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Hoofdstuk 5 

Flexibele arbeid 
Nuna Zekić 

5.1 Inleiding1 

Flexibele arbeid is een belangrijk fenomeen in alle EU-lidstaten. Richtlijn 1997/81/EG over 

deeltijdwerk, Richtlijn 1999/70/EG over tijdelijk werk en Richtlijn 2008/104/EG over uitzendwerk 

regelen belangrijke categorieën flexibele arbeidsrelaties. De nog te implementeren Richtlijn 

2019/1152 over voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden gaat onder andere over 

oproepwerk. Flexibele arbeidsrelaties worden aangeduid atypisch, omdat ze afwijken van de 

standaardarbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Omdat ‘flexcontracten’ uit hun aard onzeker 

zijn en werknemers daarmee in hun bestaanszekerheid raken, beogen deze richtlijnen extra 

bescherming te verlenen aan werknemers met zulke contracten, terwijl ze de nodige flexibiliteit voor 

werkgevers zo veel mogelijk behouden. 

Flexibele arbeid, zoals deeltijdwerk, kan bijdragen aan werkgelegenheid. Tijdelijk werk of 
uitzendwerk kan een opstap zijn naar vast werk. Daarnaast biedt flexibele arbeid werkgevers de 
mogelijkheid de inzet van arbeidskrachten af te stemmen op tijdelijke of wisselende behoeften. 
Hierom kan vanuit arbeidsmarktdoeleinden het vergroten van de toegankelijkheid van flexibele 
arbeidsvormen in het belang van zowel werknemers als werkgevers zijn. De ‘flexrichtlijnen’ beogen 
uitdrukkelijk, zij het per richtlijn niet altijd in gelijke mate, zowel de kwaliteit van de bedoelde arbeid 
te verbeteren door de toepassing van het non-discriminatiebeginsel te waarborgen als de toegang 
tot flexibel werk te vergemakkelijken. Het mag duidelijk zijn dat dergelijke uiteenlopende 
doelstellingen soms met elkaar in conflict kunnen komen. 
Hoewel de richtlijnen flexibele arbeid reguleren, gaat het niet om een volledige harmonisatie van het 

nationaal arbeidsrecht dat op dergelijke contractsvormen betrekking heeft. Niet alleen zijn sommige 

andere typen van flexibele arbeidsvormen zoals thuiswerk geen onderwerp van Europese 

wetgeving,2 maar ook op het gebied van deeltijdwerk, uitzendwerk, tijdelijk werk en oproepwerk 

gaat het maar om partiële regulering. De belangrijkste norm die de ‘oudere’ richtlijnen delen is een 

gelijkebehandelingsgebod in de arbeidsvoorwaarden.3 Voor wat betreft de regulering en toepassing 

van het gelijkebehandelingsbeginsel zijn er dan ook overeenkomsten met de non-

discriminatierichtlijnen uit hoofdstuk 4. Anders dan de daar besproken richtlijnen dwingen de 

flexrichtlijnen niet tot gelijke behandeling op ‘persoonsgebonden’ gronden zoals geslacht of ras maar 

op ‘arbeidsgebonden’ gronden, zoals het werken in deeltijd, op tijdelijke basis of als uitzendkracht. 

Het zijn daarmee instrumenten die het gelijkebehandelingsbeginsel gebruiken als middel om sociale 

bescherming te bieden in het geval van flexibele arbeidsvormen. De recente Richtlijn 2019/1152 

                                                           
1 Dit hoofdstuk is een bewerking van het hoofdstuk ‘Flexibele arbeid’ geschreven door S. Burri & A. Veldman, 
in: F.J.L. Pennings & S.S.M. Peters (red.), Europees Arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2016, p. 223-248. Het 
onderzoek voor dit hoofdstuk is afgerond op 31 januari 2021.  
2 Er is wel een raamovereenkomst van de Europese sociale partners inzake telewerk, gesloten op 16 juli 2002. 
Daarbij is gekozen voor autonome implementatie, dat wil zeggen dat de (nationale) leden van de Europese 
sociale partners voor implementatie zorgdragen. 
3 Zie ook Robin-Olivier & Lo Faro 2019, p. 205-248. 
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poogt de sociale bescherming te bieden door de informatie over de arbeidsvoorwaarden te 

verbeteren en door een aantal minimumvereisten te stellen. 

5.2 Totstandkoming en rechtsbasis van de richtlijnen 

Na eerdere initiatieven van de Europese Commissie in het begin van de jaren tachtig van de vorige 

eeuw kreeg de regulering van wat stelselmatig atypische arbeid wordt genoemd een nieuwe impuls 

als gevolg van de vaststelling van het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de 

werkenden in 1989.4 In het Gemeenschapshandvest wordt gewezen op de noodzaak om de 

levensstandaard en arbeidsvoorwaarden te verbeteren ‘met name bij andere arbeidsvormen dan 

arbeid voor onbepaalde tijd’.5 

De Commissie kwam naar aanleiding hiervan met twee voorstellen voor richtlijnen.6 Het eerste 
voorstel betrof Richtlijn 1991/383/EEG over de veiligheid en gezondheid op het werk van atypische 
werknemers met als rechtsbasis artikel 118a EG-Verdrag (nu art. 153 VWEU). Het andere 
richtlijnvoorstel werd gebaseerd op de bevoegdheden voor de vervolmaking van de interne markt 
(nu art. 115 en 114 VWEU). De gedachte was dat atypische arbeid sociale bescherming verdient. 
Harmonisering werd noodzakelijk geacht voor het functioneren van de interne markt, omdat de 
diversiteit van de nationale beschermingsniveaus bij atypische arbeid tot oneerlijke concurrentie op 
arbeidskosten leidt. Beoogd werd een gelijkebehandelingsgebod voor atypische werknemers in te 
voeren en hun aanspraak te geven op bescherming tegen kennelijk onredelijk ontslag en op sociale 
zekerheid. Alleen het richtlijnvoorstel op het terrein van de arbeidsomstandigheden werd echter 
aangenomen.7 
Halverwege de jaren negentig deed de Europese Commissie opnieuw een poging met gebruik van de 

nieuwe bevoegdheden uit de Sociale Overeenkomst (nu art. 153-155 VWEU). Op grond van artikel 

154 VWEU werden de Europese sociale partners uitgenodigd onderhandelingen te starten over 

atypisch werk. Dit leidde tot een raamovereenkomst over deeltijdwerk, omgezet in Richtlijn 

1997/81/EG, en een raamovereenkomst over tijdelijk werk, omgezet in Richtlijn 1999/70/EG.8 Zoals 

blijkt uit de preambule van Richtlijn 1999/70/EG was het eveneens de bedoeling een overeenkomst 

te sluiten over uitzendwerk. Onderhandelingen hierover liepen echter vast. De Commissie deed 

daarop in 2002 een eigen voorstel op grond van artikel 153 VWEU, waarbij zij voortging op een 

gezamenlijke verklaring van de sectorale partners in de Europese uitzendsector.9 Ook dit voorstel 

stuitte op hindernissen10 maar werd uiteindelijk door Raad en Parlement aangenomen in 2008.11 

De aangenomen richtlijnen strekken minder ver dan de oorspronkelijke voorstellen uit eind jaren 
tachtig. Niet alleen wordt niet langer beoogd een level playing field te scheppen in de interne markt, 
maar bovendien is sprake van veranderende arbeidsmarktinzichten sinds de, eind jaren negentig, 

                                                           
4 Zie voor de politieke totstandkoming van de richtlijnen over atypische arbeid uitgebreid Burri 2000; 
Bleijenbergh, De Bruijn & Bussemaker 2004. 
5 Art. 7 Gemeenschapshandvest. Het gaat hier om een politieke verklaring van de Europese Raad die in 
Straatsburg werd aangenomen. 
6 COM(1990)228 def., PbEG 1990, C 224/90; geamendeerd voorstel COM(1990)553 def, PbEG 1990, C 305/90. 
7 PbEG 1991, L 206/19. 
8 Richtlijn 1997/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het CEEP en het EVV 
gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid, PbEG 1998, L 14/9; Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 
juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, PbEG 1999, L 175/43. 
9 COM(2002)149 def. 
10 Zappala 2003. 
11 Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende 
uitzendarbeid, PbEG 2008, L 327/9. 
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gestarte Europese coördinatie van het nationale werkgelegenheidsbeleid. Het uitgangspunt is hierin 
dat flexibele arbeid juist kan bijdragen aan het competitiever maken van bedrijven door hun 
aanpassingsvermogen te vergroten, als ook aan flexibiliteitswensen van werknemers om werk en 
privéleven te kunnen combineren.12 Atypisch werk zou in feite niet meer de uitzondering moeten 
zijn, maar juist bevordering verdienen. 

De dubbele doelstelling van zowel sociale bescherming van de werknemer als het bevorderen van 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt (‘flexicurity’) klinkt door in de preambules van de richtlijnen. Omdat 
de beide doelstellingen niet altijd verenigbaar met elkaar zijn, is sprake van een zekere spanning. De 
gewijzigde inzichten over de voor- en nadelen van flexibele arbeidsvormen hebben hun beslag 
gekregen in de belangrijkste verplichtingen van de richtlijnen. Oorspronkelijke voorstellen om 
atypische werknemers aanspraken te verlenen op ontslagbescherming en sociale zekerheid keerden 
niet terug. Wel kennen alle richtlijnen een gelijkebehandelingsgebod voor flexibele werknemers. De 
Deeltijd- en Uitzendrichtlijn kennen daarnaast bepalingen gericht op de bevordering van deze 
vormen van flexibele arbeid. In de Uitzendrichtlijn, die met veel moeite is aangenomen, draagt het 
laatste een sterk compromiskarakter.13 Het gaat daar om een ‘heroverweging’ van eventuele 
beperkingen of een eventueel verbod op het inzetten van uitzendkrachten (art. 4). In de 
Deeltijdrichtlijn is dit sterker geformuleerd: de lidstaten en de sociale partners moeten de 
belemmeringen (van juridische of administratieve aard) waardoor de mogelijkheden voor 
deeltijdwerk kunnen worden beperkt, opsporen, onderzoeken en in voorkomend geval verwijderen 
(clausule 5 lid 1 sub a en b). 
In november 2017 werd in Göteborg de Europese Pijler van Sociale Rechten afgekondigd. Hoewel het 

geen juridisch bindend document betreft, wordt de Pijler gezien als een belangrijk instrument om de 

sociale rechten in de EU (opnieuw) te bevorderen.14 Het vijfde beginsel gaat over flexibel werk. Ook 

hier zien we het compromis terugkomen. De nodige flexibiliteit voor werkgevers om zich snel aan te 

kunnen passen aan veranderingen in de economische context moet gewaarborgd worden. 

Tegelijkertijd zegt de Pijler dat arbeidsrelaties die leiden tot onzekere arbeidsvoorwaarden moeten 

worden voorkomen, onder meer door een verbod op misbruik van atypische 

arbeidsovereenkomsten. In het vijfde beginsel staat voorts: ‘De overgang naar arbeidsrelaties voor 

onbepaalde duur wordt bevorderd.’ Richtlijn 2019/1152 over transparante en voorspelbare 

arbeidsvoorwaarden, vastgesteld op grond van artikel 153 VWEU, is een uitwerking van dit beginsel 

van de Pijler.15 

5.3 Deeltijdwerk 

5.3.1 Inleiding 

Richtlijn 1997/81 verbiedt discriminatie van deeltijders in vergelijking met voltijders. Vóór de 

invoering van de Deeltijdrichtlijn kon discriminatie tussen deeltijders en voltijders al bestreden 

worden als een vorm van indirecte discriminatie op grond van geslacht bij loon op grond van artikel 

157 VWEU of de richtlijnen gelijke behandeling op grond van geslacht. Zowel op het gebied van 

beloning, arbeidsvoorwaarden als sociale zekerheid heeft het Hof van Justitie hieraan extensief 

invulling gegeven.16 Ook na invoering van de Deeltijdrichtlijn blijft deze weg te bewandelen.17 Het 

voordeel van de richtlijn is echter dat deze ongelijke behandeling bij deeltijdwerk direct verbiedt, 

                                                           
12 Vgl. de Raadsresolutie van 15 december 1997 over de Employment Guidelines van 1998, PbEG 1998, C 30/1. 
13 Frenzel 2010, p. 119-134. 
14 Bednarowicz 2019, p. 5. 
15 Richtlijn 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, PbEU 2019, L 186/105. 
16 Zie Burri 2000; Traversa 2003, p. 219-241. 
17 Zie bijv. Burri 2008. 
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terwijl bij een beroep op ongelijke behandeling op grond van geslacht aangetoond zal moeten 

worden dat een bepaalde regeling een bepaald geslacht treft en is het mogelijk een objectieve 

rechtvaardigingsgrond tegen te werpen. Beroep op de Europese bepalingen van seksediscriminatie in 

het geval van deeltijddiscriminatie biedt echter soms voordelen boven beroep op de Deeltijdrichtlijn, 

bijvoorbeeld omdat de bepalingen omtrent gelijk loon horizontale werking hebben (art. 157 VWEU) 

of omdat bij discriminatie op grond van geslacht de gunstige bewijslastregels gelden. 

Evenals Richtlijn 1999/70 over tijdelijk werk hanteert de Deeltijdrichtlijn een zogeheten 
asymmetrisch discriminatieverbod. Voltijders of werknemers op vaste contracten kunnen geen 
rechten ontlenen aan deze richtlijnen (zie ook par. 5.4.2). In Nederland lijkt de Deeltijdrichtlijn 
omgezet te zijn naar een symmetrisch discriminatieverbod, omdat het de werkgever in neutrale zin 
wordt verboden om onderscheid naar arbeidsduur te maken (art. 7:648 BW). In de rechtspraktijk lijkt 
de werkingssfeer, met een beroep op de richtlijn, evenwel tot deeltijders te worden beperkt, maar 
de jurisprudentie is schaars.18 

Sommige deeltijdcontracten waarbij (gedeeltelijk) op basis van oproep wordt gewerkt, zullen ook 
kwalificeren als oproepcontracten. Richtlijn 2019/1152 bevat nieuwe Europese regels met betrekking 
tot de informatie die de werknemer dient te ontvangen over de arbeidsvoorwaarden, de minimale 
voorspelbaarheid van het werk en de mogelijkheid om te verzoeken om een vorm van werk met 
meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Richtlijn 2019/1152 over transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt in paragraaf 5.6 behandeld. 

 

5.3.2 Personele werkingssfeer van de Deeltijdrichtlijn 

Deeltijdrichtlijn 1997/81/EG is van toepassing op deeltijdwerkers die werken uit hoofde van een 

arbeidsovereenkomst of een arbeidsverhouding als omschreven bij wet, collectieve overeenkomsten 

of gebruiken in iedere lidstaat (clausule 2 lid 1). Onder ‘deeltijdwerker’ wordt verstaan: een 

werknemer wiens normale arbeidsduur, berekend op weekbasis of als gemiddelde over een 

werkperiode van maximaal een jaar, minder is dan die van een vergelijkbare voltijdwerker (clausule 3 

lid 1). Een ‘vergelijkbare voltijdwerker’ is een voltijdwerker in dezelfde vestiging, die werkzaam is uit 

hoofde van dezelfde soort arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding en hetzelfde of soortgelijk 

werk verricht of dezelfde of een soortgelijke functie uitoefent, waarbij rekening wordt gehouden met 

andere overwegingen, die betrekking kunnen hebben op anciënniteit en kwalificaties of 

bekwaamheden (clausule 3 lid 2). Indien geen vergelijkbare voltijdwerker in dezelfde vestiging 

werkzaam is, wordt de vergelijking gemaakt op basis van de van toepassing zijnde cao of, indien geen 

cao van toepassing is, overeenkomstig de nationale wetgeving, cao’s of gebruiken (clausule 3 lid 3). 

De richtlijn introduceert hiermee een maatmanvereiste. 

In Wippel neemt het Hof aan dat een oproepkracht zonder arbeidsplicht in beginsel onder de 
richtlijn kan vallen.19 De brede uitleg van het werknemersbegrip uit Wippel is bevestigd in O’Brien.20 
Het Hof bevestigde dat de definitie van het werknemersbegrip in beginsel aan de lidstaten is, maar 
voegde daaraan toe dat uitsluiting van bepaalde categorieën personen van de met de richtlijn 
beoogde bescherming slechts kan worden aanvaard, indien de betrokken arbeidsverhouding naar 
haar aard wezenlijk anders is dan die van de werknemers die wel onder het bereik van de richtlijn 
                                                           
18 Zie bijv. Rb. Den Haag 16 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8252. De militaire ambtenaar deed in deze zaak een 
rechtstreeks beroep op de Deeltijdrichtlijn en dat beroep faalt omdat hij geen deeltijder is. In CBG-oordeel 
2008-126 is de werkgever van mening dat voltijders benadeeld worden wanneer de werkgever verplicht is 
volgens de geldende cao alle werknemers bij goed functioneren een jaarlijks periodiek toe te kennen. De CGB 
oordeelde dat geen sprake is van onderscheid o.g.v. arbeidsduur jegens voltijdwerknemers. Zie ook CBG-
oordeel 2005-98 dat betrekking had op ongelijke beloning van voltijders met een verschillende arbeidsduur. 
19 HvJ EG 12 oktober 2004, C-313/02 (Wippel). 
20 HvJ EU 1 maart 2012, C-393/10 (O’Brien). 
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vallen.21 Hierbij moet de nationale rechter onder meer rekening houden met de afbakening ten 
opzichte van de categorie van de zelfstandigen. Zie uitgebreid hoofdstuk 10. 

Uit O’Brien blijkt derhalve dat het Hof geen uitsluiting van categorieën van werknemers van de 
werkingssfeer van de Deeltijdrichtlijn toestaat, zolang de arbeidsverhouding voldoet aan de reguliere 
eisen van gezagsverhouding, arbeidsplicht en loonbetaling die ook in het Europese recht worden 
gesteld. Een vergelijkbare benadering wordt gehanteerd bij de uitleg van Richtlijn 1999/70 
aangaande tijdelijk werk, naar welke uitleg ook wordt verwezen in O’Brien (zie ook par. 5.4). Wel 
blijft voor de toepasselijkheid van de Deeltijdrichtlijn een vergelijkbare voltijdwerker noodzakelijk, 
maar uit O’Brien blijkt eveneens dat het Hof hiervoor minder drempels opwerpt dan uit clausule 3 lid 
2 lijkt voort te vloeien. Voor een vergelijking moet volgens het Hof worden uitgegaan van de inhoud 
van de werkzaamheden van de betrokkenen. Voor de andere overwegingen genoemd in clausule 3 
lid 2 lijkt geen ruimte. 

Ten slotte laat de zaak Zentralbetriebsrat nog de mogelijkheid open dat het maatmanvereiste van 
de vergelijkbare voltijder niet geldt wanneer het onderscheid tussen deeltijd- en voltijdwerk 
rechtstreeks uit de wet of cao voortvloeit, vergelijkbaar met de toepassing van het gelijkloonbeginsel 
bij geslacht onder artikel 157 VWEU.22 In Zentralbetriebsrat, waar het zowel om wettelijk 
onderscheid naar arbeidsduur als naar de tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst ging, leidt het 
Hof een ongunstiger behandeling rechtstreeks af uit de nationale wet zonder gebruik van een 
maatman.23 

 

5.3.3 Het discriminatieverbod bij de arbeidsvoorwaarden 

Clausule 4 van de Deeltijdrichtlijn bepaalt dat met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden 

deeltijdwerkers niet minder gunstig behandeld mogen worden dan vergelijkbare voltijdwerkers 

louter op grond van het feit dat zij in deeltijd werkzaam zijn, tenzij het verschil in behandeling om 

objectieve redenen gerechtvaardigd is. Lid 2 voegt toe dat wanneer zulks passend is, het pro rata 

temporis-beginsel wordt toegepast (hierna: pro rata-beginsel). Anders dan bij de non-

discriminatierichtlijnen uit hoofdstuk 4 wordt geen verschil gemaakt naar directe of indirecte 

discriminatie. Dat betekent dat elk onderscheid in beginsel objectief gerechtvaardigd kan worden. 

Het begrip ‘objectieve redenen’ in de zin van clausule 4 moet aldus worden begrepen, dat het niet 

toestaat een verschil in behandeling tussen deeltijdwerkers en voltijdwerkers te rechtvaardigen met 

het feit dat dit verschil is vastgelegd in een algemene, abstracte regeling. Het vereist volgens het Hof 

dat het onderscheid beantwoordt aan een werkelijke behoefte, dat de nagestreefde doelstelling 

daarmee kan worden verwezenlijkt en dat het daartoe noodzakelijk is. Het Hof geeft aan dit begrip 

een vergelijkbare uitleg als aan clausule 5 van de raamovereenkomst inzake arbeid voor bepaalde 

tijd.24 

In de Oostenrijkse zaak Schuch overwoog het Hof dat de Deeltijdrichtlijn zich verzet tegen een 
regeling die voor deeltijders voorziet in een langere maximumduur van de keten van tijdelijke 
contracten voordat dit een contract voor onbepaalde tijd wordt dan voor voltijders, tenzij er een 
objectieve rechtvaardiging is voor dit verschil in behandeling. Het Hof stelde vast dat in dit opzicht 
niet kan worden volstaan met een verwijzing naar de algemene bewering dat het langer werken in 
een bepaalde functie in de regel leidt tot een hoger niveau van kennis of ervaring. Er dient te worden 

                                                           
21 HvJ EU 1 maart 2012, C-393/10 (O’Brien), r.o. 36 en 42. 
22 HvJ EG 13 januari 2004, C-256/01 (Allonby). 
23 HvJ EU 22 april 2010, C-486/08 (Zentralbetriebsrat), r.o. 39. 
24 HvJ EU 1 maart 2012, C-393/10 (O’Brien), r.o. 64. 
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gekeken naar de aard van de functie die wordt uitgeoefend en de ervaring die de uitoefening 
meebrengt na een aantal gewerkte uren in een concreet geval.25 

Budgettaire redenen, die vaak als rechtvaardiging genoemd worden voor ongunstigere 
arbeidsvoorwaarden in geval van flexwerk, zijn door het Hof afgewezen als objectieve 
rechtvaardigingsgrond.26 Voorts kan voor de beoordeling van objectieve redenen te rade worden 
gegaan bij de eerdergenoemde jurisprudentie over discriminatie op grond van geslacht en die op 
grond van Richtlijn 1999/70/EG. 

Wat onder arbeidsvoorwaarden wordt verstaan, wordt niet gedefinieerd in de richtlijn; bepaald is 

slechts dat de wijze waarop de clausule moet worden toegepast, wordt bepaald door de lidstaten 

en/of de sociale partners met inachtneming van de Europese wetgeving en de nationale wetgeving, 

collectieve overeenkomsten of gebruiken (clausule 4 lid 3). Ondanks deze formulering acht het Hof 

het discriminatieverbod van clausule 4, analoog aan dat uit Richtlijn 1999/70/EG, onvoorwaardelijk 

en voldoende nauwkeurig geformuleerd om direct voor de nationale rechter te kunnen worden 

ingeroepen.27 Gezien de fundamentele doelstellingen van de richtlijn mag clausule 4 bovendien niet 

restrictief worden uitgelegd.28 Onder arbeidsvoorwaarden dienen daarom alle voordelen te worden 

verstaan die in verband met de dienstbetrekking worden toegekend.29 Dit is inclusief beloning. Het 

Hof heeft onder arbeidsvoorwaarden in de zin van de Deeltijdrichtlijn mede begrepen een 

aanvullend ouderdomspensioen, een kindertoelage en vakantierechten.30 

5.3.4 Pro rata-beginsel 

Met name in het geval van beloning en aanvullende pensioenen zal het pro rata-beginsel (clausule 4 

lid 2) van toepassing kunnen zijn, waardoor aanspraken naar evenredigheid van de arbeidsduur zijn 

te verminderen. In een dergelijk geval zal sprake zijn van objectieve redenen voor het verschil, aldus 

de opzet van de richtlijn. Het pro rata-beginsel is echter niet zonder meer in alle gevallen van 

toepassing. Het beginsel werd in Schuch niet juist toegepast, omdat de verlenging van de 

maximumduur van de ketenregeling die nodig was voor deeltijders om voor een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in aanmerking te komen, niet evenredig was aan het 

aantal gewerkte uren.31 Daar werd de maximumduur van de opeenvolgende arbeidsverhoudingen 

voor alle deeltijdwerkers met twee jaar verlengd, wat dus niet evenredig was aan de feitelijk 

gewerkte uren. In Zentralbetriebsrat, waarin het ging om een pro rata-verlaging van eerder 

opgebouwd maar nog niet genoten vakantieverlof bij overgang van een voltijd- naar een 

deeltijdaanstelling, werd geoordeeld dat het beginsel niet met terugwerkende kracht kan worden 

toegepast. Uit Greenfield volgt dat in de omgekeerde situatie het pro rata-beginsel ook niet dwingt 

tot een herberekening van reeds opgebouwd vakantieverlof bij de overgang van een deeltijd naar 

voltijds arbeidspatroon. Voor het tijdvak waarin de arbeidsduur is toegenomen moet wel een nieuwe 

berekening worden gemaakt.32 

                                                           
25 HvJ EU 3 oktober 2019, C‑ 274/18 (Schuch), r.o. 39. Hier werd ook mogelijke indirecte discriminatie op grond 
van geslacht vastgesteld. 
26 O.m. HvJ EU 22 april 2010, C-486/08 (Zentralbetriebsrat); HvJ EG 24 april 2008, C-55/07 en C-56/07 
(Michaeler en Subito). 
27 HvJ EU 22 april 2010, C-486/08 Zentralbetriebsrat, r.o. 25. 
28 HvJ EU 10 juni 2010, C-395/08 en C-396/08 (Bruno en Pettini), r.o. 32. 
29 HvJ EU 10 juni 2010, C-395/08 en C-396/08 (Bruno en Pettini); HvJ EU 5 november 2014, C-476/12 
(Österreichischer Gewerkschaftsbund), r.o. 17. 
30 Aangehaald in HvJ EU 5 november 2014, C-476/12 (Österreichischer Gewerkschaftsbund), r.o. 23. 
31 HvJ EU 3 oktober 2019, C‑ 274/18 (Schuch), r.o. 41 en 42. 
32 HvJ EU 11 november 2015, C-219/14 (Greenfield), r.o. 44. 
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Uit de wetgeschiedenis van artikel 7:648 BW (waarmee de Deeltijdrichtlijn onder meer is 
omgezet) en de rechtspraktijk blijkt dat aangenomen wordt dat ook reiskostenvergoedingen niet 
automatisch naar evenredigheid van de arbeidsduur verlaagd kunnen worden, maar de 
daadwerkelijk gemaakte kosten moeten dekken.33 Uit Österreichischer Gewerkschaftsbund moet in 
dit verband wel worden afgeleid dat bij kostenvergoedingen van belang is of deze al dan niet als een 
beloning voor de arbeidsprestatie moeten worden aangemerkt. Het Hof achtte een op grond van de 
cao verschuldigde kindertoelage die gedeeltelijk tegemoetkomt in de onderhoudskosten van een 
kind een vorm van beloning, waarop het pro rata-beginsel van toepassing is.34 

 

5.3.5 Bevordering van deeltijdwerk 

De Deeltijdrichtlijn bevat naast het discriminatieverbod bepalingen gericht op bevordering van 

deeltijdwerk (clausule 5). Sommige van deze rechtsnormen dragen eerder het karakter van soft law-

maatregelen. Het gaat om (onderzoeks)plichten voor de lidstaten en de sociale partners om 

juridische en administratieve belemmeringen weg te nemen (lid 1); een ontslagverbod om de reden 

dat een werknemer weigert van voltijdwerk naar deeltijdwerk of omgekeerd over te gaan (lid 2) en 

inspanningsverplichtingen voor werkgevers om verzoeken tot aanpassing van de arbeidsduur in 

overweging te nemen, voldoende informatie te verstrekken over de beschikbaarheid van 

deeltijdwerk en deeltijdwerk te bevorderen, ook in de hogere functies (lid 3). 

In Michaeler en Subito achtte het Hof de werkgeversverplichting om het sluiten van een 
deeltijdcontract te melden bij de publieke autoriteiten in strijd met clausule 5 lid 1.35 In Bruno en 
Pettini wordt verklaard dat een discriminatoire maatregel die in strijd met clausule 4 wordt bevonden 
ook een belemmering in de zin van clausule 5 lid 1 zal opleveren.36 In de context van de bevordering 
van flexibiliteitswensen van werknemers om werk en privéleven te kunnen combineren, één van de 
doelstellingen van de richtlijn, zal de werknemer het meest gebaat kunnen zijn bij (tijdelijke) 
aanpassingsmogelijkheden van de arbeidsduur. Deze normen, neergelegd in clausule 5 lid 3, zijn 
echter het zwakst geformuleerd. Het gaat om inspanningsverplichtingen. In Nederland zijn over het 
recht op aanpassing van de arbeidsduur wel wettelijke regels tot stand gekomen (Wet Aanpassing 
Arbeidsduur, inmiddels vervangen door Wet Flexibel Werken). 
Van alle in clausule 5 genoemde maatregelen om ‘de ontwikkeling van deeltijdarbeid op vrijwillige 

basis te vergemakkelijken’ – hetgeen deel uitmaakt van de doelstellingen neergelegd in clausule 1 – 

lijkt het ontslagverbod wegens een weigering om van voltijd naar deeltijd of omgekeerd over te gaan 

(clausule 5 lid 2), nog het meest dwingend geformuleerd. In de zaak Mascellani wordt echter een 

uitleg gegeven van (de doelstelling van) dit ontslagverbod, waaruit blijkt dat het niet uitsluitend ziet 

op het werknemersbelang. Het doel van de raamovereenkomst is om bij te dragen tot een flexibele 

organisatie van de arbeidstijd waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van werkgevers 

en werknemers, aldus het Hof.37 De Italiaanse regeling waarbij zonder instemming van de werknemer 

zijn deeltijdaanstelling in een voltijdaanstelling kan worden omgezet is naar de letter niet in strijd 

met het ontslagverbod omdat er geen ontslag plaatsvindt.38 De Deeltijdrichtlijn verplicht lidstaten 

niet ertoe werknemers een weigeringsrecht toe te kennen met betrekking tot de aanpassing van de 

arbeidsduur. Clausule 5 lid 2 verplicht de lidstaten niet een regeling aan te nemen op grond waarvan 

de toestemming van de werknemer vereist is om zijn deeltijdse arbeidsovereenkomst in een voltijdse 

                                                           
33 Kamerstukken II 1995/96, 24 498, nr. 3, p. 11; CGB oordeel 2009-192, hierover Baltussen 2010, p. 158. 
34 HvJ EU 5 november 2014, C-476/12 (Österreichischer Gewerkschaftsbund). 
35 HvJ EG 24 april 2008, C-55/07 en C-56/07 (Michaeler en Subito). 
36 HvJ EU 10 juni 2010, C-395/08 en C-396/08 (Bruno en Pettini). 
37 HvJ EU 15 oktober 2014, C-221/13 (Mascellani), r.o. 25. 
38 Zie noot Gundt, TRA 2015/9. 
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arbeidsovereenkomst om te zetten.39 Hier blijkt opnieuw dat de uiteenlopende doelstellingen van de 

richtlijn (bevorderen van een flexibele organisatie van de arbeidstijd naast werknemersbescherming) 

kunnen conflicteren, en dat gelijke behandeling veel sterker uitgewerkt is dan bevordering van 

deeltijdwerk ten gunste van werknemers. 

5.4 Tijdelijk werk 

5.4.1 Inleiding 

Richtlijn 1999/70/EG heeft tot aanzienlijk meer Europese jurisprudentie geleid dan de 

Deeltijdrichtlijn. In vergelijking met de Deeltijdrichtlijn ligt de nadruk in de Richtlijn aangaande 

tijdelijk werk meer op de bescherming van de werknemer tegen negatieve effecten van flexwerk, ook 

al verwijzen de preambules van zowel de richtlijn als de raamovereenkomst mede naar de 

flexibiliseringsdoelstelling in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie. Naast het 

discriminatieverbod wordt tevens bescherming beoogd tegen misbruik van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (clausule 1) en kent de Richtlijn geen verplichting tot 

bevordering van tijdelijk werk, zoals de Deeltijdrichtlijn en de Uitzendrichtlijn die wel kennen voor 

deeltijd- respectievelijk uitzendarbeid. Clausule 6 van Richtlijn 1999/70/EG verplicht juist tot de 

bevordering van de arbeidskansen op een vaste betrekking. Voorts dienen tijdelijke werknemers 

meegeteld te worden bij het bepalen van de drempelwaarde voor het instellen van een 

ondernemingsraad (clausule 7); een bepaling die geen pendant heeft in Richtlijn 1997/81/EG, maar 

weer wel in de Uitzendrichtlijn (art. 7). Clausule 8 van de Richtlijn regelt de uitvoering van de 

raamovereenkomst met onder meer een non-regressieclausule (zie par. 5.4.5). Ook de Richtlijn voor 

transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden kan relevant zijn voor tijdelijk werk (zie par. 5.4.2 

en 5.6). 

5.4.2 Personele werkingssfeer 

Richtlijn 1999/70/EG definieert een ‘werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd’ 

als ‘iemand met een rechtstreeks tussen een werkgever en een werknemer aangegane 

arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding voor bepaalde tijd waarvan het einde wordt bepaald 

door objectieve voorwaarden zoals het bereiken van een bepaald tijdstip, het voltooien van een 

bepaalde taak of het intreden van een bepaalde gebeurtenis’ (clausule 3 lid 1). Hoewel de richtlijn 

het aan de lidstaten overlaat om de termen ‘arbeidsovereenkomst’ of ‘arbeidsverhouding’ in 

overeenstemming met het nationale recht te definiëren (clausule 2 lid 1), is deze beoordelingsmarge 

niet onbegrensd.40 Wanneer bepaalde categorieën van personen van de werkingssfeer worden 

uitgesloten is dat alleen toegestaan indien de betrokken arbeidsverhouding ‘naar haar aard wezenlijk 

anders is’ dan die van werkenden die wel naar nationaal recht in de categorie werknemers vallen. 

Betoogd is dat het Hof steeds meer uitgaat van een uniforme benadering bij de invulling van de 

werknemersbegrippen uit verschillende richtlijnen en dat dit betekent dat de nationale 

werknemersbegrippen hierbij aan belang afnemen.41 Zie ook hoofdstuk 10. 

Van de tijdelijke contracten mogen wel leerovereenkomsten of door de overheid gesubsidieerde 
arbeidsovereenkomsten in het kader van (re-)integratieprogramma’s worden uitgesloten (clausule 2 
lid 2). Uit de preambule volgt dat uitzendovereenkomsten evenmin onder de raamovereenkomst 

                                                           
39 HvJ EU 15 oktober 2014, C-221/13 (Mascellani), r.o. 23. 
40 HvJ EU 16 juli 2020, C-658/18 (UX/Italiaanse regering).  
41 Zie bijv. noot Bartens bij UX/Italiaanse regering, JAR 2020/2019. Zie uitgebreider Pennings TRA 2021 en 
hoofdstuk 10. 
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vallen, omdat hiervoor een aparte richtlijn geldt.42 In de zaak Mascolo oordeelde het Hof dat de 
raamovereenkomst een brede werkingssfeer heeft en van toepassing is op alle werknemers die in 
het kader van een arbeidsverhouding voor bepaalde tijd tegen betaling arbeid verrichten op 
arbeidsovereenkomst, onder voorbehoud van enkel de categorieën genoemd in clausule 2 lid 2 en de 
uitsluiting van uitzendkrachten. Hieruit volgt dat geen enkele bijzondere sector van de werkingssfeer 
van de raamovereenkomst kan worden uitgesloten, aldus het Hof.43 Er wordt ook geen onderscheid 
gemaakt naar de openbare dan wel particuliere sector.44 Dit is van belang omdat uit de punten 8 en 
10 van de algemene overwegingen van de raamovereenkomst volgt dat lidstaten rekening mogen 
houden met de bijzondere behoeften van bepaalde sectoren en/of categorieën van werknemers. Het 
laatste komt dus geen betekenis toe voor de personele werkingssfeer, maar blijkt wel een rol te 
spelen bij de uitleg van objectieve redenen voor het uitsluiten van sectoren of categorieën van het 
misbruikverbod van de richtlijn (zie verder par. 5.4.4). 
Door het asymmetrisch discriminatieverbod is de richtlijn niet van toepassing op werknemers met 

een vaste aanstelling, ook niet als in afwijking van het reguliere arbeidsrecht een uitzonderlijk lange 

proeftijd van één jaar van toepassing is.45 De Richtlijn betreffende tijdelijk werk biedt dus geen 

bescherming tegen het opnemen van een zeer lange proeftijd in een vast contract, maar de Richtlijn 

voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voorziet wel in een bepaling over proeftijd. 

Een proeftijd mag niet langer dan zes maanden bedragen (art. 8 lid 1). De lidstaten kunnen echter bij 

wijze van uitzondering voorzien in een langere proeftijd wanneer dat gerechtvaardigd is door de aard 

van het werk of wanneer dat in het belang van de werknemer is. Wanneer de werknemer tijdens de 

proeftijd afwezig is geweest, kunnen de lidstaten ook bepalen dat de proeftijd overeenkomstig mag 

worden verlengd, in verhouding tot de duur van de afwezigheid (art. 8 lid 3). In het geval van een 

arbeidsrelatie voor bepaalde tijd zorgen de lidstaten ervoor dat de duur van die proeftijd in 

verhouding staat tot de verwachte duur van de overeenkomst en de aard van het werk. Bij verlenging 

van een overeenkomst voor dezelfde functie en taken mag er geen nieuwe proeftijd worden 

overeengekomen (art. 8 lid 2). 

5.4.3 Het discriminatieverbod bij de arbeidsvoorwaarden 

Analoog aan de opzet van de Deeltijdrichtlijn bepaalt Richtlijn 1999/70/EG in clausule 4 dat met 

betrekking tot de arbeidsvoorwaarden werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 

tijd niet louter op grond van het feit dat zij voor bepaalde tijd werken minder gunstig behandeld 

mogen worden dan vergelijkbare werknemers in vaste dienst, tenzij het verschil in behandeling om 

objectieve redenen gerechtvaardigd is. Een ‘vergelijkbare werknemer in vaste dienst’ is een 

werknemer met een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd in dezelfde 

vestiging die hetzelfde of soortgelijk werk verricht, waarbij rekening wordt gehouden met 

kwalificaties/bekwaamheden (clausule 3 lid 2). Ook hier geldt dus een maatmanvereiste,46 waarbij 

eveneens de kanttekening hoort dat dit vereiste wellicht geen toepassing vindt wanneer de 

discriminatie rechtstreeks uit de wet of cao voortvloeit (Zentralsbetriebsrat, zie par. 5.3.2). 

Bij het onderscheid naar type arbeidsovereenkomst is het cruciale punt vaak dat het moet gaan 
om onderscheid met vergelijkbare werknemers in vaste dienst. Richtlijn 1999/70/EG heeft immers 
geen betrekking op eventuele verschillen in behandeling tussen bepaalde categorieën personeel met 

                                                           
42 Bevestigd in HvJ EU 11 april 2013, C-290/12 (Della Rocca). 
43 HvJ EU 24 november 2014, C-22/13, C-61-63/13 en C-418/13 (Mascolo e.a.), r.o. 68-69. 
44 HvJ EU 4 juli 2006, C‑ 212/04 (Adeneler e.a.); bevestigd o.a. in HvJ EU 25 oktober 2018, C‑ 331/17 (Sciotto). 
Zie echter HvJ EU 25 juli 2018, C-96/17 (Vernaza Ayovi).  
45 HvJ EU 10 februari 2015, C-117/14 (Poclava). Zie echter HvJ EU 8 september 2011, C-177/10 (Rosado 
Santana). 
46 Bevestigd in HvJ EU 8 september 2011, C-177/10 (Rosado Santana), r.o. 66-68. 
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een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.47 In Pérez López ging het om een vergelijking tussen 
verschillende soorten tijdelijke arbeidsovereenkomsten waardoor een beroep op de richtlijn niet 
mogelijk was, ook al ging het om hetzelfde werk.48 Als een vergelijking met werknemers in vaste 
dienst wel kan worden gemaakt, is het vervolgens belangrijk om vast te stellen of die twee groepen 
zich in een vergelijkbare situatie bevinden door te beoordelen of de betrokken personen ‘hetzelfde 
of soortgelijk’ werk verrichten. Daarbij moet overeenkomstig clausule 3 lid 2, en clausule 4 lid 1, van 
de raamovereenkomst worden gekeken naar factoren als de aard van het werk, de 
opleidingsvereisten en de arbeidsomstandigheden.49 Ook dit zal niet altijd een eenvoudige stap zijn. 
In een Roemeense zaak ging het om een universitair docent die na de wettelijke pensioenleeftijd een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kreeg en een lagere beloning, terwijl collega’s die het ius 
promovendi hadden – dat zij niet had – in aanmerking kwamen voor een vast contract en een hogere 
beloning, ook na de pensioenleeftijd.50 Het is aan de Roemeense rechter om te beoordelen of 
docenten met en zonder promotierecht vergelijkbaar zijn, zo oordeelde het Hof. In dit geval zal dat 
vermoedelijk niet zo zijn. Een andere beloning op grond van functie-onderscheid is gewoon 
toegestaan.51 

Clausule 4 bepaalt voorts dat wanneer zulks passend is, het pro rata temporis-beginsel wordt 
toegepast (lid 2) en dat anciënniteit voor tijdelijke en vaste werknemers op dezelfde wijze moet 
worden vastgesteld, tenzij een verschil op objectieve gronden gerechtvaardigd is (lid 4).52 In Ustariz 
Aróstegui ging het om tijdelijke docenten (arbeidscontractanten met een publiekrechtelijke 
overeenkomst) die een anciënniteitstoelage niet ontvangen die de docenten in vaste dienst (met een 
ambtenarenstatus) wel ontvangen, terwijl deze twee groepen zich in een vergelijkbare situatie 
bevinden wat taken, diensten en professionele verplichtingen betreft.53 Volgens het Hof kan de 
uitsluiting van de arbeidscontractanten slechts worden gerechtvaardigd indien de inherente 
kenmerken van de ambtenarenstatus echt doorslaggevend zijn voor de toekenning van de toelage.54 
Er moet blijken dat de toelage als beloning dient voor het uitvoeren van taken die alleen door 
ambtenaren kunnen worden uitgevoerd en niet door tijdelijke arbeidscontractanten. Het Hof stelt 
vast – en de verwijzende rechter zal dit moeten verifiëren – dat in casu de ambtenaren deze toelage 
krijgen louter omdat zij de vereiste diensttijd vervullen, en dat de toelage niets te maken heeft met 
hun positie en de bijbehorende verantwoordelijkheden. Het verschil in behandeling kan dus niet 
worden gerechtvaardigd. 
Het discriminatieverbod van clausule 4 heeft, evenals dat uit Richtlijn 1997/81/EG, directe verticale 

werking.55 Omdat het gelijkheidsbeginsel tot de algemene beginselen van het Unierecht behoort, 

moeten deze bepalingen van Richtlijn 1999/70/EG volgens het Hof worden beschouwd als bijzonder 

belangrijke voorschriften van communautair sociaal recht.56 

Elke ongunstigere behandeling van tijdelijke werknemers kan echter worden gerechtvaardigd 
door objectieve redenen. In de uitleg hiervan sluit het Hof aan bij de uitleg van objectieve 
rechtvaardigingsgronden in het geval van indirecte discriminatie op grond van geslacht (zie hfdst. 4) 
en bij de uitleg van hetzelfde begrip uit clausule 5 lid 1, onder a van Richtlijn 1999/70 (zie par. 
5.4.4.1). Een ongelijke behandeling moet worden gerechtvaardigd door de aanwezigheid van 
precieze en concrete gegevens die kenmerkend zijn voor de betreffende arbeidsvoorwaarde, in de 
bijzondere context waarin deze voorwaarde is gesteld en op grond van objectieve en transparante 

                                                           
47 HvJ EU 22 januari 2020, C-177/18 (Baldonedo Martín), r.o. 52. 
48 HvJ EU 14 september 2016, C-16/15 (Pérez López), zie ook noot Vegter JAR 2016/252. 
49 HvJ EU 21 november 2018, C-619/17 (De Diego Porras), r.o. 62. 
50 HvJ EU 8 oktober 2020, C-644/19 (Universitatea ‘Lucian Blaga’ Sibiu e.a.). 
51 Zie ook noot van Heemskerk bij Universitatea ‘Lucian Blaga’ Sibiu e.a., JAR 2020/273. 
52 Zie bijv. HvJ EU 20 september 2018, C-466/17 (Chiara Motter). 
53 HvJ EU 20 juni 2019, C-72/18 (Ustariz Aróstegui). 
54 HvJ EU 20 juni 2019, C-72/18 (Ustariz Aróstegui). r.o. 46. 
55 HvJ EG 15 april 2008, C-268/06 (Impact), r.o. 68. 
56 Zie bijv. HvJ EG 13 september 2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso), r.o. 27. 
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criteria, zodat kan worden nagegaan of deze ongelijkheid beantwoordt aan een werkelijke behoefte, 
geschikt is om de nagestreefde doelstelling te bereiken, en daartoe noodzakelijk is.57 In Del Cerro 
Alonso betekende dit dat het niet-toekennen van anciënniteitstoelagen aan tijdelijke werknemers 
niet kon worden gerechtvaardigd met het enkele argument dat het verschil was vastgelegd in de wet 
of cao.58 Uit Valenza en Nierodzik volgde bovendien dat de tijdelijke aard van de aanstelling in 
zichzelf geen objectieve reden kan vormen.59 Zoals opgemerkt bij deeltijdwerk, kan beleid gebaseerd 
op enkel budgettaire redenen geen objectieve rechtvaardiging vormen.60 In de jurisprudentie is 
voorts zichtbaar dat het Hof hierbij verschillende keren de nadruk legt op de vraag of de 
aangedragen precieze en concrete gegevens die het onderscheid moeten rechtvaardigen ook 
voldoende transparant en verifieerbaar zijn.61 
Het discriminatieverbod uit clausule 4 geldt ‘met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden’. Het begrip 

‘arbeidsvoorwaarde’ moet ruim worden uitgelegd, overeenkomstig de uitleg van de Deeltijdrichtlijn. 

Daaronder vallen alle voordelen die worden toegekend wegens het dienstverband.62 Ook specifieke 

voordelen, zoals een bijzondere verlofvorm, vallen eronder.63 Het kan ook gaan om wettelijke 

voorwaarden bij het aangaan of beëindigen van de arbeidsovereenkomst. In de zaak Carratù werd 

bijvoorbeeld een wettelijke vergoeding wegens het onrechtmatig aangaan van een overeenkomst 

voor bepaalde tijd onder arbeidsvoorwaarden begrepen.64 In Nierodzik werd een wettelijke 

opzegtermijn onder arbeidsvoorwaarden begrepen, waarbij het Hof verwees naar het begrip 

‘arbeidsvoorwaarden’ uit de Richtlijnen 2000/78 en 2006/54, waaronder ontslagvoorwaarden 

duidelijk begrepen zijn (zie hfdst. 4).65 In 2016 werd in de zaak De Diego Porras geoordeeld dat ook 

de ontslagvergoeding onder het bereik van clausule 4 valt.66 

Toch zijn hier belangrijke kanttekeningen bij te plaatsen. Ten eerste is het zo dat hoewel 
(wettelijke) voorwaarden voor het aangaan of beëindigen onder de richtlijn kunnen vallen, dat niet 
betekent dat ook het (normaliter) van rechtswege eindigen van tijdelijke overeenkomsten onder het 
bereik van het discriminatieverbod valt. Het van rechtswege eindigen is immers kenmerkend voor de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgens de definitie van clausule 3 lid 1 (zie par. 5.4.2). Als 
het gestelde verschil in behandeling uitsluitend voortvloeit uit de omstandigheid dat het 
dienstverband van een belanghebbende op een bepaalde datum is geëindigd, kan het verschil in 
behandeling dan ook niet onder clausule 4 punt 1, van de raamovereenkomst vallen.67 Het oogmerk 
van clausule 4 is immers om te voorkomen dat tijdelijke contracten door een werkgever worden 
gebruikt om deze werknemers rechten te onthouden die wel toekomen aan werknemers in vaste 
dienst.68 

Ten tweede is uit een serie Spaanse zaken af te leiden dat het Hof bereid is te aanvaarden dat 
lidstaten een verschil mogen aanbrengen en handhaven in het systeem van financiële compensatie al 
naargelang de manier waarop het dienstverband tot een einde komt.69 Het bij het einde van een 

                                                           
57 HvJ EG 13 september 2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso), r.o. 58. 
58 Zie ook HvJ EU 9 juli 2015, C-177/14 (Regojo Dans). 
59 HvJ EU 18 oktober 2012, C-302/11 tot C-305/11 (Rosanna Valenza e.a.).  
60 HvJ EU 9 februari 2017, C-443/16 (Sanz). 
61 Zie bijv. HvJ EU 20 september 2018, C-466/17 (Chiara Motter). 
62 HvJ EU 12 december 2013, C-361/12 (Carratù); HvJ EU 13 maart 2014, C-38/13 (Nierodzik). Zie ook HvJ EG 13 
september 2007, C-307/05 (Del Cerro Alonso) en HvJ EG 15 april 2008, C-268/06 (Impact). 
63 HvJ EU 20 december 2017, C-158/16 (Vega González). 
64 HvJ EU 12 december 2013, C-361/12 (Carratù). Zie ook HvJ EU 25 juli 2018, C-96/17 (Vernaza Ayovi): het 
recht op wederindienstneming is ook een arbeidsvoorwaarde.  
65 HvJ EU 13 maart 2014, C-38/13 (Nierodzik), r.o. 28. 
66 HvJ EU 14 september 2016, C-596/14 (de Diego Porras), r.o. 31. 
67 HvJ EU 21 november 2018, C-245/17 (Ibáñez en González), r.o. 41-52. 
68 HvJ EU 5 juni 2018, C-677/16 (Montero Mateos), r.o. 40. 
69 Gundt in haar noot bij HvJ EU 11 april 2019, C-29/18 (Cobra Servicios Auxiliares), TRA 2019/62. Later is deze 
lijn weer bevestigd in HvJ EU 22 januari 2020, C-177/18 (Baldonedo Martín). 
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tijdelijke arbeidsovereenkomst niet toekennen van een vergoeding,70 dan wel het toekennen van een 
lagere vergoeding,71 werd gerechtvaardigd geacht. Waar het Hof in 2016 in De Diego Porras geen 
rechtsgeldige objectieve rechtvaardiging kon vaststellen, was dat in deze zaken uit 2018 wel het 
geval.72 Vaste en tijdelijke werknemers hebben in de ogen van het Hof andere verwachtingen ten 
aanzien van het voortduren van hun arbeidsovereenkomst. In tegenstelling tot de vaste werknemer 
(en een tijdelijke werknemer wiens arbeidsovereenkomst voortijdig wordt beëindigd), kon een 
tijdelijke werknemer het einde van zijn arbeidsovereenkomst voorzien toen hij de 
arbeidsovereenkomst aanging. Wat de ontslagvergoeding betreft, lijkt het Hof dus ‘om’ te zijn 
gegaan.73 Het specifieke doel van de ontslagvergoeding naar Spaans recht – een compensatie van de 
onvoorziene beëindiging van de arbeidsverhouding – en de bijzondere context waarin de betaling 
van deze vergoeding plaatsvindt, vormen een objectieve reden die het betrokken verschil in 
behandeling rechtvaardigt.74 Dat Montero Mateos ten tijde van de sluiting van haar ad-
interimovereenkomst niet precies kon weten wanneer haar arbeidsovereenkomst zou eindigen, 
omdat het intreden van de gebeurtenis die deze overeenkomst zou doen eindigen niet precies te 
voorzien was, en dat de duur van haar arbeidsovereenkomst ‘ongewoon lang’ zou blijken te zijn 
– bijna tien jaar – zijn zaken die het Hof ook constateert, maar dat maakt de uitkomst van de zaak 
niet anders. Zoals ook Kullmann vaststelt: ‘tijdelijk’ is volgens de raamovereenkomst een rekbaar 
begrip.75 

Verder is het opvallend dat de context van de arbeidsvoorwaarde ook een rol speelt in Vernaza 

Ayovi.76 Het ging in deze zaak om een recht op wederindiensttreding na een onterecht ontslag. Het 

Spaanse recht bepaalt dat overheidspersoneel in vaste dienst dat recht wel heeft maar dat dit niet 

geldt voor personeel in tijdelijke dienst. Het Hof oordeelde dat de ongelijke behandeling 

gerechtvaardigd wordt door overwegingen die voortvloeien uit de kenmerken van het nationale 

ambtenarenrecht. Het personeel in vaste dienst volgt een bijzondere selectieprocedure, die het 

tijdelijk personeel niet volgt. Het Hof volgt de redenering van de Spaanse regering dat de waarborg 

voor wederindienstneming onlosmakelijk is verbonden met de selectieprocedure voor arbeid in een 

vast dienstverband.77 De overwegingen van onpartijdigheid, effectiviteit en onafhankelijkheid van de 

overheid brengen een zekere continuïteit en werkzekerheid met zich mee. Deze overwegingen, die 

niet als zodanig in het gemene arbeidsrecht voorkomen, kunnen een verschil in behandeling van 

overheidswerknemers in vaste en tijdelijke zin verklaren en rechtvaardigen, aldus het Hof.78 

                                                           
70 HvJ EU 5 juni 2018, C-677/16 (Montero Mateos). 
71 HvJ EU 5 juni 2018, C-574/16 (Grupo Norte Facility). 
72 Zie ook HvJ EU 21 november 2018, C-619/17 (De Diego Parros); HvJ EU 22 januari 2020, C-177/18 (Baldonedo 
Martín). 
73 Zie Kullmann die in haar noot bij Montero Mateos en Grupo Norte Facility constateert dat het punt van 
voorzienbaarheid ook in De Diego Porras werd aangevoerd, maar daar vond het Hof dat een dergelijk argument 
niet op objectieve en transparante criteria berust, zie TRA 2018/92. Op dat laatste komt het Hof eind 2018 
terug in de De Diego Parros-zaak, nu aangespannen door de werkgever, zie HvJ EU 21 november 2018, C-
619/17.  
74 HvJ EU 5 juni 2018, C-677/16 (Montero Mateos), r.o. 55-65. 
75 TRA 2018/92. 
76 HvJ EU 25 juli 2018, C-96/17 (Vernaza Ayovi).  
77 Hier was verder voldaan aan de voorwaarden dat de aangedragen gegevens omtrent de betreffende 
arbeidsvoorwaarde precies en concreet waren en dat objectieve en transparante criteria gehanteerd werden. 
78 HvJ EU 25 juli 2018, C-96/17 (Vernaza Ayovi), r.o. 46. We kunnen dus zien dat de vergelijkbaarheidstoets en 
de objectieve rechtvaardigingstoets soms lijken samen te vallen. Zie eerder voor ongelijke behandeling van 
ambtenaren in vaste en tijdelijke dienst ook HvJ EU 18 oktober 2012, C-302/11 tot C-305/11 (Rosanna Valenza 
e.a.); HvJ EU 20 september 2018, C-466/17 (Chiara Motter). 
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5.4.4 Het misbruikverbod bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd 

Om een kader te stellen teneinde misbruik als gevolg van opeenvolgende tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten te voorkomen, verplicht clausule 5 lid 1 de lidstaten, wanneer er geen 

gelijkwaardige wettelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik bestaan, om één of meer van de 

volgende maatregelen in te voeren: 

a. vaststelling van objectieve redenen die een vernieuwing van tijdelijke overeenkomsten 
rechtvaardigen; 

b. vaststelling van de maximale totale duur van opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten; 
c. vaststelling van het aantal malen dat de tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen worden 

vernieuwd. 
De lidstaten beschikken over een beoordelingsmarge, aangezien zij naar keuze een of meer van deze 

maatregelen kunnen invoeren, of gebruik kunnen maken van bestaande gelijkwaardige wettelijke 

maatregelen. Het Hof heeft in Impact benadrukt dat de drie maatregelen genoemd onder a tot en 

met c ieder als gelijkwaardig gelden en dat de werkgever derhalve geen objectieve reden hoeft te 

hebben voor het sluiten van opeenvolgende, tijdelijke contracten indien voldaan wordt aan de door 

een lidstaat gestelde kwantitatieve beperking(en).79 Angelidaki maakt duidelijk dat het reeds bestaan 

van een gelijkwaardige maatregel geen beletsel vormt voor de lidstaat om alsnog uitvoering te geven 

aan clausule 5, lid 1, voor zover daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de werking van die 

gelijkwaardige maatregel en de non-regressiebepaling (clausule 8 lid 3, zie verder par. 5.4.5) in acht 

wordt genomen.80 

5.4.4.1 Objectieve redenen voor vernieuwing van tijdelijk contracten 

Richtinggevend voor de uitleg van het misbruikverbod is de zaak Adeneler.81 Het Hof leidde uit de 

preambule van de raamovereenkomst af (punten 6 en 8), dat het genot van vaste dienstbetrekkingen 

een essentieel onderdeel vormt van de werknemersbescherming, terwijl arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd maar in sommige omstandigheden in de behoeften van zowel de werkgever als de 

werknemer kunnen voorzien.82 Dit betekent dat objectieve redenen moeten zien op precieze en 

concrete omstandigheden welke een bepaalde activiteit kenmerken, zoals de bijzondere aard van de 

taken, de inherente kenmerken ervan of het nastreven van sociaal beleid. Een louter formeel 

voorschrift waarbij het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet 

specifiek wordt gerechtvaardigd door objectieve elementen in verband met de bijzondere 

kenmerken van de betrokken activiteit, voldoet daaraan niet. Met name kunnen uit een dergelijk 

algemeen voorschrift geen objectieve en transparante criteria worden afgeleid om na te gaan of de 

vernieuwing van tijdelijke overeenkomsten beantwoordt aan een werkelijke behoefte, geschikt is om 

de nagestreefde doelstelling te bereiken en daartoe noodzakelijk is. 

Uit de latere zaken Del Cerro Alonso en Impact bleek dat het begrip ‘objectieve reden’ uit het 
discriminatieverbod en het misbruikverbod hetzelfde wordt uitgelegd. Het misbruikverbod kent 
echter geen (verticale) directe werking, zo blijkt uit Impact, omdat niet afdoende kan worden 
bepaald welke minimumbescherming krachtens clausule 5 lid 1 hoe dan ook verleend moet worden. 

                                                           
79 HvJ EG 15 april 2008, C-268/06 (Impact), r.o. 76-77. Ook in HvJ EU 26 januari 2012, C-586/10 (Kücük) werd 
het noodzakelijke verband tussen een tijdelijk contract en niet-structureel werk gerelativeerd, zie par. 5.4.4.1.  
80 HvJ EG 23 april 2009, C-378/07-C 380/07 (Angelidaki). 
81 HvJ EU 4 juli 2006, C‑ 212/04 (Adeneler). 
82 Zoals eerder overwogen in HvJ EU 22 november 2005, C-144/04 (Mangold). 
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In Pérez López overwoog het Hof dat clausule 5 zich ertegen verzet dat een nationale regeling 

aldus wordt toegepast dat de verlenging van opeenvolgende aanstellingen voor bepaalde tijd in de 

openbare gezondheidszorg wordt geacht om objectieve redenen gerechtvaardigd te zijn, omdat die 

aanstellingen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen, die verlenging mogelijk maken om bepaalde 

werkzaamheden van tijdelijke, conjuncturele of buitengewone aard te verrichten, terwijl het in 

werkelijkheid gaat om een permanente en blijvende behoefte.83 In Sánchez Ruiz werd dit bevestigd.84 

Ondanks dat sprake is van een objectieve reden, moet nog wel door de nationale instanties in 

concreto en voor elke verlenging worden onderzocht of de vernieuwing van de tijdelijke contracten 

in deze zaak daadwerkelijk in een tijdelijke behoefte voorziet en niet in werkelijkheid is gebruikt om 

in een permanente behoefte te voorzien. Dat lijkt een duidelijk signaal van het Hof, maar de 

jurisprudentie laat inmiddels zien dat het daadwerkelijk handhaven van een regeling die erop gericht 

is het gebruik van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te beperken door een objectieve reden te 

vereisen voor het sluiten van dergelijke overeenkomsten, op allerlei moeilijkheden kan stuiten.85 

Uit Kücük bleek dat de enkele omstandigheid dat tijdelijke contracten zijn gesloten om in een 
permanente of terugkerende behoefte aan vervangend personeel van de werkgever te voorzien, niet 
uitsluit dat elk van deze contracten afzonderlijk beschouwd is gesloten met het oog op een tijdelijke 
behoefte aan vervanging. Het voorgaande betekent dat er sprake kan zijn van een objectieve reden 
in de zin van clausule 5 lid 1, onder a en derhalve geen misbruik van tijdelijke contracten. Dat geldt 
ook als de werkgever de terugkerende behoefte ook met vaste contracten zou kunnen 
ondervangen.86 In de genoemde zaken was sprake van een lange keten van tijdelijke contracten met 
dezelfde werknemer. Interessant is daarom dat in Kücük wordt overwogen dat bij het onderzoek alle 
omstandigheden van de zaak moeten worden betrokken, daaronder begrepen het aantal en de 
totale duur van de arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd die in het 
verleden met dezelfde werkgever zijn gesloten. Zo blijkt dat het gestelde onder b en c van clausule 5 
lid 1 een rol kan spelen bij de beoordeling of in concreto sprake is van een objectieve reden in de zin 
van clausule 5 lid 1 onder a, ook al gaat het om gelijkwaardige maatregelen waaruit lidstaten kunnen 
kiezen.87 

 

5.4.4.2 Beperking van duur en/of aantal van tijdelijke contracten 

De maatregelen genoemd onder clausule 5 lid 1 onder b en c zijn tot nu toe niet inhoudelijk aan de 

orde gesteld bij de Europese rechter. Zoals gezegd lijkt de objectieve reden echter wel een rol te 

kunnen spelen in het specifieke geval dat sectoren en/of categorieën van werknemers worden 

uitgezonderd van de nationale maatregelen die overeenkomstig clausule 5 lid 1 onder b en c 

voorzien in beperkingen van de totale duur of het aantal verlengingen, en er ook geen gelijkwaardige 

wettelijke maatregelen zijn zoals bedoeld in clausule 5 lid 1 aanhef. Uit de preambule en 

overwegingen van de raamovereenkomst volgt dat de lidstaat het recht heeft om rekening te houden 

met de specifieke behoeften van een bepaalde sector, maar dat recht gaat niet zo ver dat de lidstaat 

zich ten aanzien van die sector kan onttrekken aan de verplichting om een adequate maatregel te 

treffen om misbruik te voorkomen en eventueel te bestraffen.88 Verschillende keren leidde het Hof 

uit onder meer punt 7 van de algemene overwegingen van de raamovereenkomst af dat de 

verlenging van met dergelijke werknemers afgesloten opeenvolgende overeenkomsten voor 

                                                           
83 HvJ EU 14 september 2016, C-16/15 (Pérez López). 
84 HvJ EU 19 maart 2020, C-103/18 (Sánchez Ruiz). 
85 Zie Verhulp in zijn noot bij Sánchez Ruiz, NJ 2020/344. 
86 HvJ EU 26 januari 2012, C-586/10 (Kücük). Zie ook HvJ EU 13 maart 2014, C-190/13 (Marquez Samohano). 
87 Zie ook De Wolff 2012. 
88 HvJ EU 26 februari 2015, C-238/14 (Commissie/Luxemburg), r.o. 50-51. 
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bepaalde tijd moet worden gerechtvaardigd door een objectieve reden als bedoeld in clausule 5 lid 1, 

onder a.89 De objectieve reden moet daarbij voldoen aan de eisen zoals in Adeneler zijn gesteld. 

In Commissie/Luxemburg betekende dit dat de uitsluiting van ‘losse medewerkers in de 
amusementsindustrie’ van de Luxemburgse ketenregeling voor contracten voor bepaalde tijd in strijd 
was met de richtlijn. Het argument dat losse medewerkers betrokken zijn bij afzonderlijke, tijdelijke 
projecten voldoet niet, omdat de nationale regeling die hen uitzondert van bescherming niet verlangt 
dat zij hun activiteiten in het kader van tijdelijke projecten verrichten.90 Ook het doel van sociaal 
beleid om voor deze specifieke sector, waar vaak op freelancebasis wordt gewerkt, het herhaaldelijk 
sluiten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogelijk te maken om zo bescherming te bieden, kan 
geen objectieve reden vormen, omdat het niet aantoont dat sprake is van precieze en concrete 
omstandigheden welke de betrokken activiteit kenmerken en dus rechtvaardigen dat in die 
bijzondere context gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende tijdelijke contracten. Ook in de 
Italiaanse zaak Sciotto waar het ging om een generieke uitzondering voor artistiek en technisch 
personeel in de dans, opera en orkest branche achtte het Hof het onaanvaardbaar “dat 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden verlengd met het oog op de permanente en 
duurzame uitvoering van taken in de betrokken culturele instellingen die tot de normale 
werkzaamheden (…) behoren.”91 Dat betekent dat moet worden nagegaan of in het concrete geval 
daadwerkelijk wordt voorzien in tijdelijke behoeften. 

Het bovenstaande kan van belang zijn voor de Nederlandse ketenregeling van artikel 7:668a BW. 
Ook die biedt (in lid 8) de mogelijkheid om bij cao de ketenregeling buiten toepassing te verklaren 
voor bepaalde functies in een bedrijfstak die zijn aangewezen bij ministeriële regeling omdat ‘het 
voor die functies in de bedrijfstak bestendig gebruik is en vanwege de intrinsieke aard van de 
bedrijfsvoering en van die functies noodzakelijk is de arbeid uitsluitend te verrichten op grond van 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd’.92 Omdat voor de uitgesloten werknemers geen 
maatregelen gelden overeenkomstig clausule 5 lid 1 onder b en c van de richtlijn moet de verlenging 
van de tijdelijke contracten van deze werknemers gerechtvaardigd worden door een objectieve 
reden, als bedoeld in clausule 5 lid 1 onder a. Die redenen zijn gegeven in de verschillende 
toelichtingen op de regeling.93 Toch zijn er twijfels of de gegeven rechtvaardiging standhoudt in het 
licht van het bovenstaande, omdat de wet noch de ministeriële regeling voorwaarden bevatten die 
het werkgevers belet om in werkelijkheid opeenvolgende tijdelijke contracten aan te gaan met 
medewerkers in de aangewezen functies ‘om in een permanente en blijvende behoefte te 
voorzien’.94 De rechter zou in een concreet geval kunnen nagaan of het repeterend gebruik van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor deze functies gerechtvaardigd is. 

Ook bij de uitzondering die geldt voor jongere werknemers van de ketenbepalingen op grond van 
lid 11 van artikel 7:668a BW kunnen vraagtekens worden gezet bij de door de regering aangevoerde 
reden van sociaal beleid (verbetering van hun arbeidsmarktpositie).95 Het gaat om een generieke 
uitzondering, ongeacht de uitgeoefende activiteit waardoor, gezien het arrest 
Commissie/Luxemburg, geen sprake is van precieze en concrete omstandigheden welke de betrokken 

                                                           
89 HvJ EU 26 februari 2015, C-238/14 (Commissie/Luxemburg), r.o. 41-43; HvJ EU 25 oktober 2018, C‑ 331/17 
(Sciotto), r.o. 38-40. 
90 HvJ EU 26 februari 2015, C-238/14 (Commissie/Luxemburg), r.o. 46. 
91 HvJ EU 25 oktober 2018, C‑ 331/17 (Sciotto), r.o. 49. 
92 De Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter (laatstelijk gewijzigd per 
1 januari 2020, Stcrt. 2019, 37779) realiseert een uitsluiting van professionele voetballers en andere functies in 
de herencompetitie betaald voetbal, sommige professionele ijshockeyspelers, (bonds)trainers en technisch 
directeuren bij nationale sportbonden, artistieke (steun)functies en productie- of voorstellingsgebonden 
functies in de podiumkunstensectoren toneel en dans, remplaçanten bij de Nederlandse orkesten, 
presentatoren bij RTL Nederland B.V. en invalkrachten in het basisonderwijs en speciaal onderwijs.  
93 Zie bijv. met betrekking tot kunsten Stcrt. 2015, 17972, p. 4. 
94 Zie bijv. Gundt in haar noot bij Sciotto, TRA 2019/22. 
95 Bouwens 2014; Visser & Ngalle 2014.  
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activiteit kenmerken en dus rechtvaardigen dat in die bijzondere context gebruik wordt gemaakt van 
opeenvolgende tijdelijke contracten. 

 

5.4.4.3 ‘Opeenvolgende’ overeenkomsten 

De lidstaten bepalen zelf volgens clausule 5 lid 2 onder welke voorwaarden tijdelijke 

arbeidsovereenkomsten als ‘opeenvolgend’ worden beschouwd en geacht worden voor onbepaalde 

tijd te zijn gaan gelden. Het Hof heeft zich in het kader van de toepassing van de richtlijn wel enkele 

malen uitgesproken over de toegestane onderbreking tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 

tijd. Clausule 5 lid 2 laat de definitie hiervan aan de lidstaten over, maar deze mogen volgens het Hof 

het doel en nuttig effect niet ontnemen aan de richtlijn. 

Een nationaal voorschrift, zoals in Adeneler, waarbij de periode twintig werkdagen of minder 
bedroeg, moet geacht worden de doelstelling en het effect van de richtlijn in gevaar te brengen. Dit 
kan tot misbruik leiden, omdat bij het einde van iedere arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de 
werkgever enkel 21 werkdagen hoeft te laten verstrijken, alvorens een nieuwe overeenkomst te 
sluiten. Uit het arrest Vassilakis blijkt dat clausule 5 zich in beginsel niet verzet tegen een 
tussenliggende tijd van ten hoogste drie maanden.96 In alle gevallen geldt dat de nationale rechter 
gehouden blijft om te beoordelen of de regeling in concreto kan bewerkstelligen dat misbruik van 
opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd op adequate wijze wordt voorkomen en 
bestraft. 

De met de Wwz ingevoerde tussenperiode van ten hoogste zes maanden voldoet op grond van 
het bovenstaande ruimschoots aan de richtlijn. In Fiamingo werd geoordeeld dat de onderbrekingen 
tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moeten meetellen voor het bepalen van de 
maximaal toegestane duur van opeenvolgende tijdelijke overeenkomsten.97 Ook hier voldoet 
Nederland aan (art. 7:668a lid 1 BW). 

 

5.4.5 Handhaving en non-regressie 

Voor wat betreft de handhaving van het misbruikverbod blijkt uit de Europese rechtspraak dat 

Richtlijn 1999/70/EG, niettegenstaande clausule 5 lid 2, onder b, er niet toe verplicht om aan de 

overtreding van het misbruikverbod het gevolg te verbinden dat het contract voor bepaalde tijd 

wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Mitsdien kunnen de nationale instanties ook 

volstaan met een andere effectieve maatregel ter voorkoming en in voorkomend geval ter 

bestraffing van misbruik.98 Sancties in de publieke en de private sector hoeven niet dezelfde te zijn, 

mits ze doeltreffend en afschrikwekkende genoeg zijn, wat aan de nationale rechter is om te 

beoordelen.99 Een lidstaat die in zijn nationale regeling voorziet in de omzetting van 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hoeft 

daar bovenop niet in een recht op schadevergoeding te voorzien.100 Wel moet de lidstaat in dat geval 

ervoor zorgen dat bij de omzetting de clausules van de vorige overeenkomst niet wezenlijk worden 

gewijzigd in een voor de werknemer globaal minder gunstige zin, indien de taken en functie van de 

werknemer dezelfde blijven.101 

                                                           
96 HvJ EG 12 juni 2008, C-364/7 (Vassilakis). 
97 HvJ EU 3 juli 2014, C-362/13 (Fiamingo e.a.).  
98 Adeneler; Vasallo; Marossu en Sardino; Sciotto. 
99 HvJ EU 7 maart 2018, C-494/16 (Giuseppa Santoro). 
100 HvJ EU 8 mei 2019, C-494/17 (Rossato). 
101 HvJ EU 8 maart 2012, C-251/11 (Huet).  
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Clausule 8 lid 3 bepaalt dat de uitvoering van de richtlijn geen geldige reden vormt om het 
algemene niveau van bescherming van de werknemers op het door de richtlijn bestreken gebied te 
verlagen. In Mangold gaf het Hof een zeer beperkte uitleg aan een non-regressiebepaling, in die zin 
dat een verlaging van het beschermingsniveau niet wordt verboden wanneer een dergelijke 
nationale maatregel niet bedoeld is om de richtlijn ten uitvoer te leggen maar om een ander doel te 
bevorderen.102 De non-regressiebepaling verzet zich alleen tegen een algemene verlaging van de 
bescherming als gevolg van de uitvoering van de richtlijn. Dat is niet het geval wanneer de verlaging 
betrekking heeft op een kleine categorie van tijdelijke werknemers of wordt gecompenseerd door de 
nieuwe maatregelen. Het laatste wordt bevestigd in Sorge.103 Tevens blijkt dat de non-
regressiebepaling niet rechtstreeks kan worden ingeroepen door een werknemer tegenover de 
lidstaat. Daar een non-regressiebepaling zelf in de regel niet geïmplementeerd zal worden in 
nationale wetgeving, kan dit de effectiviteit van dergelijke bepalingen aantasten. 

 

5.5 Uitzendwerk 

5.5.1 Inleiding 

Pas vele jaren na de richtlijnen over deeltijdwerk en tijdelijk werk trad Uitzendrichtlijn 2008/104/EG 

in december 2008 in werking (zie par. 5.2 over de totstandkoming). De implementatietermijn 

verstreek op 5 december 2011. Tien jaar later zijn er aanzienlijk minder uitspraken van het Hof 

beschikbaar over de uitleg van de Uitzendrichtlijn in vergelijking met de jurisprudentie over 

bijvoorbeeld de Richtlijn voor tijdelijk werk. Opmerkelijk is dat in de uitspraken tot nu toe de 

tijdelijkheid van uitzendwerk een belangrijke rol speelt, terwijl in Nederland weliswaar in principe 

geldt dat het inlenen van personeel tijdelijk is, maar dit niet is vertaald naar een wettelijk vereiste. 

Het permanent inlenen van werknemers is in principe toegestaan. Hoe dit zich verhoudt tot de 

Uitzendrichtlijn, wordt hieronder besproken (zie par. 5.5.2 waar passende maatregelen om misbruik 

te voorkomen worden besproken). 

5.5.2 Doel en personele werkingssfeer 

De richtlijn heeft tot doel de bescherming van uitzendkrachten te garanderen, de kwaliteit van 

uitzendarbeid te verbeteren en uitzendondernemingen als werkgever te erkennen. Daarbij wordt 

rekening gehouden met de noodzaak om een geschikt kader te creëren voor de gebruikmaking van 

uitzendarbeid dat bijdraagt aan de schepping van werkgelegenheid en de ontwikkeling van flexibele 

arbeidsvormen (art. 2). De voornaamste verplichtingen die aan deze doelen moeten bijdragen zijn 

een gelijkebehandelingsgebod op zogeheten essentiële arbeidsvoorwaarden (art. 5) en een 

heroverwegingsplicht voor de lidstaten van nationale beperkingen voor uitzendwerk en verboden op 

de inzet van uitzendkrachten (art. 4). 

In JH/KG heeft het Hof (verwijzend naar art. 6 leden 1 en 2) overwogen dat de 

Uitzendrichtlijn ook tot doel heeft de toegang van uitzendkrachten tot een vaste baan bij de 

inlenende onderneming te bevorderen.104 Daaraan koppelde het Hof de verplichting voor de 

lidstaten ervoor te zorgen dat uitzendarbeid bij dezelfde inlenende onderneming voor een 

uitzendkracht geen permanente situatie wordt.105 Op deze tijdelijkheidseis wordt in paragraaf 5.5.3.3 

ingegaan. 

                                                           
102 HvJ EG 22 november 2005 (Mangold), bevestigd in Angelidaki, r.o. 126. 
103 HvJ EU 24 juni 2010, C-98/09 (Sorge). Zie Voogsgeerd 2010. 
104 HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG). 
105 HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG), r.o. 60. 
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De Richtlijn is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst of 

arbeidsverhouding met een uitzendbureau, die ter beschikking worden gesteld van inlenende 

ondernemingen om onder toezicht en leiding van genoemde ondernemingen tijdelijk te werken (art. 

1 lid 1). Inlenende ondernemingen en uitzendbureaus omvatten zowel publieke als particuliere 

ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk (art. 1 lid 

2). Het kan daarbij gaan om rechtspersonen of natuurlijke personen (art 3 lid 1 onder b en d). Deze 

definities van ‘uitzenden’ vereisen derhalve geen commerciële praktijk en ook niet dat het 

uitzendbureau een allocatiefunctie (arbeidsbemiddeling) vervult. Onder ‘werknemer’ wordt iedere 

persoon verstaan die in de betrokken lidstaat krachtens de nationale arbeidswetgeving bescherming 

geniet als werknemer (art. 3 lid 1 onder a). 

In Ruhrlandklinik stond de vraag centraal of een arbeidskracht uitgesloten kan worden van de 

werkingssfeer enkel op de grond dat zij naar Duits recht geen werknemer is.106 Het Hof beantwoordt 

de vraag ontkennend. Het begrip ‘werknemer’ in Richtlijn 2008/104/EG omvat ‘iedere persoon die 

arbeid verricht, dat wil zeggen die gedurende een bepaalde tijd voor een andere persoon en onder 

diens leiding prestaties levert en in ruil daarvoor een beloning ontvangt, en die op grond daarvan in 

de desbetreffende lidstaat is beschermd, zulks ongeacht de juridische kwalificatie van zijn 

arbeidsverhouding naar nationaal recht, de aard van de rechtsbetrekking tussen deze personen en 

de vorm van deze verhouding’.107 Niet relevant is verder dat de uitlener geen winstoogmerk heeft. 

Ook de rechtsvorm van de uitlener doet er niet toe. Detacheringsbureaus en payrollbedrijven vallen 

dus ook onder de Uitzendrichtlijn. De Hoge Raad heeft deze overwegingen gevolgd in het arrest over 

de reikwijdte van het belemmeringsverbod (zie par. 5.5.4).108 

5.5.3 Gelijke behandeling 

5.5.3.1 Gelijke behandelingsgebod ten aanzien van essentiële 

arbeidsvoorwaarden 

Ter verwezenlijking van het hoofddoel van de bescherming van uitzendkrachten bepaalt artikel 5 van 

de Uitzendrichtlijn dat de essentiële arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten voor de duur van hun 

opdracht bij een inlenende onderneming ten minste dezelfde zijn als die welke voor hen zouden 

gelden als zij rechtstreeks door de genoemde onderneming voor dezelfde functie in dienst waren 

genomen. Ook hier geldt een maatmanvereiste, maar een die minder belemmeringen zal opwerpen 

voor het kunnen maken van een vergelijking dan in de richtlijnen aangaande deeltijd- of tijdelijk werk 

het geval is. Er is niet alleen in alle gevallen sprake van een hypothetische vergelijking, maar ook 

vormt de uitzendkracht hierbij in feite zijn eigen maatman (‘de voorwaarden die zouden gelden 

indien de uitzendkracht rechtstreeks bij de inlener in dienst was genomen’). 

Overigens gaat het laatste niet op voor het Nederlandse gelijkebehandelingsvoorschrift dat is 
gewijzigd in verband met de implementatie van de Uitzendrichtlijn (art. 8 Waadi). Dit bepaalt dat de 
vergelijking dient plaats te vinden met de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de 
onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt. Hierbij hoeven deze werknemers niet 
dezelfde functie te vervullen, zoals de richtlijn stelt, maar mag het ook om een gelijkwaardige functie 
gaan.109 

                                                           
106 HvJ 17 november 2016, C-216/15 (Ruhrlandklinik).  
107 HvJ 17 november 2016, C-216/15 (Ruhrlandklinik), r.o. 43. Zie hierover ook hoofdstuk 10. 
108 HR 14 april 2017 (FOH). 
109 Gelijke behandeling van arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld is 
geregeld in art. 8a Waadi. 
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Wat onder (essentiële) arbeidsvoorwaarden is te verstaan is, in tegenstelling tot de richtlijnen 

aangaande deeltijd- en tijdelijk werk, wel gedefinieerd, maar beperkt zich tot een ‘harde kern’ van 

arbeidsvoorwaarden, gelijk aan die gelden in het geval van transnationale terbeschikkingstelling van 

uitzendkrachten op grond van artikel 3 lid 1 Detacheringsrichtlijn (zie hfdst. 3). Het gaat om de 

geldende arbeidsvoorwaarden met betrekking tot de arbeidstijd, overuren, pauzes, rusttijden, 

nachtarbeid, vakantie- en feestdagen en de bezoldiging (art. 3 lid 1 onder f). Bij de toepassing van 

deze essentiële arbeidsvoorwaarden moeten voorts de regels worden toegepast betreffende de 

bescherming van bijzondere groepen (zwangere vrouwen, jongeren) en non-discriminatie op grond 

van ras, geslacht, geloof, leeftijd, handicap en seksuele geaardheid (art. 5 lid 1 2e zin Uitzendrichtlijn). 

Ook moeten uitzendkrachten onder dezelfde voorwaarden toegang hebben tot 

bedrijfsvoorzieningen, zoals kantines, kinderopvang en vervoersfaciliteiten, tenzij een objectieve 

reden een verschil in behandeling rechtvaardigt (art. 6 lid 4 Uitzendrichtlijn). 

Hoewel het lijkt alsof in artikel 3 lid 1 onder f, van de richtlijn uitputtend is opgesomd wat onder 
‘essentiële arbeidsvoorwaarden’ dient te worden verstaan, toont het Hof van Justitie zich 
voorstander van een ruime interpretatie van de term ‘arbeidsvoorwaarden’.110 Het recht op gelijke 
beloning (de richtlijn spreekt van ‘bezoldiging’) is van deze arbeidsvoorwaarden het meest 
verstrekkende recht. Beloning is daarbij niet beperkt tot de minimumlonen, zoals in de 
Detacheringsrichtlijn tot augustus 2020 het geval was. Wat echter precies onder ‘bezoldiging’ moet 
worden begrepen en of hieronder ook bijvoorbeeld bedrijfspensioen of loondoorbetaling bij ziekte 
valt, wordt volgens artikel 3 lid 2 Richtlijn aan de lidstaten overgelaten. Of het Hof de lidstaten hierin 
volledig vrij zal laten, moet worden afgewacht. Bij de andere flexrichtlijnen en bij de algemene non-
discriminatierichtlijnen gaat het Hof, zo bleek, uit van een Unierechtelijk bepaald beloningsbegrip, 
omdat door het fundamentele karakter van het gelijkebehandelingsbeginsel de werkingssfeer van de 
richtlijnen niet restrictief mag worden uitgelegd.111 

 

5.5.3.2 Uitzonderingen op het gelijkebehandelingsgebod 

Bij de totstandkoming van de Richtlijn – zowel tijdens de (mislukte) onderhandelingen van de sociale 

partners als later in de Raad – bestond controverse over de reikwijdte van de sociale bescherming 

van uitzendkrachten. Er was discussie over het vergelijken van uitzendkrachten met werknemers in 

dienst van de inlener,112 over het opheffen van belemmeringen voor uitzendwerk en over eventuele 

uitzonderingen op het gelijkebehandelingsbeginsel. Het richtlijnvoorstel van de Commissie ging 

bijvoorbeeld oorspronkelijk uit van de mogelijkheid van een ‘wachttijd’ van zes weken voordat recht 

op gelijke behandeling zou ontstaan.113 Op basis van de huidige Richtlijn geldt het 

gelijkebehandelingsgebod vanaf de eerste dag. Het is bovendien niet mogelijk een verschil in 

essentiële arbeidsvoorwaarden om objectieve redenen te rechtvaardigen. Het compromiskarakter 

van de richtlijn blijkt evenwel uit het feit dat deze een aantal belangrijke excepties introduceert voor 

de plicht tot gelijke behandeling die niet in de andere twee flexrichtlijnen te vinden zijn. 

Lidstaten mogen, alleen met betrekking tot de beloning, afwijken van de plicht tot gelijke 
behandeling wanneer de uitzendkracht voor onbepaalde tijd in dienst is van het uitzendbureau en 
ook wordt vergoed tijdens de periode tussen de uitvoering van twee opdrachten (art. 5 lid 2). Of 
deze ‘vergoeding’ het volledig loon moet beslaan is onduidelijk. Voorts is een verschil in alle 
essentiële arbeidsvoorwaarden bij cao mogelijk ‘op het passende niveau’ en ‘met inachtneming van 

                                                           
110 Het Hof verwijst in dit verband naar art. 31 Handvest van de grondrechten van de EU, zie HvJ EU 
14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG), r.o. 54. 
111 Zie par. 5.5.3 en 5.5.4; en hoofdstuk 4. 
112 Barnard 2006, p. 484. 
113 Art. 5(4) Ontwerprichtlijn, COM(2002)149 def. 
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de algemene bescherming van uitzendkrachten’ (art. 5 lid 3). Lidstaten die geen mechanisme kennen 
tot het algemeenverbindendverklaren van cao’s mogen zelf afwijken van het 
gelijkebehandelingsgebod ten aanzien van alle essentiële arbeidsvoorwaarden, mits aan 
uitzendkrachten ‘een adequaat niveau’ van bescherming wordt geboden (art. 5 lid 4). 

De voorziene excepties in de Uitzendrichtlijn hebben tot kritiek geleid.114 De garanties die de 

Uitzendrichtlijn moet bieden aan uitzendkrachten bij afwijking van het gelijkebehandelingsgebod 

(‘inachtneming van de algemene bescherming’; ‘adequaat beschermingsniveau’) zijn onduidelijk 

geformuleerd. Afwijking van de richtlijn kan ertoe leiden dat bijvoorbeeld alsnog wachttijden voor 

gelijke behandeling of objectieve rechtvaardigingsgronden voor ongelijke behandeling worden 

ingevoerd. In Nederland staat artikel 8 lid 4 Waadi afwijking van het gelijkebehandelingsgebod bij cao 

toe, maar vereist wel dat dit 1) in duur beperkt is en 2) dat misbruik van deze periode door elkaar 

opvolgende perioden van uitzending wordt voorkomen. Uit de cao voor uitzendkrachten blijkt dat 

het systeem van inlenersbeloning, met uitzondering van enige specifieke groepen, al vanaf de eerste 

dag van de uitzending geldt.115 

5.5.3.3 Passende maatregelen ter voorkoming van misbruik 

Lid 5 van artikel 5 bepaalt dat passende maatregelen, overeenkomstig de nationale wetgeving en/of 

praktijk moeten worden genomen, met het oog op voorkoming van misbruik bij de toepassing van 

artikel 5, met name voorkoming van achtereenvolgende opdrachten om de bepalingen van deze 

richtlijn te omzeilen. In JH/KG overwoog het Hof dat het bij artikel 5 lid 5 gaat om twee afzonderlijke 

verplichtingen. Deze twee verplichtingen van de lidstaten hebben een verschillende omvang. De 

eerste legt hun op om passende maatregelen te nemen louter om te voorkomen dat er misbruik 

wordt gemaakt van de krachtens artikel 5 leden 2 tot en met 4, van Richtlijn 2008/104 toegestane 

afwijkingen. De tweede verplichting is daarentegen ruimer geformuleerd en heeft tot doel ervoor te 

zorgen dat diezelfde lidstaten passende maatregelen nemen met het oog op voorkoming van met 

name achtereenvolgende opdrachten om de bepalingen van deze richtlijn in haar geheel te omzeilen. 

Deze tweede verplichting heeft betrekking op alle bepalingen van de Uitzendrichtlijn.116 De bepaling 

voorziet echter – net zomin als andere bepalingen van die richtlijn – niet in specifieke maatregelen 

die de lidstaten daartoe moeten vaststellen. 

In JH/KG gaf het Hof een uitleg aan het misbruikverbod uit artikel 5 lid 5 waarvan de precieze 

implicaties nog onduidelijk zijn.117 Het Hof overwoog eerst weliswaar dat deze bepaling niet zo ver 

gaat dat het de lidstaten verplicht om het aantal achtereenvolgende opdrachten van dezelfde 

uitzendkracht bij dezelfde inlener te beperken of om het gebruik van uitzendarbeid van bepaalde 

duur afhankelijk te stellen van de vermelding van redenen van technische aard of redenen die 

verband houden met vereisten van de productie, de organisatie of vervanging van 

personeelsleden.118 Het Hof voegde daar echter aan toe dat deze bepaling zich ertegen verzet dat 

een lidstaat geen enkele maatregel neemt om het tijdelijke karakter van uitzendarbeid te 

waarborgen, en dat een nationale regeling in geen enkele maatregel voorziet die voorkomt dat aan 

dezelfde uitzendkracht achtereenvolgende opdrachten bij dezelfde inlenende onderneming worden 

toevertrouwd om de bepalingen van Richtlijn 2008/104 in haar geheel te omzeilen.119 De 

Uitzendrichtlijn heeft immers ook als doel, aldus het Hof, dat de lidstaten ervoor zorgen dat 

                                                           
114 Zie o.a. Hennevelt, Louisse & Bijveld 2011. 
115 Art. 16 cao voor uitzendkrachten 2019-2021. 
116 HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG), r.o. 55-59. Zie ook Voogsgeerd in zijn noot TRA 2021/9. 
117 Zie uitgebreider Zekić 2021. Zie ook Gundt in haar noot TRA 2021/29.  
118 HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG), r.o. 42. 
119 HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG), r.o. 72. 
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uitzendarbeid bij dezelfde inlenende onderneming voor een uitzendkracht geen permanente situatie 

wordt.120 Uit de definities gegeven in artikel 3 lid 1 onder b tot en met e, volgt dat de 

arbeidsverhouding met een inlenende onderneming naar haar aard tijdelijk is.121 

Het is aan de nationale rechter om de juridische kwalificatie te toetsen aan zowel de 
Uitzendrichtlijn zelf als aan het nationale recht en om na te gaan ‘of het gaat om een permanente 
situatie waaraan op kunstmatige wijze de vorm van opeenvolgende uitzendovereenkomsten is 
gegeven om de doelstelling van Richtlijn 2008/104, in het bijzonder het tijdelijke karakter van 
uitzendarbeid, te omzeilen’.122 

Indien de achtereenvolgende opdrachten van een uitzendkracht bij dezelfde inlenende 
onderneming tot gevolg hebben dat de duur van de activiteit bij die onderneming langer is dan wat 
redelijkerwijs als ‘tijdelijk’ kan worden aangemerkt, zou dat een aanwijzing kunnen zijn voor misbruik 
van achtereenvolgende opdrachten in de zin van artikel 5 lid 5 eerste volzin, van Richtlijn 
2008/104.123 

 

5.5.4 Belemmeringsverbod, medezeggenschap en handhaving 

Waar artikel 4 Uitzendrichtlijn arbeidsmarktflexibiliteit wil bevorderen door belemmeringen voor 

uitzendwerk weg te nemen, zo willen andere richtlijnbepalingen meer (werk)zekerheid bieden aan de 

uitzendkracht. Onder punt 15 van de preambule wordt aangehaald dat het vaste contract de 

algemene arbeidsverhouding is.124 Artikel 6 lid 1 kent een plicht om de uitzendkracht te informeren 

over vacatures in de inlenende onderneming, zodat zij dezelfde kansen op een vaste baan hebben als 

de overige werknemers. 

Ook moet werkzekerheid bevorderd worden door de invoering van een zogeheten 
belemmeringsverbod op het in dienst nemen van de uitzendkracht door de inlener na afloop van de 
uitzendopdracht (art. 6 lid 2 en 3). Belemmeringen in deze zin kunnen bijvoorbeeld ontstaan uit een 
concurrentiebeding in de uitzendovereenkomst. Ook indirecte belemmering is mogelijk doordat het 
uitzendbureau een afkoopsom of vergoeding van de inlener vraagt indien de uitzendkracht daar in 
dienst treedt. De richtlijn bepaalt met betrekking tot het laatste dat het belemmeringsverbod 
regelingen onverlet laat waarbij uitzendondernemingen een redelijke vergoeding ontvangen voor 
aan de inlenende onderneming verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, 
aanwerving en opleiding van uitzendkrachten (art. 6 lid 2 tweede alinea). 

Het belemmeringsverbod is in Nederland geïmplementeerd met artikel 9a Waadi. Het richt zich, 
overeenkomstig de richtlijntekst, alleen op de situatie van de rechtstreekse indienstneming van de 
arbeidskracht door de opdrachtgever na afloop van de terbeschikkingstelling. De Hoge Raad 
overwoog in 2017 – mede verwijzend naar de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie – dat 
het begrip arbeidsovereenkomst van artikel 9a Waadi mede omvat de arbeidsrelatie als 
zelfstandige.125 De uitzendkracht mag dus niet belemmerd worden als zelfstandige te werken voor de 
onderneming die hem eerder als uitzendkracht inleende. 

Artikel 7 en 8 van de Richtlijn regelen ten slotte de medezeggenschapsrechten. Uitzendkrachten 
moeten, onder door de lidstaat bepaalde voorwaarden, worden meegeteld voor het bepalen van de 
drempelwaarde voor het instellen van een ondernemingsraad bij de uitzendonderneming. Facultatief 
kan in aanvulling daarop of in plaats daarvan ook bepaald worden dat de uitzendkrachten meetellen 

                                                           
120 HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG), r.o. 60. 
121 Over de tijdelijkheidseis worden meer uitspraken verwacht, zoals de zaak C-232/20 (Daimler). 
122 HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG), r.o. 67. 
123 HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG), r.o. 69. 
124 Ook aangehaald in HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG), r.o. 51. 
125 HR 14 april 2017 (FOH). 
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bij de inlener. Voorts moet de inlener informatie verstrekken aan zijn eigen ondernemingsraad over 
de inzet van uitzendkrachten in de onderneming. 

De slotbepalingen zien op de gebruikelijke plichten tot uitvoering en doeltreffende sanctionering 
van richtlijnen. Artikel 9 lid 2 bevat daarbij een non-regressiebepaling, zoals ook de andere 
flexrichtlijnen die kennen. Door de gelijkluidende formulering zal de rechtspraak van het Hof over de 
uitleg van de non-regressiebepaling uit Richtlijn 1999/70 van overeenkomstige toepassing zijn (zie 
par. 5.4.5). 

 

5.5.5 Bevordering van uitzendwerk 

De regulering van uitzendwerk verschilt aanzienlijk tussen de lidstaten. Waar in Nederland met de 

Waadi het vergunningstelsel voor uitzendbureaus eind jaren negentig werd afgeschaft, kennen 

landen als Spanje en Frankrijk wel vergunningstelsels. Ook landen als België, Italië of Luxemburg 

staan uitzendwerk maar beperkt toe. De inzet van uitzendkrachten wordt in dergelijke landen door 

wettelijke maatregelen of cao’s bijvoorbeeld beperkt tot ‘piek-en-ziek’ of situaties waarbij geen 

sprake is van normale bedrijfsarbeid, om zo verdringing van werknemers op vaste contracten te 

voorkomen. Nederland heeft in vergelijking hiermee een geliberaliseerde uitzendmarkt, hoewel het 

op cao-niveau wel voorkomt dat de inzet van uitzendkrachten in de onderneming door middel van 

aantallen of percentages aan een maximum wordt gebonden.126 De Uitzendrichtlijn heeft altijd als 

nevendoel gehad het bevorderen van uitzendwerk in Europa. Artikel 4 lid 1 bepaalt dat beperkingen 

en verboden op de inzet van uitzendkrachten uitsluitend nog kunnen worden gerechtvaardigd om 

redenen van algemeen belang, die met name verband houden met de bescherming van de 

uitzendkrachten, de eisen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid op het werk of de noodzaak 

de goede werking van de arbeidsmarkt te garanderen en misbruik te voorkomen. De lidstaten 

dienden bestaande beperkingen op uitzendwerk uiterlijk op 5 december 2011 te heroverwegen en 

de Commissie in kennis te stellen van de resultaten (art. 4 lid 2 en 5). De sociale partners mochten 

hierbij hun eigen collectieve overeenkomsten heroverwegen (art. 4 lid 3).127 

De richtlijn verbindt aan de vereiste heroverweging geen uitdrukkelijke gevolgen. Het kan daarom 
van belang zijn of artikel 4 lid 1 directe werking toekomt, waardoor uitzenders of ondernemingen de 
opheffing van ongerechtvaardigde belemmeringen voor de rechter kunnen afdwingen tegenover de 
nationale overheid. Deze vraag kwam aan de orde in het arrest AKT/Shell Aviation.128 De zaak speelde 
tussen een inlenende onderneming en een Finse vakbond, die meende dat de onderneming de 
beperkingen voor de inzet van uitzendkrachten uit de toepasselijke cao had overtreden. De inlener 
verweerde zich onder meer door te stellen dat de nationale rechter op grond van de Uitzendrichtlijn 
verplicht is deze beperkingen buiten toepassing te laten. Artikel 4 lid 1 Richtlijn creëert daartoe, 
aldus de inlener, duidelijke rechten die rechtstreeks kunnen worden ingeroepen. Het Hof erkende 
dat de bewoordingen van deze bepaling duidelijk lijken, maar overwoog dat het nodig is om de 
bepaling in het licht van de gehele tekst van artikel 4 te bezien en de context daarvan. Uit de tekst en 
het feit dat artikel 4 is opgenomen in het hoofdstuk ‘algemene bepalingen’, volgt dat lid 1, in 
samenhang gelezen, enkel gericht is tot de bevoegde autoriteiten die hun regelgeving moeten 
heroverwegen voor 5 december 2011 en de Commissie van de resultaten op de hoogte moeten 
stellen. Dergelijke verplichtingen kunnen niet door nationale rechterlijke instanties worden 

                                                           
126 Zekić 2014, p. 240-244. 
127 De sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben eind 2011 dergelijke cao-bepalingen inderdaad 
heroverwogen. De inventarisatie heeft echter niet voor alle categorieën cao-bepalingen tot een gelijkluidend 
oordeel van werkgevers en werknemers geleid. Zie ‘Analyse van de Stichting van de Arbeid ten behoeve van de 
heroverweging met betrekking tot beperkingen en verbodsbepalingen op de inzet van uitzendarbeid in cao’s’, 
StvdA, 29 november 2011. 
128 HvJ EU 17 maart 2015, C-553/13 (AKT/Shell Aviation). 
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vervuld.129 Artikel 4 lid 1 bakent het kader af waarbinnen de nationale regelgeving op het gebied van 
verboden en beperkingen tot stand moet komen, maar verplicht niet tot de vaststelling van een 
bepaalde regeling.130 Bijgevolg is de nationale rechter niet verplicht om nationale bepalingen met 
betrekking tot de inzet van uitzendkrachten die niet gerechtvaardigd zijn om redenen van algemeen 
belang, buiten toepassing te laten.131 

AKT/Shell Aviation lijkt de deur dicht te gooien voor enige directe werking van artikel 4 lid 1. Dat 
wil echter niet zeggen dat deze bepaling geen enkele verbindende kracht toekomt. Als lidstaten op 
de inzet van uitzendkrachten beperkingen willen aanbrengen of handhaven, dan dient artikel 4 lid 1 
in ieder geval daarvoor als een kader.132 Nu het artikellid alleen het kader aangeeft en daardoor niet 
rechtstreeks door particulieren voor de rechter kan worden afgedwongen, lijkt slechts de 
mogelijkheid te resteren van een infractieprocedure door de Commissie naar aanleiding van het 
resultaat van het heroverwegingsproces, of het uitblijven daarvan. 

 

5.6 Oproepwerk 

Er is geen aparte richtlijn over oproepwerk. Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en 

voorspelbare arbeidsvoorwaarden beoogt echter de positie van onder andere oproepwerkers te 

verbeteren.133 De Richtlijn heeft betrekking op alle werknemers, maar ik beperk me hier tot 

oproepkrachten. Zie over deze Richtlijn ook hoofdstuk 10. 

Oproepovereenkomsten of soortgelijke arbeidsovereenkomsten, waaronder 
nulurenovereenkomsten, op grond waarvan de werkgever de werknemer kan oproepen om te 
werken indien en wanneer dat nodig is, brengen voor de werknemer een grote onzekerheid met zich 
mee.134 Het is nog onduidelijk hoe groot het bereik van deze Richtlijn zal zijn. De Richtlijn geeft geen 
scherpe definitie van de personenkring.135 De Nederlandse nulurenovereenkomsten zullen er echter 
zeker onder vallen aangezien die ook volgens ons nationale recht als arbeidsovereenkomst worden 
beschouwd. In de preambule wordt overwogen dat werknemers zonder gegarandeerde arbeidstijd, 
waaronder personen met een nulurenovereenkomst of sommige oproepovereenkomsten, in een 
zeer kwetsbare positie verkeren. ‘Om die reden moeten de bepalingen van deze richtlijn op deze 
personen van toepassing zijn, ongeacht het aantal daadwerkelijk gewerkte uren.’ 

Artikel 10 bepaalt dat de lidstaten ervoor zorgen dat wanneer het werkpatroon van een 
werknemer geheel of grotendeels onvoorspelbaar is, de werknemer niet door de werkgever kan 
worden verplicht te werken, tenzij aan beide van de volgende voorwaarden is voldaan: a) het werk 
wordt verricht binnen de vooraf bepaalde referentiedagen en -uren136 en b) de werknemer wordt 
vooraf door zijn werkgever in kennis gesteld van een werkopdracht binnen een redelijke termijn voor 
kennisgeving die is vastgelegd overeenkomstig het nationale recht, de nationale praktijk of 
collectieve overeenkomsten.137 Indien niet is voldaan aan deze vereisten, heeft een werknemer het 
recht een oproep zonder nadelige gevolgen te weigeren (art. 10 lid 2). Indien de lidstaten de 
werkgever toestaan zonder schadevergoeding een werkopdracht te annuleren, nemen de lidstaten 
de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemer recht heeft op schadevergoeding 

                                                           
129 HvJ EU 17 maart 2015, C-553/13 (AKT/Shell Aviation), r.o. 23-28. 
130 HvJ EU 17 maart 2015, C-553/13 (AKT/Shell Aviation), r.o. 30-31. 
131 HvJ EU 17 maart 2015, C-553/13 (AKT/Shell Aviation), dictum. 
132 Bevestigd in HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18 (JH/KG). 
133 De Richtlijn vervangt Richtlijn 91/533/EEG. Richtlijn 2019/1152 moet uiterlijk 1 augustus 2022 
geïmplementeerd zijn. 
134 Overweging 35. 
135 Zie hierover ook hoofdstuk 10. 
136 Als bedoeld in art. 4, lid 2, onder m), ii).  
137 Als bedoeld in art. 4, lid 2, onder m), iii). 
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indien de werkgever de werkopdracht die eerder met de werknemer is overeengekomen na afloop 
van een specifieke redelijke opzegtermijn annuleert (art. 10 lid 3). 

Nederland kent sinds 2020 nieuwe wettelijke regels voor oproeparbeid, geïntroduceerd met de 
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze regels hebben als doel ‘de langdurige inkomenszekerheid’ 
te beperken en ‘nodeloze permanente beschikbaarheid’ tegen te gaan.138 De bescherming tegen dit 
laatste is zo vormgegeven dat een werknemer niet verplicht is gehoor te geven aan een oproep, 
wanneer de werkgever niet ten minste vier dagen van tevoren de werknemer heeft opgeroepen om 
te werken (art. 7:628a lid 2 BW).139 Waarschijnlijk zal het nieuwe artikel 7:628a BW aangepast 
moeten worden teneinde Richtlijn 2019/1152 te implementeren. Zo ontbreken regels ten aanzien 
van referentiedagen en -uren. Referentiedagen waarop of -uren waarin oproepwerknemers kan 
worden verzocht te werken, zijn belangrijk voor de voorspelbaarheid van het werk. Door 
referentiedagen of -uren vast te stellen, kan de werknemer bijvoorbeeld gemakkelijker voor 
meerdere werkgevers werkzaam zijn. Ook wordt de werknemer in staat gesteld de tijd buiten die 
referentiedagen of -uren te besteden aan bijvoorbeeld onderwijs of zorg.140 

Ten aanzien van oproepwerk gaat de richtlijn uit van een zeer brede definitie. Het gaat om werk 
waarbij ‘het werkpatroon van een werknemer geheel of grotendeels onvoorspelbaar is’ (art. 10). 
Artikel 7:628a lid 9 lijkt daarentegen een beperktere (en een tamelijk ingewikkelde) definitie te 
bevatten.141 Er is sprake van een oproepovereenkomst indien (1) de omvang van de arbeid niet is 
vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een maand of (2) indien de omvang 
van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid van ten hoogste een jaar, 
waarbij het recht op loon van de werknemer gelijkmatig is gespreid over die tijdseenheid. Indien de 
loondoorbetalingsverplichting op grond van artikel 628 lid 5 of lid 7 of artikel 691 lid 7 BW (de 
uitzendovereenkomst) uitgesloten is, valt de arbeidsovereenkomst ook onder de definitie van de 
oproepovereenkomst. Een nulurencontract valt uiteraard onder deze definitie, maar dat geldt ook 
voor min-maxcontracten. Overeenkomsten waarbij wel het aantal uren per week of maand is 
overeengekomen, maar waarbij niet vaststaat wat de tijdstippen zijn waarop de arbeid wordt 
verricht, vallen hier niet onder. Ook een overeenkomst waarin een jaarurennorm is afgesproken is 
geen oproepovereenkomst als het loon wel gelijkmatig over het jaar betaald wordt.142 

Ook de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden bevat een misbruikbepaling 
(art. 11). Indien de lidstaten het gebruik van oproepovereenkomsten of soortgelijke 
arbeidsovereenkomsten toestaan, nemen zij een of meer van de volgende maatregelen: 
a. beperkingen met betrekking tot het gebruik en de duur van oproep- of soortgelijke 

arbeidsovereenkomsten; 
b. een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van een arbeidsovereenkomst met een 

minimumaantal betaalde uren op basis van het gemiddelde aantal gewerkte uren tijdens een 
bepaalde periode; 

c. andere gelijkwaardige maatregelen die een doeltreffende preventie van misbruik waarborgen. 
Nederland heeft reeds weerlegbare vermoedens opgenomen in artikel 7:610a en artikel 7:610b BW. 

Daarnaast is met de WAB bepaald dat de werkgever verplicht is om de werknemer steeds na twaalf 

maanden dienstverband een overeenkomst aan te bieden met een vaste arbeidsomvang, die ten 

minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid in die voorafgaande periode van twaalf 

maanden (art. 7:628a lid 5). Hier zijn dus geen aanvullende maatregelen nodig. 

De Richtlijn bevat ook een verzoekrecht: de lidstaten moeten ervoor zorgen dat een werknemer 
met ten minste zes maanden anciënniteit bij dezelfde werkgever, kan verzoeken om een vorm van 
werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden, indien dat beschikbaar is (art. 12). De 
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140 COM(2017) 797, p. 14. 
141 Zie ook Huisman 2019, p. 15. 
142 Zie ook Zekić 2020, p. 223. 



   

25 
 

werkgever geeft binnen een maand schriftelijk antwoord. Deze bepaling weerspiegelt beginsel 5a van 
de Europese pijler van sociale rechten: “De overgang naar arbeidsrelaties voor onbepaalde duur 
wordt bevorderd.”143 In Nederland voorziet de Wet flexibel werken in de mogelijkheid om te 
verzoeken de arbeidsduur, de arbeidstijden of de werkplek aan te passen. ‘Een vorm van werk met 
meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden’ lijkt te impliceren dat er ook een mogelijkheid 
moet zijn een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd de verzoeken. Hoe zich dat verhoudt tot de 
ketenregeling is nog onduidelijk.144 

Ook de bepaling over nevenarbeid kan belangrijk zijn voor oproep-, maar ook voor 
deeltijdwerknemers. Nederland kent nog geen wettelijke regeling van nevenarbeid. Artikel 9 van de 
Richtlijn gebiedt de lidstaten ervoor te zorgen dat de werkgever de werknemer niet verbiedt, buiten 
het werkrooster bij die werkgever, voor andere werkgevers te gaan werken en dat de werkgever de 
werknemer daarvoor geen nadelige behandeling doet ondergaan. De lidstaten kunnen voorwaarden 
vastleggen voor het gebruik van onverenigbaarheidsbeperkingen door werkgevers, om objectieve 
redenen, zoals gezondheid en veiligheid, de bescherming van de vertrouwelijkheid van 
bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten of het vermijden van belangenconflicten. 

 

5.7 Tot slot 

Het oorspronkelijk Europees initiatief tot regulering van atypische arbeid aan het begin van de jaren 

tachtig van de vorige eeuw heeft een lange weg moeten afleggen voordat definitieve wetgeving tot 

stand kwam. Het gebod tot gelijke behandeling in de arbeid is hierbij een wezenlijk element, maar de 

politieke verdeeldheid bij de totstandkoming van de richtlijnen heeft ertoe geleid dat de uitwerking 

van het discriminatieverbod in veel opzichten beperkter is geweest in vergelijking met de EU non-

discriminatiebepalingen uit hoofdstuk 4. 

De politieke verdeeldheid had en heeft grotendeels te maken met de dubbele doelstelling van de 
flexrichtlijnen, namelijk zowel het beschermen van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie als 
juist het bevorderen van flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Wanneer rechten worden toegekend aan 
flexwerkers om hun meer zekerheid te bieden, zicht te geven op een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd of betere arbeidsvoorwaarden, gaat dit snel ten koste van de andere doelstelling van 
de richtlijnen, namelijk bevordering van flexibiliteit voor werkgevers. Na 1999 bleek het al niet meer 
mogelijk voor de Europese vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers om nog 
overeenstemming te bereiken over regelingen die deze doelstellingen in zich verenigen. Bijna tien 
jaar later is het de Raad wel gelukt overeenstemming over de Uitzendrichtlijn te verkrijgen, en meer 
dan tien jaar later is daar de Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 
bijgekomen, die een andere opzet heeft dan de ‘oude flexrichtlijnen’ en in iets mindere mate dan 
deze richtlijnen een compromiskarakter vertoont. 

Afgewacht zal moeten worden hoe de bepalingen uit deze richtlijn geïmplementeerd zullen 
worden en hoe de uitleg door het Hof zich zal ontwikkelen in de toekomst. Dit laatste geldt ook ten 
aanzien van de Uitzendrichtlijn, want daarover bestaat nog steeds weinig jurisprudentie. De kant van 
de bevordering van flexibiliteit lijkt het Hof voor een belangrijk deel aan de lidstaten te laten; voor 
wat betreft de kant van de werknemersbescherming lijkt het Hof ook hier een extensieve uitleg te 
kiezen. De uitleg van de Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zal ook 
interessant zijn, omdat die richtlijn expliciet verwijst naar de Europese Pijler van Sociale Rechten, die 
verder geen bindend karakter heeft, maar die als katalysator van sociale rechten zou moeten dienen. 
De Pijler heeft inderdaad ook als basis gediend voor maatregelen ten aanzien van een zeer 
belangrijke groep van ‘flexwerkers’, de groeiende groep zelfstandigen.145 Deze maatregelen hebben 
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echter de vorm van aanbevelingen en echte regulering op dit gebied lijkt vanuit de EU niet in de 
nabije toekomst te kunnen worden verwacht. 
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