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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2  

Over het ter  beschikking 
stellen van arbeids-
krachten 2021-0004

Deze bijdrage geeft een overzicht van de betekenis van het begrip ‘het ter beschikking 
 stellen van arbeidskrachten’ en de invulling daarvan in de praktijk.

Wetsgeschiedenis
Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten 
kent een redelijk lange voorgeschiedenis. Die 
voorgeschiedenis begint bij de uit 1965 
 stammende Wet op het ter beschikking stellen 
van arbeidskrachten3 (Wet tba) met een vervolg 
in de Arbeidsvoorzieningswet 19904 (Arbvowet 
1990) die dan vervolgens wel is ingetrokken bij 
de Arbeidsvoorzieningswet 19965 (Arbvowet 
1996). Via Invoeringswet Arbvowet 19966 is de 
 regeling van de terbeschikkingstelling van haar 
voorgangster toch gewoon van kracht gebleven, 
zij het voor nog maar een beperkte tijd, namelijk 
tot 1 juli 1998,7 de datum waarop de Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs8 (Waadi) in 
werking is getreden en de regeling van het ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten in de 
Arbvowetgeving is vervallen (artikel 19 Waadi). 
De voorgeschiedenis leert dat de kern van ‘het 
ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ 
sinds 1965 eigenlijk niet wezenlijk is gewijzigd 
en dat maakt dat die voorgeschiedenis van 
 belang kan zijn voor de betekenis van de 
 begrippen die heden ten dage nog in dat kader 
worden gehanteerd. 
 
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten
Artikel 1 lid 1 onderdeel b Wet tba omschrijft het 
ter beschikking stellen van arbeidskrachten als 
het tegen vergoeding ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten aan een ander voor het, anders 
dan krachtens een met deze gesloten arbeids-
overeenkomst,9 in diens onderneming verrichten 
van aldaar gebruikelijke arbeid. Volgens  
de  wetgever10 veronderstelt de term ‘ter 
 beschikking stellen’, dat de ‘uitgeleende’ 
 arbeidskracht in de onderneming, waarin hij te 
werk wordt gesteld, werkzaam is op grond van 

een rechtsbetrekking tussen hem en de ‘uitle-
ner’. De wetgever geeft ook aan dat de arbeid bij 
het ter beschikking stellen wordt verricht zonder 
dat een over eenkomst ter zake tussen arbeids-
kracht en ‘ inlener’ tot stand komt - ‘anders dan 
krachtens een met deze gesloten overeen-
komst’. Het ter beschikking stellen moet plaats-
vinden tegen vergoeding; de aanwezigheid van 
winstoogmerk is dus niet vereist om de uitlening 
onder de reikwijdte van de Wet tba te doen  vallen. 
De  omschrijving heeft het over ‘het tegen 
 vergoeding ter beschikking van arbeids-
krachten’. De  vergoeding heeft betrekking op de 
terbeschikking stelling en dus niet op de manier 
waarop het loon aan de terbeschikkinggestelden 
wordt betaald; dat kan dus degene zijn die de 
 arbeidskrachten ter beschikking stelt – de 
 uitlener – maar evengoed ook de ‘feitelijke werk-
gever’ – de inlener. De arbeid moet ook worden 
verricht in de onderneming van de feitelijke 
werkgever en de terbeschikkingstelling moet 
betrekking hebben op het verrichten van in die 
onderneming gebruikelijke arbeid. Het ter 
 beschikking stellen van arbeidskrachten voor 
 incidenteel voorkomende werkzaamheden valt 
volgens de wetgever dus niet onder de reikwijdte 
van artikel 1 lid 1 onderdeel b Wet tba.11 Deze 
‘gebruikelijke arbeid’ maakt dat situaties waarin 
een overeenkomst van aanneming van werk of 
van „regie" zouden kunnen worden aangemerkt 
als het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten, niet onder het toepassingsbereik van 
de Wet tba vallen vanwege het simpele feit dat 
deze overeenkomsten meestal juist betrekking 
hebben op werkzaamheden, die in de onder-
neming, waarin zij worden verricht, niet 
 gebruikelijk zijn.12 In lid 2 van artikel 1 Wet tba is 
een aantal uitzonderingen gegeven. Niet onder 



Nummer 1
15 januari 2021 Pagina 13

het ter beschikking stellen valt de zogenoemde 
collegiale terbeschikkingstelling, de collegiale 
uitlening, dus een vorm van hulpbetoon zonder 
winstoogmerk. De wetgever13 geeft aan dat 
daarbij moet worden gedacht aan een onder-
nemer, die tijdelijk voor een aantal werknemers 
geen werk heeft, deze ter beschikking stelt van 
een andere ondernemer, al dan niet in dezelfde 
bedrijfstak, die behoefte heeft aan een aantal 
extra arbeidskrachten. Het is volgens de wet-
gever duidelijk dat in dit geval de eis gesteld 
moet worden dat de arbeidskrachten in dienst 
zijn bij de eerstbedoelde werkgever ten behoeve 
van arbeid in diens onderneming, en dat voorts 
het ontbreken van winstoogmerk voorwaarde is 
voor toepasselijkheid van de uitzondering. Dat 
de onderneming die ter beschikking stelt daarbij 
een zeker voordeel kan hebben, zoals het in 
stand houden van het dienstverband met de 
 betrokken werknemers, doet daaraan niets af 
(onderdeel a). Ook niet onder het ter beschikking 
stellen valt volgens de wetgever de situatie dat 
de ene onderneming aan de andere onder-
neming een of meer van haar werknemers ter 
beschikking stelt niet alleen om bijvoorbeeld 
een door haar vervaardigde machine te 
 installeren en bedienend personeel daarvoor op 
te leiden, wat overigens vaak toch geen in de 
 andere onderneming gebruikelijke arbeid zal 
zijn, maar ook om die machine voor een  beperkte 
tijd, al dan niet aansluitend aan het installeren, 
zelf (mede) te bedienen (onderdeel b). Het komt 
er dus op neer dat personeel voor een beperkte 
tijd in verband met een geleverde zaak of tot 
stand gebracht werk ter beschikking wordt 
 gesteld. Ook maakt de wetgever duidelijk dat 
niet onder het ter beschikking stellen vallen 
 instellingen als de, in sommige havenplaatsen 
bestaande, havenarbeidsreserves, of de bouw-
plancombinaties en verenigingen voor be-
drijfshulp in de landbouw, wat tegenwoordig 
wordt aangeduid met pools van  arbeidskrachten. 
Tot slot is in artikel 1 lid 3 Wet tba een uitbreiding 
gegeven van het begrip ‘onderneming’. De wet-
gever geeft aan14 dat daaronder vallen de niet tot 
een onderneming behorende inrichtingen en 
kantoren, zoals inrichtingen en kantoren van 
stichtingen of kantoren van beoefenaars van een 
vrij beroep, met ondernemingen gelijkgesteld 
(onderdeel a) en geldt hetzelfde voor bedrijven, 
diensten en instellingen van publiekrechtelijke 
lichamen (onderdeel b).15

In artikel 122 onderdeel d Arbvowet 1990 is de 
Wet tba ingetrokken. Artikel 1 lid 1 onderdeel i 
Arbvowet 1990 omschrijft het ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten als het tegen 
 vergoeding ter beschikking stellen van arbeids-
krachten aan een ander voor het onder diens 
toezicht of leiding, anders dan krachtens een 
met deze gesloten arbeidsovereenkomst, in 
diens onderneming verrichten van aldaar 
 gebruikelijke arbeid. Artikel 1 lid 3 Arbvowet 
1990 maakt duidelijk dat niet onder de 
 terbeschikkingstelling van arbeidskrachten valt 
wanneer een en ander gebeurt bij wijze van 
hulpbetoon zonder winstoogmerk, dus de 
 zogenoemde collegiale uitlening (onderdeel a), 
of voor een beperkte tijd in verband met een 
 geleverde zaak of tot stand gebracht werk 
 (onderdeel b). Ook hier is in artikel 1 lid 4 Arbvo-
wet 1990 een uitbreiding gegeven van het begrip 
‘onderneming’ die vergelijkbaar is met die van 
de Wet tba, wat kort gezegd met zich brengt dat 
de wet voor tot de onderneming behorende 
 inrichtingen en kantoren (onderdeel a) en voor 
bedrijven, diensten en instellingen van publiek-
rechtelijke lichamen (onderdeel b) geldt.16  

De Arbvowet 1990 wordt vervangen door de 
 Arbvowet 1996. De eerstgenoemde wet wordt 
dan wel ingetrokken, maar via de artikelen 2  
lid 1 en 19 Invoeringswet Arbvowet 1996 blijven 
de voorschriften over onder meer het ter 
 beschikking stellen van arbeidskrachten van 
kracht.17 

De Waadi
Artikel 1 lid 1 onderdeel e (oud) Waadi geeft een 
definitie van het ‘ter beschikking stellen van 
 arbeidskrachten’ 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 arbeidsovereenkomst. Het 
begrip ‘onderneming’ is overigens in artikel 1 lid 
1 onder deel f Waadi omschreven als de onder-
neming, bedoeld in de Wet op de ondernemings-
raden18 (WOR). In artikel 1 lid 1 onderdeel c van 
die wet is de onderneming omschreven als elk in 
de maatschappij als zelfstandige eenheid 
 optredend organisatorisch verband waarin 
krachtens arbeidsovereenkomst (of krachtens 
publiekrechtelijke aanstelling) arbeid wordt 
 verricht. 
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Lid 3 van artikel 1 Waadi geeft aan dat niet onder 
de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten 
valt het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten ten behoeve van een geleverde zaak of 
tot stand gebracht werk (onderdeel a) en de 
 zogenoemde collegiale uitlening (onderdeel b) of 
de zogenoemde intraconcernuitlening, wat 
 inhoudt het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten voor het verrichten van arbeid in een 
onderneming, die door dezelfde ondernemer in 
stand wordt gehouden als die de  arbeidskrachten 
ter beschikking stelt (onderdeel c). De nog in de 
Arbvowet 1990 voorkomende uitbreiding van het 
begrip ‘onderneming’ is niet meer teruggekomen.

De regeling van de terbeschikkingstelling in de 
Waadi is een aantal keren gewijzigd. Zo is artikel 
1 lid 1 onderdeel e gewijzigd19 in onderdeel c en 
is daarin het ‘onder diens toezicht en leiding‘ 
 gewijzigd in ‘onder diens toezicht of leiding’ 
 verrichten van arbeid. Ook lid 3 onderdeel c van 
artikel 1 Waadi is gewijzigd20 en uiteindelijk 
 helemaal vervangen door: het ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten waarbij degene die 
arbeidskrachten ter beschikking stelt en de 
  onderneming waar de terbeschikkingstelling 
plaatsvindt in een groep zijn verbonden als 
 bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het 
 Burgerlijk Wetboek (BW) dan wel de één een 
dochtermaatschappij is van de ander als  bedoeld 
in artikel 24a van dit Boek.
De toelichting van de wetgever bij het begrip ‘het 
ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ in 
artikel 1 lid 1 Waadi is wel erg summier. De wet-
gever geeft aan dat is aangesloten bij de toen 
bestaande omschrijving van het ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten in de Arbvowet 
1990.21 Het begrip is ruimer dan het voorzien in 
uitzendovereenkomsten als bedoeld in artikel 
7:690 BW. Hij maakt ook duidelijk dat deze 
 omschrijving met zich brengt dat het niet van 
 belang is of de ter beschikking gestelde arbeids-
kracht in een arbeidsverhouding tot degene die 
hem ter beschikking stelt staat, maar voegt 
daaraan toe dat dit meestal wel het geval zal 
zijn. Hieraan voegt de wetgever toe dat in 
 afwijking van de omschrijving in de Arbvo 1990 
het vereiste van ‘in diens onderneming’ is 
 vervallen, omdat dit element, met een verwijzing 
naar lid 3 van artikel 1 Waadi waarin de uit-
zonderingen zijn aangegeven, geen toegevoegde 
waarde heeft en onnodig beperkend is.22 Ook is 
het element ‘aldaar gebruikelijke arbeid’ 

 vervallen, maar daaraan is helemaal geen aan-
dacht besteed, terwijl toch uiteindelijk daardoor 
de omschrijving van het ter beschikking stellen 
van arbeidskrachten in de Waadi ruimer is dan in 
de Arbvowet, omdat kennelijk de aard van de 
werkzaamheden er niet (meer) toe doen.  

In artikel 1 lid 1 onderdeel c 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 arbeidsovereenkomst. Deze 
omschrijving kan worden opgesplitst in 
 verschillende elementen, namelijk: 
(a) tegen vergoeding;
(b) het ter beschikking stellen aan een ander;
(c) onder diens leiding of toezicht;
(d) anders dan krachtens een met deze gesloten 

arbeidsovereenkomst.

Tegen vergoeding
Een element van de omschrijving van het begrip 
‘het ter beschikking stellen van  arbeidskrachten’ is 
dat de terbeschikkingstelling ‘tegen vergoeding’ 
plaatsvindt. De wetgever23 geeft aan dat de 
 vergoeding betrekking heeft op de ter-
beschikkingstelling en dus niet op de manier 
waarop het loon aan de terbeschikkinggestelden 
wordt betaald; dat kan dus degene zijn die de 
 arbeidskrachten ter beschikking stelt – de 
 uitlener – maar evengoed ook de ‘feitelijke werk-
gever’ – de inlener. Dat betekent dat de uitlener 
door de inlener wordt beloond voor zijn diensten. 
Het gaat dan ook bij de uitlener om een activiteit 
die leidt tot economisch voordeel. Ook wanneer 
de inlener hem producten of diensten levert 
waarop een korting wordt toegepast op de door 
de uitlener verschuldigde prijs, kan er al sprake 
zijn van het tegen vergoeding ter beschikking 
stellen van arbeidskrachten.24 Het gaat er dus 
niet om dat de uitlener het oogmerk heeft om 
winst te behalen; zelfs het ter beschikking 
 stellen van een werknemer waarbij alleen de 
 arbeidskosten worden vergoed, valt volgens de 
wetgever in beginsel onder de reikwijdte van het 
vergoedingselement van de omschrijving.

Ter beschikking stellen aan een ander
Een ander element van de omschrijving is dat de 
arbeidskracht ter beschikking wordt gesteld aan 
‘een ander’. Door deze neutrale formulering kan 
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‘de ander’ zowel een natuurlijke als een rechts-
persoon zijn. Hiervan is uitgezonderd de 
 zogenoemde intraconcern-uitlening die als 
 uitzondering in artikel 1 lid Waadi is genoemd. Een 
coöperatieve vereniging heeft onder andere tot 
doel om zonder winstoogmerk arbeidskrachten in 
dienst te nemen en deze tegen kostenvergoeding 
aan de leden ter beschikking te stellen (zie hier-
voor). Is hier sprake van het ter beschikking stellen 
van arbeidskrachten aan ‘een ander’? Het 
 antwoord is ja. De coöperatieve vereniging is een 
zelfstandige rechtspersoon die personeel ter 
 beschikking stelt aan allerlei ondernemingen die 
ook zelfstandig rechtspersoonlijkheid bezitten. De 
enige relatie tussen deze verschillende rechts-
personen is volgens het College van Beroep voor 
het Bedrijfsleven in juni 199625 dat zij lid zijn van 
een coöperatieve vereniging en van haar diensten 
wordt gebruikgemaakt.26 

Onder diens leiding of toezicht
In de praktijk is ‘onder diens leiding of toezicht’ 
misschien wel het belangrijkste element. Dat 
maakt in ieder geval dat de overeenkomst  
tot aanneming van werk niet onder het ter 
 beschikking van arbeidskrachten kan vallen. Het 
element van het ‘onder leiding of toezicht’ van de 
opdrachtgever arbeid verrichten door het 
 personeel van de aannemer die bij die opdracht-
gever te werk zijn gesteld ontbreekt volgens 
 bijvoorbeeld de Centrale Raad van Beroep in 
april 199227. Uit de omschrijving van de overeen-
komst tot aanneming van werk in artikel 7:750 
lid 1 BW volgt namelijk dat er sprake is van een 
resultaatsverbintenis omdat het gaat om het 
 tegen een bepaalde prijs een bepaald werk van 
stoffelijke aard tot stand te brengen en op te 
 leveren. 
Als het gaat om de uitzendrelatie zal het  element 
‘onder toezicht en leiding’ niet of nauwelijks 
 problemen opleveren. De uitzendovereenkomst 
is in artikel 7:690 BW omschreven als de 
 arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer 
door de werkgever, in het kader van de uit-
oefening van het beroep of bedrijf van de werk-
gever ter beschikking wordt gesteld aan een 
derde om krachtens een door deze aan de werk-
gever verstrekte opdracht arbeid te verrichten 
onder toezicht en leiding van de derde. Een 
 productiemedewerker die via een uitzendbureau 
bij een inlener werkt, zal dezelfde aanwijzingen 
en instructies moeten opvolgen als de werk-
nemers die in dienst zijn van de inlener. Als de 

uitzendkracht wil weten hoe het werk moet 
 worden gedaan, wanneer en in samenwerking 
met wie, dan zal hij bij de inlener te rade moeten 
gaan en niet bij het uitzendbureau. Het uitzend-
bureau hoeft eigenlijk niets anders te doen dan 
een uitzendkracht te leveren die voldoet aan de 
eisen die de inlener heeft gesteld. Het ter 
 beschikking stellen van werknemers ten 
 behoeve van logistieke werkzaamheden bij de 
opdrachtgevers maakt volgens het Arnhemse 
Hof in april 201928  dat de leiding en toezicht bij 
de werkgever berust en niet bij de opdracht-
gevers en dat er dus geen sprake is van uitzend-
arbeid en dus niet van terbeschikkingstelling.
De situatie bij de payrollovereenkomst is hier-
mee vergelijkbaar. Artikel 7:692 BW omschrijft 
de payrollovereenkomst als het op basis van een 
overeenkomst van opdracht tussen de werk-
gever en de derde, die niet tot stand is gekomen 
in het kader van het samenbrengen van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt, een arbeidskracht 
ter beschikking stellen, om onder toezicht en 
leiding van die opdrachtgever arbeid te 
 verrichten, waarbij degene die de arbeidskracht 
ter beschikking stelt alleen met toestemming 
van de opdrachtgever bevoegd is de arbeids-
kracht aan een ander ter beschikking te 
 stellen.29   

Andere vormen?
Hoe zit het met de andere vormen van het ter be-
schikking stellen van arbeidskrachten? In die 
 situaties is het volgens de Hoge Raad in april 199230 
ook raadzaam om uit te gaan van de opvatting dat 
het begrip ‘onder diens toezicht en leiding’ moet 
worden opgevat als een vorm van werkgevers-
gezag, die dan wordt uitgeoefend door de inlener. 
Daarbij zullen de feiten en  omstandigheden van 
het geval doorslaggevend zijn. 
Als een detacheerbedrijf ‘op zodanige wijze 
 betrokken en verantwoordelijk is gebleven voor 
het werk dat de programmeur in kwestie voor de 
inlener heeft verricht’, dan kan volgens de 
Utrechtse Rechtbank in juni 199431 de uitvoering 
daarvan niet worden aangemerkt als het ter 
 beschikking stellen van arbeidskrachten. Kern 
van het oordeel is dat het antwoord op de vraag 
bij wie de eindverantwoordelijkheid voor het 
werk rust, moet worden gezien als een belang-
rijke aanwijzing voor het werkgeversgezag, 
maar bedoeld is natuurlijk voor het onder leiding 
of toezicht van een ander arbeid verrichten. Dit 
aspect is nog eens expliciet benadrukt door de 
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Hoge Raad32 in november 1997. Als de inlener 
aangeeft waar en wanneer welk werk moet 
 worden verricht, als de inlener zelf op de werk-
vloer aanwezig is, als zijn opdrachtgever zich tot 
hem moet richten over klachten, als de verant-
woordelijkheid voor het eindresultaat bij de 
 inlener ligt en hij ook nog eens achteraf toezicht 
houdt op de werkzaamheden door de gewerkte 
uren te corrigeren, dan kan op grond van deze 
feiten en omstandigheden volgens de Hoge Raad 
worden aangenomen dat er sprake is van het ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten die 
 onder zijn toezicht en leiding werken. 

Tot slot geeft de omschrijving van het ter 
 beschikking van arbeidskrachten nog het 
 element ‘anders dan krachtens een met deze 
gesloten arbeidsovereenkomst’. Dat brengt met 
zich dat de terbeschikkingstelling van arbeids-
krachten niet tot doel mag hebben of direct mag 
leiden tot het sluiten van een arbeidsovereen-
komst tussen arbeidskracht en inlener. Dit komt 
immers neer op arbeidsbemiddeling. 

Belemmeringsverbod
Dat laat onverlet dat artikel 9a lid 1 Waadi 
 aangeeft dat de uitlener geen belemmeringen in 
de weg mag leggen voor het aangaan van een 
arbeidsovereenkomst met de inlener na afloop 
van de terbeschikkingstelling. Hiermee is 
 volgens de wetgever33 beoogd dat de uitlener op 
geen enkele wijze (direct of indirect)  beperkingen 
zal stellen aan de vrije keuze van arbeid van de 
ter beschikking gestelde arbeidskracht om bij 
de inlener in dienst te treden. Lid 2 van artikel 9a 
Waadi maakt duidelijk dat ieder beding in strijd 
hiermee nietig is. Daarop is een uitzondering 
 gemaakt in de zin van een redelijke vergoeding 
waarbij de door de uitlener gemaakt kosten in 
verband met de terbeschikkingstelling centraal 
staan.34 

Heeft het belemmeringsverbod ook betrekking 
op een zelfstandige zonder personeel? De Hoge 
Raad stelt in april 201735 voorop dat artikel 9a  
lid 1 Waadi in 201236 is ingevoerd ter implementatie 
van artikel 6 lid 2 Uitzendrichtlijn.37 Dit brengt 
dan weer met zich dat artikel 9a lid 1 Waadi op 
dezelfde wijze moet worden uitgelegd als artikel 
6 lid 2 Uitzendrichtlijn.38 Uit de tekst van artikel 6 
lid 2 Uitzendrichtlijn volgt dat het belemmerings-
verbod in de richtlijn niet alleen betrekking heeft 
op het sluiten van een arbeidsovereenkomst, 

maar ook op het tot stand komen van een 
“ arbeidsverhouding”. Het Hof van Justitie van de 
Europese Unie heeft in december 2016,39 in 
 navolging van de uitspraken van juli 1986,40 
 januari 200441 en in november 2010,42  aangegeven 
dat sprake is van een arbeidsverhouding als een 
persoon gedurende een bepaalde tijd voor een 
ander en onder diens leiding prestaties levert en 
in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt, waar-
bij de juridische kwalificatie naar nationaal recht 
en de vorm van deze verhouding, evenals de aard 
van de dienstbetrekking tussen deze twee 
 personen in dit opzicht niet doorslaggevend zijn. 
Nu artikel 9a lid 1 Waadi in overeenstemming 
met artikel 6 lid 2 Uitzendrichtlijn moet worden 
uitgelegd, betekent dit dat de woorden “geen 
 belemmeringen (...) voor de totstandkoming van 
een arbeidsovereenkomst” in artikel 9a lid 1 
Waadi moeten worden gelezen als “geen 
 belemmeringen (...) voor de totstandkoming van 
een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding”, 
waarbij het begrip “arbeidsverhouding” moet 
worden uitgelegd in overeenstemming met wat 
hiervoor is geschreven. In dit licht heeft het 
Leeuwardens Hof in januari 201643 ten onrechte 
het belemmeringsverbod van artikel 9a lid 1 
Waadi beperkt tot het geval van ‘indiensttreding’. 
In het licht van de uitspraak van de Hoge Raad is 
het niet verwonderlijk dat het Bossche Hof in 
 september 202044 oordeelt dat het belemmerings-
verbod van artikel 9a lid 1 Waadi ook geldt op de 
uitzending van een zelfstandige zonder 
 personeel. Als de uitzending van zelfstandigen 
zonder personeel mogelijk is, en waarom ook 
niet, zal dit consequenties moeten hebben voor 
de betekenis van het begrip ‘ter beschikking van 
arbeidskrachten’ in artikel 1 lid 1 onderdeel c 
Waadi en dan met name voor het ‘onder diens 
toezicht en leiding’. 

Onderzoek uit de praktijk
Het begrip ‘ter beschikking stellen van arbeids-
krachten’ is een breed begrip, maar dat betekent 
nog niet dat elke situatie onder de omschrijving 
daarvan valt. Denk dan aan de overeenkomst tot 
aanneming van werk, de collegiale uitlening en 
de intra-concernuitlening. Het komt erop neer 
dat het beantwoorden van de vraag of er sprake 
is van terbeschikkingstelling de feiten en 
 omstandigheden van het geval een grote rol 
 spelen. De Minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (SZW) maakt in april 202045 twee 
onderzoeken die in zijn opdracht zijn verricht, 
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openbaar waaruit blijkt dat er steeds meer 
 constructies niet onder het begrip 
‘terbeschikking stelling’ vallen en daarmee de 
bescherming van de Waadi ontberen waardoor 
niet iedere arbeidskracht de bescherming krijgt 
die nodig is. Er is onderzoek gedaan naar de 
praktijk van de uitzendwerknemers46 en van 
driehoeksrelaties.47 Als het gaat om het ter 
 beschikking stellen van arbeidsmigranten is aan 
het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten48 
(Aanjaagteam) gevraagd om voorstellen te doen 
om de positie van de arbeidsmigranten te 
 verbeteren. Een van de aanbevelingen heeft 
 betrekking op een verplichte certificering van 
het uitzendwezen in de strijd tegen malafide 
 uitzendbureaus. In dat kader is in 2014 door de 
toenmalige minister van SZW aangegeven dat 
zelfregulering in de uitzendbranche  onvoldoende 
effect heeft en het keurmerk niet genoeg onder-
scheidend vermogen heeft.49 Zijn opvolger denkt 
daar toch heel anders over, omdat hij denkt dat 
het de problematiek van de malafiditeit niet 
 oplost,50 en hij wordt daarin gesteund door het 
kabinet,51 maar dat laat onverlet dat de 
 herinvoering van de vergunningplicht toch weer 
op de agenda staat.52 Het Aanjaagteam stelt in 
het kader van de verplichte certificering voor om 
via het certificaat eisen te stellen aan uitzend-
bureaus. Het kabinet gaat in december 202053 
mee in deze gedachte. Leg ons dan maar eens 
uit wat nu het wezenlijke verschil is tussen 
 verplichte certificering en een vergunning, 
 anders dan de handhaving. In het eerste geval is 
dat een onderdeel van de zelfregulering waarvan 
toch de algemene opvatting is dat die ontoe-
reikend is. Wat overigens niemand zou moeten 
verbazen omdat certificatie en accreditatie in het 
kader van het overheidsbeleid in november 
200354  een aantal gevallen niet wordt aan bevolen 
waaronder (1) het uitsluitend gericht zijn op 
 gedragstoezicht, (2) het zich niet houden aan de 
in het kader van de certificering gestelde eisen 
leidt tot direct en aanzienlijk financieel gewin 
voor de certificaathouder, en (3) direct ingrijpen 
van overheidswege nodig is om voor acute of 
korte termijnproblemen een oplossing te 
 bieden.55  In het tweede geval gaat het om een 
publieke handhaving waarvan op voorhand 
 kennelijk wordt gedacht dat die niet toereikend 
zal zijn, terwijl dat toch gaat over de allocatie van 
mankracht en middelen. Het komt er dus 
 gewoon op neer dat er bewuste keuze moet 

 worden gemaakt tussen markt (zelfregulering) 
en overheid. 

Opmerkelijk is wel dat kennelijk in andere 
 sectoren het moeten hebben van een vergunning 
veel minder problematisch is. Denk bijvoorbeeld 
aan de ziekenhuizen die bepaalde medische 
 ingrepen uitvoeren. Zij moeten op grond van 
 artikel 2 Wet bijzondere medische  verrichtingen56 
daarvoor een vergunning hebben. Overigens ook 
in de ons omringende landen is een vergunning-
plicht voor uitzendbureaus. In dat kader heeft de 
opmerking57 dat een vergunningstelsel dat geldt 
in een ander land niet zomaar in Nederland kan 
worden ingevoerd aangezien dit een ander 
 stelsel is, veel weg van een dooddoener.  Niemand 
stelt dat namelijk voor. Bovendien hebben we 
voor de inwerkingtreding van de Waadi een 
 vergunningstelsel gehad en maakt artikel 12  
lid 2 Waadi het zelfs mogelijk om bij algemene 
maatregel van bestuur een vergunningplicht in 
te voeren. Dit is mogelijk als het belang van 
 goede verhoudingen op de arbeidsmarkt of het 
belang van de betrokken arbeidskrachten 
 bescherming noodzakelijk maken voor een of 
meer bepaalde sectoren van het bedrijfsleven of 
segmenten van de arbeidsmarkt.58 Maar of het 
nu gaat over een verplichte certificering of een 
vergunning, de omschrijving van het begrip 
‘ terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ zal 
ongetwijfeld aan de orde komen, alleen al omdat 
voor de arbeid die buiten die omschrijving valt 
geen certificaat of vergunning nodig is. Wij 
wachten het allemaal met belangstelling af.

Noten:
1. Mr. dr. J. van Drongelen is (emer.) universitair hoofdocent bij de 

 vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van 
 Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

2. Mr. A.D.M. van Rijs is docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale 
politiek van de Universiteit van Tilburg. 

3. Zie wet van 31 juli 1965, Stb. 1965, 379.
4. Zie wet van 28 juni 1990, Stb. 1990, 402.
5. Zie wet van 29 november 1996 tot vaststelling van een nieuwe 

 Arbeidsvoorzieningswet, Stb. 1996, 618. 
6. Zie wet van 29 november 1996 tot invoering van de), Stb. 1996, 619. 
7. Zie besluit van 24 juni 1998, Stb. 1998, 384.
8. Zie wet van 14 mei 1998, houdende regels voor de niet-openbare 

 arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeids-
krachten, Stb. 1998, 306.

9. Zie Kamerstukken II 1964/65, 7737, nr. 6 (nota van wijziging).
10. Zie Kamerstukken II 1963/64, 7737, nr. 3 (memorie van toelichting) p. 6.
11. Zie Kamerstukken II 1963/64, 7737, nr. 3 (memorie van toelichting) p. 6.
12. Zie onder meer:  

Rb. ‘s-Gravenhage 15 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:8534;  
Hof ‘s-Hertogenbosch 21 oktober 2014, ECLI:NL:GHSHE:2014:4353; 
Arnhem-Leeuwarden 23 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2014:4353;  
Hof ’s-Hertogenbosch 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:3098.


