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Vormt de verplichting van buiten Nederland gevestigde uitzendondernemingen om zich in Nederland 
in te schrijven in het handelsregister een beperking van het vrij verrichten van diensten en is die 
 verplichting om die reden in strijd met het Europese recht?

In artikel 1 lid 1 onderdeel c Wet allocatie arbeids-
krachten door intermediairs3 (Waadi) is het begrip  
‘het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ 
 omschreven als het tegen vergoeding ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het 
 onder diens toezicht of leiding verrichten van arbeid, 
 anders dan krachtens een met deze gesloten arbeids-
overeenkomst.4 In artikel 7a lid 2 Waadi is opgenomen 
dat het een ieder verboden is in Nederland arbeids-
krachten ter beschikking te stellen – de zogenoemde 
uitlener - anders dan door middel van een onderneming 
of rechtspersoon die in het handelsregister, waarvan  
in artikel 2 Handelsregisterwet 20075 sprake is, is 
 in geschreven of waarvan is opgenomen dat deze de 
 activiteit van het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten uitoefent of mede uitoefent. De wetgever6  
maakt duidelijk dat het hier dus gaat om een  verplichting 
zich als de uitzendonderneming in het handelsregister 
te registreren. Er moet sprake zijn van een onder-
neming of rechtspersoon, anders mag er niet worden 
uitge zonden. Na dit in lid 1 tot de uitlener  gerichte  
 verbod is in lid 2 van artikel 7a Waadi een  verbod op-
genomen op grond waarvan het een ieder verboden is 
om als inlener arbeidskrachten, die ter  beschikking zijn 
gesteld in strijd met lid 1 van het  artikel arbeid te laten 
verrichten.7 Lid 3 van artikel 7a Waadi geeft aan wie de 
inlener is, die hier wordt  bedoeld, namelijk wat daar-
onder wordt  verstaan in  artikel 34 lid 1-2 Invorderings-
wet 1990.8  Artikel 34  Invorderingswet 1990 regelt de 
 inlenersaansprakelijkheid bij het niet betalen van loon-
belasting en omzet belasting door de uitzendonder-
neming. Anders dan de wetgever schrijft,9 is het begrip 
inlener in lid 1 van dit artikel niet uitgebreid om schreven. 
Uit het  artikellid volgt namelijk alleen maar dat de inle-
ner  degene is aan wie een werknemer ter beschikking 
is  gesteld om  onder diens toezicht of leiding werkzaam 
te zijn. Lid 2 van dit artikel bevat een fictie en geeft aan 
dat onder de inlener ook wordt verstaan: 

•  de doorlener, dat wil zeggen degene aan wie een 
werknemer ter beschikking is gesteld en die deze 
werknemer vervolgens ter beschikking stelt aan 
een derde om onder diens toezicht of leiding werk-
zaam te zijn (onderdeel a);

•  de hiervoor bedoelde derde aan wie door een door-
lener een werknemer ter beschikking is gesteld om 
onder toezicht of leiding van die derde werkzaam te 
zijn (onderdeel b).10  

Het niet naleven van artikel 7a lid 1-2 is in lid 1 van 
 artikel 16 Waadi gekwalificeerd als een (bestuurs-
rechtelijke) overtreding met als sanctie een bestuur lijke 
boete (zie artikel 19 Waadi). De hoogte daarvan in nader 
uitgewerkt in de Beleidsregel boeteoplegging Wet allo-
catie arbeidskrachten door intermediairs 2014.11  

Uit de praktijk
Hoe pakt deze registratieverplichting nu uit in de 
 praktijk? Er is een werkgever bij een besluit van  
22 augustus 2016 een boete opgelegd wegens het over-
treden van artikel 7a lid 2 Waadi, dus het verbod om als 
inlener arbeidskrachten, die ter beschikking zijn  gesteld 
door in dit geval een Poolse uitzendonder neming die niet 
in het handelsregister is ingeschreven in strijd met lid 1 
van het artikel arbeid te laten  verrichten.12 Het gaat om 
105 arbeidskrachten die in het tijdvak van 9 maart 2015 
tot en met 25 oktober 2015 bij de inlener arbeid hebben 
verricht. Een van de  vragen die speelt is of de verplich-
ting van de Poolse uitzend onderneming om zich in 
 Nederland in te schrijven in het handelsregister een 
 beperking vormt van het vrij verrichten van diensten en 
om die reden in strijd is met het Europese recht. Over het 
antwoord op de vraag heeft de Centrale Raad van Beroep 
in december 202013 zich gebogen.
 
De Centrale Raad van Beroep stelt vast dat het vrij 
 verrichten van diensten is geregeld in het bijzonder in 
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de artikelen 56-57 Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie14 (VWEU). Op grond van deze  artikelen 
zijn beperkingen op het vrij verrichten van diensten 
binnen de Europese Unie verboden ten aanzien van de 
onderdanen van de lidstaten die in een andere lidstaat 
gevestigd zijn dan waarin degene is gevestigd voor wie 
de dienst wordt verricht. Het Hof van Justitie van de 
 Europese Unie heeft onder meer in december 201415  
uitgesproken dat deze artikelen rechten toekennen aan 
zowel de dienstverrichter als de dienstontvanger, 
waardoor in het voorliggende geval een beroep kan 
worden gedaan op deze artikelen. De Centrale Raad 
van Beroep vervolgt met vast te stellen dat artikel 56 
VWEU ziet op alle beperkingen die de werkzaamheden 
van de dienstverrichter die in een andere lidstaat is 
 gevestigd kunnen verbieden, belemmeren of minder 
aantrekkelijk maken, ongeacht of deze beperking 
 zonder onderscheid geldt voor de binnenlandse dienst-
verrichters. Dat de registratieplicht van artikel 7a lid 1 
Waadi ook voor in Nederland gevestigde uitzend-
ondernemingen geldt, geeft om die reden dan ook geen 
antwoord op de vraag of er sprake is van een dergelijke 
beperking. Nu artikel 7a lid 1 Waadi een registratie in 
het Nederlandse Handelsregister eist van uitzend-
ondernemingen die zijn gevestigd in andere lidstaten, 
onafhankelijk van de registratieverplichtingen die zij al 
in de lidstaat van vestiging hebben, en overtreding van 
deze verplichting leidt tot een bestuurlijke boete, kan 
deze regeling het voor in andere lidstaten gevestigde 
uitzendondernemingen minder aantrekkelijk maken 
om in Nederland hun diensten aan te bieden. Het in 
 artikel 7a lid 2 Waadi opgenomen verbod om werk-
nemers te werk te stellen van niet in Nederland 
 geregistreerde uitzendondernemingen vormt voor 
 inleners een belemmering om van de diensten van 
 dergelijke uitzendondernemingen gebruik te maken. 
Niet naleving van dit verbod wordt bestraft met een 
 bestuurlijke boete. Deze registratieplicht en het 
 daaraan gekoppelde arbeidsverbod vormen dan ook 
beperkingen van het vrij verrichten van diensten in de 
zin van artikel 57 VWEU, die door artikel 56 VWEU in 
beginsel zijn verboden.

De Centrale Raad van Beroep bezigt de term ‘in begin-
sel’ en niet voor niets. Het Hof van Justitie van  
de  Europese Unie heeft namelijk onder meer in  
oktober 201016 en december 201417 aangegeven dat een 
nationale regeling op een gebied op het niveau van de 
Europese Unie niet is geharmoniseerd, en die zonder 
onderscheid geldt voor iedere persoon of onderneming 
die op het grondgebied van de betrokken lidstaat werk-
zaam is, gerechtvaardigd kan zijn. Dit ondanks het feit 
dat die nationale regeling tot een beperking van het vrij 
verrichten van diensten leidt. Dan moet er wel sprake 
zijn van een dwingende reden van algemeen belang, 

welk belang niet al wordt gewaarborgd door de regels 
die voor de dienstverrichter gelden in de lidstaat waar 
deze is gevestigd, en geschikt is om de verwezenlijking 
van het nagestreefde doel te waarborgen en niet verder 
gaat dan ter verwezenlijking van dat doel noodzakelijk 
is. De Raad geeft aan dat de wetgever met de regi-
stratieplicht en het daaraan gekoppelde arbeidsverbod 
de bescherming van werknemers en de bestrijding van 
fraude in de uitzendbranche heeft beoogd. De wetgever 
heeft het in de memorie van toelichting letterlijk gehad 
over: ‘de bestrijding van misstanden op de uitzend-
markt’ (p. 5). De Raad vervolgt met dat door de regis-
tratie als uitzendonderneming in het handelsregister het 
voor eenieder duidelijk is of een onderneming zich in 
Nederland bezighoudt met het ter beschikking  stellen 
van arbeidskrachten waardoor bovendien het toezicht en 
de opsporing wordt vergemakkelijkt. Met het arbeids-
verbod van artikel 7a lid 2 Waadi wordt ook beoogd het 
gedrag van de inlener te beïnvloeden. Dit zijn volgens de 
Raad dwingende redenen van algemeen belang. 

Geen Europese standaarden voor inschrijving
De Centrale Raad van Beroep wijst erop dat deze 
 dwingende redenen van algemeen belang niet al 
 worden gewaarborgd door de regels die in Polen  gelden 
voor inschrijving in het Poolse ondernemingsregister. 
Dit register bevat alleen informatie over vennoot-
schappen, stichtingen, verenigingen en andere rechts-
personen en bevat, anders dan het Nederlandse 
 handelsregister, geen aanduiding van de activiteiten of 
informatie over eenmanszaken. De staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft erop 
 gewezen dat er voor andere economische entiteiten 
dan vennootschappen tot op heden geen Europese 
standaarden zijn voor inschrijving in een register en dat 
buitenlandse registers bijvoorbeeld met betrekking  
tot natuurlijke personen niet altijd (de relevante) 
 infor matie bevatten om te kunnen bepalen of een 
 persoon arbeidskrachten ter beschikking stelt. Hier-
mee -  denken wij - wil de staatssecretaris invulling 
 geven aan ‘het op het niveau van de Europese Unie niet 
zijn geharmoniseerd’ waardoor de deur naar een 
rechtvaardigingsgrond wordt opengezet. Een belang-
rijk onderdeel van het bereiken van de met artikel 7a 
Waadi beoogde doelen is volgens de staatssecretaris 
het in het leven geroepen private systeem van zelf-
regulering, waarbij de uitzendbranche door middel van 
een zogenoemde NEN-certificering toezicht op zichzelf 
houdt. In dit kader is het van belang dat de uitzend-
branche, met name de certificerende instellingen zoals 
de Stichting Normering Arbeid (SNA), kan nagaan 
 welke uitzendondernemingen actief zijn op de 
 Nederlandse markt (transparantie van de markt), 
 zodat zij benaderd en geïnformeerd kunnen worden 
met betrekking tot de NEN-certificering. Wij begrijpen 
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eigenlijk niet zo goed waarom de staatssecretaris naar 
het systeem van zelfregulering verwijst. Dat blijkt wel 
uit het feit dat de staatsecretaris vervolgt met de op-
merking dat, doordat uitleners worden verplicht zich in 
te schrijven in het Nederlandse handelsregister, de 
 Inspectie SZW risicogerichte controles kan uitvoeren 
en informatie kan worden verkregen door private 
 instanties. Ook dat laatste begrijpen wij niet zo goed. 
Het gaat toch om een registratieverplichting gekoppeld 
aan een arbeidsverbod dat de Inspectie SZW moet 
 controleren. De staatssecretaris heeft verder toe-
gelicht dat inleners een grote rol spelen bij het in 
standhouden van malafide uitzendondernemingen en 
daarmee heeft hij natuurlijk een punt. Met het arbeids-
verbod van artikel 7a lid 2 Waadi zijn inleners verplicht 
alleen nog zaken te doen met een als uitzendonder-
neming in het handelsregister geregistreerde onder-
neming. Hiermee is beoogd inleners nadrukkelijk aan 
te spreken op hun verantwoordelijkheid bij het tegen-
gaan van malafiditeit in de uitzendbranche.

Conclusie Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep concludeert dan ook  
dat de registratieplicht en het daaraan gekoppelde 
 arbeidsverbod van artikel 7a lid 1-2 Waadi geschikt zijn 
voor de verwezenlijking van de beoogde doelen van 
werknemersbescherming en bestrijding van fraude in 
de uitzendbranche en dat de beperkingen van het vrij 
verrichten van diensten die voortvloeien uit het artikel 
niet verder gaan dan ter verwezenlijking van de 
 beoogde doelen noodzakelijk is. Daarmee bevestigend 
wat de wetgever18 al eerder heeft geschreven, namelijk 
dat er weliswaar sprake is van een belemmering van 
vrij verkeer van diensten, maar deze belemmering is, 
bezien in het licht van de maatschappelijke noodzaak 
en problemen als gevolg van malafiditeit door buiten-
landse uitzendondernemingen, gerechtvaardigd.

Het gaat volgens de Raad bovendien om een weinig 
 belastende maatregel voor de uitzendonderneming. Het 
gaat om een kosteloze eenmalige registratie waarbij, 
anders dan in een vergunningenstelsel, niet vooraf 
 toestemming of een inhoudelijke controle nodig is. De 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
heeft toegelicht dat deze registratie volledig  online kan 
plaatsvinden. Een inlener kan op eenvoudige wijze 
 controleren of een rechtspersoon of natuurlijke  persoon 
als uitzendonderneming geregistreerd is in het 
 Nederlandse Handelsregister. Dat is een net iets andere 
benadering dan waarvoor de wetgever19 heeft gekozen, 
namelijk dat de administratieve lasten voor de onder-
nemingen uit andere EU-landen gelijk zijn aan de eisen, 
die aan in Nederland gevestigde ondernemingen  worden 
gesteld. Maar noch het een, noch het ander heeft enige 
betekenis voor het antwoord op de vraag of de 
 beperkende maatregel in het licht van de artikelen  
56-57 VWEU is gerechtvaardigd; het is namelijk geen 
dwingende reden van algemeen belang. 
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