 2012, 3-33 en B. Bercusson, European Labour Law, Cambridge: Cambridge University Press
2009, p. 101-125.

4

Zie o.m. HvJ EG 30 november 1995, C-55/94 (Gebhard).5
Zie o.m.: HvJ EG 23 november 1999, gevoegde zaken C-369/96 en C-376/96 (Arblade en Leloup), r.o. 36; HvJ EG 25 oktober 2001, gevoegde zaken
C-49/98 e.v. (Finalarte), r.o. 33; HvJ EG 15 maart 2001, C-165/98 (Mazzoleni), r.o. 27; HvJ EG 24 januari 2002, C-164/99 (Portugaia), r.o. 20;

6

HvJ EG 12 oktober 2004, C-60/03 (Wolff & Müller), r.o. 35; HvJ EG 21 oktober 2004, C-445/03 (Commissie/Luxemburg), r.o. 29; HvJ EG 19 juni
2008, C-319/06 (Commissie/Luxemburg), r.o. 44; HvJ EU 19 december 2012, C-577/10 (Commissie/België), r.o. 44-45 en HvJ EU 18 september 2014,
C-549/13 (Bundesdruckerei), r.o. 31.
HvJ EG 11 december 2007, C-438/05 (Viking) en HvJ EG 18 december 2007, C-341/05 (Laval).7
Deze bevoegdheden werden weliswaar gradueel uitgebreid, in het bijzonder door het Verdrag van Maastricht uit 1992 en het Verdrag van Am-
sterdam van 1997. Voor een huidige stand van zaken zie o.m.: K. Lörcher, ‘Social Competences’, in: N. Bruun, K. Lörcher & I. Schömann (red.),
The Lisbon Treaty and Social Europe, Oxford: Hart 2012, p. 165-234.

8

F. Scharf, ‘The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity’, Journal of Common Market Studies 2002, p. 645 e.v.9
Zie voor een overzicht van de huidige stand van het Europese arbeidsrecht o.m.: C. Barnard, EU Employment Law, Oxford: Oxford University
Press 2012; R. Blanpain, Europees arbeidsrecht, Brugge: die Keure 2012; S.S.M. Peters & R.M. Belten (red.), Inleiding Europees arbeidsrecht, Deventer:

10

Kluwer 2013; K. Riesenhuber, European Employment Law, Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia 2012; M. Schmitt, Droit du travail de l’Union
Européenne, Brussel: Larcier 2012 en B. Teyssié, Droit européen du travail, Paris: LexisLexis 2013.
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onderdelen van zowel het individuele als het collectieve
arbeidsrecht, heeft het nationale recht zijn hoofdrol be-
houden.
De vraag is dus of er door het hoofdzakelijk nationaal
blijven van het arbeidsrecht onrechtstreeks een sociale
concurrentie tussen de lidstaten is ontstaan waarvan
eerder een neerwaartse druk op de arbeidsrechtelijke
bescherming zou zijn uitgegaan.11

III. Sociale normconcurrentie tussen
lidstaten

Reeds van bij het begin van de Europese integratie waren
de opstellers van het Verdrag van Rome er zich van be-
wust dat het verschil in arbeidsrechtelijke bescherming
tussen de lidstaten aanleiding zou kunnen geven tot het
verstoren van de concurrentie tussen de bedrijven van
de lidstaten. Dat kwam onder meer tot uiting in de bepa-
ling van het toenmalige artikel 119 EEG (thans artikel 157
VWEU) over het verbod van discriminatie op grond van
geslacht m.b.t. het loon. Deze bepaling moest oneerlijke
concurrentie binnen de interne markt voorkomen. Het
Hof van Justitie heeft in het arrest Defrenne uitdrukkelijk
deze doelstelling erkend door te stellen: ‘(…) gezien de
ongelijke ontwikkeling van de sociale wetgeving in de
verschillende lidstaten, moet artikel 119 enerzijds voorko-
men dat wat de mededinging binnen de Gemeenschap
betreft ondernemingen in staten die het beginsel van
gelijke beloning metterdaad toepassen, in een ongunstige
concurrentiepositie geraken ten opzichte van onderne-
mingen in staten die de loondiscriminatie ten nadele van
vrouwelijke werknemers nog niet hebben afgeschaft.’12

Een vergelijkbare rol wordt ook gespeeld door het verbod
van onderscheid op grond van nationaliteit t.a.v. migre-
rende werknemers13 en door het verbod van discriminatie
op de andere gronden dat later werd ingevoerd via
Richtlijn 2000/4314 en Richtlijn 2000/78.15 Een gelijkaar-
dige doelstelling ligt ook ten grondslag aan de hele reeks
van arbeidsrechtelijke richtlijnen die in de loop van de
afgelopen decennia door de Europese instellingen werden
aangenomen, zoals bijvoorbeeld de richtlijnen inzake

veiligheid en gezondheid op het werk. Zo vindt men een
verwijzing naar het bevorderen van de eerlijke concurren-
tie tussen ondernemingen in de interne markt als doel-
stelling van Europese sociale wetgeving bijvoorbeeld terug
in een arrest over de richtlijn inzake het behoud van de
rechten van werknemers bij overgang van ondernemin-
gen.16 Deze richtlijn, aldus het Hof, beoogt onder meer
om ‘een vergelijkbare bescherming van de rechten van
de werknemers in de verschillende lidstaten te verzekeren
én ervoor te zorgen dat de lasten die deze beschermings-
regels voor de ondernemingen van de Gemeenschap
meebrengen, onderling minder sterk verschillen’.17

Hieruit blijkt dat de Europese sociale wetgeving, zoals
overigens de harmonisatiemaatregelen op andere beleids-
domeinen, een dubbele doelstelling heeft: zowel een
markt corrigerende als een markt bevorderende functie.
Wat dat laatste betreft wil het Europees sociaal recht op
een aantal terreinen een level playing field van sociale
rechten creëren om zo verstoring van de concurrentie
tussen de bedrijven van de lidstaten te voorkomen.18

Het resultaat is wel een zeer fragmentarisch Europees
arbeidsrecht geworden en men kan dan ook niet spreken
van een globaal Europees arbeidsrecht. De verschillen
tussen de lidstaten, zowel wat de structuur van het ar-
beidsrecht betreft als het niveau van de rechten en de
bescherming van de werknemers, blijven in beginsel dus
gehandhaafd. Deze verschillen zijn in de huidige Europe-
se Unie met 28 lidstaten zelfs groter dan bij de ontwikke-
ling van de Europese interne markt in de jaren 60 van
de vorige eeuw. Het blijft dus nog altijd mogelijk dat
binnen de Europese interne markt, lidstaten hun onder-
nemingen een concurrentieel voordeel trachten te bezor-
gen door het goedkoper maken van de arbeidsrechtelijke
bescherming die zij hun werknemers moeten bieden.
Zo kunnen werkgevers er de voorkeur aan geven om hun
activiteiten eerder te ontplooien in een lidstaat waar de
arbeidskosten lager zijn. Dit zou een stimulans kunnen
betekenen voor de economische ontwikkeling van de
betrokken lidstaat, maar het wordt vaker gezien als een
gevaar voor een race to the bottom: lidstaten proberen
competitiever te zijn door hun arbeidsrechtelijke bescher-
ming af te bouwen.
Het is evenwel niet heel duidelijk of en in welke mate de
concurrentie tussen de lidstaten door de verschillen in

Deze bijdrage zal niet verder ingaan op de (nefaste) invloed van het Europese monetaire en budgettaire beleid, vooral voor de landen van de
eurozone, op de arbeidsrechtelijke bescherming in deze lidstaten. Zie hierover onder meer: E. Balamonti, ‘Evaluating the new rules of EU eco-

11

nomic governance in times of crisis’, EJLL 2014, p. 95-109; C. Barnard, ‘The Financial Crisis and the Euro Plus Pact: A Labour Lawyer’s Perspective’,
Industrial Law Journal 2012, p. 98-114; S. Bekker & S. Klosse, ‘The changing legal context of employment policy coordination’, EJLL 2014, p. 6-17;
S. Clauwaert & I. Schömann, The crisis and national labour law reforms: a mapping exercise (ETUI Working paper 2012.04), Brussel: 2012 en
C. Kilpatrick & B. De Witte (red.), Social Rights in Times of Crisis in the Eurozone: The Role of Fundamental Rights’ Challenges (EUI Working papers,
LAW 2014/05), San Domenico di Fiesole: 2014.
HvJ EG 8 april 1976, 43/75 (Defrenne II), r.o. 9 en 10. Zie tevens HvJ EG 10 februari 2000, C-50/96 (Schröder), r.o. 53 tot 55. Het Hof erkende
daarnaast ook de sociale doelstelling van deze bepalingen.

12

Zie verder hierover par. IV.A.13
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras
of etnische afstamming, PbEG 2000, L 180/22, 19 juli 2000.

14

Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep,
PbEG 2000, L 303/16, 2 december 2000.

15

Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende het behoud
van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, PbEG 1977, L 61/26, 5 maart 1977.

16

Zie HvJ EG 8 juni 1994, C-382/92 (Commissie/Verenigd Koninkrijk), r.o. 15.17
D. Ashiagbor, ‘Embedding Trade Liberalization in Social Policy: Lessons from the European Union?’, Comparative Labor Law and Policy Journal
2011, p. 384-387; C. Barnard, EU Employment Law, Oxford: Oxford University Press 2012, p. 36-38 en W. Streeck, ‘Neo-voluntarism: A New Social
Policy Regime’, EL Journal 1995, p. 31 e.v.

18
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loonniveau en arbeidsrechtelijke bescherming wordt
scheefgetrokken en of het leidt tot een neerwaartse spiraal
of tot sociale dumping. De relatieve arbeidskosten hangen
niet alleen af van de directe en indirecte loonkosten, maar
ook van andere factoren zoals de productiviteit die op
haar beurt weer afhangt van de gebruikte productiemid-
delen en -procedés, de opleidingsgraad van de werkne-
mers en de algemene materiële en administratieve infra-
structuur van het betrokken land. Daarom is het absolute
verschil in loonkosten op zich geen bron van oneerlijke
concurrentie of sociale dumping.19 Vanuit dit relatieve
perspectief blijkt uit een recente studie dat arbeidskosten
omgezet in koopkracht en gemeten aan de productiviteit
in de EU-lidstaten niet zeer veel van elkaar verschillen.20

Zo blijkt overigens ook dat de verschillen in relatieve ar-
beidskosten tussen de lidstaten zich volgens de recentste
gegevens niet zozeer meer voordoen tussen de nieuwe
lidstaten van Centraal- en Oost-Europa en de zogenaamde
‘oude’ lidstaten. In heel wat nieuwe lidstaten uit Centraal-
en Oost-Europa is in de afgelopen 10 jaar het loonniveau
sneller gestegen dan het productiviteitsniveau.21 Het zijn
veeleer ‘oude’ lidstaten zoals het Verenigd Koninkrijk,
Ierland en Luxemburg die globaal genomen een compe-
titief voordeel halen uit hun lagere relatieve arbeidskosten
omwille van hun zwakkere arbeidsrechtelijke bescher-
ming en lage inhoudingen op de lonen via belastingen
en socialezekerheidsbijdragen. Dit verklaart waarom er
zich in de praktijk niet alleen delokaliseringen hebben
voorgedaan van de oude naar de nieuwe lidstaten, maar
zeker ook naar deze drie lidstaten.22 Wel hebben we in
het afgelopen decennium kunnen zien dat ondernemin-
gen de bestaande verschillen in arbeidskosten in het al-
gemeen als argument hebben gebruikt om vestigingen
binnen de interne markt te verplaatsen of om druk te
zetten op het lokale niveau van loon- en arbeidsbescher-
ming via collectieve onderhandelingen.23 Hierbij wordt
het verschil in de kosten van arbeid tussen de lidstaten
door de ondernemingen duidelijk gebruikt als een ele-
ment van concurrentie. In die zin heeft de Europese in-
terne markt een normconcurrentie tussen de lidstaten
gecreëerd die tevens leidt tot concurrentie tussen de
werknemers van de betrokken lidstaten.
Toch zouden we niet kunnen spreken van een algemene
tendens binnen de Europese interne markt om de arbeids-
kosten in de verschillende EU-lidstaten dermate kunst-
matig laag te houden om daardoor te kunnen spreken
van oneerlijke concurrentie en sociale dumping.24 Boven-

dien blijkt het vanuit politiek oogpunt niet vanzelfspre-
kend om op nationaal vlak de sociale verworvenheden
zomaar opzij te schuiven.25 Dat neemt niet weg dat in
bepaalde sectoren van de economie, zoals de bouwsector,
de transportsector en de land- en tuinbouw, de looncon-
currentie tussen de werknemers van de lidstaten wordt
gevoeld. Dit is vooral het geval indien de in de betrokken
lidstaat toepasselijke loon- en arbeidsbescherming niet
wordt gerespecteerd en de controle hierop onvoldoende
is. Daarnaast is er de verspreiding van de zogenaamde
grijze economie zoals schijnzelfstandigheid, onderaanne-
ming en uitzendarbeid die de controle nog moeilijker
maken. Deze praktijken blijken een grotere oorzaak te
zijn van oneerlijke concurrentie en sociale dumping
binnen de Europese interne markt dan de verschillen op
zich in loon- en arbeidsbescherming.26 De Europese in-
terne markt maakt het overigens gemakkelijker om dit
soort praktijken te ontwikkelen en om aan effectieve en
efficiënte controle te ontsnappen.27

IV. De territoriale toepassing van het arbeids-
recht in grensoverschrijdende situaties

A. Uitgangspunt: het vrij verkeer van werknemers

De sociale concurrentie m.b.t. het arbeidsrecht doet zich
niet alleen voor tussen de lidstaten onderling, maar kan
zich ook voordoen binnen een lidstaat, met name wan-
neer de betrokken arbeid een grensoverschrijdend aspect
heeft. Nochtans was dat niet de bedoeling. Dat blijkt uit
het oorspronkelijke artikel 48 EEG (thans artikel 45
VWEU) dat onomwonden poneerde dat het verkeer van
werknemers binnen de Unie de afschaffing inhoudt van
elke discriminatie op grond van nationaliteit tussen de
werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegen-
heid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden.
Dit beginsel betekent dat migrerende werknemers in de
lidstaat waar zij werken, recht hebben op dezelfde loon-
en arbeidsvoorwaarden als die welke van toepassing zijn
op de eigen onderdanen van de betrokken lidstaat. Dit
verbod van discriminatie op grond van nationaliteit is
ook uitdrukkelijk opgenomen in artikel 7 Verordening
(EEG) 1612/6828 (thans vervangen door artikel 7 Verorde-
ning (EU) 492/201129) dat voor de toepassing van dit
verbod verwijst naar het ‘grondgebied van (…) lidstaten’.

M. Bernaciak, Social dumping: political catchphrase or threat to labour standards? (ETUI Working paper 2012.06), Brussel: 2012, p. 17-18.19
K. Maslauskaité, Social competition in the EU: Myths and realities, Notre Europe. Jacques Delors Institute, Studies and Report, nr. 97, juni 2013.
Te vinden op: www.notre-europe.eu/media/socialcompetition-maslauskaite-ne-jdi-june13.pdf?pdf=ok.

20

Ibidem, p. 25-27.21
C. Barnard, ‘Fifty Years of Avoiding Social Dumping’, in: M. Dougan & S. Curie, 50 Years of the European Treaties. Looking Back and Thinking
Forward, Oxford: Hart 2009, p. 317-319.

22

M. Bernaciak, o.c., p. 26-31 en C. Barnard, ‘Fifty Years of Avoiding Social Dumping’, l.c., p. 317-319.23
K. Maslauskaité, Social competition in the EU: Myths and realities, o.c.24
C. Barnard, ‘Social Dumping and the race to the bottom: some lessons for the European Union from Delaware?’, ELR 2002, p. 70-74.25
M. Bernaciak, o.c., p. 25-26.26
Zie hierover meer in par. IV.C.2.b.27
Verordening (EEG) 1612/68 van de Raad van 25 oktober 1968 betreffende het vrij verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap, PbEG 1968,
L 257, 19 oktober 1968 (verder Verordening (EEG) 1612/68 genoemd).

28

Verordening (EU) 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de
Unie, PbEG 2011, L 141/1, 27 mei 2011 (verder Verordening (EU) 492/2011 genoemd).

29
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Artikel 7 lid 4 van deze verordeningen verklaart overigens
elke bepaling van collectieve of individuele arbeidsover-
eenkomsten die in strijd zou zijn met dit territoriaal toe-
passelijk verbod van discriminatie op grond van nationa-
liteit, van rechtswege nietig.
Deze vereiste van gelijke behandeling inzake loon- en
arbeidsvoorwaarden met de werknemers in het werkland
werd niet alleen ingegeven door de bezorgdheid voor de
sociaalrechtelijke bescherming van migrerende werkne-
mers, maar ook door de wil om de nationale werknemers
in de lidstaten te beschermen tegen werknemers uit an-
dere lidstaten die eventueel bereid zouden zijn te werken
tegen lagere sociale voorwaarden.30 Het Hof van Justitie
heeft deze eis van gelijke behandeling met de werkne-
mers van het werkland overigens verbonden met artikel
117 EEG (thans artikel 152 VWEU) waarin de lidstaten de
noodzaak erkennen om de levensstandaard en de arbeids-
voorwaarden van de werknemers te bevorderen. Zo stelt
het Hof van Justitie uitdrukkelijk dat het absolute karakter
van het verbod van discriminatie op grond van nationali-
teit aan de onderdanen van het werkland moet garande-
ren dat zij geen nadelige gevolgen zullen ondervinden
van het eventueel aanbieden of aanvaarden door de on-
derdanen van andere lidstaten van minder gunstige ar-
beidsvoorwaarden dan die in het nationale recht van het
werkland gelden.31

Wel was het Hof van Justitie van oordeel dat een gedeta-
cheerde werknemer van een grensoverschrijdende
dienstverlener geen werknemer is in de zin van artikel
39 EG (thans artikel 45 VWEU) en Verordening (EEG)
1612/68 (thans Verordening (EU) 492/1011).32 Deze uit-
sluiting van de toepassing van de verdragsbepaling inzake
het vrij verkeer van werknemers op deze werknemers
heeft onmiskenbaar principiële juridische gevolgen. De
consequentie van dit standpunt is dat de vraag op welke
arbeidsrechtelijke bescherming deze werknemers een
beroep kunnen doen, enkel nog kan worden opgelost aan
de hand van de beginselen die ten grondslag liggen aan
het vrij verkeer van diensten, met name het recht van de
werkgever van deze werknemers om zonder onderscheid
naar nationaliteit en zonder enige andere belemmering

met zijn eigen werknemers diensten te gaan leveren in
een andere lidstaat. De toepassing van het arbeidsrecht
van het ontvangstland kan in deze juridische context ge-
zien worden als een belemmering op het vrij verkeer van
diensten door de betrokken werkgever. Hij moet in be-
ginsel de mogelijkheid hebben om het arbeidsrecht van
het oorsprongsland te blijven toepassen op zijn werkne-
mers. De eventuele toepassing van de arbeidsrechtelijke
bescherming van het ontvangstland moet dan, aangezien
het een belemmering kan zijn op het vrij verkeer van
diensten, gerechtvaardigd worden om reden van alge-
meen belang en evenredig met dit doel zijn (de zogenaam-
de rule of reason).33

B. De territoriale toepassing van het arbeidsrecht
en het internationaal privaatrecht

De toepassing van het beginsel van verbod van discrimi-
natie op grond van nationaliteit in artikel 45 VWEU en
in artikel 7 Verordening (EU) 492/2011 garandeert even-
wel niet steeds de toepassing op grensoverschrijdende
werknemers van het arbeidsrecht van het land waar zij
op een bepaald ogenblik aan het werk zijn. De regels van
het internationaal privaatrecht blijven in beginsel onver-
kort gelden en op grond van deze regels is het mogelijk
dat het arbeidsrecht van een ander land van toepassing
is. Deze regels zijn vastgelegd in het Verdrag van Rome
van 19 juni 1980 (Rome I-Verdrag).34 Dit instrument werd
vanaf eind 2009 vervangen door Verordening (EG)
593/2008.35, 36

Het uitgangspunt van deze IPR-instrumenten is de keu-
zevrijheid van de partijen (artikel 3 Rome I-Verdrag en
artikel 3 Rome I-Verordening). De partijen bij de arbeids-
overeenkomst hebben dus in beginsel de vrijheid om af
te wijken van de territoriale toepassing van het arbeids-
recht van het land waar de werkzaamheden worden uit-
geoefend. Toch is deze keuzevrijheid ingeperkt. Voor
arbeidsovereenkomsten zijn vooral artikel 6 en 7 Rome I-
Verdrag en artikel 8 en 9 Rome I-Verordening van be-
lang. Deze bepalingen bevatten specifieke regels m.b.t.
de aanwijzing van het op individuele arbeidsovereenkom-

Zie het rapport Spaak: Comité Intergouvernementale, Rapport des Chefs de Délégations aux Ministres des Affaires Etrangères, Brussel: 21 april 1956,
p. 89.

30

HvJ EG 4 april 1974, 167/73 (Commissie/Frankrijk), r.o. 45. Zie tevens S. Evju, ‘Revisiting the Posted Workers Directive: Conflict of Laws and Laws
in Contrast’, The Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2009-2010, p. 153 en M. Houwerzijl, ‘Towards a more effective Posting Directive’,
in: R. Blanpain (red.), Freedom of Services in the European Union, Bulletin of Comparative Labour Relations, Den Haag: Kluwer 2006, p. 181.

31

HvJ EG 25 oktober 2001, gevoegde zaken C-49/98 e.v. (Finalarte), r.o. 22-23. Zie hierover meer in H. Verschueren, ‘Toepasselijk arbeidsrecht in
grensoverschrijdende situaties: overzicht en knelpunten van Europese rechtsregels en rechtspraak’, in: H. Verschueren & M.S. Houwerzijl (red.),
Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: België, Nederland, Europa, de wereld, Deventer: Kluwer 2009, p. 6-11.

32

Zie o.m. HvJ EG 9 augustus 1994, C-43/93 (Vander Elst), r.o. 14 e.v.; HvJ EG 28 maart 1996, C-272/94 (Guiot), r.o. 10 e.v.; HvJ EG 23 november
1999, gevoegde zaken C-369/96 en C-376/96 (Arblade en Leloup), r.o. 33 e.v.; HvJ EG 25 oktober 2001, gevoegde zaken C-49/98 e.v. (Finalarte),

33

r.o. 28 e.v.; HvJ EG 15 maart 2001, C-165/98 (Mazzoleni), r.o. 22 e.v.; HvJ EG 24 januari 2002, C-164/99 (Portugaia), r.o. 16 e.v.; HvJ EG 12 oktober
2004, C-60/03 (Wolff & Müller), r.o. 31 e.v.; HvJ EG 3 april 2008, C-346/06 (Rüffert), r.o. 37 en HvJ EG 19 juni 2008, C-319/06 (Commissie/Luxem-
burg), r.o. 42-43. Zie verder over deze rechtspraak par. IV.C.1.
Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, PbEG 1980, L 266/1, 9 oktober
1980 (verder Rome I-Verdrag genoemd).

34

Verordening (EG) 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), PbEU 2008, L 177/1, 4 juli 2008 (verder Rome I-Verordening genoemd). Deze verordening is van toepassing op ar-
beidsovereenkomsten die gesloten zijn na 17 december 2009.

35

Zie over het IPR inzake arbeidsovereenkomsten onder meer de verschillende bijdragen in H. Verschueren & M.S. Houwerzijl (red.), Toepasselijk
arbeidsrecht over de grenzen heen: België, Nederland, Europa, de wereld, Deventer: Kluwer 2009 en de verwijzing hierin naar andere relevante

36

rechtsleer. Zie tevens: Y. Jorens, ‘Detachering en het individuele arbeidsrecht’, in: Y. Jorens (red.), Handboek Europese detachering en vrij verkeer
van diensten, Brugge: die Keure 2009, p. 113-225; L. Monserez & V. Claeys, ‘Internationaal privaat arbeidsrecht en Rome I’, Oriëntatie 2009, p.
257-280; H. Storme & S. Bouzoumita, ‘Arbeidsovereenkomsten in internationaal privaatrecht’, NjW 2005, p. 290-314 en F. van Overbeeke, ‘Het
IPR als instrument ter versterking van de positie van de gedetacheerde werknemer in het web van het vrij verkeer’, TSR 2013, p. 700-751.
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sten toepasbare recht, zowel in situaties waarbij er door
de partijen een rechtskeuze is gemaakt als in situaties
waarbij er geen rechtskeuze is gemaakt. Bij afwezigheid
van rechtskeuze door de partijen is het uitgangspunt dat
de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het recht
van het land waar de werknemer ter uitvoering van de
overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht (of van
waaruit hij gewoonlijk zijn arbeid verricht37), zelfs wan-
neer hij tijdelijk in een ander land is tewerkgesteld.38

Wanneer deze zijn arbeid gewoonlijk niet in eenzelfde
land verricht, is het recht van het land waar de vestiging
die de werknemer in dienst heeft genomen zich bevindt,
van toepassing. Deze oplossingen worden wel opzijge-
schoven indien 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 toepasselijk is.39 Men spreekt hier ook wel van het
‘objectief toepasselijk recht’.
Indien er wel een rechtskeuze werd gemaakt mag de
werknemer evenwel niet de bescherming verliezen welke
hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van
het ‘objectief toepasselijk recht’ (artikel 6 lid 1 Rome I-
Verdrag en artikel 8 lid 1 Rome I-Verordening). Bovendien
kunnen op grond van artikel 7 lid 1 Rome I-Verdrag of
artikel 9 Rome I-Verordening ook nog de bepalingen van
‘bijzonder dwingend recht’ van het recht van een ander
land worden toegepast. Deze bepaling kan bijvoorbeeld
ingeroepen worden indien de werknemer tijdelijk in zo’n
ander land wordt tewerkgesteld, zoals gedetacheerde
werknemers. Maar in de rechtspraak bestond en bestaat
er heel wat onduidelijkheid over de vraag welke bepalin-
gen van ‘bijzonder dwingend recht’ kunnen worden toe-
gepast op gedetacheerde werknemers.
De toepassing van deze in de EU geharmoniseerde IPR-
regels kunnen dus als resultaat hebben dat voor arbeid
verricht op het grondgebied van een lidstaat niet, of
slechts in beperkte mate, het arbeidsrecht van die lidstaat
van toepassing is. Zo blijft volgens deze regels een gede-
tacheerde werknemer in beginsel onderworpen aan de
arbeidswetgeving van het uitzendland omdat deze niet
‘gewoonlijk’ werkt op het grondgebied van het land
waarnaar deze tijdelijk wordt gedetacheerd.

C. De territoriale toepassing van het arbeidsrecht
onder druk door het vrij verkeer van diensten

1. Vrij verkeer van diensten en de territoriale
toepassing van het arbeidsrecht

De toepassing van het recht van het land van gewoonlijke
tewerkstelling werd door de rechtspraak van het Hof van
Justitie en later door de Europese wetgever verder genuan-
ceerd. Dit gebeurde in de context van het vrij verkeer van
diensten binnen de Europese interne markt. Het Hof
van Justitie sloot inderdaad niet uit dat gedetacheerde
werknemers toch zouden worden onderworpen aan een
aantal bepalingen van het arbeidsrecht van de lidstaat
waarnaar zij gedetacheerd werden, voor zover er een
evenwicht bestaat tussen de uitoefening door de betrok-
ken werkgevers van het recht op vrij verkeer van diensten
en de arbeidsrechtelijke bescherming van de betrokken
werknemers.40

In het arrest Rush Portuguesa stelde het Hof uitdrukkelijk
dat het Unierecht de lidstaten niet belet hun wetgeving
of collectieve arbeidsovereenkomsten tussen de sociale
partners te laten gelden voor eenieder die – zelfs tijdelijk –
arbeid in loondienst op hun grondgebied verricht, onge-
acht het land van vestiging van de werkgever.41

De uitgangspunten van het arrest Rush Portuguesa werden
door het Hof nogmaals bevestigd in het arrest Vander
Elst.42 Het Hof legt hierin evenwel andere accenten dan
in het arrest Rush Portuguesa. In dit laatste arrest sprak
het Hof over de toepassing van het arbeidsrecht in zijn
geheel van het land waar tijdelijk diensten worden gele-
verd. In het arrest Vander Elst beperkt het Hof zich tot
die bepalingen die van ‘openbare orde’ zijn, zoals bepa-
lingen inzake de minimumlonen en gaat ervan uit dat
de toepassing van het arbeidsrecht van het oorsprongs-
land, in casu België, voldoende zou moeten zijn ‘om het
reële gevaar van uitbuiting van werknemers of vervalsing
van de mededinging tussen ondernemingen uit te ban-
nen’ (r.o. 23 en 25). In latere arresten stelde het Hof dat
de toepassing van het recht van het ontvangstland boven-
dien enkel kan wanneer blijkt dat de door die voorschrif-
ten verleende bescherming niet wordt geboden door
identieke of wezenlijk vergelijkbare verplichtingen
waaraan de onderneming reeds is onderworpen in de
lidstaat waar zij is gevestigd.43

Zie uitdrukkelijk artikel 8 lid 2 Rome I-Verordening. Dit werd bevestigd door HvJ EU 15 maart 2011, C-29/10 (Koelzsch).37
Overweging 36 bij de Rome I-Verordening stelt hierover: ‘Met betrekking tot individuele arbeidsovereenkomsten dient het verrichten van arbeid
in een ander land als tijdelijk aangemerkt te worden wanneer van de werknemer wordt verwacht dat hij na de voltooiing van zijn taak in het
buitenland opnieuw arbeid in het land van herkomst verricht.’

38

Zie hierover tevens: HvJ EU 15 december 2011, C-384/10 (Voogsgeerd) en HvJ EU 12 september 2013, C-64/12 (Schlecker).39
Zie onder meer HvJ EG 27 maart 1990, C-113/89 (Rush Portuguesa); HvJ EG 9 augustus 1994, C-43/93 (Vander Elst); HvJ EG 28 maart 1996,40
C-272/94 (Guiot); HvJ EG 23 november 1993, gevoegde zaken C-369/96 en C-376/96 (Arblade en Leloup); HvJ EG 15 maart 2001, C-165/98
(Mazzoleni); HvJ EG 25 oktober 2001, gevoegde zaken C-49/98 e.v. (Finalarte) en HvJ EG 24 januari 2002, C-164/99 (Portugaia).
HvJ EG 27 maart 1990, C-113/89 (Rush Portuguesa), r.o. 18.41
HvJ EG 9 augustus 1994, C-43/93 (Vander Elst).42
Zie HvJ EG 21 oktober 2004, C-445/03 (Commissie/Luxemburg), r.o. 29; HvJ EG 19 januari 2006, C-244/04 (Commissie/Duitsland), r.o. 44 en
HvJ EG 21 september 2006, C-168/04 (Commissie/Oostenrijk), r.o. 47.
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2. De detacheringsrichtlijn

a. Doelstellingen en inhoud

De uitgangspunten van deze rechtspraak liggen ook ten
grondslag aan de zogenaamde detacheringsrichtlijn.44

Dit blijkt op de eerste plaats uit de rechtsbasis die is ge-
bruikt voor deze richtlijn en die deel uitmaakt van het
hoofdstuk vrij verkeer van diensten in het Verdrag. Elke
verwijzing naar de verdragsbepalingen inzake het vrij
verkeer van werknemers ontbreekt. Het is op de eerste
plaats de bedoeling om het vrij verkeer van diensten te
vergemakkelijken door de wetgeving van de lidstaten in-
zake het toepasselijk arbeidsrecht op gedetacheerde
werknemers op elkaar af te stemmen.
Uit haar bepalingen blijkt dat Richtlijn 96/71 een instru-
ment van coördinatie is en niet van harmonisering. Dit
wordt uitdrukkelijk bevestigd door overweging 13 en in
de rechtspraak van het Hof van Justitie.45 Op geen enkele
wijze worden door dit instrument onderdelen van het
arbeidsrecht van de lidstaten geharmoniseerd.
Deze richtlijn kan dan eveneens gezien worden als een
instrument van IPR in die zin dat ze een verbijzondering
is van artikel 7 Rome I-Verdrag en artikel 9 Rome I-Ver-
ordening op grond waarvan gevolgen kunnen worden
toegekend aan dwingende bepalingen van het recht van
een ander land dan dat waarvan het recht krachtens arti-
kel 6 Rome I-Verdrag en artikel 8 Rome I-Verordening
van toepassing is.46 Dit kan met name gaan om het recht
van het land op het grondgebied waarvan de werknemer
tijdelijk is tewerkgesteld. Deze richtlijn wijzigt dus niet
het recht dat op de arbeidsverhouding van toepassing is
krachtens de hoger besproken IPR-regels maar legt, in
de lijn van wat artikel 7 Rome I-Verdrag en artikel 9
Rome I-Verordening mogelijk maken, vast welke ‘bijzon-
der’ dwingende bepalingen van het arbeidsrecht van het
land van tijdelijke tewerkstelling van toepassing zijn,
‘ongeacht het recht dat van toepassing is op het dienstver-
band’.47 De richtlijn verduidelijkt dus de mogelijkheid

die het IPR biedt. Het gaat in feite om een harmonisering
van wat voor gedetacheerde werknemers door de ont-
vangstlidstaat als ‘bijzonder dwingend recht’ bij de toe-
passing van de IPR-regels kan worden beschouwd.
Richtlijn 96/71 biedt in die zin een bijkomende bescher-
ming aan de werknemer en versterkt de territoriale wer-
kingssfeer van het arbeidsrecht van de ontvangststaat en
de territoriale toepassing van het arbeidsrecht van de
lidstaten.48

De detacheringsrichtlijn legt niet de toepassing van het
gehele arbeidsrecht van de ontvangststaat op, maar enkel
van die bepalingen die de kern uitmaken van dwingende
bepalingen voor minimale bescherming (de zogenaamde
‘harde kern’). Het gaat met name om (zie artikel 3 lid 1):
maximale werk- en minimale rustperiodes; minimum-
aantal betaalde vakantiedagen; minimumlonen; voorwaar-
den voor het ter beschikking stellen van werknemers, in
het bijzonder door uitzendbureaus; gezondheid, veilig-
heid en hygiëne op het werk; beschermende maatregelen
voor bijzondere groepen werknemers (zwangere vrouwen,
jongeren); bepalingen inzake gelijke behandeling en non-
discriminatie. Door de richtlijn wordt deze harde kern
van regels Unierechtelijk vastgelegd en de lidstaten wor-
den verplicht om deze harde kern op gedetacheerde
werknemers toe te passen.49

De richtlijn beperkt wel de methode die de lidstaten
hiervoor kunnen hanteren. Het moet gaan om wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen en/of cao’s of
scheidsrechterlijke uitspraken die algemeen verbindend
zijn verklaard en voor zover het gaat om in de bijlage
bedoelde activiteiten.50 Wat de cao’s betreft specificeert
artikel 3 lid 8 over welke cao’s of scheidsrechterlijk uit-
spraken het kan gaan, vooral dan m.b.t. de algemene
geldigheid van deze normen voor alle ondernemingen
die tot de betrokken beroepsgroep of bedrijfstak behoren
en onder het territoriale toepassingsgebied van deze
overeenkomsten of uitspraken vallen. Minimumlonen
die niet via zulke juridische instrumenten zijn vastgelegd,
zijn geen minimumlonen in de zin van deze richtlijn en

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, 21 januari 1997 (verder Richtlijn 96/71 of detacheringsrichtlijn genoemd). Zie over

44

deze richtlijn onder meer: P. Davies, ‘Posted workers: single market or protection of national labour law systems?’, CML Rev. 1997, p. 571-602;
M.Houwerzijl,Dedetacheringsrichtlijn.Overdeachtergrond, inhouden implementatie vanrichtlijn96/71/EG,Deventer:Kluwer2005;F.vanOverbeeke,
‘Het IPR als instrument ter versterking van de positie van de gedetacheerde werknemer in het web van het vrij verkeer’ TSR 2013, p. 700-751;
F. Van Overmeiren, Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt. Sociaal recht en vrij verkeer, Brussel: Larcier, 2008, p. 106-178. Zie
tevens de verschillende bijdragen in: Y. Jorens (red.), Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten, Brugge: die Keure 2009 en
H. Verschueren & M. Houwerzijl (red.), Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen. België, Nederland, Europa, de wereld, Deventer: Kluwer 2009.
HvJ EG 18 juli 2007, C-490/04 (Commissie/Duitsland), r.o. 17-19; HvJ EG 18 december 2007, C-341/05 (Laval), r.o. 60, 68 en 108 en HvJ EU 7
november 2013, C-522/12 (Isbir), r.o. 35.

45

Zie tevens overweging 10 van Richtlijn 96/71. Ook de rechtsleer verwijst in het algemeen naar deze richtlijn als een bijzondere regel in de zin
van artikel 7 Rome I-Verdrag (thans artikel 9 Rome I-Verordening): S. Evju, ‘Revisiting the Posted Workers Directive: Conflict of Laws and Laws

46

in Contrast’, The Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2009-2010, p. 168-169; S. Guibboni, ‘Social rights and Market Freedoms in the
European Constitution: A Re-Appraisal’ ELLJ 2010, p. 174; M. Houwerzijl, De detacheringsrichtlijn. Over de achtergrond, inhoud en implementatie
van richtlijn 96/71/EG, Deventer: Kluwer 2005, p. 161; M. Fallon, ‘Le détachement européen des travailleurs à la croisée de deux logiques conflic-
tualistes’, Rev. criv. DIP 2008, p. 802-803; M. Traest, ‘De detachering van werknemers in het internationaal privaatrecht na de Europese richtlijn
van 16 december 1996’, RW 1998-1999, p. 1341 en V. Van Den Eeckhout, ‘Alle wegen leiden naar Rome (I), alle wegen vertrekken vanuit Rome
(I). Mogelijkheden tot opheldering van ipr-onduidelijkheden bij internationale detachering’, ArA 2009, afl. 2, 4. Zie in dezelfde zin de conclusie
van 18 september 2014 van A-G N. Wahl in C-396/13 (Sähköalojen ammattiliitto ry), punt 47-57. Zie tevens over de band tussen de detacherings-
richtlijn en het IPR: A. van Hoek & M. Houwerzijl, ‘“Posting” and “Posted Workers”: The Need for Clear Definitions of Two Key Concepts of the
Posting of Workers Directive’, The Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2012-2013, p. 437-443.
Zie uitdrukkelijk deze tussenzin in artikel 3 lid 1 eerste alinea Richtlijn 96/71.47
S. Deakin, ‘Regulatory Competition after Laval’, The Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2007-2008, p. 594.48
HvJ EG 18 juli 2007, C-490/04 (Commissie/Duitsland), r.o. 17.49
Het gaat hier om 13 activiteiten, voornamelijk in de bouw, de afbraak en het onderhoud. Op grond van artikel 3 lid 10 kunnen de lidstaten de cao’s
of scheidsrechterlijke uitspraken ook toepassen op andere activiteiten.
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kunnen dus krachtens deze richtlijn niet door de lidstaten
worden opgelegd bij grensoverschrijdende dienstverle-
ning. Tot deze zeer strikte interpretatie kwam het Hof in
de arresten Laval en Rüffert.51

De doelstellingen van dit coördinatie-instrument zijn
meervoudig, en volgens sommigen zelfs tegenstrijdig.52

Op de eerste plaats wil de richtlijn het vrij verkeer van
diensten binnen de EU bevorderen door te reguleren
welk arbeidsrecht toepasselijk is op de werknemers van
de grensoverschrijdende dienstverlener. Maar tegelijk
wil het een instrument zijn in het voorkomen van sociale
dumping en oneerlijke concurrentie. Het is een compro-
mis tussen de strijdende belangen van de lidstaten die
buitenlandse werknemers uitzenden en de lidstaten die
ze ontvangen.53 De twee betrokken doelstellingen werden
door het Hof van Justitie expliciet erkend.54 Maar uit de
rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt wel dat de be-
wegingsruimte van de ontvangstlidstaten om eventueel
bijkomende onderdelen van hun arbeidsrecht op gedeta-
cheerde werknemers toe te passen, erg beperkt is. Met
betrekking tot de bepaling in artikel 3 lid 7 stelde het Hof
in Laval uitdrukkelijk dat deze niet zo kan worden uitge-
legd dat het de ontvangstlidstaat toestaat om de verrich-
ting van diensten op zijn grondgebied afhankelijk te
stellen van de inachtneming van arbeidsvoorwaarden
en -omstandigheden die verder gaan dan de dwingende
bepalingen voor minimale bescherming. Het bescher-
mingsniveau dat moet worden gegarandeerd voor op het
grondgebied van de ontvangstlidstaat gedetacheerde
werknemers, is in beginsel beperkt tot de ‘harde-kern’-
bepalingen, tenzij krachtens de in de lidstaat van her-
komst geldende wet of collectieve arbeidsovereenkomst
voor deze werknemers reeds gunstiger arbeidsvoorwaar-
den en -omstandigheden gelden met betrekking tot deze
aangelegenheden.55

Daarnaast laat artikel 3 lid 10 detacheringsrichtlijn wel
toe dat de lidstaten de harde kern uitbreiden ‘voor zover
het gaat om bepalingen van openbare orde’. Het gaat
hierbij dus om arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
die niet behoren tot de lijst opgenomen in artikel 3 lid 1.
In zijn arrest Commissie/Luxemburg heeft het Hof van
Justitie evenwel een strikte interpretatie gegeven aan deze
bepalingen. Voor het Hof is de exceptie van openbare
orde een afwijking van het fundamentele beginsel van
het vrij verrichten van diensten, die strikt moet worden

opgevat en waarvan de draagwijdte niet eenzijdig door
de lidstaten kan worden bepaald. Voor het Hof kan op
de openbare orde slechts een beroep worden gedaan in
geval van een werkelijke en voldoende ernstige bedreiging
van een fundamenteel belang van de samenleving.56 Deze
invulling van de notie ‘openbare orde’ betekent in feite
een ernstige inperking van de mogelijkheid die de lidsta-
ten hebben om op grond van deze bepaling de toepassing
van andere onderdelen van hun arbeidsrecht aan gedeta-
cheerde werknemers op te leggen.57

In Rüffert heeft het Hof bovendien nog verduidelijkt dat
de lidstaten, buiten het beroep op de openbare orde, niet
de mogelijkheid hebben om op een andere wijze het
vermijden van sociale dumping en het verzekeren van
eerlijke concurrentie te garanderen dan via de strikt te
interpreteren mogelijkheden die de richtlijn hiertoe biedt.
Zo stelt het Hof uitdrukkelijk in Rüffert dat het opleggen
van minimumlonen die enkel gelden voor de uitvoering
van overheidsopdrachten en niet voor andere werknemers
in het kader van private opdrachten in dezelfde sector en
regio, niet als een maatregel ter bescherming van werk-
nemers kan worden beschouwd die eventueel een belem-
mering op het vrij verrichten van diensten zou kunnen
rechtvaardigen.58 De lidstaten kunnen dus aan de werk-
gever van de gedetacheerde werknemer enkel opleggen
om de in de ontvangstlidstaat geldende minimumlonen
te betalen die zijn vastgesteld op de wijze die door
Richtlijn 96/71 wordt aangegeven. Zo niet dan is er
strijdigheid met artikel 56 VWEU. In deze visie van het
Hof is de strikte toepassing van Richtlijn 96/71 en de
mogelijkheden die ze biedt, voldoende om sociale dum-
ping te vermijden. Zeer recent heeft het Hof dit stand-
punt nog bevestigd in een arrest van 19 september 2014.59

Door deze rechtspraak is de detacheringsrichtlijn in feite
de maximale bescherming geworden waarop gedetacheer-
de werknemers een beroep kunnen doen.60 In zijn ana-
lyse van deze rechtspraak stelde advocaat-generaal Wahl
recent nog dat: ‘(…) hoewel richtlijn 96/71 oorspronkelijk
wellicht beoogde om grenzen te stellen aan de vrijheid
van dienstverrichting en niet om deze vrijheid te bevesti-
gen – of waarschijnlijker: tevergeefs heeft getracht om
beide te doen – lijkt het Hof in zijn latere rechtspraak in
wezen zijn aandacht te hebben verschoven van de bescher-

HvJ EG 18 december 2007, C-341/05 (Laval), r.o. 70 en 71 en HvJ EG 3 april 2008, C-346/06 (Rüffert), r.o. 31.51
Zie voor een zeer recente analyse van deze tegenstelling de conclusie van 18 september 2014 van A-G N. Wahl in C-396/13 (Sähköalojen ammatti-
liitto ry), punt 26-32.

52

Ibidem, punt 30.53
HvJ EG 12 oktober 2004, C-60/03 (Wolff & Müller), r.o. 42; HvJ EG 19 januari 2006, C-244/04 (Commissie/Duitsland), r.o. 61 en HvJ EG 18 de-
cember 2007, C-341/05 (Laval), r.o. 74-75. Zie tevens overweging 5 bij Richtlijn 96/71.

54

HvJ EG 18 december 2007, C-341/05 (Laval), r.o. 80-81 en HvJ EG 3 april 2008, C-346/06 (Rüffert), r.o. 33-34. Het Hof voorziet ook de mogelijkheid
dat in andere lidstaten gevestigde ondernemingen zich in de lidstaat van ontvangst vrijwillig – onder meer in het kader van een toezegging aan
hun eigen gedetacheerd personeel – aansluiten bij een eventueel gunstigere collectieve arbeidsovereenkomst.

55

HvJ EG 19 juni 2008, C-319/06 (Commissie/Luxemburg), r.o. 29, 30, 49 en 50.56
Zie hierover onder meer A. Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht: de Europese en de Belgische invulling’, in: H. Verschueren
& M. Houwerzijl (red.), Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen. België, Nederland, Europa, de wereld, Deventer: Kluwer 2009, p. 142-147.

57

HvJ EG 3 april 2008, C-346/06 (Rüffert), r.o. 38-40. Voor een verdere analyse van dit arrest zie: H. Verschueren, noot onder HvJ EG 3 april 2008,
C-346/06 (Rüffert), SEW 2008, afl. 11, p. 455-459.

58

HvJ EU 18 september 2014, C-549/13 (Bundesdruckerei), r.o. 32.59
Zie in dezelfde zin: A.A.H. van Hoek & M.S. Houwerzijl, ‘Loonconcurrentie als motor van de interne markt. Een tweeluik – Deel 2: De arresten
Laval, Rüffert en Commissie/Luxemburg, interpretatie van de Detacheringsrichtlijn’, NtER 2008, p. 346 en C. Kilpatrick, ‘Laval’s regulatory
conundrum: collective standard-setting and the Court’s new approach to posted workers’, ELR 2009, p. 844-865.
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ming van de binnenlandse arbeidsmarkt naar de vrijheid
van dienstverrichting.’61

Een van de redenen die het Hof tot deze houding heeft
gebracht, is ongetwijfeld de nood aan transparantie. De
dienstverlener uit een lidstaat die in een andere lidstaat
diensten wil verrichten, moet kunnen weten waar hij aan
toe is, met name weten welke loon- en arbeidsvoorwaar-
den hij moet naleven.62

Maar deze rechtspraak van het Hof van Justitie m.b.t.
gedetacheerde werknemers beperkt in grote mate de be-
leidsvrijheid van de ontvangstlidstaten m.b.t. het bepalen
welke arbeidsrechtelijke bepalingen op gedetacheerde
werknemers toepasselijk kunnen zijn. Deze rechtspraak
komt erop neer dat de beleidsruimte van deze lidstaten,
via een beroep op de rule of reason in het kader van artikel
56 VWEU en op de doelstelling van het bestrijden van
sociale dumping en oneerlijke concurrentie, in feite be-
perkt wordt door wat in het kader van Richtlijn 96/71 aan
mogelijkheden daartoe geboden wordt. De loonconcur-
rentie die daardoor kan ontstaan tussen de gedetacheerde
werknemers en de plaatselijke werknemers van het ont-
vangstland blijkt voor het Hof van Justitie een ‘eerlijke’
vorm van concurrentie te zijn.63

Deze rechtspraak zou ingaan tegen wat de opstellers van
de richtlijn in 1996 bedoeld hebben. Die zouden via de
bepalingen van artikel 3 lid 7 en 10 meer beleidsvrijheid
aan de ontvangstlidstaten hebben geboden.64 In ieder
geval wordt hierdoor de normconcurrentie inzake de
loon- en werknemersbescherming tussen de lidstaten
geïmporteerd binnen de grenzen van eenzelfde lidstaat.65

Bovendien zet deze rechtspraak het beginsel van territo-
riale toepassing van het arbeidsrecht van lidstaten opzij
dat sinds het EEG-Verdrag van 1957 is vastgelegd in de
instrumenten met betrekking tot het vrij verkeer van
werknemers, en laat bijgevolg het gebruik toe van het
competitieve voordeel van ondernemingen die gevestigd
zijn in lidstaten met lage loonvoorwaarden.66

In het licht van deze rechtspraak is het uitgangspunt van
de Belgische wet van 5 maart 200267 dat alle strafrechte-
lijk beteugelde bepalingen van openbare orde zijn en dus
van toepassing op naar België gedetacheerde werknemers,

uiteraard betwistbaar.68 Door het hanteren van deze open
norm wordt een groot deel van het Belgische arbeidsrecht
op de gedetacheerde werknemers van toepassing. Het
zou gaan om meer dan 80 Belgische strafrechtelijk ge-
sanctioneerde sociale wetten alsook alle algemeen verbin-
dend verklaarde cao’s. Het toepasselijk maken van al deze
normen op gedetacheerde werknemers, lijkt dan ook de
mogelijkheden die de rechtspraak van het Hof van Justitie
inzake de detacheringsrichtlijn aan de ontvangstlidstaten
biedt, ver te overschrijden.

b. De mogelijkheden van de lidstaten m.b.t. het
organiseren van efficiënte controle op de naleving
van de toepasselijke arbeidsrechtelijke bepalingen

Omdat het Unierecht inzake de vaststelling van de toe-
passelijke arbeidswetgeving bij detachering afwijkt van
de territoriale toepassing van het arbeidsrecht van de
lidstaat waar de betrokken werkgever met zijn eigen
werknemers tijdelijk diensten verricht, is een efficiënte
controle op de toepassing van deze regels en van de be-
scherming die Richtlijn 96/71 biedt aan de betrokken
werknemers, van cruciaal belang. Na meer dan 15 jaar
toepassing van deze richtlijn blijken er zich in de praktijk
heel wat problemen te hebben voorgedaan. Hierbij gaat
het onder meer om detachering via postbusbedrijven,
valse detacheringsverklaringen, langdurige detacheringen,
het herhaaldelijk vervangen van de gedetacheerde werk-
nemers, het niet betalen van socialezekerheidsbijdragen
van het uitzendende land, het niet betalen van de mini-
mumlonen van het ontvangstland, het niet respecteren
van rust- en werktijden en van de voorschriften inzake
welzijn op het werk, het niet vergoeden van de kosten
van detachering zoals verblijfskosten, slechte huisvesting
van betrokken werknemers, piramides van onderaanne-
mers die controle moeilijk maken, U-bochtconstructies
via schijnvennootschappen, schijnzelfstandigen, schijn-
vennoten, (…).69

Over deze controlemaatregelen stelt artikel 5 van de deta-
cheringsrichtlijn uitdrukkelijk dat de lidstaten adequate
maatregelen moeten nemen ingeval niet aan de bepalin-
gen van deze richtlijn wordt voldaan. Informatie-uitwis-

Conclusie van A-G N. Wahl van 18 september 2014 in C-396/13 (Sähköalojen ammattiliitto ry), punt 32.61
Zie uitdrukkelijk hierover HvJ EG 18 december 2007, C-341/05 (Laval), r.o. 110. Zie tevens over deze transparantievereiste in het kader van de
detachering van werknemers: HvJ EG 23 november 1999, gevoegde zaken C-369/96 en C-376/96 (Arblade en Leloup), r.o. 43. Zie ook: A.A.H.

62

van Hoek & M.S. Houwerzijl, ‘Loonconcurrentie als motor van de interne markt. Een tweeluik – Deel 2: De arresten Laval, Rüffert en Commis-
sie/Luxemburg, interpretatie van de Detacheringsrichtlijn’, NtER 2008, p. 343.
A.A.H. van Hoek & M.S. Houwerzijl, ‘Loonconcurrentie als motor van de interne markt? Een tweeluik – Deel 1: De arresten Viking, Laval en
Rüffert, verdragsaspecten’, NtER 2008, p. 201.

63

Zie M. Biagi, ‘Fortune smiles on the Italian EU Presidency: talking half-seriously about the posted workers and parental leave directives’, Interna-
tional Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 1996, p. 104; M. Biagi, ‘The “posted workers” EU directive: from social dumping

64

to social protectionism’, in: R. Blanpain (red.), Labour Law and Industrial Relations. Bulletin of Comparative Labour Relations, Den Haag: Kluwer
1997, p. 177-178 en C. Kilpatrick, ‘Internal market architecture and the accommodation of labour rights’, in: Ph. Syrpis (red.), The Judiciary, the
Legislature and the EU Internal Market, Cambridge: Cambridge University Press 2012, p. 212-213 en 222-223.
S. Deakin, ‘Regulatory Competition after Laval’, The Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2007-2008, p. 597.65
S. Guibboni, ‘European citizenship, labour law and social rights in times of crisis’, European Journal of Social Law 2013, p. 203-204.66
Wet 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale
documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen, BS 13 maart 2002.

67

Zie voor een kritische analyse van deze wet: J. Beernaert & S. Maes, ‘Detacheren naar België: navigeren in woelige Europese wateren’, Or. 2010,
p. 230-239; F. Van Overmeiren, Buitenlandse arbeidskrachten op de Belgische arbeidsmarkt. Sociaal recht en vrij verkeer, Brussel: Larcier 2008, p. 109-

68

118 en A. Van Regenmortel, ‘Openbare orde en dwingend recht: de Europese en de Belgische invulling’, in: H. Verschueren & M. Houwerzijl
(red.), Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen. België, Nederland, Europa, de wereld, Deventer: Kluwer 2009, p. 142-147.
Voor een recent onderzoek over deze fenomenen zie onder meer: N. Ouali, Regulation and Enforcement of Posted Workers Employment Rights
(POSTER) (Belgian Case Study Final Report), 2012 en N. Clark, Regulation and Enforcement of Posted Workers Employment (POSTER) (Final Report),

69

2012, beide te raadplegen op www.workinglives.org/research-themes/migrant-workers/posted-workers.cfm. Zie tevens: A. van Hoek & M. Hou-
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seling tussen de bevoegde overheidsinstanties van de
verschillende lidstaten en informatieverstrekking aan de
betrokken partijen, met name de werkgevers en de
werknemers, zijn hierbij essentieel. Artikel 4 van de de-
tacheringsrichtlijn legt een samenwerkings- en een infor-
matieplicht in dit verband op. Daarnaast maakt artikel 6
het ook mogelijk dat de lidstaten in hun wetgeving voor-
zien dat de gedetacheerde werknemer een rechtsvorde-
ring kan instellen in de lidstaat op het grondgebied
waarvan de werknemer gedetacheerd is (of was) om het
recht op de in artikel 3 gegarandeerde arbeidsvoorwaarden
en -omstandigheden te doen gelden. Dit geldt onvermin-
derd de mogelijkheid om conform de andere bestaande
regels inzake rechterlijke bevoegdheid, meer bepaald
Verordening (EG) 44/2001,70 een rechtsvordering in te
stellen in een andere staat.71

Het Hof van Justitie heeft in zijn rechtspraak steeds be-
nadrukt dat de lidstaat waarvan de loon- en arbeidsvoor-
waarden van toepassing zijn, de toepassing van deze
voorschriften met passende middelen kan afdwingen.72

Zo erkende het Hof in Wolff & Müller dat het Duitse
stelsel van hoofdelijke aansprakelijkheid van de hoofdaan-
nemer voor het betalen van de minimumlonen aan de
werknemers van zijn onderaannemers zulk een door ar-
tikel 5 Richtlijn 96/71 toegelaten maatregel is die de ef-
fectieve toepassing van de bepalingen van deze richtlijn
kan verzekeren.73 Ook een voorafgaande aanmelding van
de tewerkstelling van gedetacheerde werknemers werd
door het Hof als een aanvaardbare controlemaatregel
gezien.74 Het Hof beschouwde eveneens als gerechtvaar-
digd de eis van het bijhouden op de werf van een vertaling
in de taal van de ontvangende lidstaat van een aantal do-
cumenten.75 Het Hof was van oordeel dat deze verplich-
ting immers de bevoegde autoriteiten van deze lidstaat
in staat stelt op de werkplek de controles uit te voeren

die noodzakelijk zijn om de naleving van de nationale
bepalingen inzake de bescherming van werknemers, en
met name die betreffende de beloning en de werktijd, te
waarborgen.76

Controlemaatregelen in de ontvangende lidstaat kunnen
evenwel op juridische grenzen stuiten. Volgens de
rechtspraak van het Hof van Justitie zijn deze controle-
maatregelen ook onderworpen aan een eventuele toets
volgens de rule of reason. Dit betekent dat zij eventueel
als een belemmering op het vrij verkeer van diensten
kunnen worden beschouwd en dat zij in dat geval gerecht-
vaardigd dienen te worden door een dwingende reden
van algemeen belang en enkel aanvaardbaar zijn indien
ze in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbe-
ginsel zoals dat geïnterpreteerd wordt in de context van
het vrij verkeer van diensten.77 De lidstaten kunnen dus
niet zomaar vrij controlemaatregelen uitwerken en/of
toepassen. Zo was het Hof van Justitie van oordeel dat
een aantal nationale controlemaatregelen niet de toets
van het Europees recht konden doorstaan. In het arrest
Arblade en Leloup was het Hof erg kritisch ten aanzien
van de toenmalige Belgische regeling inzake het opstellen
en bijhouden van sociale documenten volgens de Belgi-
sche wetgeving, wanneer de betrokken dienstverlener
reeds gelijkaardige documenten moet bijhouden krach-
tens de wetgeving van de lidstaat waar hij gevestigd is.78

Het Hof was eveneens kritisch t.a.v. het voorafgaand aan
de detachering bekomen van een toestemming voor de
tewerkstelling en de binnenkomst van gedetacheerde
werknemers die geen onderdanen zijn van een lidstaat.79

De verplichting tot het ter beschikking houden van een
kopie van documenten die vergelijkbaar zijn met de door
het recht van de ontvangstlidstaat voorgeschreven sociale
documenten of arbeidsdocumenten, achtte het Hof dan
wel toelaatbaar. Hetzelfde geldt voor het toezenden van

werzijl, Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the framework of the provision of services in het European Union, Nijmegen:
Radboud Universiteit, maart 2011 en A. van Hoek & M. Houwerzijl, Complementary study on the legal aspects of the posting of workers in the framework
of the provision of services in het European Union, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, november 2011, beide studies te raadplegen op
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en. Zie vroeger reeds: Y. Jorens, ‘Detachering in de Belgische praktijk: een overzicht van
enkele toepassingsproblemen en het individuele arbeidsrecht’, in: Y. Jorens (red.), Handboek Europese detachering en vrij verkeer van diensten,
Brugge: die Keure 2009, p. 345-406 en H. Verschueren, ‘Sociale zekerheid en detachering binnen de Europese Unie. De zaak Herbosch Kiere:
een gemiste kans in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale dumping en sociale fraude’, BTSZ 2006, p. 424-427 en de aldaar geciteerde li-
teratuur.
Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging
van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEG 2001, L 12/2, 16 januari 2001. Op grond van artikel 19 van deze verordening kan een

70

werknemer een rechtsvordering instellen tegen de werkgever voor het gerecht van de lidstaat waar deze werkgever zijn woonplaats heeft of voor
het gerecht van de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt of gewerkt heeft of wanneer de werknemer niet in eenzelfde land gewoonlijk
werkt of gewerkt heeft, van de plaats waar zich de vestiging bevindt of bevond die de werknemer in dienst heeft genomen.
In België werd voor naar België gedetacheerde werknemers deze mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen voor de Belgische rechtbanken
ingevoerd door artikel 2 wet 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23 juli 2007.

71

HvJ EG 3 februari 1982, 62-63/81 (Seco), r.o. 14; HvJ EG 27 maart 1990, C-113/89 (Rush Portuguesa), r.o. 18; HvJ EG 23 november 1999, gevoegde
zaken C-369/96 en C-376/96 (Arblade en Leloup), r.o. 38, 61-63 en 74; HvJ EG 21 september 2006, C-168/04 (Commissie/Oostenrijk), r.o. 47 en
HvJ EG 19 januari 2006, C-244/04 (Commissie/Duitsland), r.o. 36.

72

HvJ EG 12 oktober 2004, C-60/03 (Wolff & Müller).73
Deze mogelijkheid werd door het Hof van Justitie uitdrukkelijk erkend in Commissie/Duitsland (C-244/04), r.o. 41.74
Meer bepaald de arbeidsovereenkomst (of een gelijkwaardig document), de salarisstroken, de arbeidstijdoverzichten en de documenten waaruit
de loonbetalingen blijken.

75

HvJ EG 18 juli 2007, C-490/04 (Commissie/Duitsland), r.o. 71-72.76
Zie uitdrukkelijk HvJ EG 23 november 1999, gevoegde zaken C-369/96 en C-376/96 (Arblade en Leloup), r.o. 36 i.v.m. de toenmalige verplichting
in de Belgische wetgeving over het bijhouden van documenten. Zie tevens HvJ EG 12 oktober 2004, C-60/03 (Wolff & Müller), r.o. 28-30; HvJ EG
21 oktober 2004, C-445/03 (Commissie/Luxemburg), r.o. 40 en HvJ EG 19 januari 2006, C-244/04 (Commissie/Duitsland), r.o. 36.

77

In dit arrest wees het Hof er overigens op dat het georganiseerde systeem van samenwerking of informatie-uitwisseling tussen de lidstaten
waarin artikel 4 Richtlijn 96/71 voorziet, het bewaren van deze documenten in de lidstaat van ontvangst wanneer de werkgever aldaar geen

78

werknemers meer in dienst heeft, overbodig maakt: HvJ EG 23 november 1999, gevoegde zaken C-369/96 en C-376/96 (Arblade en Leloup), r.o.
79.
HvJ EG 21 september 2006, C-168/04 (Commissie/Oostenrijk).79
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deze documenten aan de bevoegde autoriteiten van deze
lidstaat na afloop van de detacheringsperiode.80 Het Hof
veroordeelde dan weer wel de verplichting in de Luxem-
burgse wetgeving om vóór het begin van de terbeschik-
kingstelling documenten die noodzakelijk zijn voor het
toezicht op de naleving van de verplichtingen van de de-
tacherende werkgever krachtens de Luxemburgse wetge-
ving, bij een in Luxemburg woonachtige ad-hocgevolmach-
tigde neer te leggen, waar ze gedurende een onbepaalde
periode na beëindiging van de dienstverrichting bewaard
moeten blijven.81

Meer recent was het Hof van Justitie van oordeel dat de
Belgische LIMOSA-verplichting82 op sommige onderde-
len in strijd is met het vrij verkeer van diensten. Buiten-
landse werkgevers die werknemers naar België willen
detacheren of in het buitenland gevestigde zelfstandigen
die in België tijdelijk willen komen werken, moeten
hiervan, voorafgaand aan de aanvang van de werkzaam-
heden, een verklaring afleggen. Deze verklaring moet
een aantal gegevens bevatten die zijn vastgelegd in het
KB van 20 maart 200783 en stelt de betrokkenen boven-
dien voor een periode van 12 maanden vrij van het bijhou-
den van een aantal sociale documenten. In zijn arrest
van 19 december 2012 was het Hof van Justitie van oor-
deel dat, voor wat de zelfstandigen betreft, de informatie
die voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden
werd gevraagd, te gedetailleerd was en dat het KB onvol-
doende aangaf in welk opzicht de mededeling van deze
gedetailleerde informatie noodzakelijk is voor de verwe-
zenlijking van de doelstelling van algemeen belang.84

Wel heeft het Hof van Justitie in dit arrest uitdrukkelijk
bevestigd dat de doelstelling van bestrijding van sociale
fraude, en van voorkoming van misbruik, met name
schijnzelfstandigheid en zwartwerk, doelstellingen zijn
die kunnen worden ingeroepen om eventuele beperkin-
gen op het vrij verkeer van diensten te rechtvaardigen.
Het Hof verwees hierbij eveneens naar de doelstelling
van de vrijwaring van het financiële evenwicht van de

socialezekerheidsstelsels, de doelstellingen van voorko-
ming van oneerlijke concurrentie en sociale dumping,
en de doelstelling van bescherming van de werknemers
en zelfstandigen.85

Als gevolg van deze restrictieve rechtspraak van het Hof
van Justitie in een context van toenemend gebruik, en
volgens sommigen misbruik, van de detacheringscon-
structies, werd de vraag naar meer dwingende Europese
regels inzake de handhaving van de bepalingen van de
detacheringsrichtlijn steeds luider. In deze context heeft
de Europese Commissie op 21 maart 2012 een voorstel
van richtlijn betreffende de handhaving van Richtlijn
96/71 ingediend.86 Na moeizame onderhandelingen in
de schoot van de Raad van Ministers en met het Europees
Parlement is er in maart 2014 een akkoord bereikt over
deze richtlijn, dat in april en mei werd gefinaliseerd. Het
gaat om Richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014.87

Het is de bedoeling van de nieuwe handhavingsrichtlijn
om een algemeen kader vast te stellen van maatregelen
en controlemechanismen die moeten leiden tot een betere
en meer uniforme uitvoering, toepassing en handhaving
van de detacheringsrichtlijn in de praktijk, waaronder
maatregelen om elk misbruik en elke omzeiling van de
toepasselijke regels te voorkomen en te bestrijden. Zo
wordt er in deze nieuwe richtlijn een indicatieve, niet-
uitputtende lijst opgenomen van kwalitatieve criteria die
kenmerkend zijn voor zowel het tijdelijke karakter dat
inherent is aan het begrip ‘detachering’ als het bestaan
van een echte band tussen de werkgever en de lidstaat
van waaruit wordt gedetacheerd (artikel 4). Het is de be-
doeling om misbruiken te voorkomen, zoals langdurige
detacheringen en het gebruik van zogenaamde ‘brieven-
busbedrijven’.
Een cruciale bepaling uit de nieuwe richtlijn is artikel 9,
dat aangeeft welke controlemaatregelen de ontvangende
lidstaat mag nemen. Er is overeengekomen dat deze lijst
niet limitatief is. Maar in ruil daarvoor heeft de Europese
Commissie het mandaat gekregen om alle andere maat-
regelen die de lidstaten zouden nemen, te toetsen aan de

HvJ EU 7 oktober 2010, C-515/08 (Santos Palhota), Jur. 2010, I-913, r.o. 58-59. Zie over dit arrest o.m.: J. Beernaert & S. Maes, ‘LIMOSA onder de
Europese loep. Belgische controle-aspecten van detacheringen in het licht van het arrest dos Santos Palhota’, Or. 2011, p. 147-160 en A. Frankart,
‘Contrôle du détachement de travailleurs’, TSR 2011, p. 324-347.

80

HvJ EG 19 juni 2008, C-319/06 (Commissie/Luxemburg), r.o. 85-95.81
Ingevoerd door artikel 137-167 Programmawet van 27 december 2006.82
Gewijzigd door KB van 20 maart 2007 en KB van 19 maart 2013.83
HvJ EU 19 december 2012, C-577/10 (Commissie/België), r.o. 55. Zie over dit arrest: A. Frankart, ‘Détaché du détachement des travailleurs?’, Dr.
Pén. Entr. 2013, p. 86-108. Als reactie op deze veroordeling werd de LIMOSA-aangifte vereenvoudigd door KB van 13 maart 2013, zowel voor zelf-

84

standigen als voor werknemers. In de aanhef van dit KB wordt ook gedetailleerd aangegeven waarom de nog gevraagde inlichtingen nodig zijn
voor een efficiënte controle op de gedetacheerde werknemers en zelfstandigen. Zie hierover: B. De Pauw, ‘De Limosa meldingsplicht voor zelf-
standigen in de context van het vrij verkeer van diensten beoordeeld door het Europese Hof van Justitie’, in: H. Verschueren (red.), Ontwikkelingen
in het Europees, Belgische én Vlaams arbeidsmigratierecht. Migratie- en Migrantenrecht, deel 15, Brugge: die Keure 2014, p. 169-206 en Y. Jorens &
D. Gillis, ‘De inspecteur in het Europa van de 21ste eeuw: Sisyphus of Hercules’, in: P. Humblet & I. Van De Woesteyne (red.), Sociaal en Fiscaal
recht: ‘Elck wat wils’, Mechelen: Kluwer 2013, p. 227-241. Ondertussen is er een nieuwe zaak bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakt door de
rechtbank van eerste aanleg van Mechelen, meer bepaald over de verplichting voor de opdrachtgever om zelf voorafgaand aan het begin van de
tewerkstelling van de gedetacheerde werknemer een mededeling te doen van de identiteitsgegevens van de gedetacheerde werknemer waarvoor
de werkgever geen LIMOSA-melding kan voorleggen, en waarvan de niet-naleving kan worden bestraft met correctionele strafsancties: C-315/13
(Openbaar Ministerie/De Clercq e.a.), PbEU 2013, C 252/21, 31 augustus 2013. Ook de rechtbank van eerste aanleg van Turnhout heeft een prejudiciële
vraag gesteld aan het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met het vrij verkeer van diensten van de LIMOSA-verplichtingen voor gedetacheerde
werknemers: C-56/14 (Openbaar Ministerie/De Beukeleer e.a.), PbEU 2014, C 135/21, 5 mei 2014.
HvJ EU 19 december 2012, C-577/10 (Commissie/België), r.o. 45.85
COM(2012)131. Ter voorbereiding van dit voorstel werd er door de Commissie een reeks van studies gefinancierd over de juridische, economische
en sociale aspecten van de detachering binnen de EU. Deze zijn te raadplegen op: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=en.

86

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de ter-
beschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) 1024/2012 betreffende

87

de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’), PbEU 2014, L 159/11, 28 mei 2014 (verder
handhavingsrichtlijn genoemd).

– 560 –

S
E

W
-

N
U

M
M

E
R

1
2

•
D

E
C

E
M

B
E

R
2

0
1

4



eisen die door het Hof van Justitie zijn gesteld met be-
trekking tot het verbod om het vrij verkeer van diensten
op een onevenredige manier te belemmeren.
Een andere belangrijke bepaling is het voorgestelde artikel
12 over de hoofdelijke aansprakelijkheid in het geval van
onderaanneming. Het akkoord over artikel 12 laat toe dat
de lidstaten vormen van hoofdelijke aansprakelijkheid
van de directe hoofdcontractant invoeren. Wat de bouw-
sector betreft gaat het om een verplichting, die evenwel
ook kan worden vervuld door andere passende maatrege-
len die het mogelijk maken om tegen de betrokken aan-
nemer effectieve en evenredige sancties te treffen. Daar-
naast kunnen de lidstaten deze hoofdelijke aansprakelijk-
heid ook toepassen voor de verbintenissen van andere
tussenpersonen dan de rechtstreekse contractant. Het
valt nu af te wachten of deze nieuwe richtlijn een efficiënt
instrument is om de misbruiken m.b.t. detacheringen
tegen te gaan. In ieder geval verandert deze richtlijn het
juridische kader waarbinnen detacheringen mogelijk zijn
en de arbeidsrechtelijke bescherming van de gedetacheer-
de werknemers niet. De normconcurrentie binnen in
een lidstaat die daardoor mogelijk is, blijft gehandhaafd.

D. Het Unierechtelijk statuut van gedetacheerde
werknemers op het snijpunt van rechtsregels en
belangen

Uit voorgaande analyse volgt dat het arbeidsrechtelijk
statuut van gedetacheerde werknemers krachtens het
Unierecht zich op het snijpunt bevindt van toepasselijke
rechtsregels. Daarnaast bevindt het zich ook op het snij-
punt van belangen van de betrokken partijen, met name
de lidstaten, de werknemers en de werkgevers (zowel zij
die gebruikmaken van de detachering als zij die normaal
economisch actief zijn in het ontvangstland).
Wat de rechtsregels betreft gaat het om de territoriale
toepassing van het arbeidsrecht en het beginsel van gelij-
ke behandeling voor alle arbeid verricht op het grondge-
bied van een lidstaat enerzijds, en het ‘oorsprongslandbe-
ginsel’ kenmerkend voor het vrij verkeer van diensten
anderzijds. Beide worden gewaarborgd door het Unie-
recht. Het eerste uitgangspunt wil niet alleen de grens-
overschrijdende werknemer beschermen door hem het
recht op gelijke behandeling te garanderen met de andere
werknemers in het werkland, maar het wil deze laatsten
ook beschermen tegen sociale concurrentie door de mi-
grerende werknemer. Het tweede uitgangspunt wil de
grensoverschrijdende dienstverlener beschermen tegen
ongerechtvaardigde belemmeringen op het vrij verkeer
van diensten die zouden worden opgeworpen indien het

land waar betrokkene tijdelijk zijn dienst verleent, zijn
eigen rechtsregels op hem zou willen toepassen. Deze
tegenstelling kwam scherp naar voor in de zaak Vico-
plus.88 In deze zaak moest het Hof van Justitie oordelen
of werknemers die door een uitzendbureau naar een an-
dere lidstaat worden gedetacheerd, al dan niet onder de
overgangsbepalingen inzake het vrij verkeer van werkne-
mers in de toetredingsverdragen vallen. Nederland onder-
wierp de tewerkstelling op het Nederlandse grondgebied
van deze door een uitzendbureau gedetacheerde werkne-
mers uit de nieuwe lidstaten aan de vereiste voor de
werkgever om te beschikken over een arbeidsvergunning.
Dat laatste is krachtens de toetredingsverdragen toegela-
ten voor migrerende werknemers uit de nieuw toegetre-
den lidstaten. Maar de door uitzendbureaus over de grens
uitgezonden werknemers vallen onder de toepassing van
de detacheringsrichtlijn. Meer bepaald artikel 1 lid 3 on-
derdeel c verwijst uitdrukkelijk naar deze categorie van
werknemers. Daarom zouden deze werknemers dan ook
geen migrerende werknemers zijn in de zin van artikel
45 VWEU, zoals het Hof had bevestigd in het arrest
Finalarte,89 en dus ook niet vallen onder de overgangs-
maatregelen inzake het vrij verkeer van werknemers in
de toetredingsverdragen.
Maar in Vicoplus was het Hof van Justitie evenwel van
mening dat deze werknemers wel degelijk toetreden tot
de arbeidsmarkt van de lidstaat waarnaar zij als uitzend-
krachten gedetacheerd worden en daarom wel onder de
overgangsbepalingen inzake het vrij verkeer van werkne-
mers vallen. Het Hof was van oordeel dat deze werkne-
mers effectief tot de arbeidsmarkt van de gastlidstaat
toetreden omdat de gedetacheerde werknemer gedurende
het tijdvak van zijn detachering binnen de inlenende
onderneming normaal gezien een functie bekleedt die
anders door een werknemer van die onderneming zou
zijn bekleed.90 Het is inderdaad zo dat de dienst die wordt
geleverd door het uitzendbureau er precies in bestaat om
in een andere lidstaat werknemers ter beschikking te
stellen, en niet om in een andere lidstaat met eigen per-
soneel bepaalde werken te gaan uitvoeren.91

Het Hof besluit niet dat deze werknemers migrerende
werknemers zijn in de zin van artikel 45 VWEU, want in
dat geval zouden zij een beroep kunnen doen op het recht
op gelijke behandeling met de plaatselijke werknemers.
Maar het arrest geeft wel weer dat de detachering van
werknemers zich op het snijpunt bevindt van twee onder-
delen van het Unierecht inzake de interne markt, met
name het vrij verkeer van werknemers en het vrij verkeer
van diensten en waarbij het Hof voor de arbeidsrechtelijke

HvJ EU 10 februari 2011, gevoegde zaken C-307/09 e.v. (Vicoplus e.a.). Zie over dit arrest o.m. A. Dreessen, ‘Het arrest Vicoplus en zijn gevolgen
voor de grensoverschrijdende terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van vrij verkeer van diensten’, Or. 2012, p. 38-49; A. Francart,

88

‘Mesure de controle du détachement pendant la période transitoire suivant l’adhésion à l’Union européenne’, TSR 2012, p. 349-370 en M. Hou-
werzijl, ‘Het arrest Vicoplus. Bij grensoverschrijdende uitzendarbeid is zowel het vrij verkeer van werknemers als het vrij verkeer van diensten
van toepassing’, NtER 2011, p. 259-265.
HvJ EG 25 oktober 2001, gevoegde zaken C-49/98 e.v. (Finalarte).89
HvJ EU 10 februari 2011, gevoegde zaken C-307/09 e.v. (Vicoplus e.a.), r.o. 31-32.90
Nochtans besliste het Hof in een recent arrest van 11 september 2014 dat Nederland geen arbeidsvergunning mag vereisen voor de tewerkstelling
van derdelands werknemers die door een uitzendbureau gevestigd in een lidstaat waarvoor de overgangsmaatregelen inzake het vrij verkeer van

91

werknemers niet gelden (in casu Duitsland), ongeacht het feit dat het om derdelands werknemers gaat die dus zelf geen beroep kunnen doen op
het recht op vrij verkeer als werknemer: HvJ EU 11 september 2014, C-91/13 (Essent Energie Products).
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bescherming van deze werknemers voorrang blijft geven
aan de bepalingen inzake het vrij verkeer van diensten.92

De detacheringsrichtlijn en de strikte interpretatie van
het Hof van Justitie van de mogelijkheden die de ont-
vangstlidstaten hebben om bovenop de bescherming die
deze richtlijn biedt, nog bijkomende bescherming te
verlenen aan de gedetacheerde werknemer legt een juri-
disch precair evenwicht vast tussen deze twee uitgangs-
punten. Deze precariteit wordt nog versterkt door de
kritische houding van het Hof van Justitie op de contro-
lemaatregelen die de ontvangstlidstaten hanteren om de
juiste toepassing van de betrokken rechtsregels te bewerk-
stelligen. De recente discussie binnen de Raad van Minis-
ters over de door de Europese Commissie voorgestelde
handhavingsrichtlijn illustreert dit ten volle.
Ook van buiten de EU is er kritiek gekomen op de bena-
dering in de detacheringsrichtlijn en de rechtspraak van
het Hof van Justitie. Naar aanleiding van een collectieve
klacht tegen Zweden was het Europees Comité voor de
Sociale Rechten in een beslissing van 3 juli 2013 zeer
kritisch ten overstaan van de beperkingen die de detache-
ringsrichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie
opleggen inzake de toepassing van het Zweedse arbeids-
recht op naar Zweden gedetacheerde werknemers.93 De
klacht was formeel gericht tegen de Zweedse wetgeving
die de rechtspraak van het Hof van Justitie, in het bijzon-
der in de hogervermelde zaken Laval, Rüffert en Commis-
sie/ Luxemburg (C-319/06), had omgezet in nationaal
recht. In het kader van deze bijdrage is vooral van belang
dat het Comité van oordeel is dat deze Zweedse wetgeving
in strijd is met artikel 19 § 4 Europees Sociaal Handvest
dat de staten oplegt om buitenlandse werknemers niet
minder gunstig te behandelen dan de eigen werknemers
met betrekking tot loon, arbeidsvoorwaarden en collectie-
ve onderhandelingen. Het Comité erkent wel dat gedeta-
cheerde werknemers zich in een bijzondere situatie be-
vinden en dat zij verschillen van migrerende werknemer
die op eigen initiatief in een andere lidstaat voor een
werkgever aldaar gaan werken. Maar voor het Comité
zijn gedetacheerde werknemers, werknemers die wettig
op het grondgebied van het gastland verblijven en werken.
Daarom vallen zij volgens het Comité binnen de toepas-
sing van het verbod van discriminatie van artikel 19 § 4
Europees Sociaal Handvest. Zij hebben dus het recht om
gedurende hun verblijf en tewerkstelling in het gastland
gelijk behandeld te worden met de nationale werknemers
van dat land inzake loon- en andere arbeidsvoorwaar-
den.94 Bovendien is het Comité van oordeel dat de beper-
kingen op het voeren van collectieve acties, die krachtens
de Zweedse wetgeving enkel zijn toegelaten indien zij

tot doel hebben om een minimumbescherming voor de
gedetacheerde werknemers te garanderen en niet wan-
neer zij tot doel hebben om effectief dezelfde arbeidsrech-
telijke bescherming als de eigen nationale werknemers
te verkrijgen, in strijd zijn met artikel 19 § 4 onderdeel b
en artikel 6 (recht op collectief onderhandelen en op
collectieve actie) Europees Sociaal Handvest.
In deze beslissing steekt het Comité zijn kritiek op de
EU-rechtsorde niet onder stoelen of banken. Zo erkent
het wel dat het vergemakkelijken van grensoverschrijden-
de dienstverlening door de detacherende werkgever een
belangrijk onderdeel is van de voor het Comité waarde-
volle economische vrijheden van de EU. Maar vanuit het
oogpunt van de waarden, beginselen en grondrechten
die in het Europees Sociaal Handvest zijn vastgelegd
kunnen deze marktvrijheden niet a priori een grotere
waarde hebben dan deze grondrechten. Voor het Comité
moet het Unierecht dan ook zo geïnterpreteerd en toege-
past worden dat onder meer het fundamenteel recht op
gelijke behandeling en het grondrecht van de vakbonden
om te streven naar de bescherming en verbetering van
de leef- en werkomstandigheden van de werknemers,
wordt erkend.95

Wel is het opmerkelijk dat het Comité de hoger geanaly-
seerde IPR-regels, meer bepaald die uit het Rome I-Ver-
drag en de Rome I-Verordening, in het geheel niet in zijn
analyse betrekt. Naast het snijpunt vrij verkeer van
werknemers en het recht op gelijke behandeling en het
vrij verkeer van diensten van de werkgever, bevindt de
detachering zich juridisch nochtans ook op het snijpunt
tussen het Unierecht inzake het vrij verkeer van werkne-
mers en het Unierecht inzake het recht dat van toepassing
is op een arbeidsovereenkomst (IPR). Krachtens de regels
in het Rome I-Verdrag en in de Rome I-Verordening is
op een arbeidsovereenkomst in beginsel het recht van
het land van gewoonlijke tewerkstelling van toepassing
en dit land wordt niet geacht te veranderen bij een tijde-
lijke tewerkstelling in een ander land, waaronder de ge-
vallen van detachering.96 Maar het in beginsel toepasselijk
blijven van het recht van het land van oorsprong kan wel
worden afgezwakt door de toepassing van regels van
‘bijzonder dwingend recht’ of regels van ‘openbare orde’
van een ander land, in het bijzonder het land waar een
gedetacheerde werknemer tijdelijk werkt. De inspiratie-
bron van deze IPR-regels is de bescherming van de

Eenzelfde dubbelzinnige houding nam het Hof aan in HvJ EU 12 juni 2012, gevoegde zaken C-611/10 en C-612/10 (Hudzinski en Wawrzyniak).
In dit arrest was het Hof van oordeel dat gedetacheerde werknemers toch een beroep konden doen op de verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer
van werknemers (artikel 45-48 VWEU) om van de ontvangstlidstaat een sociaal voordeel (in dit geval gezinsbijslagen) te bekomen.

92

Europees Comité voor de Sociale Rechten, Beslissing van 3 juli 2013, klacht nr. 85/2012, Swedisch Union Confederation (LO) and Swedisch Confed-
eration of Professional Employees (TCO)/Sweden, terug te vinden op: www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter. Zie over deze beslissing

93

eveneens: M. Rocca, ‘A clash of kings. The European Committee of Social Rights on the “Lex Laval” … and on the EU framework for the posting
of workers’, EJSS 2014, p. 217-232.
Zie punt 134, 136, 140 en 141 van de Beslissing.94
Zie punt 121 en 122 van de Beslissing.95
Wel valt het begrip ‘land van gewoonlijke tewerkstelling’ in het IPR niet noodzakelijk samen met het ‘oorsprongsland van de werkgever’ in de
zin van het Europese internemarktrecht. Zie hierover: A. van Hoek & M. Houwerzijl, ‘“Posting” and “Posted Workers”: The Need for Clear Defi-
nitions of Two Key Concepts of the Posting of Workers Directive’, The Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2012-2013, p. 440-442.

96
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zwakke contractspartij.97 Ook voor dit snijpunt heeft de
detacheringsrichtlijn geprobeerd om een evenwicht te
vinden. Maar alhoewel de toepasselijke IPR-regels een
zekere flexibiliteit toelaten voor de ontvangstlidstaat om
delen van hun arbeidsbescherming toe te passen, heeft
het Hof van Justitie in zijn rechtspraak over de detache-
ringsrichtlijn deze flexibiliteit erg beknot door te stellen
dat deze lidstaten geen bescherming mogen opleggen
die verder gaat dan die welke de detacheringsrichtlijn
toelaat.
Het is duidelijk dat het Hof in zijn rechtspraak impliciet
voorrang verleent aan de belangen van hen die gebruik-
maken van het vrij verkeer van diensten, door elke afwij-
king die de detacheringsrichtlijn toestaat op het oor-
sprongslandbeginsel, strikt te interpreteren.98 Hierdoor
heeft het Hof de weg vrijgemaakt voor het gebruik van
een competitief voordeel dat wordt geboden door de
mogelijkheid om werken en diensten uit te voeren in een
lidstaat tegen arbeidsvoorwaarden die in een andere (lees
goedkopere) lidstaat gelden, met uitzondering van de
zogenaamde ‘harde-kern’-bepalingen. De discussie over
deze normconcurrentie binnen het grondgebied van een
lidstaat is verschillend van de discussie over de normcon-
currentie tussen lidstaten. In dat laatste geval gaat het
om goederen en diensten die in een lidstaat door goedko-
pe arbeid worden geproduceerd en vervolgens uitgevoerd
worden naar een andere lidstaat.99 Verschillen in levens-
standaard en productiviteit zouden eventueel een recht-
vaardiging kunnen zijn voor deze normconcurrentie
tussen lidstaten.100 Zeer recent nog bevestigde het Hof
van Justitie dat dergelijke normconcurrentie volledig le-
gitiem is in de context van de interne markt. Lidstaten
waarnaar goederen en diensten worden uitgevoerd die
in een andere lidstaat werden geproduceerd, mogen niet
eisen dat bij de productie van deze goederen en diensten
een minimumloon moet worden betaald dat overeenstemt
met het loon dat vereist is om de werknemers van de
ontvangende lidstaat een passend loon te verzekeren. Dat
laatste loon is immers mede bepaald door de kosten van
levensonderhoud in die lidstaat, en staat niet in verhou-
ding tot de kosten van levensonderhoud in de lidstaat
van oorsprong. Dit zou, volgens het Hof, de in de lidstaat
van oorsprong gevestigde aannemers immers de moge-
lijkheid ontnemen om een concurrentievoordeel te halen
uit de bestaande loonverschillen. Dit gaat voor het Hof
verder dan wat nodig is om de doelstelling van de bescher-
ming van de werknemers te verzekeren.101

Maar deze arbeidskostenconcurrentie is veel minder ge-
rechtvaardigd wanneer de loonconcurrentie zich voordoet
op het grondgebied van eenzelfde lidstaat. Men kan in

dat geval veel minder spreken van een verschil in arbeids-
kosten dat wordt gerechtvaardigd door het verschil in
productiviteit en levensstandaard.
Anderen zien de detacheringsrichtlijn en de rechtspraak
van het Hof van Justitie dan weer als een instrument te-
gen protectionisme vanwege de ontvangstlidstaten. Het
(geheel of gedeeltelijk) willen toepassen van de eigen
loon- en arbeidsbescherming op gedetacheerde werkne-
mers zou volgens hen geïnspireerd zijn door protectio-
nistische motieven, meer bepaald om de eigen onderne-
mingen af te schermen van concurrentie binnen de
Europese interne markt die zou uitgaan van ondernemin-
gen uit andere lidstaten.102 Overigens wordt de toepassing
van het arbeidsrecht van het gastland op (potentieel) ge-
detacheerde werknemers uit een andere lidstaat niet
steeds gezien als in het belang van de gedetacheerde
werknemers zelf. Het zou ook kunnen dat door de toe-
passing van het arbeidsrecht van het ontvangstland de
detachering voor de opdrachtgever in dat land niet meer
interessant is, waardoor de detachering niet doorgaat en
de betrokken werknemers hun werk dreigen te verliezen.
Vanuit dit standpunt wordt loonconcurrentie dan niet
gezien als een concurrentievervalsing, maar als een nor-
male vorm van concurrentie binnen de Europese interne
markt.

V. Besluit

De Europese interne markt heeft onmiskenbaar de sociale
concurrentie tussen de werknemers van de lidstaten
aangewakkerd en versterkt. De marktintegratie heeft het
mogelijk gemaakt om onbelemmerd goederen en dien-
sten die in een lidstaat onder de daar geldende loon- en
arbeidsvoorwaarden worden geproduceerd, uit te voeren
naar en aan te bieden in andere lidstaten. Omdat de
Europese Unie slechts in beperkte mate de loon- en ar-
beidsvoorwaarden die in de lidstaten gelden heeft gehar-
moniseerd, is er zo een sociale concurrentie ontstaan die
druk heeft gezet op de arbeidsrechtelijke bescherming
in de lidstaten. Toch blijkt dat deze concurrentie zich tot
nu toe niet tot een algemene neerwaartse spiraal van de
arbeidsrechtelijke bescherming heeft geleid. Dit heeft te
maken met het feit dat de verschillen in loon- en arbeids-
rechtelijke bescherming onder meer gerelateerd zijn aan
de productiviteit en de levensstandaard in de betrokken
lidstaten. Wel blijkt dat sommige landen hun concurren-
tiepositie binnen de Europese interne markt hebben
willen versterken via een beperking van de arbeidskosten.

Zie in die zin het gebruik door het Hof van Justitie van de notie van ‘favor laboratoris’ bij de toepassing van het Rome I-Verdrag in HvJ EU 15
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Daarnaast biedt de interne markt de mogelijkheid voor
ondernemingen en werkgevers om met hun eigen
werknemers diensten te leveren in een andere lidstaat
zonder volledig onderworpen te worden aan de arbeids-
wetgeving van het gastland. Dit leidt tot arbeidsrechtelijke
normconcurrentie op het grondgebied van de betrokken
ontvangende lidstaat en tot een mogelijk competitief
voordeel voor de grensoverschrijdend dienstverlenende
onderneming. Bij de totstandkoming van de detacherings-
richtlijn in de jaren 90 en zeer recent nog in de discussies
in de Raad van Ministers over het voorstel van handha-
vingsrichtlijn, werd duidelijk dat traditioneel uitzendende
staten, met name staten met hoge werkloosheid en lage
sociale bescherming, zo veel als mogelijk hun onderne-
mingen met hun werknemers de kans willen bieden om
gebruik te maken van hun concurrentieel voordeel op de
Europese interne markt via het grensoverschrijdende
detacheren van werknemers.103 Hierbij is de toepassing
van het arbeidsrecht van het gastland slechts in beperkte
mate gewaarborgd, waardoor er een interne sociale con-
currentie ontstaat in deze lidstaat.
De Europese Unie met zijn interne markt blijft meer dan
ooit worstelen met het evenwicht tussen enerzijds de
vrijheden van de interne markt en anderzijds de sociale
bescherming die de lidstaten elk voor zich hebben inge-
voerd. Uit het voorgaande blijkt dat de detacheringsricht-
lijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie het vermij-
den van concurrentievervalsing enerzijds en het garande-
ren van een effectieve concurrentie anderzijds, met be-
twistbaar succes trachten te verzoenen.104

Voor sommigen is het antwoord hierop meer Europese
sociale regulering. Hierbij zou onder meer gebruik kun-
nen gemaakt worden van kaderrichtlijnen die nog wel
beleidsruimte zouden overlaten voor de nationale wetge-
ver. Ook sociale grondrechten zouden een grotere rol

moeten spelen in dit debat. De domeinen waarop het
arbeidsrecht tot nu toe geharmoniseerd werd, zijn te be-
perkt en bieden geen antwoord op de sociale concurrentie
die binnen de Europese interne markt is ontstaan.105

Anderen pleiten dan weer voor het terugdringen van de
invloed van de Europese interne markt op het nationale
arbeidsrecht en in het bijzonder de territoriale toepassing
ervan. Het arbeidsrecht moet op de eerste plaats een
verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de lidstaten
blijven.106

Wat de eerste optie betreft blijft het onduidelijk in welke
mate meer Europese arbeidswetgeving effectief zal leiden
tot meer en betere arbeidsrechtelijke bescherming. Re-
cente discussies over de voorstellen van de Commissie
onder meer inzake de handhaving van de detacherings-
richtlijn hebben in ieder geval aangetoond dat het zeer
moeilijk is om hierover op Europees niveau tot een poli-
tiek akkoord te komen. Het risico dat de Europese arbeids-
wetgeving die in deze context tot stand zou komen, eerder
tot een vermindering van de sociale bescherming van
werknemers zal leiden, is niet denkbeeldig. Dit geldt ook
voor een eventuele aanpassing van de detacheringsricht-
lijn en het herschrijven van het daarin neergelegde
evenwicht zelf. Wat de tweede optie betreft, zullen de
Europese instellingen, waaronder het Hof van Justitie,
bereid moeten gevonden worden om de invloed van de
zogenaamde ‘negatieve marktintegratie’ op het nationale
sociaal recht te beperken door de lidstaten een grotere
beleidsruimte te bieden inzake de sociale wetgeving die
zij willen toepassen.
In ieder geval heeft de invloed van de Europese marktin-
tegratie op de loon- en arbeidsbescherming in de lidstaten
geleid tot een toegenomen debat over de rol van de
Europese Unie in het sociaal recht. Deze discussie zal
ongetwijfeld verder aanhouden.
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