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Hof van Justitie – 4 december 2014

Europees recht – Mededinging – Art.  101 VWEU – 

Materiële werkingssfeer – Collectieve arbeidsovereen-

komst – Bepaling die minimumtarieven voor zelfstan-

digen vastlegt – Begrip «onderneming» – Begrip 

«werknemer»

Het Hof van Justitie (hierna: het Hof) behandelt in dit 

arrest de vraag of een bepaling inzake minimumtarieven 

voor zelfstandigen opgenomen in een collectieve arbeids-

overeenkomst (hierna: cao) vrijgesteld kan worden van 

toetsing aan art. 101, eerste lid van het Verdrag betref en-

de de werking van de Europese Unie (hierna: «VWEU»). 

In de Europese rechtsorde is er immers een mededin-

gingsimmuniteit voorzien voor cao’s die gesloten zijn in 

het kader van collectieve onderhandelingen tussen soci-

ale partners en die op rechtstreekse wijze bijdragen tot 

de verbetering van de werkgelegenheids- en arbeidsvoor-

waarden van werknemers. Dit wordt de «Albany-uitzon-

dering» genoemd, naar het eerste arrest waarin het Hof 

deze leer uitwerkte (HvJ 21 september 1999, Albany, zaak 

C-67/96, punten 56-60).

De cao Remplaçanten Nederlandse Orkesten (hierna: 

de cao) werd gesloten tussen FNV Kunsten Informa-

tie en Media en de Nederlandse toonkunstenaarsbond 

(werknemersverenigingen) en de Vereniging van Stich-

tingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (werkge-

versvereniging). Bij de onderhandelingen ageerde FNV 

Kunsten Informatie en Media als vertegenwoordiger 

van zowel werknemersremplaçanten als zelfstandige 

remplaçanten. De zelfstandige vervangers verrichten 

werk dat in grote mate gelijkloopt met dat van de werk-

nemersremplaçanten, met als onderscheid dat eerst-

genoemden met de orkesten overeenkomsten van op-

dracht sluiten, terwijl de laatste categorie tewerkgesteld 

is via arbeidsovereenkomsten. In de cao werden voor 

het eerst minimumtarieven voor beide categorieën mu-

zikanten opgenomen. Een van de Nederlandse vakbon-

den gaf overigens te kennen dat de cao zou fungeren als 

precedent voor sectoren waarin veel zelfstandigen werk 

verrichten dat gelijksoortig is als dat van werknemers.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: 

«NMa») achtte het opportuun om een visiedocument te 

publiceren waarin de geldigheid van dergelijke regelin-

gen werd getoetst aan het Nederlandse en het Europese 

mededingingsrecht. De NMa concludeert in haar vi-

siedocument dat een bepaling waarin minimumprij-

zen voor zelfstandigen vastgesteld worden, niet onder 

het toepassingsgebied van de Albany-uitzondering valt, 

waardoor deze niet a priori ontslagen is van toetsing aan 

art. 101, eerste lid VWEU en het Nederlandse concorde-

rende art. 6, eerste lid Mededingingswet. De cao werd na 

dit advies opgezegd en partijen weigerden een nieuwe 

te sluiten met daarin (ook) minimumtarieven voor zelf-

standigen. De visie van de NMa werd bevestigd door 

de Rechtbank ’s-Gravenhage, waarna de zaak in beroep 

door het Gerechtshof ‘s-Gravenhage behandeld werd. Het 

gerechtshof sloot zich weliswaar in eerste instantie aan bij 

het oordeel van de NMa, maar besliste toch hierover een 

prejudiciële vraag te stellen aan het Hof, gelet op de pa-

rallellen tussen het Europese en Nederlandse mededin-

gingsrecht.

In het besproken arrest brengt het Hof eerst de ratio 

van de Albany-uitzondering in herinnering. Bij een cao 

met minimumtarieven ontstaat een spanningsveld tus-

sen enerzijds de artikelen 151-155 VWEU die het collec-

tief onderhandelen aanmoedigen en anderzijds art.  101 

VWEU dat strekt tot bescherming van de mededinging. 

Het vastleggen van minimumlonen is in wezen te kwali-

i ceren als een met art. 101, eerste lid, a VWEU strijdige 

horizontale prijsafspraak. Indien de lonen stijgen, zal dit 

immers een (verhogend) ef ect hebben op de hoogte van 

de prijs die aan de afnemers aangerekend wordt. Daar 

staat tegenover dat beide verdragsbepalingen hiërar-

chisch van dezelfde rang zijn, waardoor geen absolute 

voorrang aan één ervan mag worden toegekend.

Gelet op het bovenstaande, besliste het Hof in Albany 

(punten 59-60) als volgt: «Hoewel een zekere mededin-

gingsbeperkende werking eigen is aan collectieve over-

eenkomsten tussen werkgevers- en werknemersorga-

nisaties, zou de verwezenlijking van de met dergelijke 

overeenkomsten nagestreefde doelstellingen van soci-

ale politiek ernstig worden belemmerd indien de sociale 

partners bij hun gezamenlijke inspanning de werkgele-

genheids- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren, zich aan 

art.  85, eerste lid van het Verdrag moesten houden. Uit 

een nuttige en coherente uitlegging van de bepalingen 

van het Verdrag, gelezen in hun onderling verband, volgt 

derhalve dat overeenkomsten die, met dergelijke doelstel-

lingen, in het kader van collectieve onderhandelingen 

tussen sociale partners worden gesloten, wegens hun aard 

en hun doel moeten worden geacht niet onder art.  85, 

eerste lid van het Verdrag te vallen.»

Deze uitzondering is in Nederland opgenomen in een 

wettelijke bepaling (art. 16, a Mededingingswet).

Uit deze principe-oplossing van het Hof zijn twee cu-

mulatieve voorwaarden te distilleren: (i)  de cao is het 

resultaat van collectieve onderhandelingen tussen soci-

ale partners, namelijk werknemers en werkgevers en hun 

respectieve vertegenwoordigers (aard van de overeen-

komst) en (ii) de cao draagt rechtstreeks bij tot de verbe-

tering van de arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden 

van werknemers (doel van de overeenkomst). Bovendien 

moeten de voorwaarden van deze mededingingsrechte-

lijke immuniteit strikt geïnterpreteerd worden, waardoor 

de Albany-uitzondering niet naar analogie kan/mag toe-

gepast worden.

In de muzikanten-vervangerszaak lijkt op het eerste 

gezicht voornamelijk de toetsing aan de eerste voor-

waarde problematisch. Naar Europees (mededingings)-

recht valt een zelfstandige onder de noemer «onderne-

ming», omdat deze een economische activiteit uitoefent. 
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Een zelfstandige biedt goederen en/of diensten aan op de 

markt. Organisaties die handelen in naam en voor reke-

ning van zelfstandigen kunnen met andere woorden niet 

als werknemersorganisatie worden aangemerkt, maar 

wel als ondernemersvereniging. Een ondernemersvereni-

ging kan niet als sociale partner gekwalii ceerd worden. 

Het feit dat zowel werknemers als zelfstandigen worden 

vertegenwoordigd, zoals in casu bij FNV Kunsten Infor-

matie en Media, doet hieraan niet af. In dit geval moet 

dus geconcludeerd worden dat de cao niet voldoet aan de 

voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de be-

scherming vervat in de Albany-uitzondering.

Het Hof brengt in zijn arrest echter de Allonby-recht-

spraak in herinnering, waarin het Hof uit het autonome 

karakter van het Europese werknemersbegrip al eidt dat 

een (i ctieve) nationale kwalii catie als zelfstandige niet 

verhindert dat een persoon naar Europees recht als werk-

nemer aangemerkt wordt indien er in feite sprake is van 

een arbeidsverhouding (HvJ 13  januari 2004, Allonby, 

zaak C-256/01, punt 71). Het al dan niet bestaan van een 

arbeidsverhouding moet worden beoordeeld aan de hand 

van objectieve elementen, zoals het (niet) dragen van het 

commerciële risico van de onderneming, de mogelijkheid 

om de uitvoering van het werk zelf te organiseren naar 

tijd en ruimte en de mate van integratie in de onderne-

ming (van de werkgever) waarmee de betrokkene een 

economische eenheid vormt tijdens de arbeidstijd. Indien 

op basis van voornoemde elementen het bestaan van een 

arbeidsverhouding vastgesteld wordt, is er sprake van 

schijnzelfstandigheid. Hieraan kan niet afgedaan worden 

door de omstandigheid dat deze nationale kwalii catie is 

ingegeven door i scale, administratieve of bureaucrati-

sche overwegingen.

Schijnzelfstandigheid wordt ook op Europees niveau 

als een substantieel probleem ervaren. In deze situatie 

wordt immers niet alleen de schijnzelfstandige zelf be-

nadeeld, maar is er ook sprake van misbruik zoals «ont-

duiking van socialezekerheidsbijdragen, belastingontdui-

king, misbruik van arbeidsrechten en niet-gedeclareerde 

werkzaamheden» (Advies van het Europees Economisch 

en Sociaal Comité over misbruik van de status van zelf-

standige (initiatiefadvies), Pb.C 6 juni 2013, al . 161, p. 14, 

punt 1.1.). Indien de werkelijke situatie op de i ctieve pri-

meert, kan dit een ontradend ef ect hebben voor (mis-

bruikmakende) werkgevers en kan de geherkwalii ceerde 

werknemer gebruik maken van de hem in rechte daad-

werkelijk toekomende beschermingsmechanismen.

Indien de nationale rechter na bijkomend onderzoek 

vaststelt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, kan 

aan de tweede voorwaarde getoetst worden. Hieraan is 

vanzelfsprekend voldaan indien het gaat om minimum-

tarieven/lonen. Dit is immers in lijn met de oorspronke-

lijke doelstelling van een cao, namelijk het verhinderen 

van een «race to the bottom» qua arbeidsvoorwaarden 

(waaronder lonen). Bovendien kunnen de schijnzelfstan-

digen in casu na herkwalii catie eveneens deelnemen aan 

de pensioenverzekering opgenomen in de cao, zodat zij 

in de toekomst aanspraak kunnen maken op een bepaald 

pensioenniveau.

Het Hof neemt al het bovenstaande in overweging en 

concludeert in de besproken zaak als volgt: «Het recht 

van de Unie moet aldus worden uitgelegd dat de bepa-

ling in een collectieve arbeidsovereenkomst zoals die in 

het hoofdgeding, die minimumtarieven vastlegt voor 

zelfstandigen – leden van een van de aangesloten werk-

nemersorganisaties – die voor een werkgever op basis 

van een overeenkomst van opdracht hetzelfde werk ver-

richten als werknemers in loondienst van die werkgever, 

slechts buiten de werkingssfeer van art.  101, eerste lid 

VWEU valt indien die dienstverleners «schijnzelfstan-

digen» zijn, dat wil zeggen dienstverleners die zich in 

een situatie bevinden die vergelijkbaar is met die van die 

werknemers. Het is aan de verwijzende rechterlijke in-

stantie om te verii ëren of dit het geval is.»

Ook naar Belgisch recht kunnen cao’s enkel onderhan-

deld en gesloten worden tussen sociale partners, zijnde 

werknemers en werkgevers en de hen vertegenwoordi-

gende organisaties (art.  5 wet van 5  december 1968 be-

tref ende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de pa-

ritaire comités, BS 15  januari 1969, 267). De criteria die 

worden gehanteerd om uit te maken of er sprake is van 

een arbeidsrelatie zijn verankerd in de wet en stemmen 

grotendeels overeen met de Europeesrechtelijke criteria 

(Programmawet (I) van 27  december 2006, BS 28  de-

cember 2006, 75.178, laatst gewijzigd door de wet van 

25 augustus 2012 tot wijziging van Titel XIII van de pro-

grammawet (I) van 27  december 2006, wat de aard van 

de arbeidsrelaties betret , BS 11september 2012, 56.957). 

Uit de rechtspraak blijkt evenwel dat in België een groot 

gewicht toegekend wordt aan de kwalii catie van de over-

eenkomst door partijen (de zogenaamde kwalii catieza-

ken, bv. Cass. 10 juni 2013, JTT 2013, 320). Deze kwalii -

catie primeert tot ze onhoudbaar blijkt te zijn, gelet op de 

feitelijke uitoefening van de overeenkomst, bijvoorbeeld 

indien er duidelijk sprake is van leiding van en toezicht 

door de opdrachtgever/werkgever.

Indien in een concreet geval komt vast te staan dat er 

sprake is van schijnzelfstandigheid, wordt de schijnzelf-

standige in overeenstemming met het Belgische recht 

geherkwalii ceerd als werknemer en valt hij onder het 

overeenkomstige statuut. Dit houdt in dat alle relevante 

beschermingsmechanismen die op arbeidsrechtelijk 

en sociaalrechtelijk vlak ingesteld zijn ten behoeve van 

werknemers – zoals cao’s – eveneens op hem van toepas-

sing zijn. Dit strookt met de analyse van het Hof in het 

besproken arrest. Een dienstverlener-zelfstandige kan 

zich slechts beroepen op de vrijstelling beschreven in de 

Albany-uitzondering indien deze eerst als schijnzelfstan-

dige aangemerkt wordt. Na herkwalii catie is de schijn-

zelfstandige niet langer een onderneming, maar een 

werknemer in de Europeesrechtelijke zin. Dit houdt in 

dat de organisatie die hem vertegenwoordigt een werkne-

mersorganisatie en dus een sociale partner is. Als werk-

nemer valt hij eveneens binnen de werkingssfeer van de 
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voor hem relevante cao’s en moeten de bepalingen vervat 

in deze cao’s niet getoetst worden aan art. 101, eerste lid 

VWEU indien deze voldoen aan de voorwaarden bepaald 

in het Albany-arrest.

Dit arrest bevat met andere woorden zowel naar Euro-

pees als naar Belgisch recht niets nieuws onder de zon. 

Het Hof heet  enkel de standpunten geïtereerd die het in-

nam in Albany (1999) en Allonby (2004). Omdat de be-

trokken cao de eerste van haar soort was en werd voorge-

steld als mogelijk voorbeeld voor toekomstige cao’s, heet  

het Hof het terecht opportuun geacht de verwijzende 

rechter zo expliciet en helder mogelijk te antwoorden, om 

zodoende elke mogelijke precedentenwerking en elk ri-

sico op uiteenlopende interpretatie in de kiem te smoren 

en uit te sluiten.

(Eerste kamer – Zaak C-413/13 – FNV Kunsten Infor-

matie en Media/Staat der Nederlanden)

(Elekronische vindplaats: http://eur-lex.europa.eu/

legal-content/NL/TXT/?qid=1432710646689&uri=CELE

X:62013CJ0413)

Valerie Dehaeck

FWO-onderzoeker Universiteit Antwerpen

Hof van Justitie – 11 september 2014

Europees recht – Rechtsbescherming – Prejudiciële 

procedure – Nationale grondwet – Verplichte 

incidentele procedure voor grondwettigheidstoetsing 

– Toetsing van een nationale wet aan zowel het recht 

van de Unie als de nationale grondwet

Opnieuw heet  een grondwettelijk hof aanleiding gege-

ven tot een guerre des juges met de hoogste rechter van 

de lidstaat, waarin het Hof van Justitie werd gevraagd 

partij te kiezen. In de zaak-Melki deed het Franse Cour 

de cassation in 2009 al eens een beroep op het Hof om 

de invoering van de question prioritaire de constitution-

nalité onverenigbaar te verklaren met art.  267 VWEU 

(HvJ 22 juni 2010, gevoegde zaken C-188/10 en C-189/10; 

zie daarover: J. Velaers, «Het arrest-Melki-Abdeli van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie: een voorwaar-

delijk «i at» voor de voorrang van de toetsing aan de 

Grondwet op de toetsing aan het internationaal en het 

Europees recht», RW 2010-11, 770). In de zaak-A had het 

Oostenrijkse Oberste Gerichtshof een soortgelijk verzoek 

in verband met de gevolgen van het Charta-Erkenntnis-

arrest van het Verfassungsgerichtshof (hierna: VfGH). 

Net als in het arrest-Melki gaat het in de zaak-A om een 

regeling die de positie van het grondwettelijk hof als cen-

traal orgaan voor de toetsing van nationale wetgeving 

aan de grondrechten in ere moest herstellen. Net als de 

Franse regeling die aan de orde was in het arrest-Melki, 

gebeurde dit door een onverenigbaarheid met het Uni-

erecht te behandelen als een onverenigbaarheid met de 

grondwet. Net als in het arrest-Melki was deze regeling 

ogenschijnlijk onverenigbaar met art. 267 VWEU, omdat 

ze een inperking inhield van de bevoegdheid van de ge-

wone rechter om het Hof op eender welk moment in de 

procedure te verzoeken om een prejudiciële beslissing.

Op het eerste gezicht is de zaak-A een onopvallende 

zaak over de interpretatie van het begrip «verschijning 

van de verweerder» in art.  24 en 26 van verordening 

nr. 44/2001 (Pb.L. 16 januari 2001, nr. 12, 1). In 2009 had-

den B e.a. een vordering tot schadevergoeding ingesteld 

tegen A, die volgens hen hun echtgenoot of vader had 

ontvoerd in Kazachstan. Omdat het adres van A onbe-

kend was, had het Landesgericht van Wenen een proces-

vertegenwoordiger bij afwezigheid (Abwesenheitskurator) 

aangesteld. De procesvertegenwoordiger liet echter na 

om de internationale bevoegdheid van de rechter te be-

twisten; dat gebeurde pas toen A een advocatenkantoor 

aanstelde om voor hem op te treden. Verwijzend naar 

art. 24 van verordening nr. 44/2001 verklaarde de rechter 

zich onbevoegd omdat de verschijning van de procesver-

tegenwoordiger bij afwezigheid geen verschijning van de 

verweerder was in de zin van die bepaling. De rechter in 

beroep was de tegenovergestelde mening toegedaan. De 

cassatierechter, het Oberste Gerichtshof, twijfelde of de 

ruime bevoegdheid van de Abwesenheitskurator in het 

Oostenrijkse recht wel verenigbaar was met art. 6 EVRM 

en art. 47 van het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, meer in het bijzonder het recht van A om 

te worden gehoord.

Het geschil was voor het Oberste Gerichtshof vooral 

een ideale gelegenheid om het Hof van Justitie te laten 

oordelen over de gevolgen van het Charta-Erkenntnis-

arrest van het VfGH. In dat controversiële arrest van 

14  maart 2012 (U466/11, te raadplegen via http://www.

vfgh.gv.at) besliste het grondwettelijk hof van Oosten-

rijk dat het wetgeving van dan af aan niet langer alleen 

aan de grondwet en het EVRM maar ook aan de grond-

rechten in het Handvest zou toetsen, tenminste wanneer 

het grondrecht in kwestie inhoudelijk identiek was aan 

een grondrecht in het EVRM of de grondwet. Dat was 

het geval voor art. 47 van het Handvest, dat inhoudelijk 

overeenstemde met art.  6 EVRM, waardoor alvast dat 

ene artikel van het Handvest ging deel uitmaken van de 

toetsingsmaatstaf van het VfGH. Volgens een ongerust 

Oberste Gerichtshof had die innovatie tot gevolg dat het er 

niet langer mee kon volstaan om een wet die strijdig was 

met art. 47 van het Handvest eenvoudigweg buiten toe-

passing te laten; aangezien die bepaling deel uitmaakte 

van de grondwettelijke toetsingsmaatstaf van het VfGH, 

zou het het VfGH om de vernietiging van die wet moeten 

verzoeken. Hoewel het in de zaak-A met precies zo’n ge-

val werd geconfronteerd, verwees het Oberste Gerichtshof 

niet naar het VfGH maar naar het Hof van Justitie, met 

de vraag of deze gevolgen van het Charta-Erkenntnis-

arrest verenigbaar waren met het Unierecht.

Op het eerste gezicht lijkt de erkenning van het Hand-

vest door het VfGH alleen maar te getuigen van een prij-

zenswaardige Europarechtsfreundlichkeit, maar schijn 
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