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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2

Gelijke behandeling van
arbeidskrachten: over
artikel 8 lid 1 Waadi 2021-0150

Artikel 8 lid 1 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs3 (Waadi) bepaalt dat de (niet in het
kader van payrolling4) ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskracht recht heeft op ten minste
dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijk-
waardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling (inlening) plaats-
vindt.

Het gaat dan allereerst om het loon en overige vergoe-

dingen (onderdeel a). De wetgever5 geeft aan dat met

loon in dit artikel wordt gedoeld op loonbetaling in

dezelfde schaal als die van toepassing is op gelijke

of gelijkwaardige functies in de inlenende onderne-

ming. Loon is niets anders dan de tegenprestatie voor

de bedongen arbeid6 en omvat mede het loon over

bijvoorbeeld overuren, voor het werken op feestdagen

en het loon over vakantiedagen. Dat maakt dan ook

dat daaronder vallen een loonsverhoging, eenmalige

uitkeringen, een op resultaat afhankelijke beloning, een

persoonlijke verhoging aan de hand van persoonlijke

prestaties, een bonus die is gekoppeld aan het bedrijfs-

resultaat van de uitlener.7 De wetgever8 maakt duide-

lijk dat met overigevergoedingen wordt bedoeld: de

vergoedingen voor reisuren, reiskosten, pensionkosten

(zeg maar: huisvestingskosten), koffiegeld en andere

noodzakelijk te achten (on)kostenvergoedingen, voor

zover werknemers in dienst van de inlenende onderne-

ming in soortgelijke omstandigheden eveneens daarop

aanspraak kunnen doen gelden.

Het gaat vervolgens om arbeidstijden, daaronder

begrepen overwerk waarover de wetgever 9 kenbaar

maakt dat het gaat om de hoeveelheid overuren, rust-

tijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van

vakantie en het werken op feestdagen, voor zover deze

gelden op grond van een collectieve arbeidsovereen-

komst (cao) of andere voorschriften die van kracht zijn

binnen de onderneming waar de inlening plaatsvindt.

Daarbij geldt dan wel dat geen wettelijke bepalingen van

algemene strekking zijn (onderdeel b).

Gelijke of gelijkwaardige functies?

De wetgever lijkt ervan uit te gaan dat gelijke of gelijk-

waardige functies in artikel  8 lid  1 Waadi duidelijk

is, daar hij niet heeft toegelicht wat dit behelst. In

navolging van het Haagse Hof in juni 2016 10 vindt de

Rotterdamse Kantonrechter in juni 202111 dat het begrip

‘gelijke of gelijkwaardige functies’ ruim moet worden

uitgelegd. Daarvoor verwijst hij naar het doel en strek-

king van de Waadi en de toepasselijke zogenoemde

Uitzendrichtlijn12. De wetgever heeft aangegeven13 dat

artikel  8 beoogt dat de arbeidsvoorwaarden van de

ingeleende arbeidskrachten geen verstorende invloed

hebben op het bij de inlener geldende systeem van

arbeidsvoorwaarden. Hij geeft ook aan dat het arbeids-

verhoudingenstelsel het te beschermen belang is. De

doelstelling van de Uitzendrichtlijn is een geharmo-

niseerd beschermingskader voor uitzendkrachten te

creëren.14 Dat brengt volgens de Rotterdamse Kanton-

rechter onder meer met zich dat niet bepalend is of

vast komt te staan dat bedrijf A feitelijk ook zelf werk-

nemers in dienst heeft (gehad) in een gelijke of gelijk-

waardige functie, maar of de functie die de ingeleende

arbeidskracht heeft vervuld, past bij de functies en de

functiebeschrijvingen genoemd binnen bedrijf  A. Dat

maakt dat, als er sprake is van zogenoemde door-

lening, dus dat de ingeleende arbeidskracht via een

ander bedrijf, bedrijf  B, aan bedrijf  A is uitgeleend,

er niet moet worden gekeken naar de arbeidsvoor-

waarden van de doorlener (bedrijf B). Het gaat om inle-

ning bij bedrijf A, en dan moet worden gekeken naar de

arbeidsvoorwaarden van werknemers in een gelijke of

gelijkwaardige functie in dienst van bedrijf A. Bedrijf A

voert aan dat onder artikel 8 lid 1 Waadi de volgende

arbeidsvoorwaardelijke componenten vallen: het bruto

loon conform de schaal waarin de werknemer is

ingedeeld, arbeidstijd-/arbeidstijdverkorting, toeslagen

voor overwerk en onregelmatige uren, initiële loons-

verhogingen zoals bij inlener bepaald, onkostenvergoe-

dingen en periodieken. De Rotterdamse Kantonrechter
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wijst, daarbij terugvallend op het Amsterdamse Hof in

juni 202015, erop dit de componenten zijn van de inle-

nersbeloning zoals vermeld in de cao voor uitzend-

krachten. Met een verwijzing naar de opvattingen van de

wetgever maakt hij duidelijk dat artikel 8 lid 1 Waadi en

de inlenersbeloning, anders dan bedrijf A meent, niet

hetzelfde zijn.

Artikel 8 lid 4 (oud lid 3) Waadi bepaalt dat bij cao

van de uitlener en de inlener 16 onder meer van lid  1

van dit artikel kan worden afgeweken. Als in die cao

is besloten tot een in duur beperkte afwijking, dan

moet de cao voorzien in een regeling op grond waarvan

misbruik door elkaar opvolgende tijdvakken (‘perioden’)

van inlening wordt voorkomen. Lid 4 van artikel 8 Waadi

schrijft ook voor dat bij de cao van de inlener kan

worden afgeweken als die overeenkomst voorschriften

bevat op grond waarvan een werkgever zich ervan moet

verzekeren dat de door zijn onderneming ingeleende

arbeidskrachten, de arbeid verrichten tegen arbeids-

voorwaarden die zijn aangegeven in artikel 8 lid 1, die

voor deze arbeidskrachten bij die overeenkomst zijn

voorgeschreven. Voor de goede orde merkt de wetgever

op17 dat de afwijkingsmogelijkheid zich beperkt tot wat

bovenwettelijk geregeld is in een cao of andere voor-

schriften die van kracht zijn binnen de onderneming

waar de inlening plaatsvindt. Afwijking van wettelijke

voorschriften die de mogelijkheid tot afwijking zelf niet

kennen, is dus niet mogelijk.

Met deze uitspraak doet de Rotterdamse kantonrechter,

in navolging van het Amsterdamse Hof, recht aan de

bedoeling van de wetgever en bovendien aan de voor-

spelbaarheid van het recht in relatie tot de rechtspositie

van degene die ter beschikking is gesteld.
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