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1 Inleiding

Beide arresten hebben betrekking op de verhouding tussen enerzijds recht en
beleid op sociaal gebied en anderzijds de (economische) grondbeginselen van de
Europese Unie (EU): vrij verkeer en mededinging op de interne markt. Dat is
bepaald geen nieuw thema. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna:
Europese Hof van Justitie of Hof) heeft op het laatste terrein een duidelijke lijn
getrokken in welke mate collectieve overeenkomsten tussen sociale partners,
cao’s dus, onderworpen zijn aan het mededingingsrecht van de EU (artikel 101
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)). Zoals de onder‐
havige zaak van de FNV KIEM laat zien, heeft het Europese recht ook zijn uitwer‐
king in louter nationale zaken. De FNV KIEM-zaak is interessant voor het collec‐
tief arbeidsrecht, omdat hier de vraag beantwoord wordt hoe ver de immuniteit
van collectieve contracten met sociale onderwerpen tegenover het mededingings‐
recht kan reiken. De rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is duidelijk als
het gaat om collectieve contracten door sociale partners die gerelateerd zijn aan
de belangen van werknemers en werkgevers in de regeling van hun arbeidsver‐
houding. Organisaties van zelfstandigen, ook al betreft het sociale aspecten, val‐
len niet onder die paraplu. In deze zaak is de vraag aan de orde of collectieve over‐
eenkomsten die (ook) voor een bepaalde groep of categorie van zelfstandigen, de
zogenoemde schijnzelfstandigen, worden gesloten, met als inzet minimale werk-/
arbeidsvoorwaarden, al dan niet onderworpen zijn aan het mededingingsrecht.

Ook op het onderwerp vrij verkeer ligt er een uitgebreid corpus van rechtspraak.
De zaak Bundesdruckerei heeft betrekking op het vrij verkeer van diensten (arti‐
kel 56 VWEU) in het kader van een aanbestedingsprocedure waarop een Duits
bedrijf, Bundesdruckerei, wil inschrijven. Bundesdruckerei laat het werk vervol‐
gens uitvoeren door een bedrijf in een andere lidstaat, in casu Polen, met de werk‐
nemers van dat bedrijf. In het kader van een sociaal beleid was in het recht van
het Land Rheinland-Westfalen een voorwaarde opgenomen waaraan een inschrij‐
ver moest voldoen om in aanmerking te komen voor de uitvoering van het werk.
De aanbestedende dienst, in casu de stad Dortmund, had als voorwaarde opgeno‐
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men dat gegarandeerd moet worden dat minimaal een bepaald uurloon, gerela‐
teerd aan het in Land Rheinland-Westfalen geldende minimum, zou worden uit‐
betaald aan de werknemers, ook in Polen. Bundesdruckerei bestreed dat, omdat
het in strijd zou zijn met het recht van vrij verkeer van diensten.

Wat beide zaken verbindt, is het beroep dat door FNV KIEM en door de stad
Dortmund wordt gedaan op bescherming tegen de gevolgen van vrije mededin‐
ging wanneer dat sociale dumping, of in een minder belastende term: sociale con‐
currentie, tot gevolg heeft. Het is niet zo dat sociale concurrentie – en ook het
gevaar van sociale dumping – een verschijnsel is dat pas de laatste jaren is opge‐
komen, met name als gevolg van de financiële en economische crisis sinds 2008.
De term ‘sociale dumping’ is al veel ouder, ook in officiële documenten van de
Europese Gemeenschap/Unie.1 Wel kan worden geconstateerd dat de zorg om
sociale concurrentie binnen de EU sinds tien jaar groter is geworden.2 De praktij‐
ken op het terrein van grensoverschrijdende uitzending, ofwel detachering, gaven
daartoe ook wel aanleiding. De van 1997 daterende richtlijn op dit terrein (Richt‐
lijn 97/61/EG; hierna: Detacheringsrichtlijn), die dit tot op zekere hoogte regu‐
leerde, past volgens velen niet meer, maar een verdergaande inhoudelijke aanpas‐
sing ervan is tot op heden niet gelukt.3 Vat men het verschijnsel wat breder op,
dan past de term ‘sociale concurrentie’ beter. De Europese interne markt heeft
onmiskenbaar de sociale concurrentie tussen de werknemers van de lidstaten
aangewakkerd en versterkt. De doelstelling van marktintegratie is het mogelijk
maken ‘om onbelemmerd goederen en diensten 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 EU slechts in beperkte mate de
loon- en arbeidsvoorwaarden die in de lidstaten gelden heeft geharmoniseerd, is
er zo een sociale concurrentie ontstaan die druk heeft gezet op de arbeidsrechte‐
lijke bescherming in de lidstaten.’4 De vraag die ik in deze annotatie aansnijd, is óf
en zo ja onder welke voorwaarden lidstaten of sociale partners binnen lidstaten
regelingen kunnen en mogen treffen om die sociale concurrentie in te dammen in
het kader van het sociaal beleid dat zij willen (en mogen) voeren, waarvoor ver‐
schillende redenen kunnen bestaan.5 Deze benadering houdt in dat ik meer wil
bespreken dan de punten die inzet zijn van deze twee procedures. De uitspraken

1 Zie het Groenboek met betrekking tot Europees Sociaal Beleid van de Europese Commissie,
COM(93)551. Zie ook C. Barnard, EU Employment Law, Oxford 2012, p. 38 e.v. en de daar ver‐
melde literatuur.

2 In haar studie, Social dumping and the EU integration process, ETUI Working paper 2014.06,
Brussel 2014, vraagt M. Bernaciak aandacht voor dit verschijnsel in de context van het integra‐
tieproces in de EU.

3 Zie hierover M.S. Houwerzijl, Naar een ‘fair and genuine’ European labour market?, TRA
2013/90; M.S. Houwerzijl, Concurreren met behulp van detacheringsarbeid in Europees verband,
Universiteit van Tilburg 2015, www. pure. uvt. nl.

4 H. Verschueren, De interne markt en arbeidsrechtelijke normconcurrentie, SEW 2014/12, p. 562.
5 Dat kan gaan van bescherming van de rechtspositie van werknemers, bewaking van het systeem

van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming waarop het stelsel van arbeidsverhoudingen is geba‐
seerd, arbeidsmarktbeleid tot socialezekerheidsbeleid ter instandhouding en vormgeving van
socialezekerheidsstelsels, om de belangrijkste te noemen.
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van het Europese Hof van Justitie in deze – en andere – zaken worden natuurlijk
in vergaande mate bepaald door de prejudiciële vragen die het Hof worden voor‐
gelegd. Ik ga een stapje verder en bezie de uitspraken in die wijdere context. In de
literatuur wordt deze kwestie ook wel geherformuleerd in termen van betekenis
en functie van het arbeidsrecht. De vraag is dan of we gaan van labour law naar
social competition law.6

Het gaat in beide zaken om de vraag of het arbeidsrecht ‘sterk’ genoeg is om
(meer) evenwicht te brengen in de afweging van belangen: enerzijds economische
belangen die verbonden zijn aan de grondslagen van de interne markt die de pij‐
lers zijn van de EU, en anderzijds sociale belangen van werknemers, waarbij de
structuren waarin de afweging van belangen van de verschillende partijen plaats‐
vindt verzekerd blijven om hun werk te kunnen blijven doen. Of in andere woor‐
den: is het arbeidsrecht, Europees en nationaal, in staat om zijn waarden en
belangen door te zetten en de sociale concurrentie die het gevolg is van de wer‐
king van de interne markt in – ook juridische – banen te leiden?

2 De arresten Bundesdruckerei en FNV KIEM

Omdat de onderwerpen van de arresten verschillend zijn, zullen de arresten eerst
afzonderlijk worden weergegeven.7 In het commentaar zal ik de arresten even‐
eens eerst afzonderlijk bespreken, omdat de onderwerpen waarop beslist wordt
van elkaar verschillen. Toch staan de arresten niet los van elkaar wanneer men ze
beziet vanuit het thema van wat in de literatuur als ‘sociale concurrentie’ wordt
aangeduid. De vraag is dan of er door het Europese Hof van Justitie grenzen wor‐
den gesteld aan de reikwijdte van enerzijds het vrij verkeer van diensten en
anderzijds het mededingingsrecht in geval werknemersbelangen te zeer zouden
worden aangetast, wat zou kunnen leiden tot een te grote sociale concurrentie.
Interessant is nog op te merken dat alleen in de zaak FNV KIEM de advocaat-
generaal (A-G) een conclusie heeft geschreven. In de andere zaak – Bundesdrucke‐
rei – niet. De reden daarvoor kan en lijkt te zijn gelegen in het feit dat een grens‐
overschrijdend aspect ontbrak.8

6 M. Rigaux, J. Buelens & A. Latinne (red.), From Labour Law to Social Competition Law, Cam‐
bridge/Antwerpen/Portland 2014.

7 Ik zal steeds de notatie HvJ EU gebruiken, ook voor de periode van vóór de totstandkoming van
de Europese Unie, hoewel de juiste aanduiding dan HvJ (E)EG zou zijn. In de verwijzingen zal ik
volstaan met de aanduiding van het nummer van de zaak.

8 Omdat dat aspect ontbreekt, komt ook de Detacheringsrichtlijn niet aan de orde. In dat soort
gevallen ontbreekt nogal eens een conclusie van de A-G. Bij het Hof loopt nog een enigszins ver‐
gelijkbare zaak waarbij de Detacheringsrichtlijn wel een rol lijkt te spelen. De zaak speelt bij de
post. Het is een zaak waarin het Oberlandesgericht Koblenz bij beslissing van 19 februari 2014 een
tweetal vragen aan het Hof heeft voorgelegd.
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2.1 Feiten en procesverloop

2.1.1 Bundesdruckerei GmbH
In mei 2013 heeft de stad Dortmund een openbare aanbesteding uitgeschreven
met het oog op de digitalisering van documenten en de conversie van gegevens
voor de stedenbouwkundige dienst van de stad. Met deze opdracht ging een
bedrag van ongeveer € 300.000 gemoeid. De aanbesteding werd volgens de regels
uitgeschreven voor de hele EU. De in Duitsland geldende wetgeving op het punt
van beperkingen van mededinging geeft aan bepaalde instanties, in casu de Verga‐
bekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg in het Land Nordrhein-Westfalen, de
taak controle uit te oefenen op aanbestedingen van overheidsopdrachten ingeval
bezwaar wordt gemaakt tegen het niet gunnen van een overheidsopdracht wan‐
neer niet aan door een overheidsorgaan gestelde voorwaarden is voldaan. Nord‐
rhein-Westfalen heeft in zijn wetgeving vastgelegd dat bepaalde overheidsop‐
drachten voor het verrichten van nader aangegeven diensten, waaronder de
genoemde dienst van digitalisering en conversie, slechts kunnen worden gegund
aan ondernemingen die bij de indiening van de offerte schriftelijk verklaren dat
het personeel minimaal het minimumuurloon – in casu € 8,62 – zullen ontvan‐
gen. Het doel van de regeling is dat verzekerd wordt dat de geldende cao, de soci‐
ale normen alsook een eerlijke mededinging bij de gunning van overheidsop‐
drachten in acht worden genomen. Die verklaring moet in een ondertekend for‐
mulier worden vastgelegd. In het desbetreffende formulier is tevens opgenomen
dat de inschrijver ook van zijn onderaannemers moet eisen dat zij zich aan die
regel zullen houden.

Bundesdruckerei schrijft zich in voor die opdracht en deelt de stad Dortmund
mee dat als zij de opdracht krijgt, de werkzaamheden geheel zullen worden uitge‐
voerd in Polen door een onderaannemer aldaar. Vermeld wordt ook dat de onder‐
aannemer te kennen heeft gegeven zich niet te zullen en kunnen verbinden om
het minimumloon te betalen. Hij heeft daarvoor twee redenen: het minimumloon
is niet vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten of in de wetgeving van
Polen, en daarnaast is de betaling van een dergelijk minimumloon niet gebruike‐
lijk, gelet op het levenspeil in Polen.
Om die reden verzoekt Bundesdruckerei de stad Dortmund ermee akkoord te
gaan dat die voorwaarde niet geldt voor de Poolse onderaannemer. Bundesdru‐
ckerei merkt daarbij op dat zij meent dat die voorwaarde ook in strijd is met het
recht, met name het mededingingsrecht.
Met een beroep op de wettelijke regeling van Nordrhein-Westfalen stelt de stad
Dortmund niet te kunnen ingaan op het verzoek. Vervolgens wendt Bundesdru‐
ckerei zich tot de competente Vergabekammer Arnsberg, met het verzoek Dort‐
mund te gelasten de aanbesteding te wijzigen, in die zin dat de verplichting tot
betaling van het minimumloon niet geldt voor de Poolse onderaannemers nu hun
werknemers de werkzaamheden alleen in Polen uitvoeren. Bundesdruckerei
meent dat de onderhavige verplichtingen een ongerechtvaardigde beperking vor‐
men van de vrijheid van dienstverrichting (artikel 56 VWEU), aangezien hiermee
een bijkomende economische last wordt opgelegd die kan verhinderen dat de
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betrokken onderneming grensoverschrijdende diensten verricht of die dit minder
aantrekkelijk kan maken.
Dortmund stelt daar tegenover dat de aan de onderaannemers opgelegde ver‐
plichting tot betaling van het minimumuurloon niet in strijd is met het EU-recht.
Die verplichting berust immers op een wettelijke basis, zoals het Europese Hof
van Justitie in de Rüffert-zaak9 heeft uitgemaakt. Artikel 26 van Richtlijn
2004/18/EG (procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten) laat toe dat
een bijzondere voorwaarde waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd,
wordt opgelegd. Bovendien kan het opleggen van de verplichting gerechtvaardigd
worden, omdat de verplichting garandeert dat een redelijk loon wordt betaald aan
de werknemers die worden ingezet voor de uitvoering van overheidsopdrachten
en daarenboven minder druk wordt gelegd op de sociale zekerheid.

De Vergabekammer Arnsberg stelt dat uit bewoordingen van de wet van Rheinland-
Westfalen (§ 4, lid 3) niet blijkt dat de door deze bepaling opgelegde verplichting
geldt voor ondernemingen die inschrijven op een openbare aanbesteding en die
de betrokken prestaties willen uitbesteden aan ondernemingen die uitsluitend in
een andere lidstaat van de EU zijn gevestigd, aangezien deze bepaling geen aan‐
wijzingen bevat over het territoriale toepassingsgebied ervan. Uit het doel van die
regeling – het verzekeren van een passend loon – kan hoogstens worden afgeleid
dat die regeling alleen op het gehele Duitse grondgebied van toepassing is. De vrij‐
heid van dienstverrichting zou volgens deze instantie worden beperkt. Onderne‐
mingen die ter uitvoering van een overheidsopdracht hun prestaties leveren in
andere lidstaten met een heel andere kostenstructuur, zouden indirect worden
gediscrimineerd indien dit minimumloon ook zou gelden voor werknemers die
buiten het Duitse grondgebied overheidsopdrachten uitvoeren. Weliswaar kan de
bescherming van de werknemers als dwingende reden van algemeen belang wor‐
den gezien die een beperking kan rechtvaardigen. De regeling inhoudende het
garanderen van de betaling van het minimumloon, is niet per se geschikt en
noodzakelijk om dat doel te bereiken. Er is ook geen directe relatie tussen het
minimumuurloon in lidstaten en wat vereist is om een passend loon te verzeke‐
ren, gegeven het verschil in de kosten van levensonderhoud in de verschillende
lidstaten. Verder kan de bescherming van werknemers in termen van het alge‐
meen belang in de lidstaten zelf in aanmerking zijn genomen door de wettelijke
regeling van de lidstaat waar de prestatie wordt geleverd.

Dit leidt tot de prejudiciële vraag die de Vergabekammer Arnsberg aan het Euro‐
pese Hof van Justitie voorlegt:

‘Staan artikel 56 VWEU en artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/71/EG [Detache‐
ringsrichtlijn; TJ] in de weg aan een nationale wettelijke bepaling en/of aan
een gunningsvoorwaarde van een aanbestedende dienst volgens welke een
inschrijver die in het kader van een openbare aanbesteding een opdracht wil
verwerven (1) zich ertoe dient te verplichten het voor de uitvoering van deze

9 HvJ EU 3 april 2008, C-346/06.

40 Arbeidsrechtelijke Annotaties 2015 (9) 2
doi: 10.5553/ArA/156866392015009002002

Dit artikel uit Arbeidsrechtelijke Annotaties is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Utrecht University Library (202441)



Grenzen aan sociale concurrentie bij vrij verkeer van diensten en bij mededinging

opdracht ingezette personeel een bij deze bepaling vastgesteld cao- of mini‐
mumloon te betalen, en (2) diezelfde verplichting ook dient op te leggen aan
een ingeschakelde of in te schakelen onderaannemer, alsook een verklaring
van de onderaannemer aan de aanbestedende dienst moet overleggen waaruit
blijkt dat deze onderaannemer zich daartoe heeft verbonden, wanneer (a) de
betrokken bepaling enkel voorziet in deze verplichting in het geval van aan‐
besteding van overheidsopdrachten, maar niet bij de plaatsing van particu‐
liere opdrachten, en (b) de onderaannemer in een andere lidstaat van de
Europese Unie is gevestigd en de werknemers van de onderaannemer ter uit‐
voering van de in de opdracht bedoelde prestaties uitsluitend in diens thuis‐
land worden ingezet?’

2.1.2 FNV KIEM
Tussen FNV KIEM en de werknemersvereniging Nederlandse toonkunstenaars‐
bond enerzijds en de werkgeversvereniging Vereniging van Stichtingen Rempla‐
çanten Nederlandse Orkesten anderzijds is voor 2006 en 2007 een cao gesloten
voor remplaçanten van orkestleden. In de cao waren niet alleen tarieven opgeno‐
men voor remplaçanten die in dienstverband werken (hierna: werknemersrempla‐
çanten), maar ook voor remplaçanten die hun werkzaamheid verrichten op basis
van een overeenkomst van opdracht (hierna: zelfstandige remplaçanten). Overeen‐
gekomen was dat aan zelfstandige remplaçanten ten minste het repetitie- en con‐
certtarief moest worden betaald gelijk aan wat voor werknemersremplaçanten
was overeengekomen, vermeerderd met 16%. Deze toeslag had ten doel de zelf‐
standige remplaçant in staat te stellen aan een pensioenverzekering bij te dragen
overeenkomstig de pensioenbijdrage voor de werknemers in loondienst.
In een zogenoemd Visiedocument heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit
(NMa),10 tegenwoordig de Autoriteit Consument en Markt (ACM), het standpunt
ingenomen dat een bepaling in een cao waarin minimumtarieven voor zelfstan‐
dige remplaçanten worden vastgelegd, niet onttrokken is aan het mededingings‐
recht als neergelegd in artikel 6 van de Mededingingswet (Mw) en artikel 81 lid 1
EG-Verdrag, zoals nader uitgelegd in de rechtspraak van het Europese Hof van
Justitie.11. De NMa was van oordeel dat een dergelijke overeenkomst de kenmer‐
ken van een overeenkomst tussen ondernemersverenigingen heeft, om die reden
onder het mededingingsrecht valt en daarom niet als ‘cao-exceptie’ kan worden
aangemerkt. Het gaat immers, zo stelt de NMa, over onderhandelingen waaraan
van de zijde van de werknemersorganisaties een organisatie deelneemt die niet
een werknemersvereniging is, maar een vereniging van zelfstandigen.12

Deze standpuntbepaling vormde voor de werkgeversvereniging reden om de cao
op te zeggen. Een nieuwe overeenkomst waarin een bepaling over minimumtarie‐
ven voor zelfstandige remplaçanten zou voorkomen, wilde zij niet sluiten.

10 Nederlandse Mededingingsautoriteit, Cao-tariefbepalingen voor zelfstandigen en de Mededin‐
gingswet (Visiedocument), Den Haag: Nederlandse Mededingingsautoriteit 2007.

11 In de reeks arresten, te beginnen met HvJ EU 3 april 2008. C-346/06 (Albany).
12 Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Hof, waaronder HvJ EU 16 september 1999,

C-22/98 (Becu) en GvEA EU 13 december 2006, T-217 en 245/03 (FNCBV & FNSEA).
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In een procedure voor de Rechtbank Den Haag heeft de FNV gesteld dat het
Nederlandse mededingingsrecht en het mededingingsrecht van de EU zich niet
verzetten tegen een bepaling in een cao die de werkgever ertoe verplicht niet
alleen tegenover werknemersremplaçanten, maar ook tegenover zelfstandige
remplaçanten minimumtarieven in acht te nemen. De rechtbank wijst het beroep
af, omdat een dergelijke regeling niet voldeed aan een van de twee cumulatieve
voorwaarden voor niet-toepasselijkheid van het mededingingsrecht van de EU
zoals neergelegd in de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.13 Toetsend
aan die voorwaarden stelde de rechtbank dat deze regeling niet rechtstreeks bij‐
draagt tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. De recht‐
bank stelt dat het tegengaan van onderbieding door ‘concurrerende’ zelfstandigen
hooguit te beschouwen is als een indirecte en niet als een door het Hof vereiste recht‐
streekse verbetering van de arbeidsvoorwaarden van werknemers.
In hoger beroep heeft de FNV tegen het vonnis van de rechtbank aangevoerd dat
het in artikel 101 lid 1 VWEU opgenomen verbod op mededingingsbeperkende
overeenkomsten niet zou gelden voor een bepaling in een cao die minimumtarie‐
ven vastlegt voor zelfstandigen die voor een werkgever dezelfde werkzaamheid
verrichten als werknemers in loondienst van die werkgever. De FNV argumen‐
teert dat de voornaamste reden om minimumtarieven voor zelfstandige rempla‐
çanten te willen overeenkomen is te voorkomen dat remplaçanten met een
dienstverband worden onderboden, waaronder de FNV verstaat dat werkgevers
werknemersremplaçanten met een bestaand (oproep)contract niet meer oproe‐
pen dan wel potentiële werknemersremplaçanten niet meer in dienst nemen,
maar in plaats daarvan (tegen lagere tarieven) zelfstandige remplaçanten inscha‐
kelen. Tevens voert de FNV aan dat de remplaçanten om wie het in deze zaak gaat
niet als ondernemer kunnen worden gekwalificeerd, omdat zij geen substantiële
investeringen doen, per uur worden betaald en geen ondernemersrisico lopen.
Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest het standpunt ingenomen dat zelf‐
standige remplaçanten vooralsnog als ‘ondernemer’ gekwalificeerd moeten wor‐
den op grond dat hun inkomsten afhankelijk zijn van de opdrachten die zij zelf‐
standig op de markt van remplaçanten weten te verwerven. Als zodanig concurre‐
ren zij met andere remplaçanten en investeren zij in muziekinstrumenten. Het
Hof Den Haag stelt evenwel dat de oplossing van de onderhavige zaak niet duide‐
lijk kan worden afgeleid uit het VWEU noch uit de rechtspraak van het Europese
Hof van Justitie. Derhalve legt het Hof Den Haag aan het Europese Hof van Justi‐
tie twee prejudiciële vragen voor:

‘1. Moeten de mededingingsregels van het Unierecht aldus worden uitgelegd
dat een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten tussen
verenigingen van werkgevers en van werknemers, waarin is bepaald dat zelf‐
standigen, die op basis van een overeenkomst van opdracht voor een werkge‐

13 De arresten van het Hof: HvJ EU 21 september 1999, C-67/96 (Albany); HvJ EU 21 september
1999, C-115/97-C-117/97 (Brentjens); HvJ EU 21 september 1999, C-219/97 (Drijvende Bok‐
ken); HvJ EU 21 september 2000, C-222/98 (Van der Woude). Hierna zal ik die arresten kort‐
heidshalve aanduiden met hun ‘roepnamen’.
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ver hetzelfde werk verrichten als de werknemers die onder de werking van de
cao vallen, een bepaald minimumtarief moeten ontvangen, reeds op grond
dat die bepaling voorkomt in een cao, buiten de werkingssfeer van artikel 101
VWEU valt?
2. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, valt die bepaling
dan buiten de werkingssfeer van artikel 101 VWEU in het geval deze bepaling
(mede) bedoeld is ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de werkne‐
mers die onder de werking van de cao vallen en is het daarbij nog van belang
of die arbeidsvoorwaarden daardoor rechtstreeks of slechts indirect worden
verbeterd?’

2.2 Oordeel van het Europese Hof van Justitie

2.2.1 Bundesdruckerei
Na de vraag van de ontvankelijkheid in positieve zin te hebben beantwoord – het
Europese Hof van Justitie moest allereerst beslissen of de Vergabekammer Arns‐
berg een rechterlijke instantie is en op die grond bevoegd is het Hof te adiëren14 –
beslist het Hof dat de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn (Richtlijn
96/71) in deze zaak niet speelt omdat van detachering in de zin van de richtlijn
geen sprake is. Het gaat hier niet om transnationale maatregelen. Wel beoordeelt
het Hof of Richtlijn 2004/18 (Aanbestedingsrichtlijn) hier niet speelt.15 Hoewel
het voorwerp van de aanbestedingsregeling van Nordrhein-Westfalen en het
bedrag dat ermee gemoeid is erop lijken te wijzen dat die richtlijn van toepassing
is, zou dat toch niet het geval kunnen zijn. Dat zou zo zijn indien het minimum‐
loonvereiste kan worden gezien als een bijzondere voorwaarde die artikel 26 van
de richtlijn zou toelaten, namelijk als ‘sociale overweging’, maar wel onder de
voorwaarde dat zij in de aankondiging van de overheidsopdracht of in het bestek
uitdrukkelijk wordt vermeld. De Aanbestedingsrichtlijn laat dat toe. Daarmee is
de kous evenwel niet af. Dergelijke voorwaarden kunnen alleen worden opgelegd
mits zij verenigbaar zijn met het gemeenschapsrecht. In casu gaat het dan om de
vraag of het opleggen van die voorwaarde al dan niet in overeenstemming is met
artikel 56 VWEU.16

Zoals het Europese Hof van Justitie in de Rüffert-zaak stelde, kan een wettelijke
regeling die aannemers van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken –
en indirect hun onderaannemers – verplicht tot betaling van het minimumloon,
zoals voorzien in de desbetreffende cao van het land waar de opdrachtgever is

14 HvJ EU 18 juni 2002 (HI), C-92/00; HvJ EU 13 december 2012, C-465/11 (Forposta en ABC
Direct Contact). Het Hof beantwoordt de vraag van bevoegdheid aan de hand van een aantal fac‐
toren, zoals de wettelijke grondslag van het orgaan, het permanente karakter, de verplichte
rechtsmacht, het uitspraak doen na een procedure op tegenspraak, de toepassing door het orgaan
van de regels van het recht, alsmede de onafhankelijkheid van het orgaan.

15 HvJ EU 18 september 2014, C-549/13 (r.o. 28).
16 Artikel 56 luidt: ‘In het kader van de volgende bepalingen zijn de beperkingen op het vrij verrich‐

ten van diensten binnen de Unie verboden ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in
een andere lidstaat zijn gevestigd dan dat, waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst
wordt verricht.’
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gevestigd, dienstverrichters die zijn gevestigd in een andere lidstaat, waar de
minimumlonen lager zijn, een bijkomende economische last opleggen die het ver‐
richten van hun diensten in de ontvangende lidstaat kan beletten, belemmeren of
minder aantrekkelijk maken. Dat kan derhalve een belemmering in de zin van
artikel 56 VWEU vormen.17 Dat kan anders worden wanneer het doel is de
bescherming van werknemers. Dat rechtvaardigt de maatregel. In de aanbeste‐
dingsregeling van Nordrhein-Westfalen wordt uitdrukkelijk bepaald dat het doel
is om, door werknemers te verzekeren van een passend loon, sociale dumping te
voorkomen en concurrerende ondernemingen die wel een passend loon betalen te
behoeden voor een ‘afstraffing’ daarvan. Daarmee beslist het Hof dat dit doel een
gerechtvaardigd doel kan zijn. Maar dan moet beoordeeld worden of een derge‐
lijke in effect beperkende regeling voldoet aan de criteria en of zij geschikt en
noodzakelijk is om dat doel te bereiken. Opnieuw met verwijzing naar het Rüf‐
fert-arrest stelt het Hof dat een dergelijke maatregel die in een lidstaat geldt, voor
zover zij enkel geldt voor overheidsopdrachten, niet geschikt is om dat doel te
bereiken indien er geen aanwijzingen zijn dat werknemers op de particuliere
markt geen nood hebben aan dezelfde loonbescherming als werknemers die over‐
heidsopdrachten uitvoeren (punten 38-40).
Voorts wordt de regeling door het Hof ook als onevenredig – niet noodzakelijk –
aangemerkt. Het voorschrijven van een vast minimumloon dat gelijk is aan het
loon dat vereist is om de werknemers van de lidstaat van de aanbestedende dienst
een passend loon te verzekeren, staat niet in verhouding tot de kosten van
levensonderhoud in de lidstaat waar de opdracht wordt uitgevoerd. Daardoor
wordt de in die lidstaat gevestigde onderaannemers de mogelijkheid ontnomen
om een concurrentievoordeel te halen uit de bestaande loonverschillen. Ten slotte
wijst het Hof het argument van Rheinland-Westfalen af dat de stabiliteit van het
(Duitse) socialezekerheidsstelsel wordt ondermijnd. Ook al zou gezegd kunnen
worden dat de toepassing van deze maatregel op de Poolse werknemers noodza‐
kelijk is om het risico van een ernstige aantasting van het evenwicht van het
Duitse socialezekerheidsstelsel te voorkomen, dan nog gaat dat argument niet op,
zo stelt het Hof met verwijzing naar een overweging in het Rüffert-arrest (punt
42). Als de Poolse werknemers, omdat zij geen passend loon ontvangen, aangewe‐
zen zouden zijn op een socialezekerheidsuitkering om hun minimale koopkracht
veilig te stellen, dan zouden zij recht hebben op Poolse (sociale) uitkeringen. Van
een belasting van het Duitse stelsel zou dus geen sprake zijn.

2.2.2 FNV KIEM
Ook in deze zaak moest het Europese Hof van Justitie zich eerst uitspreken over
zijn bevoegdheid om een beslissing te nemen. Het betreft hier immers een zaak
waarop het nationaal recht met betrekking tot mededinging van toepassing is.
Van een grensoverschrijdend karakter is geen sprake. Al eerder heeft het Hof zich
bevoegd getoond in soortgelijke zaken, dus ook in situaties waarin de feiten in het
hoofdgeding buiten de directe werkingssfeer van het Europese recht vallen, maar
waarin deze bepalingen toepasselijk zijn gemaakt door de nationale wettelijke

17 HvJ EU 3 april 2008, C-346/06 (Rüffert), punt 37.
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regeling, die zich voor haar oplossingen voor zuiver interne situaties confor‐
meerde aan de in het Unierecht gekozen oplossingen. Volgens vaste rechtspraak
heeft de EU er in dergelijke gevallen immers stellig belang bij dat, ter vermijding
van uiteenlopende uitleggingen in de toekomst, de overgenomen bepalingen of
begrippen van Unierecht op uniforme wijze worden uitgelegd, ongeacht de
omstandigheden waaronder zij toepassing moeten vinden.18 Artikel 6 lid 1 Mw is
op de wezenlijke punten inhoudelijk gelijkluidend aan artikel 101 lid 1 VWEU.
Daarnaast wijst het Hof erop dat de Nederlandse rechter aangeeft dat de Neder‐
landse wetgever het Nederlandse mededingingsrecht uitdrukkelijk heeft willen
harmoniseren met het mededingingsrecht van de EU. De uitlegging van artikel 6
lid 1 Mw moet daarom worden uitgelegd op een wijze die nauw strookt met de
uitlegging van artikel 101 lid 1 VWEU. Daarmee verklaart het Hof zich bevoegd
om zich over de prejudiciële vragen uit te spreken.
Op de hoofdvraag volgt het Hof de staande jurisprudentie op dit onderwerp.
Onder verwijzing naar zijn standaardrechtspraak van de Albany-arresten19 stelt
het Hof dat een zekere mededingingsbeperking eigen is aan collectieve
(arbeids)overeenkomsten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De
doelstellingen van deze collectieve overeenkomsten, die vanuit sociaal oogpunt
gericht zijn op verbetering van arbeidsvoorwaarden, zouden worden ondergraven
indien zij onderworpen zouden zijn aan de regeling van artikel 101 lid 1 VWEU
(mededinging). Derhalve moeten overeenkomsten die in het kader van collectieve
onderhandelingen ter verwezenlijking van dergelijke doelstellingen tussen sociale
partners worden gesloten, wegens hun aard en doel worden geacht niet onder het
mededingingsrecht van de EU (artikel 101 lid 1 VWEU) te vallen.
In zijn arrest beoordeelt het Hof de voorliggende collectieve overeenkomst op
haar aard en doel. Wat de aard betreft concludeert het Hof dat het geen overeen‐
komst is die buiten het mededingingsrecht van de EU valt. Weliswaar, zo stelt het
Hof, is het een collectieve overeenkomst die het resultaat is van collectieve onder‐
handelingen, maar de organisatie aan werknemerskant behartigt niet alleen de
belangen van de werknemersremplaçanten, maar ook de belangen van zelfstan‐
dige remplaçanten die hun diensten verlenen op basis van een overeenkomst van
opdracht. Ook al oefenen zij dezelfde werkzaamheden uit als de werknemers, zij
zijn in beginsel ‘ondernemingen’ zoals bedoeld in artikel 101 VWEU. Zij bieden
immers hun diensten aan op een bepaalde markt tegen beloning en opereren als
onafhankelijke marktdeelnemers.20 De vakvereniging FNV KIEM kan, in zoverre
zij ook optreedt voor deze zelfstandige remplaçanten, niet worden beschouwd als
een sociale partner, zoals de exceptie op het mededingingsrecht eist. In werkelijk‐
heid is zij werkzaam als ondernemersvereniging. Vervolgens constateert het Hof

18 HvJ EU 14 maart 2013, C-32/11 (Allianz Hungária Biztosító), punt 20.
19 Zie arresten Albany (C-67/96), punt. 60; Brentjens (C-115/97-C-117/97), punt. 57; Drijvende

Bokken (C-219/97), punt. 47; Van der Woude (C-222/98), punt. 22. Zie ook: HvJ EU 3 maart
2011, C-437/09 (AG2R Prévoyance), punt. 29. Zie uitgebreid hierover: M.S. Wirtz, Collisie tussen
CAO’s en mededingingsrecht, Deventer: Kluwer 2006.

20 Het Hof verwijst hiervoor naar HvJ EU 28 februari 2013, C-1/12 (Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas) en HvJ EU 14 december 2006, C-117/05 (Confederación Española de Empresarios de
Estaciones de Servicio).
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dat het VWEU grote waarde en betekenis toekent aan de sociale dialoog, maar een
dergelijke dialoog voor zelfstandigen vormt geen onderdeel noch een doelstelling
van de EU. Het Hof verwijst hiervoor naar het Pavlov-arrest.21 De desbetreffende
collectieve overeenkomst, voor zover zij ook zelfstandige remplaçanten omvat,
kan op grond van haar aard niet buiten het mededingingsrecht van de EU vallen.
In navolging van de A-G Wahl vraagt het Hof zich af of dat anders beoordeeld zou
moeten worden wanneer deze zelfstandige remplaçanten in werkelijkheid als
‘schijnzelfstandigen’ moeten worden aangemerkt van wie de situatie vergelijkbaar
is met die van werknemers. Met de A-G constateert het Hof dat het – in de hui‐
dige economie – niet gemakkelijk is om te bepalen of zelfstandigen zoals de rem‐
plaçanten in kwestie de status van ondernemer hebben.22 Vervolgens verdiept het
Hof zich in de vraag wanneer sprake is van een ‘zelfstandige’ in vergelijking tot
het begrip ‘werknemer’. Dat wordt ingegeven door het fenomeen ‘schijnzelfstan‐
dige’. Iemand die als zelfstandige marktdeelnemer aan het economisch verkeer
deelneemt, kwalificeert zich als zelfstandige ondernemer. Die hoedanigheid kan
hij echter verliezen wanneer hij niet zelfstandig zijn marktgedrag bepaalt, maar
volledig afhankelijk is van zijn opdrachtgever doordat hij geen van de uit de werk‐
zaamheid van deze laatste voortvloeiende financiële en commerciële risico’s
draagt en werkzaam is als een ‘gewone werknemer’ in de onderneming van de
opdrachtgever.23

Het Hof in zijn jurisprudentie een werknemer gedefinieerd aan de hand van het
hoofdkenmerk van de arbeidsverhouding: de persoon die gedurende bepaalde tijd
voor een ander onder diens gezag prestaties verricht tegen beloning.24 Al eerder
had het Hof ook uitgemaakt dat een zelfstandige toch een werknemer in de zin
van het recht van de EU kan zijn ‘indien zijn zelfstandigheid slechts fictief is en
dus een echte arbeidsverhouding verhult’.25 Niet doorslaggevend is, zo stelt het
Hof, dat een persoon naar nationaal recht op fiscale, administratieve of bureau‐
cratische gronden als zelfstandige is aangeworven wanneer hij onder leiding van
zijn werkgever handelt wat bijvoorbeeld werktijden, plaats en inhoud van het
werk betreft, wanneer hij niet deelt in de commerciële risico’s van die werkgever
en wanneer hij tijdens de duur van de arbeidsverhouding is opgenomen in de
onderneming van die werkgever.26 Het is derhalve aan de nationale rechter om
vast te stellen of deze ‘zelfstandigen’, werkzaam op basis van een overeenkomst
van opdracht, zich niet in een ondergeschiktheidsrelatie met de opdrachtgever, in
casu het betrokken orkest, bevinden tijdens de duur van de contractuele verhou‐
ding en dus vergeleken met werknemers die hetzelfde werk verrichten over meer
zelfstandigheid en flexibiliteit beschikken voor wat betreft de bepaling van het

21 HvJ EU 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98 (Pavlov), punt 69.
22 Zowel de FNV als de Nederlandse regering en de Commissie hadden eenzelfde opvatting naar

voren gebracht.
23 HvJ EU C-117/05 (Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio).
24 De rechtspraak van het Hof begint met het arrest van 3 juli 1986, zaak 66/85 (Lawrie-Blum), en

meer recent: HvJ EU 21 februari 2013, C-46/12 (N.), punt. 40 en HvJ EU 10 september 2014,
C-270/13 (Haralambidis), punt. 28.

25 HvJ EU 13 januari 2004, C-256/01 (Allonby), punt. 71.
26 Allonby, C-256/01, punt. 72 en HvJ EU 16 september 1999, C-22/98 (Becu e.a.), punt. 26.
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werkschema, de plaats en de wijze van uitvoering van hun taken (repetities en
concerten).

Vervolgens geeft het Hof antwoord op de vraag of de minimumtarieven die in de
collectieve overeenkomst voor deze remplaçanten zijn neergelegd, rechtstreeks
bijdragen tot verbetering van de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden van
die – als ‘schijnzelfstandigen’ aangemerkte – remplaçanten. Een voorwaarde die
het Hof in zijn jurisprudentie over de exceptie van de cao op het mededingings‐
recht heeft gesteld.27 Het Hof beantwoordt die vraag in positieve zin:

‘Zij waarborgen voor hen een hogere basisbezoldiging dan die waar zij zonder de
betrokken bepaling recht op zouden hebben gehad en bovendien kan deze – “schijn‐
zelfstandige” – remplaçant bijdragen aan een pensioenverzekering overeenkomstig
de pensioenbijdrage voor de werknemers in loondienst, waardoor hem de noodzake‐
lijke middelen worden gewaarborgd om in de toekomst een zeker pensioenniveau te
genieten’ (r.o. 40).

Onder de voorwaarde dat deze zelfstandige remplaçanten moeten worden
beschouwd als schijnzelfstandigen, valt de bepaling in de overeenkomst inhou‐
dende minimumtarieven naar aard en doel niet onder het mededingingsrecht.

3 Commentaar

In beide zaken gaat het om de vraag of op kernbeginselen van de EU en het
daarop gebaseerde recht van de EU beperkingen mogelijk zijn uit sociale overwe‐
gingen, en in het bijzonder hoever lidstaten met het aanbrengen van beperkingen
mogen gaan. In de zaak Bundesdruckerei draait het om het vrij verkeer van dien‐
sten, en in de zaak van FNV KIEM staat de reikwijdte van het mededingingsrecht
centraal. In beide zaken heeft het Europese Hof van Justitie een uitgebreide juris‐
prudentie ontwikkeld, die ook voor het arbeidsrecht van groot belang is. In feite
zou men kunnen zeggen dat de onderhavige arresten – opnieuw – gaan over de
mogelijkheden van een lidstaat om regelingen te treffen die in hun bewust geko‐
zen nationale – sociale – beleid passen en mogelijk op gespannen voet staan met
het EU-recht. Hoe groot is de ruimte voor de lidstaten voor eigen beleid? Het
raakt de kwestie van de interne markt en vrije mededinging daarin. In beide
zaken is de kwestie van minimum arbeidsvoorwaarden, in casu minimuminko‐
men, aan de orde ter bescherming van werknemers (Bundesdruckerei) of quasi-
zelfstandigen (FNV KIEM). Beide zaken kunnen worden geplaatst in de sleutel
van – bestrijding van – sociale concurrentie die het gevolg kan zijn van toepassing
van EU-recht tussen lidstaten (Bundesdruckerei) of zelfs binnen een lidstaat
(FNV KIEM).

27 Zie Albany, punt. 60; Brentjens, punt. 57; Drijvende Bokken, punt. 47; Pavlov e.a., punt. 67; Van
der Woude, punt. 22.
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3.1 De Bundesdruckerei-zaak: aanbesteding en sociaal beleid
De zaak Bundesdruckerei is een voorbeeld van off-shoring van dienstverlening, die
zeker in deze ‘tak van sport’ heel gebruikelijk is of op zijn minst geworden is.28

Wat deze zaak bijzonder maakt is dat in het kader van een openbare aanbesteding
van een overheidsopdracht een Duitse onderneming (Bundesdruckerei) inschrijft
op de opdracht die zij wil laten uitvoeren door een Pools bedrijf in onderaanne‐
ming in Polen. De aanneemsom waarvoor Bundesdruckerei de opdracht wil uit‐
voeren en die het bedrijf in gedachten heeft, zal wel (mede) zijn ingegeven door
het aspect van de lagere arbeidskosten in Polen. Een volgende bijzonderheid – in
elk geval juridisch gezien – is dat Bundesdruckerei in de procedure van aanbeste‐
ding de opdrachtgever, de stad Dortmund, had verzocht om, nog vóór de
opdracht was toegekend, ermee akkoord te gaan dat de voorwaarde die de stad
Dortmund op basis van een wettelijke regeling van Nordrhein-Westfalen bij de
aanbesteding van de opdracht had gesteld, het betalen van een minimumloon van
€ 8,62 per uur, niet te laten gelden voor de Poolse onderaannemer. Nadat de stad
Dortmund dat verzoek had afgewezen, werd door Bundesdruckerei conform de
regelgeving in veel lidstaten een special instantie ingeschakeld om te beslissen
over de afwijzing van dat verzoek.29 De Vergabekammer Arnsberg legt de zaak aan
het Europese Hof van Justitie voor met de vraag of het EU-recht zich tegen het
stellen van dergelijke voorwaarden verzet, waarbij hij met name het oog heeft op
de bepaling in het VWEU met betrekking tot vrij verkeer van diensten (artikel 56
VWEU), maar ook op de Detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71).
Het Hof begint terecht met de vaststelling dat in deze zaak de Detacheringsricht‐
lijn niet aan de orde is. Van grensoverschrijding is in deze zaak geen sprake,
omdat de werkzaamheden geheel in Polen worden uitgevoerd door een Poolse
onderaannemer met zijn werknemers aldaar.30 Aldus resteert de vraag of het stel‐
len van die voorwaarden in strijd is met artikel 56 VWEU.

3.1.1 Relatie moeder-dochterbedrijf
Een eerste bijzonderheid die vermeldenswaard is, betreft de relatie tussen Bun‐
desdruckerei en het Poolse bedrijf (Jozz). Het Poolse bedrijf is een honderd pro‐
cent dochter van Bundesdruckerei en wordt door de laatste regelmatig ingescha‐
keld voor dataverwerking en digitalisering van documenten.31 Jzoo is een onder‐
neming naar Pools recht, met zetel in Polen en uitsluitend in Polen werkzaam.
In het wegvervoer is deze constructie niet onbekend. In ons land hebben zich
situaties voorgedaan dat een Nederlands bedrijf een dochteronderneming in een
lidstaat heeft van waaruit werkzaamheden in of ten behoeve van de Nederlandse
moeder worden verricht tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. In het geijkte jar‐
gon heet dat ‘zeer concurrerende voorwaarden’. De dienst wordt in die situaties

28 M. Kullmann heeft dat in haar noot onder dit arrest in JAR (JAR 2014/264) ook al gesignaleerd.
Daarbij spelen (arbeids)kosten veelal een doorslaggevende rol, waardoor de kwestie van sociale
concurrentie naar boven komt.

29 In Duitsland is dat de Vergabekammer, een equivalent van onze Autoriteit Consument Markt
(ACM).

30 Evenzo Kullmann in haar noot in JAR 2014/264.
31 Beschluss Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg, 13 oktober 2014 (Az.: VK 18/13).
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vanuit de andere lidstaat geleverd met eigen personeel op eigen arbeidsvoorwaar‐
den. Anders dan in de Bundesdruckerei-zaak worden de werkzaamheden niet uit‐
sluitend in de andere lidstaat verricht, maar vaak met grensoverschrijdingen. In
die situaties is er niet alleen sprake van gebruik van het recht van vrij diensten‐
verkeer (artikel 56 VWEU), maar treedt ook de Detacheringsrichtlijn in werking.
Die richtlijn geeft in elk geval een zekere bescherming tegen al te heftige sociale
concurrentie. Dat geldt wanneer met toepassing van artikel 3 Richtlijn 96/71 wet‐
telijke minimumloonbepalingen gelden voor de gedetacheerde werknemers.32

Zoals al opgemerkt, we kunnen de Detacheringsrichtlijn-problematiek hier laten
rusten. Van detachering in de zin van de richtlijn is immers geen sprake.

Een vraag die in dezen rijst, is of de speciale relatie tussen het Duitse moederbe‐
drijf en de – honderd procent – Poolse dochter invloed zou kunnen of moeten
hebben op de toepassing van het Europese recht.33 In analogie van een Neder‐
landse zaak in de vervoerssector34 dringt zich de vraag op welke betekenis moet
worden toegekend aan een rechtsverhouding tussen een moederbedrijf (Bundes‐
druckerei)enerzijds en de ‘volledige’ dochter(Jozz) anderzijds. Zou men niet
mogen veronderstellen dat het aannemelijk is dat Bundesdruckerei als enig aan‐
deelhouder opereert met als voornaamste doel om niet de Duitse financiële
arbeidsvoorwaarden van toepassing te doen zijn, maar de goedkopere die op basis
van de Poolse arbeidswetgeving gelden? Gebruikt Bundesdruckerei hier de con‐
structie van moeder-dochter om een sterk concurrerende aanbesteding te doen en
daarmee de Duitse regeling te ontwijken? Een gevolg van deze aanpak zou ook
nog kunnen zijn dat arbeid verdwijnt naar een goedkoper land, ook wel arbeids‐
migratie genoemd. Dat past op zichzelf in het beleid van de EU. De vorming van
een gemeenschappelijke, later interne markt was immers het hoofddoel. Echter,
aan arbeidsmigratie binnen de EU zitten twee kanten. Enerzijds zijn er lidstaten
die er profijt bij hebben, maar anderzijds zijn er lidstaten die hun greep op een
binnenlands sociaal beleid dreigen te verliezen, met gevolgen voor hun sociaal
stelsel. Dat speelt in tijden van economische neergang natuurlijk veel meer dan in
economisch goede tijden.35

Men zou zich kunnen afvragen of hier sprake is van schijnconstructies, een
onderwerp dat in elk geval in ons land in de belangstelling staat.36 Schijnconstruc‐
tie in die zin dat de constructie gebruikt wordt voornamelijk met het doel of het
effect om voordeel te behalen door toepassing van arbeidsvoorwaarden die op een

32 Voor ons land vastgelegd in artikel 3 WAGA.
33 Deze vraag stelt W. Däubler in zijn bijdrage Der vergaberechtliche Mindestlohn im Fadenkreuz

des EuGH – Auf dem Weg zu Rüffert II?, NZA 2014/13, p. 710.
34 Hof Den Bosch 28 mei 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457 (Mooij-zaak).
35 Zie Verschueren 2014.
36 Ik doel hier op de maatregelen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geïn‐

troduceerd onder de titel: Wet Aanpak Schijnconstructies met het doel het bestrijden van oneer‐
lijke concurrentie. Zie Kamerstukken II, 34108. De wet is nog niet rond. De wet ziet niet direct
op de problematiek die hier aan de orde is, maar betreft ook ongewilde gevolgen van arbeidsmi‐
gratie.
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veel lager niveau liggen dan volgens het nationale stelsel mogelijk zou zijn.37 Ook
in het Europese recht worden sociale aspecten, doelen en effecten op een wat
andere, eigen, manier op hun eigen merites beoordeeld.38 In het geval van Bun‐
desdruckerei gaat het erom dat door het moederbedrijf gekozen wordt voor die
bepaalde constructie om de regelgeving – de Europese en de nationale – te ont‐
gaan en zo economisch voordeel in een aanbestedingsprocedure te behalen. De
gekozen constructie heeft tot gevolg dat ook de Detacheringsrichtlijn niet van
toepassing is. En die had in elk geval enige belemmering opgelegd op het punt van
arbeidsvoorwaarden. Dat was, zo kan men afleiden uit de stukken bij het Duitse
gerecht, een belangrijk oogmerk om op het kostenaspect de opdracht te kunnen
binnenhalen.39

De redenering langs de schijnconstructie kan dienen als argument tegen de opvat‐
ting dat de Poolse onderneming een zelfstandige onderneming is die losstaat van
het Duitse moederbedrijf en dat er derhalve van een schijnconstructie geen
sprake is. De redenering is dat Bundesdruckerei het werk uitbesteedt aan een zelf‐
standige Poolse firma die – uiteraard – haar werknemers beloont volgens de
Poolse regels op dit punt. De figuur van vereenzelviging of toerekening of mede-
ondernemerschap zou zich dan niet voordoen.40

Of daarvan sprake zou kunnen zijn, is onder andere afhankelijk van het antwoord
op de vraag waar de werkelijke beslissingsmacht ligt binnen de verhoudingen van
een moederbedrijf en dochters: wie bepaalt de te volgen koers en hoe wordt die
gevaren? Daarvoor is de juridische verhouding tussen moeder en dochter(s) bepa‐
lend, maar ook de feitelijke situatie speelt een belangrijke rol: hoe zelfstandig ope‐
reert de dochter? De vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Wanneer is
er sprake van een zodanige toerekening of vereenzelviging dat de moeder de ver‐
antwoordelijkheid daarvoor draagt of op z’n minst in gezamenlijkheid? In ons
land is deze leer niet onbestreden, vooral onder ondernemingsrechtjuristen en
minder onder de arbeidsrechtcollega’s.41 Een volgende vraag is dan nog of dat
leerstuk ook in het Europese recht kan worden toegepast en wordt toegepast. De
constatering van Kullmann in haar noot dat dit hier niet speelt omdat het hier
gaat om twee onafhankelijke juridische entiteiten en er daarom naar Europees
recht niets ongeoorloofds gebeurt, lijkt wat snel getrokken. Het is juist als men

37 Deze vorm van sociaal ongewenste concurrentie moet niet onmiddellijk op één lijn worden
gesteld met voordelen die op andere terreinen te behalen zijn, zoals bijvoorbeeld grondprijzen of
infrastructuurkosten.

38 Een voorbeeld is het mededingingsrecht. Dat komt hierna nader aan de orde bij de bespreking
van het FNV KIEM-arrest. Ik kom op dit aspect aan het eind van de noot nog apart terug.

39 Op het punt van de kwaliteit die vereist was voor het uitvoeren van het werk, was er geen punt.
Bundesdruckerei had haar kwaliteiten voldoende bewezen.

40 In zijn bijdrage heeft Wolgang Däubler voor een benadering langs de figuren van toerekening of
vereenzelviging gepleit. Zie Däubler 2014. Ook Kullmann wijst hierop in haar noot onder dit
arrest (JAR 2014/264), maar zij verwerpt die gedachte.

41 In het medezeggenschapsrecht vindt deze leer ingang en wordt in de rechtspraak ook wel gehan‐
teerd. Zie hierover recent I. Zaal, De reikwijdte van medezeggenschap, Deventer: Kluwer 2014, p.
157 e.v. en ook F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een
grensoverschrijdende fusie, Deventer: Kluwer 2013, p. 355 e.v., en de in deze twee studies
genoemde literatuur.
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het bekijkt vanuit het oogpunt van vrije mededinging op de interne Europese
markt; dan lijkt er niets op aan te merken. Het doel, het behalen van concurren‐
tievoordeel, kan uit het oogpunt van concurrentie niet onrechtmatig worden
genoemd. En toch rijst er twijfel of dit geoorloofd zou moeten zijn wanneer het
gaat om een praktijk die sociaal onwenselijk wordt geacht.
De FNV KIEM-zaak laat zien dat het Europese Hof van Justitie er wel gevoelig
voor is om schijnconstructies aan te pakken.42 Een ander voorbeeld zou men kun‐
nen vinden in de Albron–zaak,43 hoewel het Hof hier de term schijnconstructie niet
hanteert. Ook in die zaak zou men de figuur van de vereenzelviging of toereke‐
ning kunnen zien.44 Het terrein van overgang van onderneming laat overigens
zien hoe het Hof in zijn rechtspraak een dam opwerpt tegen het hanteren van
constructies van overgang van onderneming met het doel de regeling met betrek‐
king tot het behoud van rechten van werknemers bij overgang te ontgaan.
Hoe interessant deze problematiek ook is, de gecompliceerdheid van het vinden
van een antwoord hierop verhindert er hier verder op in te gaan.45

Keren we terug naar waar het in deze zaak over gaat: mag een openbare dienst, de
gemeente Dortmund, in een aanbesteding van een project zodanige sociale voor‐
waarden stellen dat een bedrijf als Bundesdruckerei wordt uitgesloten van de pro‐
cedure omdat zij het werk door een Pools bedrijf laat uitvoeren?

3.1.2 Voorwaarden bij aanbesteding
Keer ik terug naar de hoofdvragen. Nu weliswaar de problematiek van detache‐
ring niet aan de orde is, wil dat nog niet zeggen dat er geen problemen meer zijn
vanuit het Europese recht. De vraag die rijst is of het stellen van de voorwaarde
dat vooraf de garantie gegeven moet worden van betaling van een (Duits) mini‐
mumuurloon door de Poolse onderaannemer, een voorwaarde is die bij aanbeste‐
ding gesteld mag worden vanuit sociale overwegingen. Zou daarmee het vrije
dienstenverkeer niet te zeer belemmerd worden?

Openbare aanbesteding is op Europees niveau gebaseerd op artikel 56 VWEU,
inhoudende dat het stellen van beperkingen op het vrij verrichten van diensten
binnen de EU verboden is ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een
andere lidstaat zijn gevestigd dan de lidstaat waarin degene is gevestigd voor wie
de dienst wordt verricht. In richtlijnen kunnen vervolgens nadere regels worden
gesteld (artikel 56 lid 2 VWEU). In 2004 is een tweetal richtlijnen met betrekking
tot overheidsaanbestedingen aangenomen: Richtlijn 2004/17 en Richtlijn

42 Een ander voorbeeld zou men kunnen vinden in de Albron-zaak (HvJ EU 21 oktober 2010,
C-242/09), hoewel het Hof hier de term schijnconstructie niet hanteert.

43 HvJ EU 21 oktober 2010, C-242/09.
44 In de rechtspraak van het Hof op het terrein van overgang van onderneming zou men een optre‐

den van het Hof kunnen zien tegen het hanteren van constructies van overgang van onderne‐
ming om de regeling met betrekking tot het behoud van rechten bij overgang te ontgaan.

45 Zoals gezegd, is de bijdrage van Däubler (2014) in dezen het bestuderen waard.
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2004/18.46 Omdat laatstgenoemde richtlijn de algemene richtlijn is, zal ik mij
daartoe beperken.

Het is interessant op te merken dat de ‘modernisering’ van de openbare aanbeste‐
dingsregulering zoals die in de Richtlijnen 2014/24 en 25 gestalte krijgt mede is
ingegeven, of in elk geval is beïnvloed, door de financiële en economische crisis.47

In een Groenboek van de Europese commissie48 heet het ‘dat het beleid inzake
overheidsopdrachten voor een zo efficiënt mogelijke besteding van de openbare
middelen moet zorgen en dat de markten voor overheidsopdrachten overal in de
EU moeten worden opengehouden. Tegen de achtergrond van de ernstige begro‐
tingsproblemen en economische moeilijkheden in vele EU-lidstaten is het verkrij‐
gen van de best mogelijke aanbestedingsresultaten door middel van efficiënte
procedures van wezenlijk belang.’ In de doelstellingen wordt verwezen naar het
faciliteren van innovaties door het beleid voor de vraagzijde te optimaliseren, het
stimuleren van een zuinige en koolstofarme economie en het verbeteren van het
ondernemingsklimaat. Het plaatsen van deze politiek in economische sleutels is
natuurlijk niet verrassend, zeker niet in het licht van de Europa 2020-strategie.
De Europese Commissie benadrukt nog eens dat het beleid inzake overheidsop‐
drachten voor een zo efficiënt mogelijke besteding van de openbare middelen
moet zorgen en dat de markten voor overheidsopdrachten overal in de EU moe‐
ten worden opengehouden.49

Dat past heel wel in de kerndoelstelling van de EU zoals het Europese Hof van
Justitie dat in zijn vaste jurisprudentie heeft verwoord: het hoofddoel van de
gemeenschapsregels inzake overheidsopdrachten is het vrij verkeer van diensten en
de openstelling voor onvervalste mededinging in alle lidstaten.50 De uitspraken van
het Hof die hier worden besproken, onderschrijven dit uitgangspunt en laten zien
dat deze doelstellingen met elkaar verbonden zijn.

3.1.3 Voorwaarden uit sociale overwegingen
Sociale overwegingen, die in een aanpak van de economische crisis niet zouden
hebben misstaan, treft men er echter niet in aan. Dat betekent niet dat sociale
aspecten geheel ontbreken, evenmin als milieuaspecten. De Europese Commissie
heeft wel oog voor een wat bredere benadering dan ‘keeping the EU market wide
open’. Modernisering van de Europese aanbestedingswetgeving is nodig uit effi‐
ciencyoverwegingen, maar ook om te komen tot een betere aanwending van over‐
heidsopdrachten ter ondersteuning van andere beleidslijnen. De Europese Com‐
missie refereert dan aan een aantal doelstellingen op andere beleidsterreinen die

46 Beide richtlijnen worden vervangen door twee nieuwe richtlijnen: Richtlijn 2014/24, die in de
plaats komt van Richtlijn 20014/18, en Richtlijn 2014/25, die Richtlijn 2004/17 vervangt en die
evenals haar voorganger ziet op aanbesteding in de sectoren water- en energievoorziening, ver‐
voer en postdiensten. Deze richtlijnen moeten per 18 april 2016 zijn geïmplementeerd.

47 Vgl. R. Caranta, The Changes to the Public Contract Directives and the Story They Tell about
How EU Law Works, Common Market Law Review 2015/52, p. 391 e.v.

48 Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten. Naar
een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt, COM(2011)15 def.

49 idem, p. 3.
50 HvJ EU 12 januari 2005, C-26/03 (Halle), punt 44.
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in aanbestedingsverband worden nagestreefd, zoals de bescherming van het
milieu of van sociale rechten.51 Een zekere onevenwichtigheid is te constateren
wanneer gekeken wordt hoe milieuaspecten nader worden ingevuld in vergelij‐
king tot sociale aspecten.52 Op het terrein van milieu lijken meer voorwaarden
mogelijk dan op het sociale terrein.53 Dat is af te leiden uit artikel 9 VWEU. In die
bepaling krijgen de Europese instituties de opdracht om onder andere een hoog
niveau van werkgelegenheid te bevorderen, alsmede adequate sociale bescher‐
ming te garanderen. Artkel 11 VWEU lijkt verder te gaan. Daar heet het dat de
eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrijving
en uitvoering van het beleid en het optreden van de EU, in het bijzonder met het
oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

De mogelijkheden van het stellen van sociale voorwaarden zijn door het Europese
Hof van Justitie in het arrest Beentjes verkend en bepaald. In die casus was door
de Franse (lokale) overheid bepaald, en in de aanbestedingsbrief neergelegd, dat
een inschrijver in staat moet zijn om langdurig werklozen in te zetten. In het
arrest besliste het Hof dat een dergelijke voorwaarde alleen gesteld mocht wor‐
den, en dus verenigbaar is met de richtlijn, indien zij alle relevante bepalingen van
het gemeenschapsrecht eerbiedigt, en met name de verboden die voortvloeien uit
de in het VWEU neergelegde beginselen inzake het recht van vestiging en het vrij
verrichten van diensten.54

In een later arrest, Commissie versus Frankrijk,55 heeft het Hof deze lijn herhaald
en nader ingevuld. Het Hof stelt dat de desbetreffende richtlijnbepaling niet elke
mogelijkheid voor de aanbestedende diensten uitsluit om een voorwaarde in ver‐
band met de bestrijding van de werkloosheid als criterium te hanteren, mits deze
voorwaarde alle fundamentele beginselen van gemeenschapsrecht eerbiedigt, met
name het discriminatieverbod zoals dat voortvloeit uit de verdragsbepalingen
inzake het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Een van de
voorwaarden is dat steeds voldaan moet zijn aan alle geldende procedurevoor‐
schriften van de richtlijn. Met name gaat het dan om de bepalingen inzake
bekendmaking van de voorwaarden. Hieruit volgt dat een gunningscriterium in
verband met de bestrijding van de werkloosheid uitdrukkelijk in de aankondiging
van de opdracht moet worden vermeld, opdat de aannemers kennis kunnen
nemen van het bestaan ervan.

Teneinde meer duidelijkheid te verschaffen dan de 2004-richtlijnen doen op het
punt van het integreren van duurzaamheid in het stelsel van openbare aanbeste‐

51 Zie r.o. 5 en 46 van Richtlijn 2004/18/EG en r.o. 12 en 55 van Richtlijn 2004/17/EG.
52 Zie artikel 53 Richtlijn 2004/18, dat het arrest van het HvJ EU van 17 september 2002,

C-513/99 (Concordia Bus) grotendeels codificeert. Vgl. Caranta 2015, p. 397-398.
53 Zie D.C. Dragos & B. Neamtu, Sustainable Public Procurement in the EU: Experiences and Pros‐

pects, in: Lychere, Caranta & Treumer (red.), Modernising Public Procurement: The New Direc‐
tive, DJØF 2014, p. 301 e.v.; Caranta 2015, p. 396 e.v.

54 HvJ EU 20 september 1988, zaak 31/87 (Beentjes), punten 29 en 30. Het Hof noemt dan met
name het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit ingeval buitenlandse inschrijvers
er minder gemakkelijk aan kunnen voldoen dan binnenlandse.

55 HvJ EU 26 september 2000, C-225/98 (Commissie/Frankrijk), punten 49-52.
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ding, heeft de Europese Commissie met soft law-instrumenten handvatten willen
geven. Mogelijk acceptabele sociale voorwaarden – in de zin dat zij passen in de
duurzaamheidsstrategie – kan men vinden in de onder auspiciën van de Europese
Commissie uitgegeven guideline.56 Onder de term ‘socially responsible public pro‐
curement’ wordt een aantal sociale overwegingen genoemd die bij openbare aan‐
bestedingen kunnen worden gehanteerd: ‘employment opportunities, decent
work, compliance with social and labour rights, social inclusion (including per‐
sons with disabilities), equal opportunities, accessibility design for all, taking
account of sustainability criteria, including ethical trade issues (6) and wider
voluntary compliance with corporate social responsibility (CSR)’. Uiteraard, zo
wordt eraan toegevoegd, moeten de beginselen van het VWEU en de daarop geba‐
seerde aanbestedingsrichtlijnen in acht worden genomen.
In de nieuwe Basisrichtlijn 2014/24 krijgen sociale overwegingen opnieuw een
plaats in de regulering van overheidsaanbestedingen. Onder punt 37 van de pre‐
ambule wordt lidstaten opgelegd dat zij en de aanbestedende diensten de nodige
maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de (milieu- en)
sociaal- en arbeidsrechtelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de plaats
waar de werkzaamheden worden uitgevoerd of de diensten worden verricht, en
die voortvloeien uit wetten, regelingen en collectieve overeenkomsten van de lid‐
staten of de EU. Wel onder de – vertrouwde – voorwaarde dat deze regels en de
toepassing ervan in overeenstemming zijn met het Unierecht. Bijzonder is dat
ook wordt verwezen naar het voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit
internationale overeenkomsten die door alle lidstaten geratificeerd zijn en in bij‐
lage X zijn opgesomd. Onder de genoemde internationale verdragen vallen ook
verdragen van de International Labour Organisation (ILO). In casu zou dan kun‐
nen worden gewezen op ILO-verdrag 94 (concerning Labour Clauses in Public
Contracts).57

In Richtlijn 2004/18 en in Richtlijn 2014/24 wordt de mogelijkheid gegeven om
deelname aan aanbestedingsprocedures voor te behouden aan sociale werkplaat‐
sen en aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van
gehandicapten of kansarmen tot doel hebben, of om de uitvoering van deze
opdrachten voor te behouden in het kader van programma’s voor beschermde
arbeid. In de nieuwe richtlijn is die mogelijkheid verruimd, omdat niet langer,
zoals in de bestaande Richtlijn 2004/18, niet ten minste 50%, maar ten minste
30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma’s
gehandicapte of kansarme werknemers zijn.58

De ruimte die de richtlijnen met zoveel woorden geven is beperkt, zo kan men uit
de Aanbestedingsrichtlijnen afleiden. De lijst is evenwel niet uitputtend, zoals uit
eerdere rechtspraak van het Europese Hof van Justitie is gebleken. Overwegingen

56 Buying Social - A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement van
2010.

57 Däubler (2014) wijst hierop in zijn bijdrage, p. 710.
58 Artikel 19 Richtlijn 2004/18; artikel 20 Richtlijn 2014/24.

54 Arbeidsrechtelijke Annotaties 2015 (9) 2
doi: 10.5553/ArA/156866392015009002002

Dit artikel uit Arbeidsrechtelijke Annotaties is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Utrecht University Library (202441)



Grenzen aan sociale concurrentie bij vrij verkeer van diensten en bij mededinging

van werkgelegenheid, met name werkloosheidsbestrijding, zijn door het Hof als
voorbehoud toegelaten.59

Zouden niet meer sociale overwegingen als zodanig kunnen gelden? Zo zou een
gerechtvaardigde vraag die opkomt in de onderhavige zaak kunnen zijn of de eis
van garantie van een minimum(uur)loon niet ook als zodanig kan kwalificeren.
Het Europese Hof van Justitie gaat hieraan voorbij, omdat de verwijzende instan‐
tie, de Vergabekammer Arnsberg, die vraag niet expliciet heeft voorgelegd aan het
Hof. Echter, ook al zou dat het geval zijn, dan nog moet deze vraag beoordeeld
worden naar artikel 56 VWEU. De minimumloonvoorwaarde mag immers niet in
strijd komen met die bepaling. Geheel conform eerdere rechtspraak, waaronder
de uitspraak in de Rüffert-zaak, stelt het Hof vast dat een dergelijke clausule een
bijkomende economische last vormt die de levering van diensten door een onder‐
neming in de lidstaat van waaruit de dienst verricht wordt, in de ontvangende lid‐
staat kan verhinderen, belemmeren of minder aantrekkelijk maken. Zij vormt
derhalve een beperking in de zin van artikel 56 VWEU.60

3.1.4 Toetsing aan doel en middel
Vervolgens beoordeelt het Europese Hof van Justitie of er een rechtvaardiging
bestaat voor een inbreuk op het beginsel van vrij verkeer van diensten. Over de
gerechtvaardigdheid van het doel van de minimumuurloonregeling, te weten
bescherming van werknemers, meer in het bijzonder het verzekeren dat de werkne‐
mers een passend loon ontvangen, om ‘sociale dumping’ te vermijden en tegelijkertijd te
voorkomen dat concurrerende ondernemingen die hun werknemers een passend loon
betalen, zouden worden afgestraft, laat het Hof zich niet expliciet uit. Het lijkt daar‐
mee te impliceren dat het doel legitiem is. Dan komt de volgende vraag aan bod: is
het middel geschikt en noodzakelijk om dat doel te bereiken? Het Hof komt op
beide punten tot een negatief oordeel.
Ook het andere doel dat door de stad Dortmund wordt aangevoerd, het verzeke‐
ren van de stabiliteit van de socialezekerheidsstelsels, wordt door het Hof beoor‐
deeld op het noodzakelijkheidscriterium. Toepassing van deze maatregel op de
betrokken Poolse werknemers is niet noodzakelijk om het risico van een ernstige
aantasting van het evenwicht van het Duitse socialezekerheidsstelsel te voorko‐
men.61 Dat argument is niet houdbaar, zo meent het Hof, omdat, als deze werk‐
nemers geen passend loon zouden ontvangen en dus hun toevlucht zouden moe‐
ten nemen tot de sociale zekerheid om zichzelf van een minimale koopkracht te
verzekeren, zij dan recht zouden hebben op Poolse sociale uitkeringen. Om die
reden kan dat geen belasting vormen voor het Duitse socialezekerheidsstelsel.
Op de argumenten die het Hof aanvoert ter onderbouwing van zijn afwijzend oor‐
deel op de criteria van geschikt en noodzakelijk/proportioneel, lijkt weinig aan te

59 HvJ EU 26 september 2000, C-225/98 (Commissie/Frankrijk).
60 HvJ EU 3 april 2008, C-346/06 (Rüffert), punt 37. De Rüffert-zaak ging ook over een openbare

aanbesteding met een minimumloonvoorwaarde, maar hier was de Detacheringsrichtlijn aan de
orde omdat het over grensoverschrijdende dienstverlening ging met detachering van de werkne‐
mers in de lidstaat van de opdrachtgever.

61 Met verwijzing naar HvJ EU 3 april 2008, C-346/06 (Rüffert), punt 42.
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merken. Onder verwijzing naar de Rüffert-zaak stelt het Hof dat de maatregel
niet geschikt is voor de verwezenlijking van het doel: het bestrijden van ‘sociale
dumping’ en voorkoming van unfaire concurrentie voor de nationale onderne‐
mingen die zich wel conformeren aan de maatregel. De grond daarvoor is dat de
maatregel slechts geldt voor overheidsopdrachten en dus niet voor de particuliere
markt (‘de werknemers op die markt zouden geen nood hebben aan dezelfde
loonbescherming als de werknemers die overheidsopdrachten uitvoeren’). De stad
Dortmund (en de overheid van Rheinland-Westfalen op de achtergrond) had daar
tegenover gesteld dat de nationale ondernemingen wel aan die regel moeten vol‐
doen en dan voor hun ‘nette’ gedrag zouden worden gestraft. Daarmee wordt een
level playing field niet gegarandeerd. Het Hof is hiervoor niet gevoelig en blijft bij
zijn Rüffert-uitspraak: een dergelijke maatregel is niet geschikt omdat, wanneer
een werknemer het werk uitvoert in het kader van een overheidsopdracht, hij die
bescherming wel nodig heeft en niet wanneer hij in het kader van een particuliere
opdracht werkzaam is.62 Die bescherming is dus niet algemeen of universeel, zo
suggereert het Hof. Om die reden is de regeling ook niet geschikt.63

Het ‘noodzakelijkheidsargument’ klinkt meer overtuigend. Wanneer men ervan
uitgaat dat de garantie van een minimumloon haar grond vindt in een garantie
van een ‘decent’ inkomen waarvan een werknemer kan leven naar de maatstaven
van het land waarin hij woont en werkt – niet tijdelijk op detacheringsbasis –, dan
lijkt de garantie van een minimumloon naar de maatstaven van dat land daaraan
te voldoen. Indien die voorwaarde zou zijn vastgelegd in de tender van aanbeste‐
ding, zou dat voldoen aan deze geschiktheids- en proportionaliteitsvoorwaarden.
Het Hof redeneert ook in die richting door te verwijzen naar het minimumloon
dat in Polen is vastgelegd. Dat is een voldoende garantie voor de Poolse werkne‐
mers. Of dat minimumloon ook ‘voldoende’ is, is niet een zaak die de EU aangaat,
laat staan beslist. Dat is nationaal (sociaal) beleid. Dat kan nog wel de vraag
oproepen of het anders zou komen liggen als het minimumloon duidelijk te laag is
(dus onvoldoende, gelet op de kosten van levensonderhoud in het land). Zou dan
gezegd kunnen worden dat er in dat geval tegen een te laag bedrag wordt aanbe‐
steed? Levert dat geen strijd met de Richtlijnen 2004/18 en 2014/24?64

Is het minimumloon naar nationale maatstaven toereikend, dan leidt dat tot de
conclusie dat het beantwoordt aan het doel van bescherming van de werknemer.
Als een voorwaarde in een opdracht zo geformuleerd is, dan zou dat mijns inziens
heel acceptabel zijn. Dat doel is te beschouwen als een gerechtvaardigde beper‐
king van het vrije dienstenverkeer. Dat lijkt het Hof ook niet te ontkennen, zoals
uit overweging 34 valt af te leiden.65 Dat sluit ook goed aan bij de bedoelingen die
in de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen (2014/24 en 25) zijn neergelegd. In de pre‐
ambule van de Basisrichtlijn 2014/24 (punt 98) worden met betrekking tot soci‐
ale aspecten als voorwaarden voor de toepassing van gunningscriteria of con‐

62 HvJ EU 3 april 2008, C-346/06 (Rüffert), punt 40.
63 In de situatie dat er een landelijk minimumloon bestaat, zou het anders kunnen liggen. Of een

algemeen verbindend verklaarde cao met daarin een minimumloonbepaling toereikend zou zijn
is nog niet zo zeker, omdat die niet geldt voor de overheid.

64 Zie daarover Caranta 2015, p. 441.
65 Ook Caranta lijkt die opvatting te steunen: vgl. Caranta 2015, p. 402.
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tractsvoorwaarden gesteld dat zij worden toegepast in overeenstemming met de
Detacheringsrichtlijn (96/71/EG) zoals uitgelegd door het Hof. Daaraan wordt
nog eens uitdrukkelijk toegevoegd dat eisen op het punt van essentiële arbeids‐
voorwaarden die in de Detacheringsrichtlijn zijn neergelegd, met name gaat het
dan om minimumlonen, op het niveau moeten blijven dat is vastgesteld in natio‐
nale wetgeving of in collectieve arbeidsovereenkomsten.
De preambule van Richtlijn 2014/24 gaat zelfs nog wat verder en laat daarnaast
een verruiming van onderwerpen op sociaal beleidsterrein toe die als contracts‐
voorwaarden kunnen gelden, zoals maatregelen ter stimulering van de gelijkheid
van mannen en vrouwen op het werk, een hogere arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen, het combineren van werk en privéleven.66 Een voorwaarde dat wanneer
gebruik wordt gemaakt van uitzendbureaus alleen de officieel gecertificeerde
bureaus mogen worden ingeschakeld, zou mijns inziens in dezelfde categorie val‐
len.67

3.1.5 Terug naar de zaak Bundesdruckerei
Kijken we nog eens nader naar het doel dat de Duitse deelstaat Rheinland-Westfa‐
len en de stad Dortmund voor ogen hebben bij de introductie van deze voor‐
waarde in hun aanbestedingsprocedure. Niet kan worden gezegd dat inschrijvers
niet op de hoogte zouden kunnen zijn (geweest) van deze voorwaarde, die immers
duidelijk stond opgenomen in de opdracht, een eis die het Hof in zijn rechtspraak
stelt. Dat geldt zeker voor Bundesdruckerei en haar onderaannemer in Polen, die
immers een volle dochter is van Bundesdruckerei. Het Hof zegt niets anders.
Het doel, het bestrijden van ‘sociale dumping’ en voorkoming van unfaire concur‐
rentie voor de nationale ondernemingen, kan ook worden bezien in het kader van
de regeling van overheidsaanbesteding. Dat een dergelijk beleid door een lokale
overheid wordt gevoerd en niet door de centrale overheid, doet daaraan niet af
indien de lokale overheid eigen regelgevende bevoegdheden heeft op het desbe‐
treffende terrein.68

Interventie van de overheid van een lidstaat – centraal of decentraal – in de vrij‐
heid van diensten kan gerechtvaardigd worden door dwingende redenen van alge‐
meen belang. Dat is vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie met

66 De preambule refereert hier ook aan de ILO-‘basisverdragen’ en de naleving daarvan in lidstaten
voor zover door lidstaten geratificeerd.

67 In de Mooij-zaak, waarin een Pools uitzendbureau ertussen geschoven was bij de uitzending van
Poolse chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer, stond deze clausule in de desbetreffende
Nederlandse cao, vond het Hof Den Bosch dat heel acceptabel; Hof Den Bosch 28 mei 2013,
ECLI:NL:GHSHE:2013:CA1457, punt 4.4.5.

68 Men mag niet vergeten dat Duitsland een federatieve staat is met bevoegdheidsverdelingen tus‐
sen de federale overheid en de deelstaten. Daubler wijst hierop. In de rechtspraak van het Hof is
al eens eerder aan de orde geweest dat in een deelstaat een bepaald beleid werd geïntroduceerd.
Te denken valt dan aan de Kalanke–zaak, met een beleid van positieve actie op het terrein van
aanwerving, een beleid dat in de deelstaat Bremen werd gevoerd; HvJ EU 17 oktober 1995,
C-450/93. Deze zaak is niet geheel vergelijkbaar, maar erkend wordt wel dat een lokale overheid
die aan die bevoegdsvoorwaarde voldoet, een eigenstandig beleid mag voeren.
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betrekking tot de beperkingsgrond van artikel 62 jo. artikel 56 VWEU – openbare
orde, openbare veiligheid en volksgezondheid.69

In zijn rechtspraak heeft het Hof arbeidsmarktoverwegingen laten meespelen bij
de vaststelling of er gegronde redenen van algemeen belang zijn om een inperking
te rechtvaardigen. Zo besliste het Hof in de Webb-zaak dat het een legitieme
beleidskeuze is die in het algemeen belang wordt getroffen om het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten op hun grondgebied te binden aan een stelsel van ver‐
gunningen, teneinde de afgifte hiervan te kunnen weigeren wanneer er gegronde
vrees bestaat dat deze activiteit het belang van goede verhoudingen op de
arbeidsmarkt zou schaden of dat daarbij het belang van de betrokken arbeids‐
krachten onvoldoende gewaarborgd zou zijn. En in de zaak Rush Potuguesa
besliste het Hof dat het gemeenschapsrecht de lidstaten niet belet om hun wet‐
geving of cao’s tussen de sociale partners te laten gelden voor eenieder die – zelfs
tijdelijk – arbeid in loondienst op hun grondgebied verricht, ongeacht het land
van vestiging van de werkgever. Dat mag ook met passende middelen worden
afgedwongen.
Sociale doelen op het gebied van de arbeidsmarkt kunnen op die gronden gerecht‐
vaardigd zijn. Wat weer niet zonder meer betekent dat maatregelen met derge‐
lijke doelen ook door de twee andere rechtvaardigingsbeugels kunnen.
Loononderbieding, en dat lag ten grondslag aan de Franse regeling in de Rush
Portuguesa-zaak, zou ook als sociaal doel kunnen dienen ter rechtvaardiging van
een doorbreking van het vrijverkeerbeginsel. Het argument van het Hof dat de
maatregel in de onderhavige zaak slechts een partiële bescherming biedt – name‐
lijk alleen werknemers treft die openbare aanbestedingsprojecten uitvoeren en
dus niet alle anderen op de private markt – moet wellicht wat gerelativeerd wor‐
den als men daarbij betrekt dat het in de Rush Portuguesa-zaak ook om partiële
bescherming ging, namelijk alleen de werknemers die onder de destijds geldende
cao vielen, hetgeen bepaald werd door een door sociale partners gesloten regeling.70

Ook bij de hantering door het Hof van het geschiktheids- en proportionaliteitscri‐
terium kan men bedenkingen maken. Indien een algemeen minimumuurloon
wordt ingevoerd met het oog op een goede regulering van de interne arbeids‐
markt en het in dat kader verhinderen van loononderbieding –wat kan worden
uitgelegd als het bevorderen van stabiliteit op de arbeidsmarkt – kan de vraag
worden gesteld of er een middel is dat dat doel beter en met minder gevolgen
voor het vrije verkeer van diensten bereikt. Dat zal dan moeten worden aange‐
toond.
Ten slotte de proportionaliteit van een dergelijke maatregel. Ook hier kan men
zich afvragen of een bodem leggen in de onderste loonschalen – en dat is wat de
regeling van Rheinland-Westfalen doet – per se onevenredig is aan het doel. Dat
hangt toch af van de vraag hoe groot de belasting is voor dienstverrichters uit lan‐
den met lagere lonen. Het concurrentievoordeel is van meer afhankelijk dan van
het brutoloon. Daarbij zou men andere afdrachten, belastingen of financiële voor‐

69 Zie o.a. HvJ EU 17 december 1981, zaak 279/80 (Webb); HvJ EU 24 januari 2002, C-164/99
(Portugaia); HvJ EU 3 april 2008, C-346/06 (Ruffert). Zie ook: Däubler 2014.

70 Zie ook: Däubler 2014.
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delen in de staat waar de dienst wordt verricht, kunnen betrekken. Het missen
van een concurrentievoordeel gebaseerd op de beloning is niet het enige element
waarop beoordeeld moet worden of het vrij verkeer van diensten belemmerd
wordt en dus het Unierecht overtreden. Dat wil niet zeggen dat ondernemingen
in de lidstaat van de dienstverrichter niet belemmerd worden in het vrij verkeer
van diensten. Dat kan en zal veelal het geval zijn, maar een volgende vraag is of er
een rechtvaardiging bestaat voor het inperken van die vrijheid door sociale maat‐
regelen.

Ook het argument van werkgelegenheid als gegronde reden voor inperking zou
hierin nader betrokken en bekeken moeten worden. Het is zeker niet uitgesloten
dat loonconcurrentie, wanneer die op grotere schaal plaatsvindt en dan met name
in de lagere regionen van de arbeidsmarkt, tot verlies van arbeidsplaatsen en dus
tot toenemende werkloosheid leidt. En deze werkloosheid zou wel eens moei‐
lijk(er) te bestrijden zijn omdat het vaak laag gekwalificeerde arbeid betreft met
afnemende werkgelegenheidskansen. Als men daarbij dan vervolgens betrekt dat
deze personen vaak aangewezen zijn op precaire arbeidsrelaties, zou het ant‐
woord op de vraag naar de toelaatbaarheid, de gerechtvaardigdheid van sociale
maatregelen als de onderhavige wel eens anders kunnen uitvallen. De twee zaken
waarop ik hiervoor kort wees,71 verhinderen een dergelijke benadering niet. Ten
slotte doet zich ook nog de vraag voor of de arbeidsmarkt op nationaal niveau
moet worden bekeken, dan wel dat werkgelegenheidsbeleid (met het nemen van
maatregelen als de onderhavige) moet worden beschouwd op meer regionaal
niveau. Vastgesteld kan worden dat de EU geen definitie heeft van de geografi‐
sche bepaling van de arbeidsmarkt en ook niet van andere factoren zoals bedrijfs‐
takken of sectoren. Het ligt voor de hand dat te beoordelen naar de effectieve
beleidsmaatregelen die op een overheidsniveau – nationaal, regionaal of zelfs
lokaal – worden getroffen, mede op basis van bevoegdheden en verantwoordelijk‐
heden. Het voorkomen of bestrijden van ernstige verstoringen op een arbeids‐
markt kan een zaak zijn van het overheidsechelon dat daadwerkelijk een dergelijk
beleid kan voeren en ervoor verantwoordelijk is. En dat kan heel goed het regio‐
nale of lokale niveau zijn, zoals inmiddels in ons land. In die situaties kan het doel
wellicht gauw gerechtvaardigd zijn. Dat geldt niet noodzakelijk voor de geschikt‐
heid en de proportionaliteit van een maatregel die van invloed is op het vrij ver‐
keer van diensten. Die toetsen moeten niet te licht worden aangelegd. Maar even‐
min is er plaats voor het andere automatisme: sociale maatregelen met een nega‐
tieve uitwerking op het vrij verkeer moeten prima facie als strijdig met het vrijver‐
keerbeginsel worden gezien. Het zal in de praktijk dus nagenoeg steeds aankomen
op toetsing aan het geschiktheids- en proportionaliteitsbeginsel. Als men de
onderhavige zaak daarop nog eens goed bekijkt, lijkt de proportionaliteitstoets
het grootste struikelblok te zijn voor dergelijke, het vrije verkeer beperkende
regelingen.

71 HvJ EU 17 december 1981, zaak 279/80 (Webb); HvJ EU 27 maart 1990, C-113/89 (Rush Portu‐
guesa).
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3.2 FNV KIEM: reikwijdte mededingingsrecht72

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de FNV Kiem-zaak is om meer‐
dere redenen van belang voor het (collectief) arbeidsrecht en de bescherming die
cao’s kunnen bieden, waarvan de kwestie hoever een cao kan reiken wat betreft de
personen die erdoor gebonden worden, in dit arrest de nadruk krijgt. Het arrest
raakt ook het stelsel van collectief onderhandelen. Door de beweging van ‘werkne‐
mer naar zelfstandige’ kan dit stelsel ernstig aan belang (gaan) inboeten wanneer
het zo zou zijn dat zelfstandigen, ongeacht of er verschillen bestaan tussen zelf‐
standigen en zelfstandigen, niet onder cao-regelingen kunnen vallen. Dit aspect
stelt A-G Wahl in zijn conclusie heel nadrukkelijk aan de orde.

Het is inmiddels niet meer opmerkelijk dat een zuiver nationaal probleem
beheerst wordt door Europees recht zonder dat er van een grensoverschrijdende
situatie sprake is. In de onderhavige uitspraak stelt het Europese Hof van Justitie
zijn bevoegdheid in een nationale zaak nog eens nadrukkelijk vast. De Neder‐
landse rechter en de praktijk kunnen er niet aan ontkomen de opvatting van het
Hof ter harte te nemen. Behalve dat de Nederlandse wet op de wezenlijke punten
inhoudelijk gelijkluidend is aan de regeling van artikel 101 lid 1 VWEU en dat de
Nederlandse rechter vaststelt dat de wetgever zich uitdrukkelijk conformeert aan
het Europese mededingingsrecht, ziet het Hof het als een groot belang ‘dat ter
vermijding van uiteenlopende uitleggingen in de toekomst, de overgenomen
bepalingen of begrippen van Unierecht op uniforme wijze worden uitgelegd,
ongeacht de omstandigheden waaronder zij toepassing moeten vinden’.73

3.2.1 Vakvereniging of ondernemersvereniging
Het kartelverbod van artikel 101 VWEU betreft overeenkomsten tussen onderne‐
mingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededinging binnen de
interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Sinds het Albany-arrest in
199974 wordt in de rechtspraak van het Hof volledig erkend dat ook al hebben
cao’s een zekere mededingingsbeperkende werking, dat niet zou moeten inhou‐
den dat zij daarom niet mogelijk zouden zijn want in strijd met het mededin‐
gingsrecht. Onder voorwaarden moet op het kartelverbod een uitzondering wor‐
den gemaakt voor dergelijke collectieve overeenkomsten.75 Overeenkomsten die,
met sociale doelstellingen, in het kader van collectieve onderhandelingen tussen
sociale partners worden gesloten, moeten worden geacht wegens hun aard en hun
doel uitgesloten te zijn van de werking van artikel 101 VWEU. Cao’s genieten
immuniteit tegenover het mededingingsrecht.

72 Zie over de relatie tussen collectieve overeenkomsten en mededingingsrecht de studie van Wirtz
(2006) en die van T. Jaspers, The future of the collective labour agreements system challenged?,
in: K. Malherbe & J. Sloth-Nielsen, Labour Law into the Future, JUTA Claremont 2012, p. 110
e.v.

73 HvJ EU 4 december 2014, C-413/13, punt. 18, onder verwijzing naar HvJ EU 14 maart 2013,
C-32/11 (Allianz Hungária Biztosító), punt 20.

74 HvJ EU 21 september 1999, C-67/96 (Albany).
75 Het Hof baseert deze opvatting op het grote belang dat de EU hecht aan de sociale dialoog die

ook tot overeenkomsten kan leiden als tweede echelon van regelgeving. Vgl. Albany (C-67/96),
Brentjens (C-115/97-C-117/97), Drijvende Bokken (C-219/97) en Van der Woude (C-222/98).
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De eerste vraag die beantwoord moet worden, is of de onderhandelende partijen
opereren in de hoedanigheid van sociale partners zoals hiervoor genoemd. In
beginsel, zo stelt het Hof in navolging van andere zaken, zijn verenigingen van
zelfstandigen ‘ondernemingen’ en vallen daarom niet onder de exceptie van arti‐
kel 101 VWEU. Als wordt vastgesteld dat de vakverenigingen die voor zelfstandi‐
gen collectieve contracten met werkgeversverenigingen aangaan niet kwalificeren
zoals de uitzonderingsregel eist, dan is daarmee de zaak beslist. In navolging van
de uitgebreide conclusie van A-G Wahl op dit punt wil het Hof vastgesteld zien of
de vakvereniging die namens de zelfstandige remplaçanten onderhandelt en bin‐
dende afspraken maakt met de kracht van een cao, niet handelt als een onderne‐
mersvereniging en daarom zich niet op de exceptie kan beroepen. De vraag die
beantwoord moet worden, is derhalve: zijn remplaçanten ‘echte’ zelfstandigen of
moeten zij worden gezien als ‘schijnzelfstandigen’? In het eerste geval is het
bezwaar van A-G Wahl terecht. Het Hof is daarover in zijn jurisprudentie duide‐
lijk op dit onderwerp.76

Deze vraag is overigens niet nieuw. Al eerder heeft het Hof de stelling ingenomen:
‘indien de zelfstandigheid slechts fictief is en dus een echte arbeidsverhouding
verhult’,77 kan de vakvereniging die namens dergelijke zelfstandigen overeenkom‐
sten sluit aangemerkt worden als sociale partner in de zin van het Albany-arrest.
Aan die voorwaarde voor de exceptie is dan voldaan. Het is aan de nationale rech‐
ter die beslist over de feiten om op dat punt de knoop door te hakken. Het Hof
laat niet na, iets wat het vaker doet, een paar elementen aan te reiken die de
nationale rechter kan of moet hanteren voor zijn oordeel. A-G Wahl heeft in zijn
conclusie laten zien dat dit niet zo gemakkelijk valt uit te maken: er zijn ‘zelfstan‐
digen’ en ‘zelfstandigen’. Ook het criterium ‘werknemersähnlichkeit’ verschaft in
de ogen van de A-G geen duidelijk onderscheidingspunt. Daarbij moet worden
bedacht dat collectieve overeenkomsten tot doel hebben bepaalde normen vast te
stellen die als zodanig algemeen van toepassing zijn op alle situaties die binnen de
werkingssfeer ervan vallen. Zij moeten dus voor een hele categorie beroepsbeoe‐
fenaren gelden, ongeacht de specifieke situatie van een individu.
De groep van zelfstandigen verschilt intern veel meer dan de groep werknemers,
zo meent de A-G. Hij doelt er dan op dat sommigen er weloverwogen voor hebben
gekozen als zodanig te opereren, terwijl anderen dat wegens het ontbreken van
een stabielere betrekking misschien noodgedwongen hebben gedaan; een onder‐
scheid dat heel bekend voorkomt in de Nederlandse discussie. De onderhande‐
lingspositie van de groep zelfstandigen kan sterk of zwak zijn ten opzichte van de
klant/opdrachtgever, afhankelijk als dat is van verschillende factoren, zoals hun
vaardigheden en bekwaamheden, ervaring en reputatie en ook de economische
macht van de klant/opdrachtgever en/of de complexiteit van de te verrichten
dienst, de positie op de markt van dergelijke dienstverleners ofwel hun concur‐
rentiekracht. Hoe anders is de positie van de werknemer, zo meent de A-G. Zijn

76 Zie de reeks arresten genoemd in noot 13, aangevuld met HvJ EU 12 september 2000, C-180/98
tot C-184/98 (Pavlov).

77 HvJ EU 13 januari 2004, C-256/01 (Allonby), punt. 71.
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positie bij onderhandelingen met werkgevers over arbeidsvoorwaarden wordt tra‐
ditioneel als asymmetrisch beschouwd.
Dat argument is kwestieus als men bedenkt dat werknemers ook een sterke
arbeidsmarktpositie kunnen hebben – om dezelfde redenen als sommige zelfstan‐
digen – en daarom niet of veel minder afhankelijk zijn van hun werkgever. Ook
het argument van de A-G dat sommige zelfstandigen, met name degenen met veel
ervaring, kennis en een sterke marktpositie (de ‘gerenommeerden’), geen
behoefte hebben aan een bindende regeling van hun werkvoorwaarden tegenover
jongere, onervaren collega’s, lijkt niet zo sterk.. Datzelfde geldt voor groepen van
werknemers en bovendien gaat het hier om minimumtarieven waarvan naar
boven kan worden afgeweken.
Een argument van andere orde om de gelijkstelling of vergelijkbaarheid af te wij‐
zen is de mogelijk geringe representativiteitsgraad van zelfstandigen in de vakver‐
eniging. Dat argument gaat op in die landen en stelsels waar een minimum orga‐
nisatiegraad geldt om te kunnen deelnemen aan collectieve onderhandelingen.
Daar waar dat niet het geval is of waar er geen echte of harde criteria voor
bestaan, zoals eigenlijk in ons land, maar hier niet alleen, snijdt ook dit argument
ter onderscheiding geen hout.
Ook het Europese Hof van Justitie lijkt niet geheel overtuigd door de argumenten
van de A-G en neemt zijn eindconclusie op dit punt niet over (punt 65). Uitgangs‐
punt voor het Hof is dat iemand die als zelfstandige aan het economisch verkeer
deelneemt, zich kwalificeert als zelfstandig ondernemer. Die hoedanigheid ver‐
liest hij echter ‘wanneer hij niet zelfstandig zijn marktgedrag bepaalt, maar volle‐
dig afhankelijk is van zijn opdrachtgever omdat hij geen van de uit de werkzaam‐
heid van deze laatste voortvloeiende financiële en commerciële risico’s draagt en
werkzaam is als een ‘gewone werknemer in de onderneming van de opdrachtge‐
ver’ (punt 33). Het Hof hanteert vervolgens criteria die in het arbeidsrecht
bepaald niet onbekend zijn en in de praktijk (van de rechtspraak en doctrine)
gehanteerd worden, ook in ons land. Het Hof noemt dan vrijheid/flexibiliteit naar
eigen keuze ten aanzien van werktijden, plaats, inhoud en wijze van uitvoering
van het werk, niet delen in de commerciële risico’s van de opdrachtgever/werkge‐
ver (punt 37). De nationale rechter zal dat aan de hand van de feiten van het geval
moeten uitmaken.

3.2.2 Rechtstreeks bijdragen tot verbetering
Indien de nationale rechter zou besluiten tot conformiteit op het punt van het
zijn van een vakvereniging die in het kader van collectieve onderhandelingen
namens haar leden een collectieve overeenkomst sluit, komt een volgende vraag
aan de orde. Een vraag die het Hof in tweede instantie beantwoordt. Dat betreft
het vereiste voor de toepassing van de Albany-exceptie dat het moet gaan om een
rechtstreeks bijdragen tot verbetering van arbeidsvoorwaarden van werknemers en
van werkgelegenheid.78

78 Zie hierover Wirtz 2006, p. 198.
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Hier doen zich twee vragen voor. De eerste is welke betekenis moet worden toege‐
kend aan de term rechtstreeks. Een volgende is: moet er sprake zijn van verbete‐
ring? Wat betekent, wat houdt verbetering in?
Op het eerste punt, rechtstreeks, gaat het Hof niet in. Dat kan zijn omdat het Hof
dat vanzelfsprekend vindt, hoewel de A-G in een omstandig betoog hier veel
nadruk op legt. Op het andere punt, verbetering, maakt het Hof het zich gemakke‐
lijk. In de collectieve overeenkomst wordt een hogere basisbezoldiging toegekend
dan die waar zelfstandigen zonder de betrokken bepaling recht op zouden hebben
gehad, en daarnaast maakt ze het voor zelfstandigen mogelijk deel te nemen in
een fatsoenlijke pensioenvoorziening, vergelijkbaar met die voor werknemers.
Ook het tweede is zonder meer een verbetering van de arbeidsvoorwaarden, in elk
geval voor de toekomst met de verzekering van een fatsoenlijk pensioen ook voor
hen. Daarmee worden afspraken over pensioenen onmiddellijk in de categorie
arbeidsvoorwaarden geschaard.79

Op de inhoud van het begrip arbeidsvoorwaarden wordt verder niet ingegaan,
niet door het Hof en ook niet echt door de A-G.80 Daarop nader ingaan lijkt mij
van belang, omdat de FNV aan zijn vordering mede ten grondslag had gelegd dat
de afspraken over minimumtarieven in verband stonden met werkgelegenheids‐
voorwaarden: het voorkomen van dreigend banenverlies voor werknemers als
gevolg van sociale concurrentie tussen groepen orkestleden.

3.2.3 Rechtstreeks verband
In de reeks van mededingingszaken op dit terrein is op de term ‘rechtstreeks ver‐
band’ geen bijzondere nadruk gelegd. Alleen in de Albany-zaak wordt min of meer
terloops deze term gebruikt: een pensioenvoorziening voor werknemers wordt
gekwalificeerd als rechtstreeks bij te dragen aan de verbetering van een van de
arbeidsvoorwaarden van die werknemers, namelijk hun beloning.81 De A-G in de
zaak (Jacobs) legt er evenmin nadruk op, al stelt hij wel, refererend aan een uit‐
spraak van een Finse rechter waar het ging om de mogelijkheid voor werkgevers
om bepaalde traditioneel door werknemers verrichte taken (bijvoorbeeld schoon‐
maakwerk) uit te besteden aan onafhankelijke dienstverleners, dat een dergelijke
bepaling in een cao niet voldeed aan die voorwaarde, want ‘dat alleen bepalingen
die rechtstreeks betrekking hadden op de arbeidsvoorwaarden, zoals lonen, werk‐
tijden en ontslagbescherming, van het kartelverbod waren uitgesloten’. In de FNV
KIEM-zaak legt de A-G grote nadruk op deze term. Onder aanhaling van het
standpunt van de Nederlandse en de Tsjechische regering en de Europese Com‐
missie stelt hij dat uitsluitend cao-bepalingen die rechtstreeks bijdragen aan de
verbetering van de werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden, voldoen aan de
voorwaarde voor de exceptie (punt 70). Hij meent ook dat dit is af te leiden uit de
arrestenreeks van Albany tot en met Van der Woude en Prevoyance, al erkent hij
dat het Hof dat in die arresten niet op die wijze stelt of zelfs niet vermeldt. De A-

79 Dat had het Hof eerder ook al bepaald. Zie bijvoorbeeld HvJ EU in Albany (C-67/96), Brentjes
(C-115/97-117/97), Drijvende Bokken (C-219/97) en Van der Woude (C-222/98).

80 Behalve op het punt van dreigend banenverlies. Daarop gaat de A-G wel in. Ik kom daar op terug.
81 HvJ EU 21 september 1999, C-67/96 (Albany), punt 63.
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G meent dat dit in de doelstelling van de Albany-exceptie ligt opgesloten. A con‐
trario leidt hij daaruit af dat een dergelijk vergaande bescherming, namelijk volle‐
dige immuniteit voor toetsing aan het mededingingsrecht, niet gerechtvaardigd is
wanneer het gaat over zaken die slechts indirect de werkgelegenheids- en arbeids‐
voorwaarden raken. De vraag laat hij onbeantwoord en ook blijft open welke
zaken die in een cao zijn opgenomen zo’n nauwe band hebben met arbeidsvoor‐
waarden in de zin van bijdragen aan de verbetering ervan.

Hij ontkent niet dat de bescherming van de huidige en toekomstige werkgelegen‐
heid voor werknemers kan worden beschouwd als een rechtstreekse verbetering
van hun werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden. Het gevaar van sociale dum‐
ping kan ook in die context worden geduid, namelijk iets wat duidelijk en direct
gevolgen kan hebben voor de rechtspositie van de werknemers en de (schijn)zelf‐
standigen. Hij komt dan tot de conclusie dat indien werknemers niet over een
zekere bescherming tegen sociale dumping beschikken, hun positie om te onder‐
handelen met werkgevers ernstig kan worden verzwakt. Vanuit die optiek kan de
mogelijkheid voor werknemers om in cao’s bepalingen op te nemen die het
behoud van een bepaald aantal arbeidsplaatsen in de ondernemingen van de
werkgevers moeten garanderen, worden beschouwd als een noodzakelijk vereiste
om daadwerkelijk te kunnen onderhandelen over verbeteringen van andere werk‐
gelegenheids- en arbeidsvoorwaarden. Het voorkomen van sociale dumping kan
daarom toch als een legitiem doel worden beschouwd.82 Om die reden acht de A-G
het rechtstreeks verband voldoende aangetoond.
Het Hof lijkt zijn handen niet te willen branden aan deze zaken. Het constateert
simpel dat het garanderen van minimumtarieven en van een pensioenvoorziening
voor zelfstandigen die gelijkwaardig is aan die voor werknemers, bijdraagt aan
een verbetering van hun rechtspositie. Daar is geen speld tussen te krijgen.

De conclusie mag zijn dat deze voorwaarden ruim geïnterpreteerd mogen worden.
Dat geldt zowel voor wat als een werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarde geldt,
als voor het rechtstreeks verband dat moet bestaan tussen de mededingingsbe‐
perkende maatregel/regeling en de verbetering van werkgelegenheids- en arbeids‐
voorwaarden.83 Uit een oogpunt van regulering van sociale concurrentie langs de
weg van collectieve overeenkomsten, en dat is het thema van deze annotatie, kan

82 Hij verwijst hiervoor naar rechtspraak van het Hof: HvJ EU 12 oktober 2004, C-60/03 (Wolf-
Muller), punt 41: ‘Voorzover een van de door de nationale wetgever nagestreefde doelstellingen
is om oneerlijke mededinging door ondernemingen die hun werknemers minder dan het mini‐
mumloon betalen tegen te gaan, hetgeen de verwijzende rechter moet onderzoeken, kan een der‐
gelijke doelstelling als dwingend vereiste in aanmerking worden genomen, dat een beperking van
de vrijheid van dienstverrichting kan rechtvaardigen.’ Een vergelijkbare redenering volgde het
Hof in HvJ EU 18 december 2007, C-341/05 (Laval), punt 103, waarin het recht op collectieve
actie ter bestrijding van sociale dumping een dwingende reden van openbaar belang kan zijn die
een beperking van fundamentele vrijheden kan rechtvaardigen.

83 Zie hierover ook de studie van Wirtz 2006, p. 243-254. De A-G had in zijn conclusie hiervoor
steun gezocht en gevonden in het Amerikaanse recht. Zie onder de punten van de conclusie bij
HvJ EU 21 september 1999, C-67/96 (Albany), punten 96-107. Zie over die Amerikaanse benade‐
ring Jaspers 2012, p. 110 e.v.
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dit een bemoedigend resultaat worden genoemd. Daarop zal een dergelijke rege‐
ling dus niet ‘sneuvelen’ op het blok van strijd met het mededingingsrecht.

3.2.4 Verbetering
Een andere vraag die hiermee nog niet beslist is, betreft de vraag wat de term
verbetering inhoudt. Allereerst moet worden opgemerkt dat er in de praktijk bij
het vaststellen van arbeidsvoorwaarden vaak, zo niet steeds, sprake is van com‐
promissen. Cao’s zijn gewoonlijk package deals waarin allerlei zaken tegen elkaar
worden uitgeruild. Het is om die reden vaak niet eenvoudig te zeggen of het gaat
om een verbetering van arbeidsvoorwaarden. Het lijkt daarom voor de hand te
liggen dat een heel ruime definitie wordt gehanteerd en alle afspraken onder de
definitie vallen. Een andere opvatting zou ook wel eens problematisch kunnen
zijn, omdat onder die noemer de onderhandelingsvrijheid van cao-partners in het
geding kan zijn, waarmee de autonomie van vakbonden en werkgevers en hun
organisaties wordt aangetast.84 Ook hier geldt dat gezocht moet worden naar een
evenwicht tussen de verschillende belangen.85

Een volgend punt dat hierbij betrokken zou kunnen en moeten worden, is of,
wanneer beslist moet worden of iets een verbetering is, het bij die beoordeling
moet gaan om het totaal van de cao of dat het per cao-bepaling bekeken wordt.
Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie kan niet worden afgeleid
wat het Hof in dezen voor ogen had. In de desbetreffende arresten kijkt het Hof
naar concrete bepalingen in een collectieve overeenkomst, mede omdat die in de
prejudiciële vragen aan het Hof worden voorgelegd.
In een zaak voor het EFTA-Hof,86 waar een soortgelijke kwestie aan de orde was,
werd evenmin uitsluitend voor één van beide benaderingen gekozen. Het EFTA-
Hof oordeelde dat het per bepaling kan verschillen of een cao-bepaling aan de ver‐
eisten van het doel (verbetering arbeidsvoorwaarden) voldoet. Het EFTA-Hof
meende dat de cao in haar geheel geacht moet worden arbeidsvoorwaarden te ver‐
beteren. Dat betekent echter niet dat individuele bepalingen niet het tegenover‐
gestelde doen. Moet daaruit worden afgeleid dat het EFTA-Hof toch kiest voor
het in acht nemen van de cao als geheel om tot het oordeel te komen dat er al dan
niet sprake is van een verbetering?87 Dat het uiteindelijk aan de nationale rechter
is om in de concrete zaak een beslissing te nemen? Wat cryptisch voegt het EFTA-
Hof eraan toe dat ook de cumulatieve effecten van de cao-bepalingen in overwe‐
ging moeten worden genomen.88

84 A-G Wahl heeft hier ook oog voor.
85 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 15 juli 2010, zaak C-271/08 (Commissie/Duitsland), punt 52. A-G

Trstenjak had in haar conclusie gesteld dat dat per situatie moet worden bekeken.
86 Het Hof dat zaken beslist die zich in het gebied van de EFTA (European Free Trade Association

States, thans Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) afspelen.
87 Dit roept de associatie op met de arresten van de Hoge Raad in de zaken Boonen/Quicken en

Teunissen/Welter, waar deze problematiek ook aan de orde was. Vgl. HR 4 januari 2000, JAR
2000/43 (Boonen) en HR 24 april 2009, JAR 2009/130 (Teunissen).

88 Hof EFTA 22 maart 2002, E-8/00 (Norwegian Federation of Trade Unions with Norwegian Union
of Municipal Employees and Norwegian Confederation of Municipal Employees/Norwegian
Association of Local and Regional Authorities).
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De benadering om de cao in haar geheel te beschouwen, een positie die het EFTA-
Hof lijkt in te nemen, zou passen in de opvatting van de cao als package deal: een
uitruil van positieve tegen negatieve zaken (wat geldt voor beide partijen, werkge‐
ver en werknemer). Dat zou wel tot gevolg hebben dat bepalingen die niet als
arbeidsvoorwaarden zijn te kwalificeren, ‘profiteren’ van de immuniteit van de
cao. Dat lijkt niet te sporen met de exceptiebenadering van het Europese Hof van
Justitie. Daarom ligt het voor de hand toch naar afzonderlijke bepalingen in de
cao te kijken en om bepalingen die niet kwalificeren als arbeidsvoorwaarde van
exceptie uit te sluiten. Zou men toch kiezen van de andere benadering en de cao
als geheel nemen, dan zouden toch cao-bepalingen die geen verband houden met
arbeidsvoorwaarden niet in de immuniteit delen en derhalve in strijd zijn met het
kartelverbod.89

3.2.5 Stand van zaken na deze uitspraak van het Hof
De uitspraak van het Europese Hof van Justitie lijkt de nationale rechter ogen‐
schijnlijk geen heel grote problemen op te leveren. Overigens gaat het hier niet
alleen om de Nederlandse rechter. Deze situatie speelt in tal van landen die met
sociale concurrentie – intern en grensoverschrijdend – te maken hebben of krij‐
gen. Als de nationale rechter beslist over de vraag of de betrokken musici (en zij
staan voor tal van kleine zelfstandigen) als schijnzelfstandigen moeten worden
aangemerkt, dan lijkt de kous af. Als dat zo is, dan valt de cao, voor zover zij mini‐
mumtarieven voor zelfstandige remplaçanten vastlegt, onder de Albany-exceptie
omdat het gaat om (verbetering) van werkvoorwaarden (voor de zelfstandige
remplaçanten).
Echter, bij nader inzien lijkt deze kwestie toch niet zo eenvoudig.
De complicaties kunnen tweeërlei zijn. A-G Wahl werpt een paar hordes op die de
nationale rechter zou moeten nemen. Maar daarnaast doemen nog andere hordes
op. Hierna zal ik die bespreken.

3.2.6 De hordes van de A-G: hoe die te nemen?
De A-G reikt de nationale rechter of nationale mededingingsautoriteiten, zoals de
ACM in ons land, een aantal factoren aan waarmee rekening moet worden gehou‐
den bij de beslissing wie er in feite baat heeft bij de litigieuze cao. Hoofdvraag is of
de collectieve overeenkomst gesloten is ten bate van musici die in dienst zijn van
de desbetreffende werkgeversvereniging met het doel de werkgelegenheids- of
arbeidsvoorwaarden rechtstreeks te verbeteren, of dat ze er primair toe dient de
mededinging tussen zelfstandigen te beperken, met als gevolg dat zij buiten de
Albany-exceptie valt.
Om die vraag te beantwoorden moet men kijken naar het doel van de mededin‐
gingsbeperkende regelingen/maatregelen. Dat volgt uit de rechtspraak van het
Hof op dit punt. Om te bepalen of het doel van de overeenkomst – volgens de
FNV bestrijding van sociale dumping of, in mijn termen, beperking van sociale
concurrentie – legitiem is moet, zo redeneert de A-G, worden nagegaan of er een
reëel en ernstig gevaar van sociale dumping bestaat. Onmiddellijk wordt daaraan

89 Zie hierover uitgebreider Wirtz 2006, p. 197 ev.
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gekoppeld het noodzakelijkheidscriterium: en, zo ja, of de betrokken bepalingen
noodzakelijk zijn om die dumping te voorkomen. Vastgesteld moet dan worden, zo
stelt de A-G, of zonder de betrokken bepalingen een aanzienlijk aantal werkne‐
mers tegen lagere kosten door zelfstandigen zal worden vervangen, of door ont‐
slag van werknemers of via het verloop. Een vraag die niet zo gemakkelijk te
beantwoorden is, zo niet onmogelijk. De rechter zal dat moeten doen door een zo
goed mogelijke (in)schatting te maken van het gedrag van de werkgevers in de
branche. De vakvereniging – en ook gewoonlijk de werkgevers-/ondernemersvere‐
niging – zal daar geen invloed op hebben. Een betrouwbare schatting kan pas na
jaren worden gedaan. Voorts kan een ander gevolg van sociale dumping of sociale
concurrentie zijn dat de lonen (en tarieven) onder druk komen te staan zolang
geen uitsluitsel kan worden gegeven over de hoofdvraag. Het minimumtarief voor
zelfstandigen, gekoppeld aan het minimumloon voor de werknemers, kan immers
voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden in het algemeen verslechteren. Als de
rechter evenwel op korte termijn moet beslissen, is de kans groot dat de verban‐
den niet kunnen worden aangetoond, met het gevolg dat de collectieve overeen‐
komst niet van de Albany-exceptie profiteert.

Mocht zo de eerste horde al kunnen worden genomen en het vervangen van werk‐
nemers door zelfstandigen worden vastgesteld, dan rijst er een tweede horde op:
zijn deze bepalingen in de collectieve overeenkomst wel geschikt en noodzakelijk
om het doel te bereiken? De A-G geeft voor een beoordeling op dit punt geen sug‐
gesties hoe die toetsing moet worden gedaan en zal kunnen uitvallen.90

Als op deze wijze de mogelijkheid bestaat om met succes een beroep te doen op de
Albany-exceptie vanuit de overweging van bestrijding van sociale dumping of lie‐
ver sociale concurrentie, namelijk door de hordes hoog te maken, zoals de A-G
voorstelt, blijven er voor de werknemersorganisaties niet veel mogelijkheden
open om dit type afspraken in cao’s te maken. De A-G lijkt een ruimer standpunt
in te nemen en dergelijke regelingen in een collectief contract mogelijk te maken
– onvoorwaardelijk, voegt hij eraan toe –, maar alleen dan ‘wanneer kan worden
bewezen dat zij werkelijk noodzakelijk zijn om sociale dumping te voorkomen.
Anders verzwakken die bepalingen de concurrentie tussen zelfstandigen (en
mogelijk tussen werkgevers), terwijl zij weinig of geen voordeel opleveren voor
werknemers.’ Het oordeel of het inderdaad gaat om zelfstandigen en niet om
schijnzelfstandigen is hoe dan ook cruciaal.

3.2.7 Andere hordes? De horde van de kwalificatie van een vereniging
De A-G werpt de vraag op of een vakvereniging die ook (schijn)zelfstandigen orga‐
niseert en dus ook hun belangen behartigt, wel voldoende representatief is om
namens (ook) die groep collectieve onderhandelingen te kunnen en mogen voeren
die resulteren in collectieve overeenkomsten. Ik vermeldde deze omstandigheid
hiervoor al. In haar Visiedocument van 2007 neemt de NMa een duidelijk stand‐

90 De suggestie die hij geeft is overduidelijk en zal geen problemen oproepen (als de minimumtarie‐
ven voor zelfstandige remplaçanten (veel) hoger zijn dan de minimumlonen voor de werknemers,
zal niet voldaan worden aan het geschiktheids- en noodzakelijkheidscriterium). Vooralsnog valt
geenszins te verwachten dat die situatie zich zal voordoen.
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punt in, een standpunt dat rigider is dan dat van de A-G. De NMa stelt dat een
vereniging van zowel werknemers als zelfstandigen moet worden aangemerkt als
een ondernemersvereniging. Daarvoor is niet vereist dat alle leden van de vereni‐
ging ondernemingen zijn. Het feit dat de bij een vakbond aangesloten werkne‐
mers zich mede uitspreken over cao-bepalingen die voor hen niet van recht‐
streeks belang zijn, neemt niet weg dat de instemming met die bepalingen (mede)
berust op de collectieve wilsuiting van leden die zelfstandige zijn.91

Dat zou vanwege de grote diversiteit binnen die groep problematisch kunnen zijn,
in elk geval vergeleken met de groep werknemers. Als al zou kunnen zijn uitge‐
maakt wie tot de ‘echte’ en wie tot de ‘schijn’zelfstandigen behoort, is een vol‐
gende vraag hoe groot de organisatiegraad van de schijnzelfstandigen is. Laten we
er dan – gemakshalve en met een heel grote mate van waarschijnlijkheid – van
uitgaan dat ‘echte’ zelfstandigen geen lid zijn van een werknemersvakvereniging.
Afhankelijk van het nationale stelsel van regelgeving met betrekking tot de
bevoegdheid van vakverenigingen om collectieve onderhandelingen te voeren die
leiden tot bindende collectieve (arbeids)overeenkomsten, moet worden uitge‐
maakt of een vereniging – voldoende – representatief is en dus als werknemers‐
vereniging in de zin van de Albany-leer kan worden aangemerkt. Zoals gezegd, het
kan moeilijk zijn uit te maken wie tot de groep van schijnzelfstandigen behoort.
De uitspraak van het Hof lijkt te zeggen dat een vakvereniging als FNV KIEM
alleen onder de Albany-exceptie kan vallen en dus niet als ondernemingsvereni‐
ging geldt, indien en voor zover zij deze groep van schijnzelfstandigen vertegen‐
woordigt in de collectieve onderhandelingen. De bevoegdheid die in overeenstem‐
ming is met de Albany-constructie kan dan dus steeds kwestieus zijn en bij elke
gelegenheid ter discussie worden gesteld. Dat bevordert de rechtszekerheid zeker
niet. Een beginsel dat het Hof gewoonlijk hoog in het vaandel heeft staan.
En als het niet duidelijk is of moeilijk kan worden vastgesteld hoe de situatie is,
rijst nog de vraag van de personele werkingssfeer van de afspraken. Worden nu,
overeenkomstig het nationale stelsel, alle schijnzelfstandigen gebonden of alleen
zij die lid zijn van de vakvereniging?92 Als dat laatste het geval is, dan dreigt, wat
het Nederlandse stelsel betreft (gelet op de in artikel 14 Wet cao genoemde perso‐
nen), een V&D-situatie te ontstaan.93 Het doel van inperking van sociale concur‐
rentie wordt dan niet of hooguit marginaal bereikt. Het blijft dan in de leer van
Albany kwestieus of de vakvereniging een vereniging is van ondernemers en niet

91 Nederlandse Mededingingsautoriteit 2007, p. 14, onder nr. 39. Verwezen wordt naar de Beschik‐
king 1999/267/EG van de Commissie van 7 april 1999, zaak IV/36.147 (EPI-gedragscode),
PbEG1999, L 106, p. 14, rolnr. 24. GvEA EG gevoegde zaken T-217 en 245/03 (FNCBV &
FNSEA).

92 Dat kan per lidstaat verschillen, omdat in sommige landen alleen de leden door de cao gebonden
worden, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Scandinavische landen. Voor een verdere binding zijn
dan bepaalde constructies nodig, zoals incorporatiebedingen of clausules met een andere naam
maar met een vergelijkbare werking.

93 Verwezen zij hier naar de uitspraak van de Amsterdamse rechter in die zaak, waarin – geheel in
lijn met de systematiek van ons cao-recht – de binding aan een bepaalde collectieve afspraak
beperkt was tot de leden. Het ging hier om een eenzijdige verlaging van het loon door de werkge‐
ver in strijd met de geldende cao op grond van economische moeilijkheden van het bedrijf. Zie
Rb. Amsterdam 23 februari 2015, RAR 2015/69.
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van werknemersähnlichen en daarmee niet voldoet aan dat criterium voor toepas‐
sing van de Albany-exceptie. Daardoor verdwijnt de doelstelling geheel achter de
horizon.

Een overigens heel interessante vraag rijst als men deze situatie in verband
brengt met beroepsgroepen die als zelfstandigen opereren, maar onder invloed
van maatschappelijke ontwikkelingen die zelfstandigheid voor een – groot – deel
aan het kwijtraken zijn omdat zij ook voor hun werkvoorwaarden afhankelijk
worden van machtige partijen. Als voorbeeld zouden hier kunnen dienen de huis‐
artsen die hun werkomstandigheden en de voorwaarden – inclusief de financiële
– waaronder zij werken steeds meer bepaald zien door grote verzekeringsmaat‐
schappijen. De ‘vak’vereniging van huisartsen zal niet gauw kwalificeren als een
vakvereniging die beantwoordt aan het Albany-criterium. Maar wat als zij in de
praktijk de status van schijnzelfstandigen krijgen en hun vereniging gaat onder‐
handelen over de werkvoorwaarden met die instanties die dat in overwegende
mate (gaan) bepalen? Zouden zij onder de Albany-exceptie vallen indien en voor
zover zij uit sociale doelstellingen gaan onderhandelen en collectieve overeen‐
komsten sluiten ter verbetering van hun werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaar‐
den? Op grond van de Pavlov-rechtspraak van het Europese Hof van Justitie zou
die vereniging als ondernemersvereniging worden aangemerkt en derhalve uitge‐
sloten zijn van de Albany-exceptie.94 Maar men kan zich geredelijk afvragen wat
dan overheerst: is het een overeenkomst die is gesloten ten bate van de betrokken
huisartsen die wat werkvoorwaarden betreft voor een groot deel afhankelijk zijn
van die instanties en die ertoe dient om de werkgelegenheids- of arbeidsvoor‐
waarden rechtstreeks te verbeteren, of dient die collectieve overeenkomst er pri‐
mair toe de mededinging tussen zelfstandigen te beperken? De uitslag is duide‐
lijk: in het laatste geval kan de Albany-exceptie hen niet helpen. Gaat men voor de
eerste optie, dan kunnen de zaken anders komen te liggen. Voor huisartsen kun‐
nen ook andere groepen van niet-echt zelfstandigen worden ingevuld.
In de Nederlandse context is het tot slot interessant te constateren dat in som‐
mige branches waarin nogal wat – al dan niet gedwongen – zelfstandigen werken,
vakbonden deze groep incorporeert in de cao. Van een principieel protest hoort
men niet veel.

3.2.8 Betekenis voor Nederland
Kijken we naar wat het arrest voor ons land betekent, dan zijn twee conclusies te
trekken.95 De eerste is dat het arrest van het Europese Hof van Justitie de reik‐
wijdte van artikel 1 lid 2 Wet cao inperkt. Die bepaling laat toe dat de cao ook
betrekking kan hebben op overeenkomsten van opdracht en aanneming van
werk. Dat betekent dat naar Nederlands recht in een cao ook arbeidsvoorwaarden
kunnen worden opgenomen die voor zelfstandigen gelden. De uitspraak van het

94 HvJ EU 12 september 2000, C-180/98 tot C-184/98 (Pavlov).
95 Pennings wijst ook op deze beide punten: F.J.L. Pennings, Exceptie van de mededingingsbepalin‐

gen voor (schijn)zelfstandigen: de zaak FNV Kiem, NtEr 2015/4.
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Hof heeft tot gevolg dat het mededingingsrecht zich daartegen verzet, tenzij en
voor zover het schijnzelfstandigen betreft.96

De tweede opmerking betreft de definitie van schijnzelfstandigen. Ook al formu‐
leert het Hof die term niet heel scherp, de criteria die het noemt zijn ruimer dan
die welke de Nederlandse rechter gewoonlijk hanteert. In ons recht is de mate van
vrijheid van degene die het werk uitvoert een sterk bepalende factor. Op het punt
van werktijden, plaats en inhoud van het werk verschilt de definitie van het Hof
niet van de Nederlandse benadering. In de FNV KIEM-uitspraak legt het Hof
nadruk op het ‘tijdens de duur van de arbeidsverhouding opgenomen zijn in de
onderneming van die werkgever’ of, zoals het Hof eerder heeft geformuleerd:
‘werkzaam is als een “gewone” werknemer in de onderneming van de opdrachtge‐
ver’. De formule uit het nationale recht, met de werknemer vergelijkbare persoon,
komt dicht bij de formulering van het Hof, al zijn er wel – vooralsnog – duidelijke
verschillen. Zo treft men het criterium van de mogelijkheid/vrijheid van de
betrokkene om zich te laten vervangen door een ander bij het Hof niet aan. Het
gevolg van de uitspraak van het Hof zou kunnen zijn dat de groep van schijnzelf‐
standigen wordt uitgebreid tot categorieën die naar ons huidige recht er wel eens
niet onder zouden kunnen vallen.97 Een vrij recente uitspraak van een Neder‐
landse rechter heeft laten zien welke invloed de uitspraak van het Hof in de FNV
KIEM-zaak heeft.98 Het is nu wachten op wat het Gerechtshof Den Haag gaat
beslissen.
Men moet evenwel bedenken dat het hier gaat om een zaak waarin mededingings‐
recht speelt. Over gelijke arbeidsvoorwaarden voor (schijn)zelfstandigen en werk‐
nemers zegt dit vooralsnog niets.

4 Tot slot

Juridisch-technisch gezien en binnen het Europeesrechtelijk stelsel bieden beide
arresten mogelijkheden om aan arbeidsrechtelijke waarden en belangen bescher‐
ming te bieden tegen de ‘wetten van de markt’. Onder handhaving van het begin‐
sel – de wet – van vrij verkeer van diensten wordt een – zij het kleine – opening
geboden om vormen van sociale concurrentie aan banden te leggen en de vrijheid
van sommigen om het vrij verkeer te laten prevaleren boven andere, sociale
belangen enigszins te beteugelen. In de zaak FNV KIEM krijgen vakverenigingen
de mogelijkheid naast werknemers ook een bepaalde categorie van zelfstandigen,
met name de schijnzelfstandigen, een vorm van bescherming te bieden, zij het op
een heel beperkt terrein en op minimaal niveau. Daarmee kan sociale concurren‐
tie tussen hen en werknemers wat aan banden worden gelegd. De contouren zijn
geschilderd, maar de uitwerking en toepassing zullen nog heel wat verbeeldings‐
kracht en rechterlijke moed kosten. In de zaak Bundesdruckerei ligt de horizon
nog wat verder. Weliswaar erkent het Hof dat het sociale beleid van een overheid

96 Dat is wellicht de reden dat de FNV toch niet helemaal content is met deze uitspraak.
97 Pennings noemt zzp’ers in de bouw en ook mensen die in de zorg (nieuwe stijl) werken.
98 Rb. Zeeland-West Brabant 11 februari 2015, ECLI:NL:RBZWB:2015:813. Het gaat hier om de cao

voor het ‘besloten busvervoer’.

70 Arbeidsrechtelijke Annotaties 2015 (9) 2
doi: 10.5553/ArA/156866392015009002002

Dit artikel uit Arbeidsrechtelijke Annotaties is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Utrecht University Library (202441)



Grenzen aan sociale concurrentie bij vrij verkeer van diensten en bij mededinging

van een lidstaat die inzet op bestrijding van de gevolgen van sociale concurrentie
of zelfs sociale dumping, een aanvaardbare, een legitieme doelstelling is, ook als
dat het vrij verkeer van diensten beperkt of belemmert. Echter, bij de daaropvol‐
gende toetsing of de maatregelen die die overheid daarvoor kiest ook geschikt zijn
voor en proportioneel zijn aan het doel, lijkt het Hof vooralsnog niet veel ruimte
te laten voor overheden van lidstaten. De richtlijnen voor overheidsaanbestedin‐
gen lijken meer openingen te bieden, maar afgewacht moet worden hoe groot die
openingen zullen worden als de gedachten en ideeën die achter deze richtlijnen
schuilgaan gewicht in de schaal gaan leggen wanneer de vrijheid van diensten in
het geding is. Het is de vraag of de gelijkstelling van de publieke met de private
sector leidraad zou moeten zijn. De opdracht voor de EU zal zijn om aan maatre‐
gelen en regelingen vorm te geven teneinde de sociale competitie op het niveau
van de Europese arbeidsmarkt (beter) te controleren en lidstaten enige vrijheid te
laten bij aanpassing van het sociale beleid aan de ontwikkelingen op de markt. In
dit verband is het interessant erop te wijzen dat minister Asscher van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid samen met een zestal collega’s van omringende EU-
lidstaten in een brief van 16 juni 2015 aan de Europese Commissie de kwestie van
de ongewenste gevolgen van unfaire concurrentie op arbeidsvoorwaarden aan de
orde stelt, met name waar het de domestic labour market betreft. Fair intra-Euro‐
pean competition staat voorop, maar dan moeten unfaire praktijken worden
bestreden. De ministers constateren dat ‘the current system may be used to
reduce the costs of labour and to gain a competitive edge in the market’.99

99 Letter to Ms Marianne Thyssen, Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour
Mobility, 18 juni 2015, p. 1. De brief is gericht op een aanpassing van de Detacheringsrichtlijn
(97/61/EG).
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