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Goedwerkgeverschap
dr. W.S. Conen1

Een breder perspectief op goed werkgeverschap, waarin niet alleen economische waarden maar een
meer holistisch'working as humans'perspectief centraal staat, zou kunnen bijdragen aan het verla-
gen van uitval en het verminderen van geschillen tussen werkgevers en werknemers – geschillen die
vaak ontstaan doordat werknemers zich niet gewaardeerd voelen.

De kwaliteit van werk staat in Nederland onder
druk, zo constateerden verschillende instanties en-
kele jaren geleden al.2 De groei in de arbeidsdeel-
name in de afgelopen decennia bleek gepaard te
zijn gegaan met onder andere een intensivering van
werk en een toename van onzeker werk. Aandacht
voor de zorgplicht ten aanzien van veiligheid en ge-
zondheid en beleid rondom faire beloningen vormen
een belangrijke basis voor goed werkgeverschap.
Deze column bespreekt waarom dit nog steeds en-
kel de 'basis' betreft, die op zichzelf belangrijk is
maar onvoldoende om mensen zich gewaardeerd te
laten voelen. De onderliggende data komt uit de
Waarde van Werk Monitor (WWM): een grootscha-
lig, nationaal surveyonderzoek dat onderzoeksinsti-
tuut AIAS-HSI sinds 2019 iedere twee jaar uitvoert
met steun van de Goldschmeding Foundation. De
Waarde van Werk Monitor 2021 (WWM'21) is de
tweede meting en is in het voorjaar van 2021 inge-
vuld door ruim 4.000 Nederlanders van 18-70 jaar,
waarvan 2.508 werkenden. De uitkomsten hiervan
zijn representatief voor de Nederlandse (beroeps-)be-
volking.3

Beloning is belangrijk, maar niet zo belangrijk als vaak
wordt gedacht

Vanuit een economisch perspectief zijn extrinsieke
opbrengsten, waaronder het loon en werkzekerheid,
de voornaamste reden waarom mensen bereid zijn
om te werken. Werken zelf wordt in deze visie ge-
zien als een opoffering, omdat het ten koste gaat van
vrije tijd. Mensen moeten dus beloond worden om
bereid te zijn te werken. Onderzoek naar 'waarom

1. Wieteke Conen is onderzoeker bij het Amsterdams In-
stituut voor ArbeidsStudies-Hugo Sinzheimer Instituut
(AIAS-HSI) van de Universiteit van Amsterdam.

2. Begin 2020 hebben verschillende instanties nadrukkelijk
de aandacht op dit vraagstuk gericht. Dit waren bijvoor-
beeld de WRR, met het rapport Het betere werk, de Com-
missie Regulering van Werk (beter bekend als de Com-
missie Borstlap) met het rapport In wat voor land willen
wij werken? en het Platform de Toekomst van Arbeid, met
Investeren in mensen.

3. Het eindrapport De waarde van werk in Nederland: resulta-
ten van de Waarde van Werk Monitor 2021, en de verkorte
(populaire) versie De waarde van werk in tijden van corona
zijn beide online beschikbaar, onder andere op de pro-
jectwebsite .https

we werken'4 legt echter in toenemende mate de na-
druk op de gedachte dat er bijzonder veel ander'nut'
gepaard gaat met werken, en niet alleen pas als aan
de'basisbehoeften'voldaan zijn. Waar het meer tra-
ditionele socio-economische perspectief de nadruk
legt op het voldoen aan (basis)behoeften,5 en daar-
mee het belang van waarden als beloning en zeker-
heid, legt het'working as humans'perspectief de na-
druk op de gedachte dat mensen behoefte hebben
aan werk (hetzij betaald, hetzij onbetaald) waarbij
het vooral van belang is dat zij deze activiteiten (zelf)
als waardevol ervaren binnen het leven als geheel.6
'Waardevol' kan daarbij op verschillende manie-
ren geïnterpreteerd worden en bijvoorbeeld de vorm
dragen van 'bijdragen aan een groter geheel' (dat
kan een organisatie zijn, een (lokale) gemeenschap
of'de maatschappij'), maar ook als ontplooiingsmo-
gelijkheid (hetgeen, althans initieel, een meer indi-
viduele waarde heeft). Werk heeft waarde als het
werkenden de mogelijkheid biedt om het eigen men-
selijk potentieel te realiseren binnen de context van
een groter geheel. Beloning is daarbij doorgaans een
belangrijke component van de totale werkbeleving,
en drukt bovendien mogelijk waardering uit, maar
'is' niet de waarde.

Hoewel hardnekkig in de beeldvorming en uitgangs-
punt voor veel onderzoek en beleid, zien we in on-
derzoeksresultaten van de afgelopen jaren maar be-
perkte steun voor de socio-economische visie. Uiter-
aard vinden werkenden beloning niet onbelangrijk,
maar er zijn in Nederland relatief weinig mensen die
vinden dat een baan alleen maar een manier is om

4. B. Schwartz, Waarom we werken (TED Origineel), Amster-
dam: Amsterdam University Press 2016, p. 140.

5. A.H. Maslow, Motivation and personality. New York: Har-
per & Row 1954, p. 411; R. Inglehart, The silent revolution:
changing values and political styles among western publics.
Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1977,
p. 482.

6. M. Jahoda, Employment and Unemployment: A Social-Psy-
chological Analysis. Cambridge, MA: University of Cam-
bridge Press 1982, p. 111; M. Nussbaum, Women and equa-
lity: the capabilities approach, International Labour Re-
view 1999, p. 227–245; D.A. Spencer, Developing an un-
derstanding of meaningful work in economics: the case
for a heterodox economics of work, Cambridge Journal
of Economics 2015, p. 675-688.
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Goed werkgeverschap

geld te verdienen. Ruim 80 procent van alle Neder-
landers vindt werk méér dan alleen maar een ma-
nier om geld te verdienen of geeft aan te willen (blij-
ven) werken, ook als dat financieel niet noodzakelijk
zou zijn.

Welke aspecten vinden mensen dan zo belangrijk in
hun werk? Deze vraag wordt doorgaans beantwoord
door na te gaan welke arbeidsoriëntaties mensen heb-
ben. Arbeidsoriëntaties zijn aspecten van werk die
'de één wel en de ander niet belangrijk vindt in zijn
of haar werk'. De literatuur over arbeidsoriëntaties
onderscheidt verschillende hoofddimensies,7 waar-
bij het meest gemaakte onderscheid die tussen ex-
trinsieke en intrinsieke arbeidsoriëntaties is. Men-
sen met een extrinsieke oriëntatie vinden waarden
op het gebied van inkomen, werkomstandigheden,
voorwaarden en zekerheid van belang. Mensen met
een intrinsieke oriëntatie hechten belang aan in-
houdelijk interessant werk en het benutten en ont-
plooien van eigen capaciteiten. Naast deze twee ba-
sisdimensies zijn er meer sociale aspecten van werk
die inhoudelijk noch tot de ene, noch tot de andere
dimensie te rekenen zijn en daarom als een op zich-
zelf staande dimensie worden gezien.

Wanneer je de arbeidsoriëntaties van Nederlandse
werkenden nagaat, dan valt een aantal zaken op. In
de eerste plaats valt op dat Nederlanders de sociale
dimensie erg belangrijk vinden. Het belang van wer-
ken met prettige mensen kan in ons land haast niet
overschat worden. Tijdens de coronacrisis en de bij-
behorende lockdowns kwam dit sociale aspect zeer
onder druk te staan, en het wordt dan ook wel ge-
opperd dat dit een belangrijke reden vormt van de
terugval van de arbeidstevredenheid in deze peri-
ode. Ook intrinsieke aspecten van werk, zoals inhou-
delijk leuk werk hebben, gevoel van voldoening en
mogelijkheden om je te ontwikkelen, zijn belangrijk
voor werkenden. Opvallend (of misschien dus niet)
is dat extrinsieke waarden in veel mindere mate een
rol spelen. In onze laatste monitor komt een 'goede
beloning' pas op een zevende plaats.

Nu werpen economen vaak tegen dat de preferen-
ties die mensen uitspreken niet al te veel zeggen. Het
zou niet 'sociaal wenselijk' zijn om te zeggen dat je
veel waarde hecht aan je loon en daarom beklem-
tonen werkenden het belang van andere werkaspec-
ten. Economen gaan liever af op het gedrag van men-
sen, oftewel hun'revealed preferences'. Zij constate-
ren dat mensen die van baan veranderen meestal in
loon vooruitgaan, en concluderen daaruit dat wer-
kenden wel degelijk door financiële prikkels worden
gedreven.

7. Zie bijvoorbeeld: I. Harpaz en X. Fu, The structure of the
meaning of work: A relative stability amidst change, Hu-
man Relations 2002, p. 639-667; A.L. Kalleberg en P.V.
Marsden, Changing work values in the United States,
1973– 2006, Social Science Research 2013, p. 255-270; S.
Hauff en S. Kirchner, Identifying work value patterns:
cross-national comparison and historical dynamics. In-
ternational Journal of Manpower 2015, p. 151-168.

Met de Waarde van Werk Monitor kunnen we me-
ten in hoeverre de verschillende werkaspecten vol-
gens de werkenden op hun huidige werk van toepas-
sing zijn. Doordat een deel van de respondenten in
2021 een andere baan had dan in 2019, kunnen we
nagaan welke werkaspecten voor hun huidige baan
sterker gelden dan voor hun baan van twee jaar gele-
den. Door dit te vergelijken met degenen die niet van
baan zijn veranderd, kunnen we vaststellen welke
werkaspecten het sterkst verbeteren als iemand van
baan verandert. Hieruit blijkt dat baanwisselaars,
vaker dan degenen die nog dezelfde baan hebben,
zeggen dat hun nieuwe baan ruimte biedt voor initi-
atief, inhoudelijk leuk is, goede carrièremogelijkhe-
den biedt, dat mensen er in het algemeen waardering
voor hebben, en dat ze er trots op zijn. Baanwisse-
laars zijn echter niet vaker tevreden over hun hui-
dige loon dan degenen die niet van baan zijn veran-
derd. Hoewel we niet zeker weten of de werkaspec-
ten die het sterkst zijn verbeterd ook de reden waren
om van baan te veranderen, bieden deze cijfers niet-
temin een sterke aanwijzing dat mensen niet primair
van baan veranderen om meer te gaan verdienen.8

Wat maakt een'goed'werkgever?

We weten nu wel wat werkenden belangrijk vinden,
maar wat kunnen arbeidsorganisaties dan doen om
de waardering van medewerkers voor hun werk po-
sitief te beïnvloeden? Factoren waarvan in de lite-
ratuur vaak gesuggereerd wordt dat zij van invloed
zijn, zijn:

– een goede beloning, waardoor medewerkers zich
gewaardeerd voelen;

– het bieden van een hoge mate van werkzekerheid;
– het bieden van handelingsvrijheid en autonomie

in combinatie met een redelijke werkbelasting;
– aandacht voor goede sociale relaties;
– mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
– het leggen van nadruk op de bijdrage van mede-

werkers aan een groter geheel (door bijvoorbeeld
toespraken van de CEO maar ook in de dagelijkse
praktijk);

– de ruimte om de eigen stem te laten horen en de
mate waarin de organisatie daarnaar luistert.

Inderdaad blijken de scores op deze factoren afzon-
derlijk veelal een significant effect te hebben op de
waardering van het eigen werk. Echter, de waarde-
ring blijkt sterk bepaald te worden door een paar
van deze werkaspecten. Met name de dimensie
'bijdragen aan een groter geheel' heeft een sterke
impact. Anders gezegd: hebben medewerkers het ge-
voel dat zij bijdragen aan een gemeenschappelijk re-
sultaat, dan draagt dit sterk bij aan hun tevreden-
heid en het gevoel waardevol werk te doen. Tegen

8. In de context van de vraag of hogere lonen het te-
kort aan arbeidskrachten oplossen, hebben we hier
eerder ook een blog over geschreven, te vinden op:
www.waardevanwerk.eu/lossen-hogere-lonen-het-teko
rt-aan-arbeidskrachten-op/.
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de achtergrond van een verander(en)de wereld van
werk, waarin mensen steeds meer gespecialiseerd
werk zijn gaan doen, werkzaam zijn in projecten of
deelprojecten en meer specifieke taken binnen een
groter proces verrichten, is het wellicht niet verwon-
derlijk dat mensen niet altijd overzien wat hun bij-
drage is aan dat grotere geheel. Organisaties kun-
nen de waardering van medewerkers wellicht ver-
hogen door hier regelmatig en expliciet aandacht
aan te besteden. Daarnaast dragen 'goede sociale
relaties' sterk bij aan een hogere waardering. Hier-
bij gaat het om relaties met zowel collega's als lei-
dinggevenden. 'Belasting', of werkdruk, heeft ui-
teraard een negatief effect – dit effect is aanzien-
lijk en in lijn met bevindingen uit eerder onderzoek.
Ook 'mogelijkheden voor een persoonlijke ontwik-
keling' heeft een significant en aanzienlijk effect op
de waardering van het werk. Tenslotte volgt ook hier
de goede beloning, met een nog wel significant maar
beduidend kleiner effect, op de vijfde plaats – maar
dat is inmiddels misschien niet meer zo opvallend...
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Bezoldiging binnenbeursven-
nootschappenbelicht

mr. N.J. Reijn, mr. M.P. Miltenburg, mr. J.J.C.A. Leemrijse en mr. L.
Bosman1

Sinds 1 januari 2020 dient het bezoldigingsbeleid- en verslag van beursgenoteerde vennootschappen
te voldoen aan de bezoldigingsaspecten uit de herziene aandeelhoudersrichtlijn. In dit artikel geven
wij inzicht in de laatste ontwikkelingen op dit vlak en onze ervaringen uit de praktijk over de afgelopen
jaren, en geven we praktische tips ter voorbereiding op de algemene vergadering in 2023.

Inleiding

Sinds 1 januari 2020 dient het bezoldigingsbeleid en
-verslag van beursgenoteerde2 besloten en naamloze
vennootschappen (hierna: B.V.'s en N.V.'s) te voldoen
aan de bezoldigingsaspecten uit de herziene aandeel-
houdersrichtlijn die dateert uit 2017,3 zoals geïmple-
menteerd in artikel 2:135a en 2:135b BW.4 Deze be-
zoldigingsaspecten zien zowel op het bezoldigings-
beleid als -verslag, en gelden zowel voor leden van
de raad van bestuur als voor leden van de raad com-
missarissen.5 Eerder zetten wij de eisen ten aanzien
van het bezoldigingsbeleid en -verslag uiteen.6 Veel
beursvennootschappen zullen het komende AvA-sei-
zoen hun beleid van een update voorzien, nu het be-
zoldigingsbeleid tenminste eens per vier jaar dient
te worden herzien.7 Dit artikel bevat zowel een te-
rugblik als een blik op de toekomst, waarbij wij in-
gaan op trends in de praktijk die bezoldiging binnen
beursvennootschappen beïnvloeden c.q. de afgelo-
pen jaren beïnvloed hebben, ontwikkelingen voor
wat betreft wet- en regelgeving en onze ervaringen
in de praktijk, nu de herziene aandeelhoudersricht-
lijn inmiddels sinds 2017 en dus meer dan vijf jaar
van kracht is.

1. Naomi Reijn en Mirte Miltenburg zijn advocaat bij Allen
& Overy LLP te Amsterdam. Joyce Leemrijse en Lisanne
Bosman zijn respectievelijk notaris en kandidaat-notaris
bij Allen & Overy LLP te Amsterdam.

2. Het gaat hierbij om vennootschappen waarvan de aan-
delen of (met medewerking van de vennootschap uitge-
geven) certificaten zijn toegelaten tot de handel op een
gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de
Wet op het financieel toezicht.

3. Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en
de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/
36/EG ter bevordering van de langetermijnbetrokken-
heid van aandeelhouders.

4. Stb. 2019, 423.; zie ook artikel 2:187 BW als schakelbepa-
ling voor de B.V., op grond waarvan artikel 2:135a respec-
tievelijk 2:135b BW eveneens voor een beursgenoteerde
B.V. gelden.

5. In het geval van een one-tier board gaat het zowel om de
uitvoerende bestuurders (executives) als de niet-uitvoe-
rende bestuurders (non-executives).

6. J.S. Schouten, N.J. Reijn, J.C.C.A. Leemrijse en R.A. Hagens,
'De aandeelhoudersrichtlijn in de praktijk: het bezol-
dingsbeleid en -verslag onder de loep', TAC 2019/2/3.

7. Artikel 2:135a lid 2 BW.

1. Algemene trends in de praktijk

Na de intrede van SRD II in 2017 en een eerste wenpe-
riode voor beursgenoteerde bedrijven, tekenen zich
inmiddels trends af die invloed hebben op de invul-
ling van het bezoldigingsbeleid. In dit artikel bespre-
ken wij achtereenvolgens drie belangrijke ontwik-
kelingen die we in de praktijk (steeds vaker) tegen-
komen: (i) de invloed van Environmental, Social &
Governance (ESG)-doelen, (ii) de aanhoudende aan-
dacht voor en kritiek op het bezoldigingsbeleid en -
verslag vanuit beleggers(organisaties) en (iii) de aan-
houdende krapte op de arbeidsmarkt.

1.1. De invloed van ESG op het bezoldi-
gingsbeleid

Al in de preambule van SRD II werd gewezen op
de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corpo-
rate governance als middel om bij te dragen tot een
verbetering van, onder meer, prestaties op het vlak
van ESG.8 Het brede onderwerp ''ESG'' blijft sinds-
dien een hot topic en speelt ook bij het opstellen van
het bezoldigingsbeleid van beursgenoteerde bedrij-
ven een steeds grotere rol. De aandacht voor de
maatschappelijke voetafdruk van bedrijven groeit
en komt ook bij het bezoldigingsbeleid tot uiting. Zo
zagen we dat in het bezoldigingsbeleid van ASML
Holding N.V. van 2022 beduidend meer gewicht aan
de ESG-factor wordt toegekend bij het bepalen van
de hoogte van de uit te keren beloning (van 10% naar
20-30%).9 Ook AMG Advanced Metallurgical Group
N.V. introduceerde in 2021 ESG-gerelateerde perfor-
mance measures.10 Wij verwachten dat deze trend
zich voortzet en dat ESG-aspecten een alsmaar toe-
nemende invloed zullen hebben op de wijze waarop

8. Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en
de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/
36/EG ter bevordering van de langetermijnbetrokken-
heid van aandeelhouders, preambule 14.

9. ASML Holding N.V. Remuneration Policy for the Board of
Management 2022, p. 7.

10. AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Management
Board Remuneration Policy 2021, p. 3.
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bedrijven hun bezoldigingsbeleid invullen. Ener-
zijds zal dat zijn vanuit de wens vanuit de onderne-
ming zelf (zowel om aan bepaalde duurzaamheids-
doelstellingen te kunnen voldoen, als om aan de ver-
wachtingen van de betrokken stakeholders te vol-
doen). Daarbij kan ook gedacht worden aan bij-
voorbeeld vermogensbeheerders in de pensioensec-
tor, die zich al eerder positief uitlieten over het kop-
pelen van bonussen aan ESG-criteria.11 Anderzijds
zal daarbij ook de verankering van ESG-aspecten in
(internationale) wet- en regelgeving een belangrijke
aanjager van deze ontwikkeling zijn.

Tot die laatste categorie behoren bijvoorbeeld de
actualisatie van de Corporate Governance Code en
het voorstel van de Europese Commissie voor de
richtlijn aangaande corporate sustainability due di-
ligence (de CSDD Richtlijn), zoals hieronder nader
besproken.12 Zo vermeldt de voorgestelde nieuwe
versie van de Corporate Governance Code expliciet
dat het bezoldigingsbeleid van beursgenoteerde be-
drijven moet beschrijven hoe dit beleid ESG-gerela-
teerde doelen in acht neemt, en hoe deze doelen bij-
dragen aan de lange termijn waardecreatie van een
onderneming.13 In paragraaf 2 van dit artikel zullen
wij dieper ingaan op deze actualisatie van de Corpo-
rate Governance Code.

Zoals hierboven genoemd, zag recentelijk het voor-
stel voor de CSDD Richtlijn het licht. Hoewel dit
voorstel primair ziet op verzwaarde due diligence ver-
plichtingen, omvat het tevens beloningsgerelateerde
bepalingen. Zo volgt uit het voorstel dat bepaalde be-
drijven een plan dienen op te stellen om zich ervan
te verzekeren dat hun businessmodel en strategie sa-
mengaan met de energietransitie en de beperking
van de opwarming van de aarde.14 Deze verplich-
ting moet meegenomen worden bij de vaststelling
van variabele beloning, indien deze beloning is gel-
inkt aan de bijdrage van een bestuurder aan de stra-
tegie, langetermijnbelangen en duurzaamheid van
een onderneming. Nu veel beursgenoteerde bedrij-
ven al een dergelijke link in hun bezoldigingsbeleid
hebben opgenomen, kan het voorstel ertoe leiden dat
daarmee ook de ''environmental''-aspecten hun in-
trede doen bij de vaststelling van beloning van be-
stuurders. De CSDD Richtlijn is echter nog (lang)
niet in finale vorm: lidstaten zijn op het moment
van dit schrijven nog met elkaar in gesprek om hier-
over tot een overeenstemming te komen. Het is nog
sterk de vraag of de verplichte link tussen variabele
beloning en de energietransitie die onderhandelin-
gen zal overleven: zo verschenen er recentelijk al be-
richten over een nieuwe versie van de CSDD Richt-
lijn, waarin deze verplichting was omgezet naar een

11. T. Hoekstra, 'Koppel tot 20% van bestuurdersbonus aan
esg-criteria', PensioenPro, 24 oktober 2022.

12. EU Proposal for a Directive on Corporate Sustainability
Due Diligence – COM (2022) 71.

13. De Nederlandse Corporate Governance Code, Voorstel
voor Actualisatie, 21 februari 2022, p. 8.

14. Article 15 (1) of the EU Proposal for a Directive on Corpo-
rate Sustainability Due Diligence – COM (2022) 71.

vrijwillige aanbeveling in de richtlijn.15 Dergelijke
aanbevelingen worden ook geformuleerd in sector-
specifieke regelgeving: zo publiceerde de European
Banking Authority (EBA) op 24 oktober 2022 een rap-
port over de integratie van ESG-risico's in het toe-
zicht op beleggingsondernemingen, waarbij natio-
nale autoriteiten erop werden gewezen dat ESG-fac-
toren en risico's meegenomen moeten worden in het
beloningsbeleid van deze entiteiten.16

In de praktijk zien we echter ook bedrijven die
moeite hebben met het koppelen van ESG-gerela-
teerde doelstellingen aan beloning. Hoewel het
credo ''what gets measured, gets done'' vaak één van
de belangrijkste drijfveren is voor prestatiegebon-
den beloning, is het een stuk lastiger om dit ook
waar te maken wanneer doelen worden gekoppeld
aan ESG-gerelateerde prestaties. Knelpunten die we
daarbij zien ontstaan zijn bijvoorbeeld de onduide-
lijkheid en onmeetbaarheid van ESG-criteria. Daar-
naast kan het voor bedrijven moeilijk zijn om naast
de bestaande financiële doelstellingen de juiste ba-
lans te vinden tussen de verschillende milieu-, so-
ciale en governancedoelstellingen. Nieuwe regelge-
ving, zoals de CSDD Richtlijn, kunnen daar wellicht
enige duidelijkheid in brengen door een verplich-
ting tot het opnemen van een dergelijke link in het
leven te roepen. Aan de andere kant kan een der-
gelijke verplichting ook perverse prikkels met zich
meebrengen doordat het gevaar van greenwashing
op de loer ligt. Indien de beloning van bestuurders
afhankelijk is van het behalen van enigszins vage
en daarmee ook relatief eenvoudig te manipuleren
ESG-doelstellingen, moet overwogen worden of deze
bestuurders daarmee niet aangezet kunnen worden
om de status van een onderneming wat 'groener'
voor te doen dan die in werkelijkheid is.

1.2. Aanhoudende aandacht en kritiek
vanuit beleggers en beleggersorgani-
saties

Sinds de implementatie van SRD II is de aandacht
voor het bezoldigingsbeleid en -verslag van beurs-
genoteerde ondernemingen vanuit beleggers en be-
langenorganisaties van institutionele beleggers (Eu-
medion), van retail beleggers (European Investors
VEB (EI-VEB)) en van duurzame beleggers (Vereni-
ging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
(VBDO)) niet afgenomen. Zowel de genoemde be-
leggersorganisaties als de beleggers zelf kijken kri-
tischer naar het bezoldigingsbeleid en -verslag. Het
is voor vennootschappen bovendien gemakkelijker
geworden om de redenen van stemgedrag te achter-
halen, aangezien zij na de algemene vergadering in-
zicht krijgen in de individuele stemmen.17

15. Politico, 'EU countries defend companies in new due dili-
gence draft', 21 september 2022.

16. EBA Report on incorporating ESG risks in the supervi-
sion of investment firms, 24 oktober 2022.

17. Artikel 2:120 lid 6 BW.
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Bezoldigingsbeleid
Sinds de implementatie van SRD II zien we dat bij en-
kele vennootschappen het bezoldigingsbeleid voor
met name de raad van bestuur (nog steeds) niet is
aangenomen door de algemene vergadering.18 Aan-
deelhouders zijn met name kritisch ten aanzien van
(i) de gebruikte labour market peer group ter bepa-
ling van de benchmark van het beloningspakket, (ii)
transparantie (met name met betrekking tot at-tar-
get en maximale variabele beloning, te gebruiken
performance targets en de wijze waarop deze wor-
den gemeten) (iii) in hoeverre vennootschappen kun-
nen aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van
meetbare ''pay-for-performance'', (iv) grootte van
de discretionaire bevoegdheid van de remuneratie
commissie om variabele beloning aan te passen en
van het beleid af te wijken, en (v) ontwikkelingen
met betrekking tot de interne pay ratio. De beno-
digde 75% meerderheid voor het aannemen van het
bezoldigingsbeleid, die sinds de implementatiewet-
geving van SRD II in de wet is opgenomen, blijkt voor
deze vennootschappen dikwijls een te hoge drempel.

Bij vennootschappen waar het bezoldigingsbeleid
(daarna) wel is aangenomen door de algemene ver-
gadering, zien we dat voorafgaand aan het bijeen-
roepen van de vergadering veelvuldig overleg is ge-
voerd met de ondernemingsraad, belangenorganisa-
ties voor (institutionele) beleggers, grotere aandeel-
houders, proxy-advisors, en (met name in de financi-
ële sector) met maatschappelijke organisaties en po-
litieke partijen.

Bezoldigingsverslag
Een andere opvallende trend sinds de implementa-
tie van SRD II betreft het aantal bezoldigingsversla-
gen dat in de adviserende stemming een afwijzing
dan wel groot aantal tegenstemmen krijgt van de al-
gemene vergadering. De redenen voor afwijzing of
grote tegenstem zijn onder meer gelegen in het feit
dat beleggers menen dat vennootschappen inmid-
dels een inhoudelijk goed verslag moeten kunnen
afgeven, dat vennootschappen goed moeten overwe-
gen of en hoe ze omgaan met (discretionaire) belo-
ningen - zeker in situaties waarin de vennootschap
minder presteert, en ook in het feit dat ze het niet
eens zijn met het onderliggende bezoldigingsbeleid.

Het is Eumedion al jaren een doorn in het oog
dat te weinig vennootschappen verantwoordelijk-
heid nemen en lering trekken uit het stemgedrag van
hun aandeelhouders ten aanzien van het bezoldi-
gingsverslag. Eumedion heeft recent aangekondigd
vanaf de aandeelhoudersvergadering 2023 een ne-
gatief stemadvies uit te zullen brengen bij (her)be-
noeming van commissarissen (allereerst ten aanzien
van de voorzitter van de remuneratiecommissie, en

18. Onder meer BE Semiconductor Industries N.V. (2020,
2021), Wolters Kluwer N.V. (2020), AMG Advanced Metal-
lurgical Group N.V. (2020), Flow Traders N.V. (2020, 2021,
2022), SBM Offshore N.V. (2020), OCI N.V. (2022).

anders de overige leden van de remuneratiecommis-
sie of de voorzitter van de raad van commissarissen),
indien deze commissarissen na aanwijzingen van de
algemene vergadering op het bezoldigingsbeleid of –
verslag, geen wijzigingen in het bezoldigingsbeleid
hebben doorgevoerd.19 Indien er geen commissaris-
sen worden (her)benoemd, zal een negatief stemad-
vies voor de decharge van commissarissen worden
overwogen. Daarnaast heeft Eumedion aangegeven
te onderzoeken of, in navolging van Frankrijk en
Zwitserland, een bindende in plaats van adviserende
stem ten aanzien van het bezoldigingsverslag raad-
zaam is, omdat dit zou leiden tot betere discipline-
ring en minder beloningsexcessen.20 Onder Frans
recht geldt dat er een bindend stemadvies bestaat
ten aanzien van het bezoldigingsverslag, hetgeen fei-
telijk een stemrecht is over de individuele bezoldi-
ging van executives en de non-executive chair, wat
de ''ex-post vote'' genoemd wordt. Deze ex-post vote
bestaat uit twee besluiten: één over de bezoldiging
van de executives en non-executive chair tezamen, en
één over de individuele salarissen. Indien sprake is
van een negatieve ex-post vote, leidt dat ertoe dat de
betreffende bestuurder slechts gerechtigd is tot het
vaste deel van zijn salaris.21 Ook voor wat betreft het
bezoldigingsbeleid verbindt men onder Frans recht
meer vergaande consequenties aan een negatieve
stem. Een negatieve stem over het bezoldigingsbe-
leid heeft tot gevolg dat het oude beleid in stand blijft
en dat de bezoldiging plaats vindt op basis van het
oude beleid of bestaande praktijk. In de volgende al-
gemene vergadering moet dan een nieuw beleid wor-
den voorgesteld met vermelding hoe rekening is ge-
houden met de stem van de aandeelhouders, zoals
eveneens het geval is in Nederland. Echter, belang-
rijk verschil is dat onder Frans recht betalingen die-
nen te worden opgeschort tot het nieuwe aangepaste
bezoldigingsbeleid is goedgekeurd. Wordt het voor-
gestelde beleid een tweede keer afgewezen, dan wor-
den de opgeschorte betalingen in het geheel gecancel-
led.

1.3. Krapte op de arbeidsmarkt

Ook op bestuursniveau van beursgenoteerde ven-
nootschappen is de aanhoudende krapte op de ar-
beidsmarkt zichtbaar. Vennootschappen hebben
moeite met het aantrekken én het aan zich binden
van talent. Een competitief beloningspakket is bij
uitstek een instrument om deze problematiek te lijf
te gaan. Daar loopt men echter tegen de kaders
van wat mogelijk is aan: indien het bezoldigings-
beleid onvoldoende in flexibiliteit voorziet voor het
bieden van een dergelijk pakket, dienen aandeelhou-
ders hiermee in te stemmen (– in de meeste gevallen

19. Persbericht Eumedion, 'Grote beleggers willen commissa-
rissen afrekenen op te hoge bestuurdersbeloningen', 13 juli
2022.

20. Nieuwsbrief Eumedion, 30 september 2022.
21. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transpa-

rence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique (Loi Sapin II).
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– met een meerderheid van 75%), waarover meer in
paragraaf 3.1.22

In deze context is ook de ontwikkeling op het Ne-
derlandse beurslandschap, dat een steeds sterker in-
ternationaal karakter kent, relevant. Zo zien we in
de praktijk relatief veel beursnoteringen van bedrij-
ven die feitelijk buiten Nederland opereren. Deze
bedrijven hebben dan vaak wel een zetel in Neder-
land – hetgeen bijvoorbeeld fiscaal gedreven kan
zijn, of omdat het Nederlandse vennootschapsrecht
de nodige flexibiliteit biedt. Voor een listing trek-
ken zij naar het Damrak.23 Ook komt het voor dat
zij, om investeerders te trekken in hun thuisland,
ondanks hun Nederlandsrechtelijke rechtsvorm en
zetel in Nederland, kiezen voor een listing in hun
thuisland,24 of een dual listing in zowel het thuisland
als op andere markten.25 Daarnaast heeft een groei-
end aantal investeerders een internationale achter-
grond. Het spanningsveld tussen wat nodig is om
de juiste mensen te behouden en tegelijkertijd aan-
deelhouders tevreden te stemmen, wordt scherper
zichtbaar indien bestuurders vanuit niet-EU-staten
worden aangetrokken. Zij zijn over het algemeen ge-
wend aan een bezoldigingspakket dat zowel groter
in omvang is in vergelijking met hetgeen gangbaar is
in de Europese Unie, als zwaarder geënt op variabele
beloning. Daarnaast vallen sign-on bonussen, een re-
latief standaard beloningsaspect in bijvoorbeeld de
Verenigde Staten, niet altijd even goed te rijmen met
het regime van artikel 2:135a BW. Een vergelijkbare
trend zien we in de nog altijd groeiende tech-sec-
tor, waarbij werknemers en bestuurders een bezoldi-
gingspakket verwachten waarin variabele beloning
(in bijvoorbeeld opties) een grote rol speelt. Het is de
vraag of die verwachtingen ook passen binnen het
kader dat voor beursgenoteerde bedrijven in de im-
plementatie van SRDII is geschetst.

De krapte op de arbeidsmarkt brengt, in combinatie
met de huidige inflatie en stijging van energieprij-
zen, nog een ander gevolg met zich mee: opeens is
de mogelijkheid tot het corrigeren van beloningen
door middel van een inflatiecorrectie een groot punt
van aandacht geworden. Enige flexibiliteit in het be-
zoldigingsbeleid bij het vaststellen van de vaste be-
loning blijkt nu in sommige gevallen zeer gewenst,
terwijl het – eerder vastgestelde – bezoldigingsbeleid
daar wellicht niet altijd de ruimte voor biedt. Een
ander aspect in dit kader is de rol van de onderne-
mingsraad, die op grond van artikel 2:135a lid 3 BW

22. Ingevolge artikel 2:135a lid 2 BW kan overigens ook een
lagere meerderheid worden voorgeschreven in de statu-
ten van een vennootschap.

23. Men denke in dit kader bijvoorbeeld aan Exor N.V., waar-
van de aandelen zijn genoteerd aan Euronext Amster-
dam.

24. Men denke in dit kader bijvoorbeeld aan Davide Cam-
pari-Milano N.V., waarvan de aandelen zijn genoteerd
aan de Borsa Italiana in Milaan.

25. Men denke in dit kader bijvoorbeeld aan Stellantis N.V.,
waarvan de primary listings aan de Borsa Italiana in Mil-
aan en Euronext Parijs zijn.

de mogelijkheid heeft om zijn advies over het bezol-
digingsbeleid uit te brengen. Dit advies dient gelijk-
tijdig met het voorstel tot vaststelling van het beleid
op de algemene vergadering aangeboden te worden.
Het is goed voorstelbaar dat, indien een inflatiecor-
rectie wordt toegepast voor bestuurders van beurs-
genoteerde vennootschappen, maar niet voor de gro-
tere groep werknemers, een kritisch advies van de
ondernemingsraad tot de nodige discussie op de al-
gemene vergadering kan leiden.26

2. Ontwikkelingen op het gebied van
wet- en regelgeving

2.1. Voorstel actualisatie Corporate Gover-
nance Code

In het voorstel voor de actualisatie van de Corpo-
rate Governance Code27 (het Voorstel) zijn twee be-
langrijke veranderingen ten opzichte van het bezol-
digingsbeleid opgenomen. Ten eerste dient de ven-
nootschap bij het opstellen van het bezoldigingsbe-
leid in het bijzonder aandacht te geven aan het inte-
greren van de ESG-doelstellingen in het beloningsbe-
leid en de relevante criteria voor het behalen van die
doelstellingen, zoals nader besproken in paragraaf
1.28 Ten tweede wordt in het Voorstel nadere duiding
gegeven aan het begrip 'beloningsverhoudingen'
en wordt de berekeningswijze van de beloningsver-
houding in het bezoldigingsverslag gespecificeerd.29

Hoewel het Voorstel aangeeft dat de toelichting op
deze berekeningswijze mede moet worden bezien in
het licht van de Draft Guidelines on the standar-
dised presentation of the remuneration report van
de Europese Commissie, waarvan op 22 september
2022 een nieuwe consultatieversie werd gepubli-
ceerd (de Guidelines), menen wij dat het Voorstel

26. Indien de vennootschap een ondernemingsraad heeft in-
gesteld, dient het voorstel tot vaststelling van het bezol-
digingsbeleid pas als onderwerp te worden vermeld bij
de oproeping van de algemene vergadering van aandeel-
houders nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is
gesteld om hierover advies uit te brengen aan het orgaan
dat belast is met het doen van het voorstel. Dit advies
dient gelijk met het voorstel tot vaststelling van het be-
zoldigingsbeleid aan de algemene vergadering te worden
aangeboden, waarbij de voorzitter van de ondernemings-
raad of een door hem aangewezen lid eveneens in de ge-
legenheid moet worden gesteld om het advies in de alge-
mene vergadering toe te lichten. De beroepsrechten van
de ondernemingsraad zoals van toepassing op het advies-
recht in de zin van artikel 25 van de Wet op de onder-
nemingsraden, gelden echter niet. Zie voor een nadere
toelichting op het adviesrecht van de ondernemingsraad
ten aanzien van het bezoldigingsbeleid: J.S. Schouten, N.J.
Reijn, J.C.C.A. Leemrijse en R.A. Hagens,'De aandeelhou-
dersrichtlijn in de praktijk: het bezoldigingsbeleid en -
verslag onder de loep', TAC 2019/2/3.

27. Voorstel actualisatie Nederlandse Corporate Governance
Code, 21 februari 2022.

28. Best Practice bepaling 3.1.2 jo 1.1.1 en toelichting op Best
Practice bepaling 1.1.1 van het Voorstel actualisatie Cor-
porate Governance Code.

29. Toelichting op Best Practice bepaling 3.4.1 van het Voor-
stel actualisatie Corporate Governance Code.
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verder gaat dan deze Guidelines hebben beoogd. Zo
stelt het Voorstel dat (i) de gemiddelde jaarlijkse be-
loning van de werknemers van de vennootschap én
de groepsmaatschappijen in acht moet worden ge-
nomen waarbij (ii) ook 'externe medewerkers', voor
zover deze worden ingehuurd voor ten minste drie
maanden gedurende het boekjaar, moeten worden
meegenomen in deze berekening.

Het Voorstel beperkt daarmee de flexibiliteit van de
Guidelines op dit punt: de Guidelines gaan uit van
beloningsverhoudingen binnen de ''reporting com-
pany'' en bieden ondernemingen de mogelijkheid,
daar waar zij dat gepast vinden, om ook informa-
tie op te nemen over de werknemers van de ge-
hele groep. Ook in de nieuwe versie van deze Gui-
delines wordt het meenemen van medewerkers die
werkzaam zijn in andere delen van de groep van de
''reporting company'', bijvoorbeeld indien er slechts
een klein aantal medewerkers formeel voor laatstge-
noemde entiteit werken, gepresenteerd als een moge-
lijkheid voor vennootschappen – en niet als een ver-
plichting.30 Deze verschillen tussen het Voorstel en
de Guidelines kunnen er feitelijk toe leiden dat ven-
nootschappen twee tabellen in hun bezoldigingsver-
slag op dienen te nemen om aan beide referentieka-
ders te voldoen. We vragen ons af of dit is voorzien
bij het opstellen van de nieuwe toelichting en kijken
dan ook uit naar de daadwerkelijke versie van de ac-
tualisatie van de Corporate Governance Code.31

2.2. Overige ontwikkelingen

Op 22 september 2022 publiceerde de Europese Com-
missie de nieuwe consultatieversie van de Guideli-
nes.32 De versie betreft een update van de consulta-
tieversie van de Guidelines die de Commissie in 2019
presenteerde. Hoewel de wijzigingen in de nieuwe
consultatieversie ten opzichte van de Guidelines uit
2019 beperkt zijn, bevatten deze wel aanvullende
richtlijnen voor bijvoorbeeld het opnemen van belo-
ningsreferentiegroepen. De nieuwe Guidelines moe-
digen vennootschappen aan om deze samenstelling
op te nemen in het bezoldigingsverslag.33 Daarnaast
geven de nieuwe Guidelines additionele aanbevelin-
gen voor de groep medewerkers die voor de bereke-
ning van de beloningsverhoudingen in acht moeten

30. European Commission, Draft Guidelines on the standar-
dised presentation of the remuneration report, 22 sep-
tember 2022, p. 20.

31. Zie voor een uitgebreide bespreking van het Voorstel ac-
tualisatie Corporate Governance Code ook de reactie op
de consultatie namens Allen & Overy LLP van 14 april
2022. De gewijzigde tekst van de Corporate Governance
Code wordt verwacht op 20 december 2022.

32. European Commission, Draft Guidelines on the standar-
dised presentation of the remuneration report, 22 sep-
tember 2022.

33. European Commission, Draft Guidelines on the standar-
dised presentation of the remuneration report, 22 sep-
tember 2022, p. 16.

worden genomen, zoals wij ook in de vorige para-
graaf al bespraken.34

Voor het overige zijn sinds de wetswijziging van de
artikelen 2:135a en 2:135b BW in 2020 geen signifi-
cante wijzigingen van deze artikelen meer voorge-
steld. Er staan op dit moment ook nog geen nadere
wetswijzigingen ten aanzien van het bezoldigingsbe-
leid voor beursgenoteerde bedrijven op de planning.

3. Ervaringen in de praktijk

In de praktijk zien we dat vennootschappen bij het
opzetten van een bezoldigingsbeleid met name aan-
lopen tegen (a) de grenzen van de flexibiliteit die het
beleid biedt, waarover hieronder meer, (b) transpa-
rantie, waaronder concrete invulling van te hante-
ren performance targets, die vaak concurrentiege-
voelig zijn. Hieronder zullen wij ingaan op enkele al-
gemene observaties, waarna we de (on)mogelijkheid
tot toekenning van een eenmalige bezoldigingscom-
ponent zullen bespreken en specifieke aspecten ten
aanzien van het beleid in het licht van een notering
ter beurze.

3.1. Het bezoldigingsbeleid: enkele obser-
vaties

Eerder noemden we al de vereiste 75% meerderheid
voor het aannemen van het bezoldigingsbeleid door
de algemene vergadering. Hoewel vennootschappen
(in de meeste gevallen) streven naar een evenwich-
tig bezoldigingsbeleid dat ook de goedkeuring van
de (bijna voltallige) algemene vergadering verkrijgt,
is de 75% meerderheid soms een uitdaging. De 75%
meerderheid is bij amendement toegevoegd aan de
wet en vloeit niet voort uit de in 2017 herziene Richt-
lijn aandeelhoudersrechten.35 We zien dat nieuwe
beursfondsen in het kader van hun beursgang expli-
ciet het percentage verlagen naar een gewone meer-
derheid. Bij bestaande beursfondsen zien we in de
praktijk dat de 75% meerderheid hen soms noopt
om alternatieven te onderzoeken. Zo wordt onder
andere overwogen om bij statutenwijziging de 75%
meerderheid te verlagen naar bijvoorbeeld een ge-
wone meerderheid, maar ook een verhuizing naar
een andere EU-lidstaat waar de 75% meerderheid
niet geldt, of zelfs naar een jurisdictie buiten Eu-
ropa zijn mogelijke opties. De alternatieven blijken
meestal niet haalbaar, omdat aandeelhouders door-
gaans tegen een dergelijk voorstel zijn waarbij hun
wettelijke rechten worden uitgehold.

34. European Commission, Draft Guidelines on the standar-
dised presentation of the remuneration report, 22 sep-
tember 2022, p. 20.

35. Amendementen Van Gent en Snels, Kamerstukken II,
2018/19, 35058, nr. 25 (ook 8, 11 en 18); Richtlijn (EU)
2017/828, 17 mei 2017.
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Dit jaar (AvA 2022) is het bezoldigingsbeleid van on-
der meer Flow Traders N.V. voor de derde keer afge-
wezen.36 Ook de herbenoeming van een lid van de
remuneratiecommissie van Flow Traders N.V. kreeg
een groot aantal tegenstemmen. Flow Traders N.V.
heeft inmiddels aangekondigd het land te willen ver-
laten.37 Of dit te maken heeft met het bezoldigings-
beleid is ons niet bekend; het is niet ondenkbaar dat
dit tevens te maken heeft met de bonusregels die op
grond van de Wet op het Financieel Toezicht op de
vennootschap van toepassing zijn.

Ook bij BE Semiconductor Industries N.V. had in de
AvA 2022 voor de derde keer (na twee afwijzingen op
een rij) over het bezoldigingsbeleid moeten worden
gestemd, maar is het beleid niet opgenomen op de
agenda met vermelding dat in 2023 een geheel nieuw
beleid wordt voorgesteld.38 Het is twijfelachtig of dat
had gemogen op grond van de SRD II en de imple-
mentatiewet. Enerzijds bepaalt de wet in artikel 2:135
a lid 2 BW dat het beleid ten minste eens in de vier
jaar opnieuw moet worden voorgelegd aan de alge-
mene vergadering; en het huidige beleid is in 2019
vastgesteld. Anderzijds bepaalt artikel 2:135 lid 9 BW
dat als je een nieuw bezoldigingsbeleid voorlegt en
het niet door de algemene vergadering wordt vastge-
steld, dat de vennootschap dan in de volgende alge-
mene vergadering een herzien beleid ter vaststelling
voorlegt. Naar onze mening gaat de specifieke rege-
ling van artikel 2:135 lid 9 BW vóór de algemene re-
gel dat ten minste eens in de vier jaar het beleid ter
vaststelling moet worden voorgelegd, en had BE Se-
miconductor Industries N.V. ook in 2022 een aange-
past bezoldigingsbeleid op de agenda moeten zetten.

In de praktijk zien we verder dat in de zoektocht
naar flexibiliteit ten aanzien van het bezoldigings-
pakket er door bijvoorbeeld Koninklijke Vopak N.V.
voor werd gekozen dat het beleid mag meebewe-
gen met de mediaan binnen de gekozen peer group.
Wat ons betreft is deze werkwijze verdedigbaar, mits
er voldoende duidelijk wordt aangegeven op welke
wijze de benchmark group wordt samengesteld. Ook

36. In de Kamerstukken II, 2018-2019, 35 058, nr. 3, p. 5-6
wordt hierover gezegd: ''In dit concrete geval wil dat zeg-
gen dat een bezoldigingsbeleid dat op het moment van
inwerkingtreding van het wetsvoorstel nog niet in over-
eenstemming is met de nieuwe regels, zo snel mogelijk
na inwerkingtreding in lijn moet worden gebracht met
de nieuwe regels en moet worden voorgelegd aan de al-
gemene vergadering. Vennootschappen die hun beleid
moeten aanpassen na inwerkingtreding van dit wets-
voorstel dienen het nieuwe bezoldigingsbeleid dus voor
te leggen aan de eerstvolgende jaarlijkse algemene ver-
gadering na inwerkingtreding. Dit is ten laatste de jaar-
lijkse algemene vergadering in 2020. De periode van
vier jaar als bedoeld in artikel 2:135a lid 2 BW gaat voor
deze vennootschappen lopen vanaf het moment dat het
nieuwe beleid door de algemene vergadering wordt vast-
gesteld.''

37. Flow Traders N.V. documentatie re BAVA 2 december
2022.

38. BE Semiconductor Industrie N.V. AVA notulen, 29 april
2022, p. 5-7.

ten aanzien van die samenstelling kan het bezoldi-
gingsbeleid bepalen dat de raad van commissarissen
een zekere discretie heeft, zodat op dit punt geen na-
dere goedkeuring van de algemene vergadering ver-
eist is.39

3.2. Eenmalige toekenning van bijzondere
bezoldiging

In het licht van de eerder beschreven krappe arbeids-
markt, en zeker wanneer zich onverwachte gebeur-
tenissen voordoen in de levensloop van een vennoot-
schap, zoals bijvoorbeeld een fusie of overname, heb-
ben we de afgelopen jaren gezien dat de raad van
commissarissen zich geroepen voelt tot het doen van
een eenmalige toekenning van bijzondere bezoldi-
ging aan een bestuurder, en daarbij regelmatig tegen
de grenzen van het bezoldigingsbeleid aanloopt.

Allereerst dient in een dergelijk geval te worden be-
zien of het beleid zelf reeds flexibiliteit ten aanzien
van de verschillende bezoldigingselementen bevat
om een eenmalige toekenning te doen. Bij het aan-
trekken van een nieuwe bestuurder zou dat bijvoor-
beeld kunnen bestaan uit toekennen van een sign-on
of buy-out pakket. Veelal zijn dergelijke pakketten
echter niet opgenomen in het bezoldigingsbeleid.40

Voor wat betreft toekenning van eenmalige bezoldi-
gingselementen in het geval van een fusie of over-
name kan worden gedacht aan toekenning van een
separate deal- of retentiebonus, maar ook aan accel-
lerated vesting41 van een bestaand long term incen-
tive pakket.42 Dergelijke retentie- of dealbonussen
zijn vaak niet vooraf voorzien, en maken daardoor
veelal eveneens geen onderdeel uit van het beleid.

Het beleid kan daarnaast conform artikel 2:135a lid
4 BW afwijkingsmogelijkheden voor uitzonderlijke
omstandigheden bevatten. In dat kader dient het be-
leid te bepalen onder welke procedurele voorwaar-
den de afwijking mogelijk is en van welke onder-
delen van het beleid kan worden afgeweken. Uit-
zonderlijke omstandigheden worden echter restric-
tief uitgelegd. Conform artikel 2:135a lid 5 BW wor-

39. Zie het bezoldigingsbeleid van Koninklijke Vopak N.V., p.
2.

40. Dit is anders in de financiële sector, waar artikel 1:124 van
de Wet op het financieel toezicht de mogelijkheid biedt
om, mits aan de in dat artikel opgenomen voorwaarden
wordt voldaan, een sign-on bonus toe te kennen die niet
hoeft te worden meegenomen bij de berekening van de
bonus cap. Deze mogelijkheid dient in het beleid te zijn
omschreven.

41. Met''accellerated vesting''wordt gedoeld op het versneld
onvoorwaardelijk verkrijgen van uitstaande voorwaar-
delijk toegekende lange termijn bezoldiging.

42. Daarbij dient te worden opgemerkt dat afwikkelingsmo-
gelijkheden van een long term incentive pakket thans
niet hoeven te worden beschreven in het bezoldigingsbe-
leid op grond van artikel 2:135a BW. Indien het long term
incentive pakket een aandelen- of optieregeling in de zin
van artikel 2:135 lid 5 BW betreft, zullen ten tijde van in-
troductie van de regeling wel de belangrijkste voorwaar-
den aan de aandeelhouder moeten worden voorgelegd.
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den uitsluitend omstandigheden hieronder begre-
pen waarin de afwijking van het bezoldigingsbe-
leid noodzakelijk is om de langetermijnbelangen en
duurzaamheid van de vennootschap als geheel te
dienen of haar levensvatbaarheid te garanderen. In
de praktijk zien we dat de afwijkingsmogelijkheid
niet eenduidig wordt toegepast. Er zijn vennoot-
schappen die in het geheel geen gebruik maken van
deze mogelijkheid. Ook benoemen sommige beleids-
stukken de mogelijkheid om tijdelijk af te wijken in
het geval van uitzonderlijke omstandigheden, maar
specificeren verder niet van welke elementen kan
worden afgeweken,43 of geven aan dat van alle be-
zoldigingselementen kan worden afgeweken.44 De
richtlijn geeft als voorbeeld dat een tijdelijke afwij-
king zou kunnen zien op de criteria voor vaste of
variabele bezoldigingen.45 Een algemene catch-all
bepaling lijkt niet in lijn met deze gedachte te zijn.
Veelal zien we dat de in de praktijk gebruikte afwij-
kingsmogelijkheid geen specifieke bewoording be-
vat ten aanzien van de toekenning van retentie- of
dealbonussen.46

Indien het beleid een meer uitvoerige beschrijving
geeft van de elementen waarop en omstandigheden
waaronder kan worden afgeweken, zien we in meer-
dere gevallen dat de mogelijkheid om een nieuwe
bestuurder aan te trekken wordt genoemd, waar-
bij expliciet de mogelijkheid tot toekenning van een
sign-on of buy-out pakket vermeld wordt, zowel be-
staande uit een cash incentive als een aandelenpak-
ket.47 Daarmee lijkt in welkome flexibiliteit te wor-
den voorzien bij het aantrekken van nieuwe bestuur-
ders, waarvoor door gebruikmaking van de afwij-
kingsmogelijkheid geen separate goedkeuring van
de algemene vergadering nodig is. Wel zal nog
steeds moeten kunnen worden gesubstantieerd dat
het voorgestelde pakket nodig is in het kader van de
genoemde uitzonderlijke omstandigheden, en zal de
afwijking in beginsel slechts tijdelijk kunnen wor-
den toegepast, i.e. totdat een nieuw beleid is vastge-
steld. Ook moet het bezoldigingsverslag informatie
bevatten over de in dergelijke uitzonderlijke omstan-
digheden toegekende bezoldigingen.

Eerder beschreven wij al dat in beginsel de afwij-
kingsmogelijkheid als welkom en nuttig kan wor-

43. Zie bijvoorbeeld het bezoldigingsbeleid van Adyen, p. 5-
6; IMCD, p. 5; Alfen N.V., p. 6; NN Group p. 5 en van ING,
p. 6.

44. Zie bijvoorbeeld het bezoldigingsbeleid van PostNL Hol-
ding N.V., p. 6; Koninklijke Philips N.V., p. 9; Signify N.V.,
p.7; Universal Music Group N.V. p. 7 en van ABN AMRO
Bank N.V., p. 14.

45. Preambule 30 SRD II.
46. Zie daarvoor bijvoorbeeld het bezoldigingsbeleid van Sig-

nify N.V., p. 7; AkzoNobel N.V., p. 7; Just Eat Takea-
way.com N.V., p. 16 en PostNL Holding N.V., p. 6.

47. Zie bijvoorbeeld het bezoldigingsbeleid van Just Eat Ta-
keaway.com N.V., p. 16. Prosus N.V., p. 4; Arcadis N.V., p.
7; ASML Holding N.V., p. 11 en van Corbion N.V. p. 11.

den gezien,48 maar dat er een reële kans bestaat dat
onduidelijkheid zal kunnen ontstaan over wanneer
sprake is van dergelijke uitzonderlijke omstandighe-
den waarin afwijking gerechtvaardigd is voor wat
betreft de bezoldiging van bestuurders. Dit kan als-
nog tot discussie met de algemene vergadering lei-
den.

Indien de afwijkingsmogelijkheid ontbreekt of in-
dien deze onvoldoende flexibiliteit biedt, is goedkeu-
ring van de algemene vergadering voor de eenmalige
toekenning van bijzondere bezoldiging onvermijde-
lijk.

Wij zien in de praktijk dat er in dergelijke gevallen
ofwel wordt gekozen voor (i) een voorstel aan de alge-
mene vergadering voor een eenmalige afwijking van
het beleid zonder dat eveneens sprake is van een aan-
passing van het beleid, hetgeen door aandeelhou-
ders kritisch wordt bekeken ofwel (ii) een voorstel
aan de algemene vergadering waarin de afwijking
van het huidige beleid wordt benoemd, en het be-
leid an sich eveneens wordt aangepast door toevoe-
ging van de bewuste bezoldigingscomponent of uit-
breiding van de flexibiliteit onder de afwijkingsmo-
gelijkheid. Deze laatste route lijkt ons het meest zui-
ver in het kader van de toepassing van artikel 2:135a
BW. Beide routes vereisen wat ons betreft dat de on-
dernemingsraad in de gelegenheid dient te worden
gesteld om haar advies uit te brengen, haar advies
gelijktijdig met het voorstel aan de algemene verga-
dering aan te bieden, en het advies op de algemene
vergadering toe te lichten, conform artikel 2:135a lid
3 BW. Uiteraard is voor uiteindelijke toekenning van
een dergelijke bezoldigingscomponent nog een be-
sluit de raad van commissarissen c.q. remuneratie-
commissie vereist.

In ieder geval gelden de meerderheidsvereisten van
artikel 2:135a lid 2 BW, hetgeen impliceert dat aan-
deelhouders met een meerderheid van ten minste
75% voor afwijking dan wel wijziging van het be-
leid dienen te stemmen, tenzij de statuten een lager
meerderheidspercentage bevatten, in welk geval dat
lagere percentage te gelden heeft.

Een ander discussiepunt betreft of het mogelijk is om
een dergelijke eenmalige toekenning van bijzondere
bezoldiging zonder prestatiecriteria toe te kennen.
Wanneer de eenmalige toekenning een sign-on pak-
ket betreft, lijkt dat voor de hand te liggen en is dat
wat ons betreft ook verdedigbaar, nu er ten tijde van
het aantrekken van de bestuurder in het geheel nog
geen prestatie geleverd zal zijn. Bij bijzondere deal
c.q. retentiegerelateerde bezoldiging zal het beleid
in lijn met artikel 2:135a lid 6 onder e BW de gestelde
financiële en niet-financiële doelen moeten benoe-
men waarop de variabele bezoldiging is gebaseerd.

48. J.S. Schouten, N.J. Reijn, J.C.C.A. Leemrijse en R.A. Ha-
gens, 'De aandeelhoudersrichtlijn in de praktijk: het be-
zoldingsbeleid en -verslag onder de loep', TAC 2019/2/3.
Zie eveneens: G.T.M.J. Raaijmakers, De Aandeelhouders-
richtlijn in de rebound, Ondernemingsrecht 2017/114, p. 4.
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Overige voorwaarden ten aanzien van variabele be-
zoldiging, die immers geen vast karakter kent en
daarmee als variabel zal kwalificeren, zoals een
eventuele vijf jarige holding-period indien het be-
zoldiging in aandelen betreft, in lijn met de Corpo-
rate Governance Code, leaver provisions en malus- en
clawback gelden wat ons betreft onverkort.

Eerder beschreven wij dat tijdelijke bezoldiging van
commissarissen49 veelal hoe dan ook de goedkeu-
ring van de algemene vergadering zal vereisen, tenzij
in het beleid objectieve criteria zijn gegeven om af te
wijken dan wel een tijdelijke bezoldiging te geven.50

Dergelijke criteria hebben we in de praktijk tot op he-
den niet gezien. Wel hebben we de afgelopen jaren
gezien dat er ook behoefte kan bestaan om commis-
sarissen c.q. non-executives een eenmalige bijzon-
dere beloning toe te kennen. Dit kan met name het
geval zijn bij vennootschappen die qua rechtsvorm
een N.V. of B.V. hanteren, maar verder vanuit het bui-
tenland opereren, waarvan de effecten aan een bui-
tenlandse gereglementeerde markt zijn genoteerd of
waarvan de investor base zeer internationaal is. Een
dergelijke toekenning is niet expliciet verboden on-
der de Corporate Governance Code. Wel stelt prin-
cipe 3.3 dat beloning van de raad van commissaris-
sen niet afhankelijk dient te zijn van de resultaten
van de vennootschap. Ook stelt best practice provi-
sion 3.3.2 dat een commissaris bij wijze van beloning
geen aandelen en/of rechten op aandelen toegekend
dient te krijgen. Indien een commissaris c.q. non
executives aandelen bezit in de vennootschap van hij
commissaris van is, dient dit een belegging op lange
termijn te zijn, aldus best practice provision 3.3.3.
Eenmalige toekenning van een bezoldigingscompo-
nent aan commissarissen, en wat ons betreft even-
eens non-executives zal derhalve veelal uitleg van de
afwijking van de Code met zich meebrengen, in het
bijzonder wanneer het om een toekenning in aande-
len of opties gaat. Voor wat betreft aandelen of op-
ties dienen vennootschappen en met name commis-
sarissen zich te realiseren dat algemene onafhan-
kelijkheidscriteria worden gewaarborgd. De Code
stelt voorop dat commissarissen geen enkel eigen be-
lang hebben bij het uitoefenen van hun toezichthou-
dende taak. Tegenstrijdige belangen worden aldus
geminimaliseerd.

4. Afsluiting: punten ter overweging

In dit artikel beschreven we trends, ontwikkelingen
op het gebied van wet- en regelgeving en praktijk-
ervaringen na inmiddels meer dan vijf jaar SRD II.
Concreet zouden we de volgende punten ter overwe-
ging willen meegeven met het komende AvA-seizoen
in het vooruitzicht.

49. Alsmede non-executives.
50. J.S. Schouten, N.J. Reijn, J.C.C.A. Leemrijse en R.A. Hagens,

'De aandeelhoudersrichtlijn in de praktijk: het bezol-
dingsbeleid en -verslag onder de loep', TAC 2019/2/3.

1. Het verdient aanbeveling om zorgvuldige inte-
gratie van ESG-doelstellingen in het volgende
bezoldigingsbeleid mee te nemen, vooruitblik-
kend op de nieuwe Corporate Governance
Code.

2. Daarnaast dient het bezoldigingsbeleid moge-
lijk te worden aangepast zodat er flexibiliteit
bestaat ten aanzien van de gevolgen van in-
flatie voor aan bestuurders uit te keren bezol-
diging onder het beleid, bijvoorbeeld ten aan-
zien van de mogelijkheid om vaste bezoldiging
te verhogen conform binnen de vennootschap
toegepaste inflatiecorrectie. Het verdient te-
vens aanbeveling om de afwijkingsmogelijk-
heden onder het bezoldigingsbeleid onder de
loep te nemen, en waar nodig mogelijke te her-
zien zodat voldoende wordt voorzien in flexi-
biliteit met het oog op de toekomst.

3. Betrokkenheid van de ondernemingsraad bij
aanpassing van het beleid verdient de aan-
dacht, waaronder expliciet met het oog op ESG-
factoren. De mogelijk toenemende rol van de
ondernemingsraad zien we bijvoorbeeld ook
in het voorstel van de Europese Commissie om-
trent gelijke beloning – een voorstel dat kan
worden gezien als een uitvloeisel van de''S'' in
ESG.

4. Beleggers(organisaties) focussen zich meer en
meer op het bezoldigingsverslag. De vennoot-
schap dient op straffe van een negatief stem-
advies ten aanzien van andere agendapunten,
meer dan tot nu toe is gebeurd toe te lichten
hoe rekening is gehouden met de adviserende
stem van de aandeelhoudersvergadering in het
voorgaande jaar. We houden de ontwikke-
lingen op dit punt in de gaten, nu Eumedion
heeft aangekondigd, in navolging van Frank-
rijk en Zwitserland, te onderzoeken of een bin-
dende stem van de algemene vergadering ten
aanzien van het bezoldigingsverslag eveneens
raadzaam zou zijn in Nederland, om verdere
disciplinering te bevorderen en beloningsex-
cessen te voorkomen.

5. Voor wat betreft het bezoldigingsverslag is het
verder goed om alert te zijn op de mogelijke
wijziging in de Corporate Governance Code,
die impact kan hebben op de wijze van het rap-
porteren over de pay ratio. We zijn benieuwd
naar de uiteindelijke versie van de Code op dit
gebied.

Bestuurdersbezoldiging, zeker van ter beurze ge-
noteerde vennootschappen, zal de komende jaren
een onderwerp blijven dat hoog op de agenda staat
van zowel vennootschappen, (institutionele) aan-
deelhouders, als de maatschappij. Maatschappelijke
trends, zoals de aandacht voor ESG-gerelateerde on-
derwerpen, inflatie en krapte op de arbeidsmarkt
hebben een directe impact op deze thematiek. Wij
hopen met dit artikel wederom een bijdrage te heb-
ben geleverd aan de discussie en rechtsontwikkeling
op dit gebied.
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Hoemoet het tijdelijke karak-
ter vanuitzendwerkworden
gewaarborgd?
Annotatie bij Hof van Justitie van de
EU 17 maart 2022, ECLI:EU:C:2022:
196

mr. dr. N. Zekić1

De in de Uitzendrichtlijn gehanteerde term 'tijdelijk' verzet zich volgens het Hof van Justitie er niet
tegen dat een uitzendwerknemer ter beschikking wordt gesteld aan een inlener om daar een functie
te vervullen die permanent bestaat zonder daarbij iemand te vervangen. Het is de relatie met de
inlener die tijdelijk moet zijn. Uitzendkrachten mogen dus slechts op tijdelijke basis bij de inlener
werken. Daimler laat echter nog veel vragen onbeantwoord, omdat het geen specifieke eisen stelt aan
de manier waarop de tijdelijkheid van uitzendwerk moet worden gewaarborgd. De lidstaten zijn vrij
om een maximumtermijn aan terbeschikkingstelling te verbinden, maar zijn hiertoe niet verplicht.
Ontbreekt die termijn, zoals in Nederland het geval is, dan staat het aan de nationale rechters om
deze in elk concreet geval te bepalen.

1. Inleiding

Er is lang uitgekeken naar het Daimler-arrest.2 In
deze zaak is aan het Hof van Justitie EU (hierna: HvJ
of het Hof) gevraagd de term 'tijdelijk' uit te leg-
gen die verschillende keren in de richtlijn 2008/104
(hierna: de Uitzendrichtlijn) voorkomt. Zo is in arti-
kel 1, lid 1 van de richtlijn bepaald dat de richtlijn van
toepassing is op werknemers met een arbeidsover-
eenkomst of arbeidsverhouding met een uitzend-
bureau, die ter beschikking worden gesteld van inle-
nende ondernemingen om onder toezicht en leiding
van genoemde ondernemingen tijdelijk te werken. In
het JH/KG-arrest3 had het Hof de antimisbruikbepa-
ling van artikel 5, lid 5 van de Uitzendrichtlijn ta-
melijk ruim uitgelegd en daarin onder andere geoor-
deeld dat op de lidstaten de verplichting rust het tij-
delijke karakter van uitzendarbeid te waarborgen.4

1. Nuna Zekić is als Universitair Hoofddocent Arbeidsrecht
verbonden aan Tilburg University.

2. HvJ EU 17 maart 2022, C-232/20, EU:C:2022:196 (NP/Daim-
ler AG).

3. HvJ EU 14 oktober 2020, C-681/18, ECLI:EU:C:2020:823
(JH/KG).

4. De uitleg in JH/KG-arrest is 'ruim', omdat het Hof twee
verschillende verplichtingen afleidt uit art. 5, lid 5 (zo-
als hieronder zal worden toegelicht) en omdat het Hof
ruim interpreteert wat onder 'essentiële arbeidsvoor-
waarden' (art. 3, lid 1, onder f Uitzendrichtlijn) dient te
worden verstaan.

De lidstaten moeten voorkomen dat opeenvolgende
opdrachten bij dezelfde inlenende onderneming aan
dezelfde uitzendkracht worden toevertrouwd om de
bepalingen van de Uitzendrichtlijn in haar geheel te
omzeilen. In de Nederlandse literatuur ontstond dis-
cussie over de vraag of Nederland aan deze verplich-
tingen voldoet. Daimler zou wellicht verduidelijking
brengen aangezien daar nog meer dan in het JH/KG-
arrest de tijdelijkheid van uitzendwerk op de voor-
grond staat. Heeft Daimler inderdaad de stand van
zaken verduidelijkt?

2. Feiten en overwegingen van het HvJ
EU

Van 3 februari 1995 tot en met 31 maart 2017 was
in Duitsland het Gesetz zur Regelung der Arbeit-
nehmerüberlassung van kracht (hierna: AÜG). § 1
van het AÜG bepaalde in lid 1: ''Werkgevers die als
uitlener in het kader van hun economische activi-
teit werknemers (uitzendkrachten) ter beschikking
willen stellen van derde ondernemingen (inleners),
moeten over een vergunning beschikken. De terbe-
schikkingstelling van werknemers aan inleners is
van tijdelijke aard.'' Die laatste zin was echter niet
nader uitgewerkt. Ook al was het dus in de wet be-
paald dat terbeschikkingstelling van tijdelijke aard
diende te zijn, was er geen maximumtermijn ge-
steld aan terbeschikkingstelling en was er ook geen
sanctie bepaald voor wanneer de maximumtermijn
wordt overschreden.
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De maximumtermijn kwam er wel per 1 april 2017.
Het AÜG werd gewijzigd en per 1 april 2017 kwam § 1
te luiden: ''[...] De terbeschikkingstelling van werk-
nemers is tijdelijk – tot maximaal de in lid 1b vast-
gestelde duur – toegestaan.'' In lid 1b werd bepaald
dat het uitzendbureau dezelfde uitzendkracht niet
langer dan 18 opeenvolgende maanden ter beschik-
king mag stellen van dezelfde inlener. De inlener
mag dezelfde uitzendkracht niet langer dan 18 op-
eenvolgende maanden inlenen.5 Bij cao kan een an-
dere maximale duur worden bepaald. In de in deze
zaak toepasselijke cao is de maximale duur van ter-
beschikkingstelling vanaf 1 juni 2017 verlengd naar
36 maanden.

Indien de maximale duur van de terbeschikking-
stelling wordt overschreden, is de arbeidsovereen-
komst tussen het uitzendbureau (de uitlener) en de
uitzendkracht ongeldig, tenzij de uitzendkracht bin-
nen een maand na de overschrijding van de toege-
stane maximale duur tegenover de uitlener of de in-
lener schriftelijk verklaart dat hij vasthoudt aan de
arbeidsovereenkomst met de uitlener (§ 9 AÜG). Als
de arbeidsovereenkomst met de uitlener ongeldig is,
wordt aangenomen dat er een dienstverband tus-
sen inlener en uitzendkracht tot stand is gekomen
op het tijdstip waarop de ongeldigheid is ontstaan
(§ 10 AÜG). Dit gevolg gaat dus verder dan een soort
juridische presumptie over het bestaan van een ar-
beidsovereenkomst. In de overgangsbepaling (§ 19
AÜG) is bepaald dat – en dit is belangrijk voor het
arrest – bij de berekening van de vastgestelde maxi-
male duur van terbeschikkingstelling geen rekening
wordt gehouden met perioden van terbeschikking-
stelling vóór 1 april 2017.

De uitzendkracht, NP, was vanaf 1 september 2014
in dienst van een uitzendbureau en werd van die da-
tum tot en met 31 mei 2019 uitsluitend ter beschik-
king gesteld aan Daimler. De terbeschikkingstelling
was niet bedoeld ter vervanging van een afwezige
werknemer. In juni 2019 heeft NP bij het Arbeitsge-
richt in Berlijn beroep ingesteld strekkende tot vast-
stelling dat tussen hem en Daimler een dienstver-
band bestaat sinds 1 september 2015 of een latere da-
tum. Dit beroep is afgewezen, waarna NP hoger be-
roep heeft ingesteld bij het Landesarbeitsgericht Ber-
lin-Brandenburg. Dat is de verwijzende rechter die
prejudiciële vragen stelt aan het HvJ.

2.1. Overwegingen van HvJ: permanente
functies verricht door uitzendwerknemers

Ten eerste vraagt de verwijzende rechter of arti-
kel 1, lid 1, van de Uitzendrichtlijn aldus moet wor-
den uitgelegd dat de in deze bepaling gehanteerde

5. De perioden waarin de uitzendkracht eerder door de-
zelfde of door een andere uitlener ter beschikking is ge-
steld van dezelfde inlener, tellen ook mee indien tussen
deze perioden telkens niet meer dan drie maanden lig-
gen.

term ''tijdelijk'' zich ertegen verzet dat een werkne-
mer met een arbeidsovereenkomst met een uitzend-
bureau ter beschikking wordt gesteld van een inle-
nende onderneming teneinde een functie te vervul-
len die permanent bestaat zonder daarbij iemand
te vervangen. Zonder veel omhaal leidt het Hof uit
de bewoordingen van deze bepaling af dat met de
term''tijdelijk''niet wordt beoogd de toepassing van
uitzendarbeid te beperken tot functies die niet per-
manent bestaan of worden ingevuld ter vervanging
van iemand. Deze term wordt immers niet gebruikt
ter omschrijving van de bij de inlenende onderne-
ming te vervullen functie, maar van de wijze waarop
een werknemer bij die onderneming ter beschikking
wordt gesteld.6 Deze letterlijke uitlegging van arti-
kel 1, lid 1, vindt volgens het Hof steun in de con-
text van deze bepaling en in het bijzonder in de opzet
van de Uitzendrichtlijn. Geen enkele bepaling van
de Uitzendrichtlijn heeft immers betrekking op de
aard van het werk of het soort functie dat binnen
de inlenende onderneming moet worden ingevuld.
Evenmin geeft de Uitzendrichtlijn een opsomming
van de gevallen waarin gebruikmaking van uitzend-
werk gerechtvaardigd kan zijn. De Uitzendrichtlijn
stelt alleen minimumeisen vast.7

De term ''tijdelijk'' wordt ook gebruikt in artikel 3,
lid 1, onder b) tot en met e), van de Uitzendrichtlijn,
waarin de begrippen ''uitzendbureau'', ''uitzend-
kracht'', ''inlenende onderneming'' en ''opdracht''
worden gedefinieerd. Het Hof roept in herinnering
dat het eerder heeft geoordeeld dat uit deze defi-
nities volgt dat de arbeidsverhouding met de inle-
ner naar haar aard tijdelijk is.8 Daarnaast herhaalt
het Hof dat hoewel artikel 5, lid 5, eerste volzin, be-
paalt dat de lidstaten passende maatregelen dienen
te nemen om misbruik bij de toepassing van dit arti-
kel te voorkomen, met name dat door achtereenvol-
gende opdrachten de bepalingen van deze richtlijn
worden omzeild, diezelfde bepaling de lidstaten niet
verplicht om het gebruik van uitzendarbeid afhan-
kelijk te stellen van de vermelding van redenen van
technische aard of redenen die verband houden met
productie- of organisatorische vereisten of met de
vervanging van personeelsleden.9

Kortom, de Uniewetgever heeft de inzet van uitzend-
arbeid niet willen beperken door uitsluitend toe te
staan dat uitzendkrachten een tijdelijke functie ver-
vullen. De Uitzendrichtlijn heeft (ook) tot doel de
toegang van uitzendkrachten tot een vaste baan bij
de inlenende onderneming te bevorderen.10 Daarin
vindt het Hof steun voor de uitlegging dat 'een tij-
delijke werknemer ter beschikking kan worden ge-
steld van een inlenende onderneming teneinde tij-
delijk een functie te vervullen die permanent bestaat
en die hij in de toekomst mogelijk in vaste dienst zou
kunnen vervullen'.11

6. Daimler, r.o. 31.
7. Daimler, r.o. 33.
8. JH/KG, r.o. 61.
9. Daimler, r.o. 35; JH/KG, r.o. 42.

10. JH/KG, r.o. 51.
11. Daimler, r.o. 37.
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2.2. Misbruik door lange achtereenvol-
gende opdrachten

De tweede prejudiciële vraag luidt na herformule-
ring door het Hof: moeten artikel 1, lid 1, en arti-
kel 5, lid 5, van de Uitzendrichtlijn aldus worden
uitgelegd dat door het verlengen van achtereenvol-
gende opdrachten voor dezelfde functie bij een inle-
nende onderneming voor een duur van 55 maanden,
misbruik wordt gemaakt van de toewijzing van ach-
tereenvolgende opdrachten aan een uitzendkracht?
Het Hof kan op deze vraag geen eenduidig antwoord
geven. De Uitzendrichtlijn bepaalt niet vanaf welke
duur de terbeschikkingstelling niet meer als tijdelijk
kan worden aangemerkt noch verplicht zij de lidsta-
ten om in het nationale recht een dergelijke tijds-
duur vast te stellen. De Uitzendrichtlijn bepaalt nu
eenmaal niet welke specifieke maatregelen de lidsta-
ten moeten nemen om te voorkomen dat opeenvol-
gende opdrachten worden toegewezen met het doel
de bepalingen van de Uitzendrichtlijn te omzeilen.
Zo hoeft de lidstaat het aantal opdrachten van een
uitzendkracht bij dezelfde inlener niet te beperken.
Hieruit volgt, aldus het Hof, dat 'richtlijn 2008/104
de lidstaten niet verplicht om een bepaalde regeling
ter zake vast te stellen'.12

Toch benadrukt het Hof vervolgens dat artikel 5,
lid 5, eerste volzin, de lidstaten verplicht passende
maatregelen te nemen om te voorkomen dat aan een
uitzendkracht achtereenvolgende opdrachten wor-
den toegewezen teneinde de bepalingen van deze
richtlijn volledig te omzeilen. Het Hof brengt hier
het JH/KG-arrest in herinnering. In dat arrest had
het Hof geoordeeld dat artikel 5, lid 5, twee afzon-
derlijke verplichtingen bevat: 1) het nemen van pas-
sende maatregelen met het oog op voorkoming van
misbruik van de door dat artikel 5 zelf toegestane af-
wijkingen van het beginsel van gelijke behandeling,
en 2) het nemen van passende maatregelen met het
oog op voorkoming van achtereenvolgende opdrach-
ten om de bepalingen van de Uitzendrichtlijn in haar
geheel te omzeilen.13 De eerste verplichting houdt in
passende maatregelen te nemen om te voorkomen
dat er misbruik wordt gemaakt van de krachtens ar-
tikel 5, leden 2 tot en met 4 van de Uitzendrichtlijn
toegestane afwijkingen. De tweede verplichting is
ruimer geformuleerd en heeft tot doel ervoor te zor-
gen dat diezelfde lidstaten passende maatregelen ne-
men met het oog op voorkoming van met name ach-
tereenvolgende opdrachten om de bepalingen van
deze richtlijn in haar geheel te omzeilen.14 Deze
tweede verplichting heeft betrekking op alle bepalin-
gen de Uitzendrichtlijn. In Daimler herhaalt het Hof
dat de lidstaten in het bijzonder ervoor moeten zor-
gen dat uitzendarbeid, bij dezelfde inlenende onder-
neming, voor een uitzendkracht geen permanente

12. Daimler, r.o. 55.
13. Zie ook N. Zekić, 'Misbruik van uitzendwerk – Het Hof

van Justitie EU geeft nadere uitleg', ArbeidsRecht 2021/6.
14. JH/KG, r.o. 57.

situatie wordt.15 Het staat de lidstaten in dit verband
vrij om in het nationale recht een precieze tijdsduur
vast te stellen waarna een terbeschikkingstelling
niet meer als tijdelijk kan worden aangemerkt, met
name wanneer opeenvolgende verlengingen van de
terbeschikkingstelling van een uitzendkracht aan
dezelfde inlenende onderneming zich over langere
tijd uitstrekken. Het Hof vervolgt: ''Dit neemt niet
weg dat een dergelijke tijdsduur overeenkomstig ar-
tikel 1, lid 1, van richtlijn 2008/104 noodzakelijker-
wijs tijdelijk van aard moet zijn, dat wil zeggen, vol-
gens de betekenis van die term in de omgangstaal, in
de tijd beperkt moet zijn.''16

2.3. Nationale rechters

Indien de toepasselijke regeling van een lidstaat niet
een dergelijke tijdsduur vaststelt, staat het aan de
nationale rechters om deze in elk concreet geval te
bepalen aan de hand van alle relevante omstandig-
heden, waaronder met name de specifieke kenmer-
ken van de sector en om zich ervan te vergewissen
dat de toewijzing van achtereenvolgende opdrach-
ten aan een uitzendkracht niet tot doel heeft de doel-
stellingen van de Uitzendrichtlijn en in het bijzon-
der de tijdelijke aard van uitzendarbeid te omzeilen.
Het Hof benoemt vervolgens de overwegingen waar-
mee de nationale rechter rekening mee kan houden.
Wanneer de opdrachten bij dezelfde inlener tot ge-
volg hebben dat de duur van de terbeschikkingstel-
ling bij die onderneming langer is dan wat redelij-
kerwijs als tijdelijk kan worden aangemerkt, zou dat
een aanwijzing kunnen zijn voor misbruik van ach-
tereenvolgende opdrachten in de zin van artikel 5, lid
5. Minder concreet is de volgende overweging van
het Hof. ''Evenzo omzeilen achtereenvolgende op-
drachten die aan een uitzendkracht bij dezelfde in-
lenende onderneming worden toevertrouwd de kern
van de bepalingen van richtlijn 2008/104 en vor-
men zij misbruik van deze vorm van arbeidsverhou-
ding, aangezien zij het door deze richtlijn bereikte
evenwicht tussen flexibiliteit voor werkgevers en ze-
kerheid voor werknemers aantasten door deze ze-
kerheid te ondermijnen.''17 Wanneer ten slotte in
een concreet geval geen objectieve verklaring wordt
gegeven voor het feit dat de betrokken inlenende
onderneming gebruikmaakt van achtereenvolgende
uitzendovereenkomsten, staat het aan de nationale
rechter om in de context van de nationale regeling
en rekening houdend met de omstandigheden van
elk geval te onderzoeken of een van de bepalingen
van de Uitzendrichtlijn wordt omzeild, te meer wan-
neer het dezelfde uitzendkracht is die op basis van
de betrokken reeks overeenkomsten bij de inlenende
onderneming wordt tewerkgesteld.

15. JH/KG, r.o. 55 en 60; Daimler, r.o. 56.
16. Daimler, r.o. 57.
17. Daimler, r.o. 61.
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2.4. Overgangsbepaling

De volgende vraag die aan bod komt, is of de Uitzend-
richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij zich
verzet tegen een nationale regeling die een maxi-
mumduur vaststelt voor de terbeschikkingstelling
van een uitzendkracht aan dezelfde inlenende on-
derneming, maar waarbij, op grond van een over-
gangsbepaling, perioden van vóór de inwerkingtre-
ding van deze regeling niet in aanmerking worden
genomen voor de berekening van die duur. Zo ja, dan
wenst de verwijzende rechter te vernemen of hij, in
een geding tussen uitsluitend particulieren, gehou-
den is een dergelijke overgangsbepaling buiten toe-
passing te laten.

Het Hof merkt op dat aangezien de lidstaten uiter-
lijk op 5 december 2011 de Uitzendrichtlijn geïmple-
menteerd moesten hebben, ervan moet worden uit-
gegaan dat zij vanaf die datum verplicht waren om
te waarborgen dat uitzendkrachten niet ter beschik-
king zouden worden gesteld voor een dusdanig lange
periode dat deze niet meer als tijdelijk kan worden
aangemerkt.18 Een overgangsbepaling mag geen af-
breuk doen aan het nuttige effect van de bescher-
ming die de Uitzendrichtlijn biedt. Het is aan de na-
tionale rechter om te onderzoeken of de overgangs-
bepaling hieraan voldoet.

Hoewel de nationale rechter het nationale recht zo-
veel mogelijk in het licht van de bewoordingen en
het doel van de richtlijn moet uitleggen, gelden hier
evenwel bepaalde beperkingen. De richtlijn kan niet
dienen als grondslag voor uitlegging contra legem.19

Met een richtlijn kunnen geen verplichtingen wor-
den opgelegd aan particulieren en een richtlijn kan
als zodanig dus niet tegenover een particulier wor-
den ingeroepen voor een nationale rechter. Een na-
tionale rechter mag derhalve niet op grond van een
bepaling van een richtlijn, zelfs al is deze duidelijk,
nauwkeurig en onvoorwaardelijk, een hiermee strij-
dige bepaling van zijn nationale recht buiten toepas-
sing laten indien aldus een extra verplichting wordt
opgelegd aan een particulier.20 Een nationale rech-
ter bij wie een geding tussen uitsluitend particulie-
ren aanhangig is, is dus niet verplicht een strijdige
overgangsbepaling buiten toepassing te laten.21

2.5. Subjectief recht

Vervolgens wordt de vraag beantwoord of uitzend-
krachten aan het Unierecht een subjectief recht
kunnen ontlenen op het ontstaan van een arbeids-
verhouding met de inlener wanneer het nationale
recht niet in een sanctie voorziet op de niet-naleving

18. Daimler, r.o. 72.
19. Zie Daimler, r.o. 77 en aldaar genoemde rechtspraak.
20. Zie Daimler, r.o. 81 en aldaar genoemde rechtspraak.
21. Zoals hieronder wordt toegelicht, kan er wel recht be-

staan op schadevergoeding.

van de Uitzendrichtlijn door uitzendbureaus of inle-
ners.22

Artikel 10 van de Uitzendrichtlijn verplicht de lid-
staten om passende maatregelen te treffen voor het
geval uitzendbureaus of inlenende ondernemingen
deze richtlijn niet naleven. De lidstaten zijn ech-
ter vrij te kiezen welke sancties geschikt zijn om het
doel van de Uitzendrichtlijn te verwezenlijken. Een
uitzendkracht kan dus aan het Unierecht geen sub-
jectief recht ontlenen op het ontstaan van een ar-
beidsverhouding met die inlener.23 Het Hof voegt
hieraan toe dat de uitzendkracht zich wel kan beroe-
pen op de rechtspraak die voortvloeit uit het Franco-
vich -arrest om eventueel vergoeding van de geleden
schade te verkrijgen wanneer het nationale recht
niet in overeenstemming is met het Unierecht.24

2.6. Afwijkingen bij cao

Het Hof buigt zich tot slot over de vraag of de
Uitzendrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij
zich verzet tegen een nationale regeling waarbij de
sociale partners worden gemachtigd om, op het ni-
veau van de sector van de inlenende ondernemin-
gen, af te wijken van de in die regeling vastgestelde
maximumduur voor de terbeschikkingstelling van
uitzendkrachten. Volgens de verwijzende rechter
hebben de sociale partners, gelet op artikel 5, lid 3
van de Uitzendrichtlijn, uitsluitend de bevoegdheid
om af te wijken van het beginsel van gelijke behan-
deling en geen bevoegdheid met betrekking tot het
regelen van de duur van de terbeschikkingstelling.
Het Hof ziet dit echter anders. Volgens het Hof is
de rol van de sociale partners bij de uitvoering van
de Uitzendrichtlijn groter. In de Uitzendrichtlijn is
hen een breed werkterrein toebedeeld.25 De prejudi-
ciële vraag wordt derhalve ontkennend beantwoord.
De Uitzendrichtlijn verzet zich dus niet tegen een na-
tionale regeling waarbij de sociale partners worden
gemachtigd om, op het niveau van de sector van de
inlenende ondernemingen, af te wijken van de in die
regeling vastgestelde maximumduur voor de terbe-
schikkingstelling van uitzendkrachten.

22. In deze zaak is het nog de vraag of Duits recht inderdaad
niet voorzag in een sanctie vóór 1 april 2017, zoals de ver-
wijzende rechter stelde. Voor die tijd werd namelijk de
vergunning ingetrokken wanneer de terbeschikkingstel-
ling van de uitzendkracht niet tijdelijk van aard was, zie
r.o. 90.

23. Daimler, r.o. 97.
24. HvJ EU 19 november 1991, C-6/90 en C-9/90, EU:C:1991:428

(Francovich); HvJ EU 15 januari 2014, C�176/12, EU:C:2014:
2 (Association de médiation sociale).

25. Daimler, r.o. 104-107.
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3. Analyse

3.1. Langdurige uitzendconstructies

Er zijn verschillende (empirische) studies verricht
naar uitzendwerk in Nederland. Daaruit blijkt dat in
de afgelopen jaren het langdurige verblijf in uitzend-
werk steeds is toegenomen: ''Uitzendwerknemers
blijven sinds 2006 steeds langer werken in uitzend-
banen, ongeacht de economische conjunctuur, niet
alleen op korte termijn, ook op langere termijn.''26

Van de mensen die in 2014 als uitzendwerknemer
begonnen te werken, verrichtte 21% na drie jaar nog
steeds uitzendwerk; nog eens 23% was uitgestroomd
naar ander tijdelijk werk. Diris en Van Vliet stellen
vast dat 16% van de uitzendkrachten ook 10 jaar la-
ter nog in de uitzendsector werkt.27 Zij zien ook dat
na 10 jaar 60% van de mensen die in 2010 werkzaam
waren als uitzendkracht uiteindelijk werkzaam is
op basis van een vast contract. Maar de overstap
naar een vast contract gaat zelfs bij mensen die aan-
vankelijk een WW-uitkering ontvingen sneller dan
bij uitzendwerkers.28 Zij spreken daarom van een
'lock-in effect': wanneer mensen werkzaam zijn in
de uitzendsector maken zij minder snel een over-
stap naar werk met meer zekerheid. Daarnaast is
het 'piek en ziek' argument wel een belangrijke re-
den om uitzendwerknemers in te huren, maar niet
(meer) het dominante argument voor de inhuur van
uitzendwerknemers. Ongeveer twee derde van de
uitzendwerknemers wordt ingezet op werkzaamhe-
den bij de inlener die niet tijdelijk zijn maar een
structureel karakter hebben.29

Al met al kunnen we constateren dat een aanzien-
lijk deel van uitzendwerknemers in Nederland lang-
durig uitzendwerk verricht, waarbij we ook kunnen
aannemen dat sommige uitzendwerknemers lang-
durig bij dezelfde inlener te werk worden gesteld. De
uitzendwerknemer heeft te maken met zogenoemd
'verlicht arbeidsrechtelijk regime', wat kort gezegd
betekent dat de uitzendwerknemer arbeidsrechte-
lijk gezien een (aanzienlijk) minder gunstige positie
heeft dan een werknemer direct in dienst bij de in-
lener. Tegelijk laten de empirische studies zien – zo-
als hierboven aangehaald – dat de opstapfunctie van
uitzendwerk in veel gevallen te wensen overlaat. De
praktijk laat zien dat de opstapfunctie het beste is ge-
diend wanneer de werknemer uitzendwerk snel ver-
laat en direct in dienst treedt bij een werkgever (al
dan niet de oude inlener). Dat is ook wat de Uitzend-
richtlijn vereist: dat lidstaten passende maatregelen

26. A. Heyma e.a., De positie van uitzendwerknemers. Ontwik-
kelingen 1998 – 2019, SEO Economisch Onderzoek, Am-
sterdam februari 2020, p. 48-49.

27. R. Diris en O. van Vliet, 'De langetermijnontwikkeling
van uitzendwerkers op de arbeidsmarkt', in F. Laagland
en J. Kloostra (red.), Driehoeksverhoudingen in het arbeids-
recht, Deventer: Wolters Kluwer (nog te verschijnen in
2023).

28. Idem.
29. A. Heyma e.a., De positie van uitzendwerknemers. Ontwik-

kelingen 1998 – 2019, SEO Economisch Onderzoek, Am-
sterdam februari 2020, p. 41.

nemen om het tijdelijke karakter van uitzendwerk te
waarborgen. De vraag is of Nederland daaraan vol-
doet.

3.2. Wat houdt het tijdelijke karakter van
uitzendwerk in?

De term ''tijdelijk'' wordt tamelijk vaak in de
Uitzendrichtlijn gebruikt, bijvoorbeeld om het toe-
passingsbereik aan te geven of de belangrijkste be-
grippen te definiëren. Het lijkt dan ook geen grote
stap om op basis daarvan te zeggen: uitzendwerk is
tijdelijk werk. Maar de term ''tijdelijk'' ziet niet op
het werk of de functies die verricht worden, maar
op de wijze waarop een werknemer bij de inlener
ter beschikking wordt gesteld, zo kunnen we uit de
jurisprudentie van het Hof afleiden. Een uitzend-
werknemer werkt dus tijdelijk bij de inlener.

Het Hof heeft reeds eerder in het JH/KG-arrest ge-
oordeeld dat uit de definities die gebruikt worden in
de Uitzendrichtlijn volgt dat de arbeidsverhouding
met een inlenende onderneming naar haar aard tij-
delijk is.30 In Daimler voegt het Hof hieraan toe dat
met de term ''tijdelijk'' in de Uitzendrichtlijn niet
beoogd is de toepassing van uitzendarbeid te beper-
ken tot functies die niet permanent bestaan of wor-
den ingevuld ter vervanging van iemand, aangezien
deze term niet wordt gebruikt ter omschrijving van
de bij de inlenende onderneming te vervullen func-
tie. De term tijdelijk wordt gebruikt ter omschrij-
ving van ''de wijze waarop een werknemer bij die
onderneming ter beschikking wordt gesteld''.31 Het
is dus duidelijk dat het werk dat de uitzendkracht
verricht niet tijdelijk hoeft te zijn. Op die manier
heeft de Uniewetgever de inzet van uitzendarbeid
niet willen beperken.32 Dit is belangrijk voor de Ne-
derlandse discussie over uitzendarbeid waar vaak
gesproken wordt over het probleem dat uitzendwerk
niet voor 'ziek en piek' wordt gebruikt, maar steeds
meer voor structureel werk.33 Duidelijk is dat de
Uitzendrichtlijn niet vereist dat uitzendwerk alleen
voor 'ziek en piek' wordt gebruikt. Hoewel er aan-
wijzingen zijn dat dit juist wel de bedoeling was van
de Nederlandse wetgever, is de Nederlandse wetge-
ver hierover nooit expliciet is geweest. De tekst van
artikel 7:690 BW vereist in elk geval niet dat de bij
de derde te verrichten arbeid tijdelijk is en de Hoge
Raad heeft uit de totstandkomingsgeschiedenis van
artikel 7:690 BW geconcludeerd dat daaruit niet kan
worden afgeleid dat voor het aannemen van een
uitzendovereenkomst andere vereisten gelden dan
vermeld in deze bepaling.34

30. JH/KG, r.o. 61.
31. Daimler, r.o. 31.
32. Daimler, r.o. 36.
33. Zie bijv. E.M. Kneppers-Heijnert en W.W. Wijnbeek,

'Zelfstandige of werknemer in de arbeidsgevarendrie-
hoek', TAC 2021, nr. 2, p. 81.

34. HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356 (Care4are).
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Impliciete aanwijzingen in de richting van de bedoe-
ling van de Nederlandse wetgever dat uitzendwerk
primair voor'ziek en piek'gebruikt zou moeten wor-
den, zijn er wel. Met name sinds de invoering van
de Wwz is de wetgever gebruik gaan maken van de
termen 'oneigenlijk gebruik van flexibele contrac-
ten' om aan te geven dat in sommige gevallen ge-
bruik van flexibele arbeid ongewenst is.35 Dit narra-
tief van'oneigenlijk gebruik'geeft echter weinig stu-
ring voor de praktijk.36 De ondernemingen die onei-
genlijk gebruikmaken van flexibele arbeid doen mis-
schien iets wat onwenselijk is, maar wat juridisch ge-
zien vaak gewoon mag. Het is daarnaast moeilijk in
elk concreet geval vast te stellen wat nu het door-
slaggevende motief is geweest voor de inhuur van
uitzendkrachten.37

In die zin maakt Daimler mijns inziens de discus-
sie eenvoudiger: het is op grond van de Uitzend-
richtlijn niet verplicht dat uitzendwerknemers werk
verrichten dat tijdelijk van aard is, zoals bij 'ziek en
piek'. Uitzendkrachten kunnen dus tijdelijk func-
ties vervullen die permanent bestaan bij de inle-
nende onderneming. Dit maakt wellicht de proble-
matiek eenvoudiger, maar het kan ook als een te-
leurstellende uitkomst worden gezien. De inlener
kan, ondanks de doorgaans hogere kosten die daar-
mee gemoeid zijn, steeds andere uitzendkrachten in-
huren voor permanente posities, bijvoorbeeld om-
dat hij het aantal werknemers in (vaste) dienst wil
beperken voor het geval krimp in de formatie op
enig moment nodig zou zijn. Dat is vaak het ge-
makkelijkst bij laagbetaald werk, dat wordt verricht
door werknemers die, gezien hun kwetsbare posi-
tie, juist de meeste bescherming nodig hebben. Ook
aan de inzet van (steeds nieuwe) arbeidsmigranten
op permanente functies hoeft hierdoor niets te ver-
anderen, hoewel de misstanden (arbeidsuitbuiting
inbegrepen) bij de inzet van arbeidsmigranten door
malafide uitzendbureaus al enige tijd bekend zijn.38

Wanneer de lidstaten dat onwenselijk vinden, kun-
nen ze verder gaan dan de minimumbescherming
die de Uitzendrichtlijn biedt en langs de weg van
artikel 4 van de richtlijn de inzet van uitzendwerk
beperken door voorwaarden te stellen aan de aard

35. Zie bijv. Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 3 (MvT), p.
4; Kamerstukken I 2013-2014, 33 818, nr. C, p. 27.

36. Zie ook N. Zekić, 'Uitzendwerk bezien vanuit de grond-
slagen van het arbeidsrecht', in F. Laagland en J. Kloos-
tra (red.), Driehoeksverhoudingen in het arbeidsrecht, De-
venter: Wolters Kluwer (nog te verschijnen in 2023).

37. Dit heeft Jansen ook betoogd t.a.v. contracting, zie N. Jan-
sen 'Contracting en ontduiking van collectieve afspra-
ken: over onwenselijkheid en (juridische) constructies',
position paper i.o.v. het Ministerie van SZW, 2020, p. 2.

38. Zie bijv. het zogenoemde Roemer-rapport van Aan-
jaagteam bescherming arbeidsmigranten, 'Geen twee-
derangsburgers. Aanbevelingen om misstanden bij ar-
beidsmigranten in Nederland tegen te gaan', bijlage bij
de brief van 30 oktober 2020, Kamerstukken II 20/21,
29861. Zie recentelijk ook C. Rijken en E. de Volder,
'Arbeidsuitbuiting onder de loep. Een analyse van de
uitleg van arbeidsuitbuiting in Nederland', onderzoek in
opdracht van FNV en CoMensha, augustus 2022.

van het werk of het soort arbeidsplaats dat binnen
de inlenende onderneming wordt verricht. Dat kan
ook per sector verschillend zijn. Zo is in België en
Duitsland inhuur van uitzendkrachten in de bouw-
sector alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.39

Tijdens de Covid-pandemie is in Duitsland inhuur
van uitzendkrachten ook in de vleesverwerkende in-
dustrie verboden gesteld. Daarnaast hebben deze
landen, net als bijvoorbeeld Spanje, Italië, Frank-
rijk en Luxemburg, door wettelijke maatregelen of
cao's uitzendwerk beperkt tot 'piek-en-ziek' of situ-
aties waarbij geen sprake is van normale bedrijfsar-
beid, om zo verdringing van werknemers op vaste
contracten te voorkomen. Mits in lijn met artikel 4
van de Uitzendrichtlijn kunnen de lidstaten welde-
gelijk dergelijke voorwaarden stellen aan de inhuur
van uitzendkrachten, maar op basis van de Uitzend-
richtlijn is het dus niet verplicht.

Daar staat tegenover dat de aard van de relatie tus-
sen de inlenende onderneming en de uitzendkracht
wel tijdelijk moet zijn.40 De lidstaten moeten er-
voor zorgen dat uitzendarbeid bij dezelfde inlenende
onderneming voor een uitzendkracht geen perma-
nente situatie wordt.41 Lidstaten moeten 'passende
maatregelen'nemen om misbruik te voorkomen zo-
als in lid 5 van artikel 5 van de Uitzendrichtlijn is
bepaald, met name wanneer het gaat om opeenvol-
gende uitzendopdrachten. De lidstaten zijn vrij in
het bepalen welke passende maatregelen ze nemen
en, als een lidstaat daar als onderdeel van derge-
lijke maatregelen toe zou overgaan, te bepalen wat
'tijdelijk' concreet inhoudt. Het Hof geeft wel – met
name in het JH/KG-arrest – wat sturing in hoe de lid-
staten het tijdelijke karakter van uitzendarbeid die-
nen te waarborgen. Net als in eerdere arresten over
flexibele arbeid, herhaalt het Hof dat een arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd de standaard is.
Het oogmerk van de Uniewetgever was volgens het
Hof om de arbeidsvoorwaarden van uitzendwerk
dichter in de buurt te brengen van de arbeidsvoor-
waarden van 'normale' arbeidsverhoudingen. Vol-
gens het Hof is een van de doelen van de Uitzend-
richtlijn om de toegang van uitzendkrachten tot een
vaste baan bij de inlenende onderneming te bevor-
deren.42 Het Hof overweegt dat de antimisbruikbe-
paling aldus moet worden uitgelegd dat zij zich erte-
gen verzet dat een lidstaat geen maatregelen neemt
om het tijdelijke karakter van uitzendarbeid te waar-
borgen.43

Mijns inziens heeft Nederland geen passende maat-
regelen genomen om te waarborgen dat de uitzend-
kracht tijdelijk bij de inlener te werk wordt gesteld.

39. Zie bijv. C. Hiessl,'Working, Yet Poor: A Comparative Ap-
praisal', in L. Ratti (red.), In-work poverty in Europe: Vulne-
rable and under-represented persons in a comparative per-
spective, Bulletin of Comparative Labour Relations, Klu-
wer Law International 2022, p. 339.

40. JH/KG, r.o. 61; Daimler, r.o. 34.
41. JH/KG, r.o. 60; Daimler, r.o. 56.
42. Een doelstelling die met name tot uiting komt in artikel

6, leden 1 en 2, van de richtlijn. Zie JH/KG, r.o. 51.
43. JH/KG, r.o. 63; Daimler, r.o. 67.
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De minister van SZW erkent dat ook in de Hooflij-
nenbrief Arbeidsmarktbeleid van 2022: ''Nederland
heeft tot nu toe geen expliciete waarborgen om te
voorkomen dat uitzendkrachten permanent aan een
inlener ter beschikking worden gesteld.''44 De meest
voor de hand liggende maatregel is dan ook om een
maximale tijdsduur voor de terbeschikkingstelling
in de wet op te nemen, met eventueel de mogelijk-
heid om die duur bij cao te verlengen, zoals in Duits-
land is gedaan en zoals de Commissie Borstlap heeft
voorgesteld.45 De Uitzendrichtlijn verplicht dit niet,
maar staat er ook niet aan de weg. Het Hof overweegt
in Daimler expliciet dat het de lidstaten vrijstaat om
in het nationale recht een precieze tijdsduur vast te
stellen waarna een terbeschikkingstelling niet meer
als tijdelijk kan worden aangemerkt.46 Een derge-
lijke tijdsduur moet noodzakelijkerwijs tijdelijk van
aard zijn, dat wil zeggen in de tijd beperkt.

3.3. Rol van de rechter

Het Hof ziet een grote rol weggelegd voor de nati-
onale rechter om de juridische kwalificatie van de
arbeidsverhouding te toetsen aan zowel de Uitzend-
richtlijn zelf als aan het nationale recht en om na te
gaan of er sprake is van misbruik in de zin van artikel
5 lid 5 van de richtlijn.47 Indien de toepasselijke re-
geling van een lidstaat niet een maximumduur voor
de terbeschikkingstelling vaststelt, is het aan de na-
tionale rechters om in elk concreet geval de maxi-
mumduur te bepalen aan de hand van alle relevante
omstandigheden. Het HvJ benoemt expliciet dat de
rechter daarbij met name moet kijken naar de spe-
cifieke kenmerken van de sector.48 Indien de duur
van de terbeschikkingstelling bij de inlener langer is
dan wat in het gegeven geval redelijkerwijs als tijde-
lijk kan worden aangemerkt, kan dit een aanwijzing
zijn voor misbruik. Wanneer vervolgens geen objec-
tieve verklaring wordt gegeven voor de langere duur
van de terbeschikkingstelling – waarover later meer
– staat het aan de nationale rechter om in de context
van de nationale regeling en rekening houdend met
de omstandigheden van elk geval te onderzoeken of
één van de bepalingen van de Uitzendrichtlijn wordt
omzeild.

Het geheel van de rechterlijke toetsing zoals het Hof
voor ogen heeft, kan ingepast worden in ons systeem
waar we al bekend zijn met juridische concepten zo-
als misbruik van recht en schijnconstructies en de

44. Brief Minister SZW Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarktbe-
leid p. 12.

45. Commissie Regulering van Werk, In wat voor land willen
we werken? Naar een nieuw ontwerp voor de regulering van
werk, eindrapport 23 januari 2020, p. 73.

46. Daimler, r.o. 57.
47. JH/KG, r.o. 67.
48. Hierbij zou men m.i. kunnen kijken naar de ketenrege-

ling zoals die in de specifieke sector- of ondernemings-
cao is neergelegd.

bijbehorende sancties.49 Hoewel een uitzendkracht
geen subjectief recht kan ontlenen aan de Uitzend-
richtlijn op het ontstaan van een arbeidsverhouding
met de inlener wanneer de terbeschikkingstelling
niet meer als tijdelijk is aan te merken, behoort dit
wel tot de mogelijke sancties. De manier waarop het
hof en de Hoge Raad in de Taxi Dorenbos-zaak50 door
de driehoeksverhouding 'heen prikten' zou dus een
voorbeeld kunnen zijn hoe de nationale rechter mis-
bruik kan sanctioneren, al is de verhouding met het
ABN AMRO/Malhi-arrest51 niet uitgekristalliseerd.

Zoals gezegd dienen de nationale rechters volgens
het HvJ, indien een maximumtermijn voor terbe-
schikkingstelling ontbreekt, deze termijn ''in elk
concreet geval te bepalen aan de hand van alle re-
levante omstandigheden, waaronder met name de
specifieke kenmerken van de sector''.52 Dit is echter
erg omslachtig, casuïstisch en biedt, zoals gezegd, de
praktijk weinig houvast. Jansen legt uit hoe het ont-
breken van een wettelijk kader om het tijdelijke ka-
rakter van uitzendwerk te waarborgen een last legt
op de schouders van de nationale rechter om het
Nederlandse uitzendregime 'Richtlijn-proof' te la-
ten zijn.53 Daaraan kan toegevoegd worden dat door
het ontbreken van de wettelijke regeling de bal bij de
rechtszoekende wordt gelegd, in dit geval de uitzend-
werknemer, die zich vaak in een kwetsbare positie
bevindt. Een duidelijke (nationale of sectorale) maat-
staf voor wat nu redelijkerwijs als tijdelijk kan wor-
den aangemerkt, zou daarin een significante verbe-
tering betekenen. Uit de Uitzendrichtlijn en de ju-
risprudentie van het HvJ kan de uitzendwerknemer
wel afleiden dat zijn werk bij de inlener tijdelijk zou
moeten zijn, maar veel meer handvatten heeft hij
niet. Wat overblijft is een onduidelijk juridisch ka-
der en daarmee een zeer aanzienlijk procesrisico.

Wanneer de hobbel van de tijdelijkheid genomen is
en vaststaat dat een uitzendwerknemer op basis van
achtereenvolgende opdrachten bij dezelfde inlener
te werk wordt gesteld voor de duur die langer is dan
wat redelijkerwijs als 'tijdelijk' kan worden aange-
merkt, dan is daarmee niet gezegd dat gehandeld is
in strijd is met de Uitzendrichtlijn. Dit gegeven is
immers alleen een aanwijzing voor misbruik in de
zin van artikel 5, lid 5 van de Uitzendrichtlijn. Er
kan sprake zijn van een objectieve verklaring voor het
feit dat de betrokken inlener gebruikmaakt van ach-
tereenvolgende uitzendovereenkomsten. Een objec-
tieve verklaring kan dus een langere duur recht-
vaardigen wanneer de wet geen concrete handvat-
ten biedt om de maximumduur te bepalen. Ook
dit is casuïstisch en daarom is ook hier onduidelijk

49. Zie N. Jansen, 'Een structurele personeelsbehoefte en
uitzendwerk: een moeizame combinatie', ArA 2022, nr.
2, p. 57.

50. HR 21 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:312.
51. HR 5 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8186.
52. Daimler, r.o. 58.
53. N. Jansen, 'Een structurele personeelsbehoefte en

uitzendwerk: een moeizame combinatie', ArA 2022, nr.
2, p. 61.
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en dus onvoorspelbaar wat we ons precies hierbij
moeten voorstellen. Wat kan een objectieve verkla-
ring zij voor het feit dat een uitzendwerknemer lan-
ger ter beschikking wordt gesteld dan wat redelij-
kerwijs als 'tijdelijk' kan worden aangemerkt, ter-
wijl de functie die deze uitzendwerknemer vervult
zonder problemen permanent van aard kan zijn?
Kan het feit dat het uitzendbureau geen andere ge-
schikte uitzendkracht kon uitlenen een objectieve
verklaring zijn voor een langdurige terbeschikking-
stelling? In het arrest zijn geen aanwijzingen te vin-
den voor wat een objectieve verklaring zou kunnen
zijn, behalve dat die verklaring ook per sector kan
verschillen. Bovendien is het nog onduidelijk of er
meer nodig is om misbruik vast te stellen, bijvoor-
beeld dat een bepaalde intentie bewezen moet wor-
den bij het uitzendbureau en/of de inlener om de
wettelijke regels te omzeilen.54

3.4. Bescherming door gelijke behandeling
ten opzichte van werknemers bij de in-
lener

Het Hof benadrukt in Daimler dat de Uitzend-
richtlijn alleen minimumeisen stelt. Daarbij ver-
wijst het Hof naar het JH/KG-arrest waarin geoor-
deeld was dat deze minimumeisen ten doel hebben
de naleving van het in artikel 5 van deze richtlijn
neergelegde beginsel van gelijke behandeling van
uitzendkrachten te waarborgen en de door de lidsta-
ten vastgestelde verbodsbepalingen en beperkingen
inzake uitzendarbeid te heroverwegen teneinde al-
leen die verbodsbepalingen en beperkingen te hand-
haven die om redenen van algemeen belang gerecht-
vaardigd zijn en die verband houden met de bescher-
ming van de werknemers, zoals bepaald in artikel 4
van deze richtlijn.55 Het Hof laat volgens mij hier-
mee zien dat de Uitzendrichtlijn een compromis is
tussen aan de ene kant het faciliteren van uitzend-
werk door beperkingen op de inzet van uitzendwerk
alleen onder voorwaarden van algemeen belang56

toe te staan en aan de andere kant het uitzendwerk
zo veel mogelijk in de buurt brengen van normale ar-
beidsrelaties met name door de toepassing van het
beginsel van gelijke behandeling. In het Luso Temp-
arrest – dat ongeveer twee maanden na Daimler is
gewezen – geeft het Hof in lijn met dit compromis

54. Zie bijv. A. Mechelynck, 'Misbruik van opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid: een mijl-
paalarrest van het Hof van Justitie', Arbeidsrecht Journaal
2022. Ook de kantonrechter Rotterdam oordeelde dat
geen sprake is van misbruik vanwege het enkele feit dat
de uitzendwerknemer ongeveer 13 jaar bij dezelfde inle-
ner had gewerkt, zie Rb. Rotterdam 12 december 2022,
ECLI:NL:RBROT:11010. 

55. JH/KG, r.o. 41.
56. Algemeen belang dient met name verband te 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.

een brede uitlegging van het beginsel van gelijke be-
handeling.57 Zwemmer constateert dat het Hof geen
strikte eisen stelt aan het langdurig ter beschikking
stellen van uitzendkrachten en in plaats daarvan
meer lijkt te zien in een ruime uitleg van het gelij-
kebeloningsvoorschrift.58

Sommige Nederlandse auteurs zijn van mening dat
de arresten JH/KG en Daimler geen consequenties
hebben voor de Nederlandse situatie juist vanwege
de bescherming die geboden wordt door gelijke be-
handeling die in Nederland verder gaat dan de
'essentiële arbeidsvoorwaarden', het beschermings-
niveau dat de Uitzendrichtlijn minimaal vereist.59

In de literatuur wordt inderdaad verschillend ge-
dacht over de consequenties van de arresten JH/KG
en Daimler voor de Nederlandse situatie en het
Hof maakt verschil van mening mogelijk door veel
ruimte open te laten voor lidstaten voor specifieke
maatregelen en in feite weinig écht te vereisen.60

Feit blijft echter, dat uitzendwerk in de Uitzend-
richtlijn gedefinieerd wordt als tijdelijk werk en ook
uit de in de richtlijn gehanteerde definities leidt het
Hof uitdrukkelijk af dat de arbeidsverhouding met
de inlener naar haar aard tijdelijk is.61 Lidstaten heb-
ben voorts de verplichting het tijdelijke karakter van
uitzendwerk te waarborgen.62 Dat de Nederlandse
uitzendwerknemers bepaalde rechten hebben, die
overigens zeker niet gelijk zijn aan de rechten van
'normale' werknemers, doet niet af aan het feit dat
de Nederlandse wet niet voldoet aan het bieden van
een waarborg dat deze werknemers tijdelijk bij de in-
lener werken.

4. Conclusie

Het Daimler-arrest heeft op één punt duidelijkheid
gebracht, namelijk dat gehanteerde term 'tijdelijk'
zich er niet tegen verzet dat een uitzendwerknemer
ter beschikking wordt gesteld van een inlenende on-
derneming teneinde een functie te vervullen die per-
manent bestaat zonder daarbij iemand te vervangen.
Het is de relatie met de inlener die tijdelijk moet zijn.
Uitzendkrachten mogen dus slechts op tijdelijke ba-
sis bij de inlener werken. Daimler laat echter nog
veel vragen onbeantwoord, omdat het geen speci-
fieke eisen stelt aan de manier waarop de tijdelijk-
heid van uitzendwerk moet worden gewaarborgd.
De lidstaten zijn vrij om een maximumtermijn aan

57. HvJ EU 12 mei 2022, C�426/20, ECLI:EU:C:2022:373, JAR
2022/145 m.nt. Zwemmer.

58. Noot Zwemmer, JAR 2022/145.
59. Zie bijv. E.M. Hoogeveen in haar noot bij HvJ EU 17 maart

2022, C-232/20, EU:C:2022:196, JAR 2022/109.
60. Zie bijv. S. Palm,'Hof van Justitie: terbeschikkingstelling

van uitzendkracht is tijdelijk. Gevolgen voor de prak-
tijk?', TAP 2022/149. Volgens hem uit het HvJ alleen een
wens dat de lidstaten (zowel de wetgevende macht als de
rechterlijke macht) maatregelen nemen om het tijdelijke
karakter van terbeschikkingstellingen te waarborgen.

61. JH/KG, r.o. 61; Daimler, r.o. 34.
62. JH/KG, r.o. 63; Daimler, r.o. 67.
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terbeschikkingstelling te verbinden, maar zijn hier-
toe niet verplicht. Ontbreekt die termijn, dan staat
het aan de nationale rechters om deze in elk con-
creet geval te bepalen aan de hand van alle relevante
omstandigheden, waaronder met name de specifieke
kenmerken van de sector en om zich ervan te verge-
wissen dat de toewijzing van achtereenvolgende op-
drachten aan een uitzendkracht niet tot doel heeft
de doelstellingen van de Uitzendrichtlijn en in het
bijzonder de verplichte tijdelijke aard van uitzend-
arbeid te omzeilen. Ons systeem biedt nog weinig
handvatten voor deze rechterlijke toetsing. Mijns
inziens is het beter – zoals ook vaker is voorgesteld
– om een maximumtermijn aan terbeschikkingstel-
ling te (her)introduceren. Dat biedt niet alleen meer
rechtszekerheid voor vaak kwetsbare werknemers,
maar dient ook de opstapfunctie van uitzendwerk.
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HetHeiploeg-arrest
Annotatie bij Hof van Justitie van de
EU 28 april 2022, ECLI:EU:C:2022:321

mr. dr. J. van der Pijl1

In deze bijdrage wordt het arrest van het Europese Hof van Justitie van 28 april 2022 in de zaak Hei-
ploeg/FNV besproken. In dit arrest wordt antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de Hoge Raad
over de in stilte voorbereide faillissementsdoorstart (de zgn. pre-pack). Valt zo'n pre-packprocedure
onder de faillissementsuitzondering van artikel 5 lid 1 Richtlijn 2001/23/EG of kan een dergelijke
doorstart toch wel als overgang van onderneming worden aangemerkt? Om te profiteren van de fail-
lissementsuitzondering uit de richtlijn moet de betreffende procedure gericht zijn ''op de liquidatie
van het vermogen van de vervreemder''. Dat is, aldus het Hof, het geval als de overgang van onderne-
ming voorafgaand aan het inleiden van een faillissementsprocedure wordt voorbereid met als primair
doel de liquidatie van de draaiende onderneming te vergemakkelijken, waarbij een zo hoog mogelijke
uitbetaling aan de gezamenlijke schuldeisers wordt bereikt én de werkgelegenheid zoveel mogelijk
behouden blijft. Hierbij moet de (faillissements-)procedure gericht zijn op de liquidatie van het ver-
mogen van de vervreemder, wat van geval tot geval moet worden bezien. Ten tweede wordt aan de
voorwaarde ''onder toezicht staat van een bevoegde overheidsinstantie'' van artikel 5 lid 1 Richtlijn
voldaan als de pre-packprocedure is voorbereid door een 'beoogd curator' die onder toezicht staat
van een 'beoogd rechter-commissaris'. Wil een pre-pack onder de uitzondering van de richtlijn val-
len, dan is wel een wettelijke verankering vereist. Het gegeven dat de pre-packprocedure momenteel
alleen in de praktijk 'geregeld' is (met slechts acht van de elf rechtbanken die er hun medewerking
aan verlenen), leidt immers tot rechtsonzekerheid.

1. Inleiding

Faillissementsrechters van Nederland: geef ons de
pre-pack! Met een bijdrage onder deze titel in het
Tijdschrift voor Insolventierecht introduceerde Tol-
lenaar ruim tien jaar geleden de zgn. pre-pack, de in
stilte voorbereide doorstart.2 Ik zou de Hoge Raad
tekort doen door hem te bestempelen als (enkel) een
faillissementsrechter, maar feit is wel dat hij met
zijn verwijzingsarrest in deze zaak alles in het werk
leek te stellen de pre-pack van de ondergang te red-
den en nieuw leven in te blazen. De vraag is of dat
gelukt is, want de door hem aan het Europese Hof
gestelde prejudiciële vragen zijn inmiddels beant-
woord, maar die antwoorden leveren opnieuw vra-
gen op over hoe het nu verder moet met de pre-pack
en zelfs ook met de 'gewone' doorstart in de Neder-
landse insolventiepraktijk.

1. Job van der Pijl is advocaat bij DingemansVanderKind te
Amsterdam en universitair docent Arbeidsrecht aan de
Universiteit van Amsterdam.

2. N.W.A. Tollenaar, Faillissementsrechters van Nederland:
geef ons de pre-pack! TVI 2011/23.

Ik kies ervoor de voorgeschiedenis van dit arrest kort
samen te vatten.3 Dat is niet eenvoudig, want er is
veel gebeurd, zowel in de rechtspraak, als op het ge-
bied van wetgeving. Na het aangehaalde artikel van
Tollenaar is toepassing van de pre-pack in de insol-
ventierechtelijke (doorstart-)praktijk in zwang ge-
raakt, zij het dat niet alle rechtbanken hun medewer-
king verleenden aan aanwijzing van een beoogde cu-
rator en een beoogde rechter-commissaris ter voor-
bereiding op een (doorstart in een) eventueel faillis-
sement. Drie van 11 rechtbanken werkten hier niet
aan mee. Om alsnog een wettelijke basis aan deze
pre-packpraktijk te verlenen is er een wetsvoorstel
gemaakt (Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO-
I)), dat in 2015 door de Tweede Kamer in behande-
ling is genomen.4 In diezelfde periode is in de zaak
Smallsteps door FNV, mede namens een aantal be-
trokken werknemers, tot aan het Europese Hof over
de pre-pack geprocedeerd, wat in 2017 leidde tot een

3. Voor uitgebreidere uiteenzettingen van hetgeen vooraf
ging aan deze uitspraak verwijs ik naar o.m. P.R.W
Schaink, Heiploeg en Smallsteps, TvO 2022/22, E. de
Wind e.a., Heiploeg: pre-pack revisited, TAP 2022/188,
R.J. van Gaalen, Overgang van onderneming in faillisse-
ment: de stand van zaken na Heiploeg, Ondernemings-
recht 2022/55, W.H.A.C.M Bouwens, De comeback van de
pre-pack, TRA 2022/48 en L.G. Verburg, Het Heiploeg-ar-
rest van het HvJ EU van 28 april 2022, een nieuwe ronde,
nieuwe kansen, TvI 2022/23.

4. Kamerstukken II 2014/2015, 34 218.
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fikse streep door de rekening van de in stilte voorbe-
reide doorstart.5 Het Hof oordeelde dat in de voor-
liggende situatie niet was voldaan aan twee van de
drie geldende voorwaarden om te profiteren van de
uitzondering van artikel 5 lid 1 van de richtlijn:6 de
betreffende procedure was niet ingeleid met het oog
op (enkel) liquidatie van de onderneming (maar (ook)
op voortzetting daarvan), én de procedure vond niet
plaats onder toezicht van een bevoegde overheids-
instantie. In de lagere nationale rechtspraak werd
vervolgens niet of nauwelijks opvolging aan Small-
steps gegeven, in de zin dat rechters vrijwel steeds tot
het oordeel kwamen dat de betreffende doorstarts
de toets der kritiek konden doorstaan.7 Neveneffect
van Smallsteps was echter ook dat de pre-packprak-
tijk opdroogde; geen enkele rechtbank werkte hier
op zeker moment meer aan mee. Op initiatief van
het Ministerie van Justitie en Veiligheid en van Soci-
ale Zaken & Werkgelegenheid is daarop gewerkt aan
een juridisch houdbaar alternatief, dat resulteerde
in het wetsontwerp Wet overgang van onderneming
in faillissement (WOVOF), dat in 2019 in internet-
consultatie ging.8 Volgens dit wetsontwerp wordt
de faillissementsuitzondering (''geen overgang van
onderneming bij faillissement'') losgelaten en juist
aanvaard dat de regels aangaande overgang van on-
derneming ook in faillissement van toepassing zijn.
Daarbij worden dan de mogelijkheden voor de ver-
krijger/doorstarter om vervolgens te reorganiseren
enigszins vereenvoudigd, althans dat lijkt de bedoe-
ling. De WCO-I was inmiddels aangenomen door de
Tweede Kamer, maar de behandeling ervan in de Eer-
ste Kamer is, na het Smallsteps-arrest, 'on hold' ge-
zet, in afwachting van de WOVOF én van de uitkomst
van Heiploeg, de tweede Nederlandse pre-packkwes-
tie die (uiteindelijk) aan het oordeel van het Euro-
pese Hof werd voorgelegd, nadat de Hoge Raad in
2020 besloot prejudiciële vragen te stellen.

Daarmee komen we aan bij bespreking van dit ar-
rest, waarbij ik nog een enkele ontwikkeling onbe-
sproken heb gelaten, zoals het wetgevingsinitiatief
uit 2021, dat er toe strekt de WCO-I door middel van
een novelle dan in ieder geval nu wel al aan te nemen
voor wat betreft eventuele (nakende) faillissemen-
ten van ondernemingen die activiteiten verrichten
waarmee maatschappelijke belangen zijn gediend,
zoals ziekenhuizen (ik kom hier nog wel kort op te-
rug).9

5. HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489, JAR 2017/189
(m.nt. Loesberg) en JOR 2017/210 (m.nt. Verburg).

6. Richtlijn 2001/23/EG.
7. Voor een bespreking van deze rechtspraak verwijs ik

naar mijn bijdrage Doorstarten na Smallsteps: risky bu-
siness, Ondernemingsrecht 2019/122.

8. Zie: www.internetconsultatie.nl/overgang_van_onder
neming_in_faillissement.

9. Zie: www.internetconsultatie.nl/novelle_wet_continuit
eit_ondernemingen_i.

2. Het verwijzingsarrest van de Hoge
Raad

In Heiploeg is allereerst van belang wat de Hoge
Raad ervan vond. Het ging ook bij Heiploeg om
een in stilte voorbereide doorstart, ter voorkoming
van de veel grotere schade – ook voor de schuldei-
sers - die het gevolg zou zijn van een 'koud' faillisse-
ment. Er waren veel feitelijke overeenkomsten met
de Smallsteps-casus. Ik noem: een zeer slechte fi-
nanciële situatie van de onderneming en dreigend
faillissement, de aanwijzing door de rechtbank van
beoogde curatoren, die een doorstart zijn gaan ar-
rangeren en voorbereiden, welke vervolgens kort
na het faillissement zijn beslag kreeg, waarna een
deel van het personeel mee over mocht gaan naar
de nieuwe, speciaal opgerichte entiteit en anderen
genoegen moesten nemen met aangepaste arbeids-
voorwaarden. Verschillen zijn er ook: in Small-
steps ging het om een gelieerde doorstarter, terwijl
bij Heiploeg een andere marktdeelnemer als win-
naar uit de bus kwam van een geheim biedingspro-
ces en daarop een nieuwe vennootschap oprichtte.
Waar de doorstart in Smallstep werkelijk naadloos
en onmiddellijk in aansluiting op de faillietverkla-
ring plaatsvond, werd er in Heiploeg naar verluidt
pas in de nacht die volgde op de faillietverklaring
overeenstemming over de doorstart bereikt.

In zijn verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad nogal
zwaar ingezet op het traditionele doel van het faillis-
sement als collectief verhaalsinstrument.10 Hij heeft
de taak van de curator toegespitst op het behartigen
van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers,
die eenvoudigweg gelegen zijn in een zo hoog moge-
lijke opbrengst. In feite zegt hij dat de Nederlandse
faillissementsprocedure per definitie op liquidatie is
gericht en dat als uitvloeisel van dat liquidatie-oog-
merk sprake kan zijn van verkoop van delen van de
onderneming, maar dat dat dan nog steeds een vorm
van liquidatie is. De Hoge Raad vermijdt (bewust of
onbewust) het gebruik van de term voortzetting vol-
ledig (behalve waar hij anderen citeert) en beperkt
zich tot het begrip going-concern verkoop, steeds als
vorm van liquidatie. Naar mijn mening mag dit be-
stempeld worden als een weinig verhullende poging
van de Hoge Raad om het Hof van Justitie uit alle
macht op andere gedachten dan indertijd bij Small-
steps te brengen.11 Deze poging lijkt voor een deel
te zijn geslaagd. Het Hof – waarvan de (derde) ka-
mer in deze zaak overigens was samengesteld uit
vijf andere rechters dan indertijd in Smallsteps, met
bij wijze van uitzondering (waarnemend) een Neder-
landse voorzitter – neemt niet expliciet afstand van
zijn eerdere arrest, maar gebruikt wel meermaals
de term 'preciseren', alsook het argument dat door
de verwijzende rechter in Smallsteps bepaalde feite-
lijke en procedurele argumenten in Smallsteps niet

10. HR 29 mei 2022, ECLI:NL:HR:2020:954.
11. In gelijke zin bijvoorbeeld ook I.M.A. Lintel en T.T. van

Zanten in hun annotatie onder het verwijzingsarrest, TvI
2020/35.
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waren vermeld dan wel in die zaak'niet aan de orde
waren' (r.o. 42).

De Hoge Raad neemt dus tamelijk nadrukkelijk af-
stand van de gedachte dat het faillissement in Neder-
land in toenemende mate (ik zou tenminste zeggen:
óók) gericht is op voortzetting van de onderneming.
Dat verrast nogal. In de eerste plaats is dit moei-
lijk te rijmen met de eerdere lijn in zijn rechtspraak,
die sinds Sigmacon-II in toenemende mate juist ook
aan andere, maatschappelijke en soms zelfs indivi-
duele belangen gewicht toekent bij hetgeen de cura-
tor bij zijn taakuitoefening dient te betrekken.12 De
benadering van de Hoge Raad oogt ook weinig mo-
dern, nu zowel in Europa als in Nederland een on-
miskenbare tendens valt waar te nemen waarbij in-
solvente ondernemingen een tweede kans moet wor-
den gegund, hetzij door middel van een doorstart,
hetzij door een akkoord. Dit volgt bijvoorbeeld uit
de Insolventieverordening uit 2015, maar ook uit de
Herstructureringsrichtlijn (Richtlijn 2019/1013/EU).
In Nederland heeft deze trend zijn beslag gekre-
gen in de vorm van de in 2020 ingevoerde WHOA,
die in hoofdzaak gericht is op herstructurering van
de schulden van nagenoeg failliete ondernemingen
door middel van een (dwang-)akkoord. Ook wijd ik
in dit kader enkele woorden aan een andere legisla-
tieve ontwikkeling, die ik eerder aanstipte, namelijk
de novelle bij WCO-I. Deze novelle is een gevolg van
de ziekenhuisfaillissementen in 2018 van het Slo-
tervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen en
de aanbevelingen van onder meer de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid (OVV), dat naar aanleiding van
de ontstane maatschappelijke onrust een onderzoek
was gestart.13 Een van de aanbevelingen van de OVV
was dat een ziekenhuis alleen failliet zou moeten
kunnen gaan na een 'periode van stil bewind'. Een
andere aanbeveling was dat een curator bij een zie-
kenhuisfaillissement bij afweging tussen conflicte-
rende belangen het maatschappelijk belang van een
patiëntveilige afbouw en/of voortzetting van zorg-
activiteiten laat prevaleren boven de belangen van
schuldeisers. Met name dit laatste zou een funda-
mentele aanpassing in het faillissementsrecht ople-
veren, en verdraagt zich dus slecht met de klassieke
benadering die de Hoge Raad nu zo is gaan voor-
staan.14 Terug naar de eerstgenoemde aanbeveling
van de OVV: het idee hierachter is nu juist niet de
maximale opbrengst als primaire doelstelling, waar

12. HR 24 februari 1996, NJ 1996, 472, m.nt. WMK.
13. ''Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeerzieken-

huizen, Risico's voor patiëntveiligheid, december 2019'',
het rapport is te vinden als bijlage bij Kamerstukken II
2019/20, 31 016, nr. 269 (en ook via www.onderzoeksraa
d.nl).

14. Bij de bespreking van dit rapport in de Tweede Kamer
heeft de toenmalige Minister van Rechtsbescherming
aangegeven tot nadere verkenning van deze aanbeve-
ling te zullen overgaan. Uitgebreider over dit onder-
werp: M.R. Schreurs, 'De interactie tussen boedelbelang
en patiëntenbelang: een reconstructie van de vier zieken-
huisfaillissementen en voorstellen ter verbetering, TvI
2020/25.

de Hoge Raad zo de nadruk op legt. Een laatste kant-
tekening bij het verwijzingsarrest van de Hoge Raad
betreft zijn DA-beschikking uit 2017. Daarin maakt
hij – ten aanzien van de vraag of het medezeggen-
schapsrecht met de regels uit de WOR van toepas-
sing blijven nadat het faillissement is uitgesproken
- onderscheid tussen liquidatie en voortzetting als
nevengeschikte fenomenen. Kortweg luidt de conclu-
sie dat als sprake is van liquidatiehandelingen deze
niet adviesplichtig zijn, maar als echter sprake is van
op voortzetting gerichte handelingen wel advies aan
de ondernemingsraad gevraagd behoort te worden.15

In de desbetreffende uitspraak lijkt de Hoge Raad
aldus een andere benadering van c.q. hiërarchie
tussen liquidatie en voortzetting te hebben voorge-
staan, dan hij nadien in Heiploeg deed.

3. Het arrest vanhetHofvan Justitie van
de EU

Doordat de Hoge Raad in Heiploeg zo onvoorwaar-
delijk heeft ingezet op het leggen van het zwaarte-
punt bij liquidatie (en opbrengstmaximalisatie) als
doel van de pre-pack- en de faillissementsprocedure,
heeft dat tot gevolg dat ook het Hof van Justitie dat
nu tot uitgangspunt neemt bij de beantwoording en
welwillender staat tegenover het in potentie scharen
van voorbereide doorstarts onder de faillissements-
uitzondering. Waar de pre-packpraktijk na Small-
steps dus geheel en al was opgedroogd, doordat be-
trokken rechtbanken het niet meer aandurfden be-
oogde curatoren en rechter-commissarissen aan te
wijzen, gloort er nu weer licht aan de horizon voor de
stille voorbereiding van een faillissementsdoorstart.
Voor de duidelijkheid, de Hoge Raad stelde twee vra-
gen over de uitleg van artikel 5 lid 1 van de richt-
lijn: een vraag over de in de richtlijn besloten lig-
gende voorwaarde dat 'de faillissementsprocedure
of soortgelijke procedure wordt ingeleid met het oog
op de liquidatie van het vermogen van de vervreem-
der' en een vraag over de voorwaarde dat de fail-
lissementsprocedure of soortgelijke procedure on-
der toezicht staat van een bevoegde overheidsinstan-
tie' In beide vragen is door de Hoge Raad uitgebreid
de Nederlandse situatie geschetst en beide malen af-
gesloten met de vraag of in die geschetste omstan-
digheden voldaan is aan de betreffende voorwaarde.
Het Hof stelt via haar beantwoording van de twee
door de Hoge Raad gestelde vragen echter wel voor-
waarden; er volgt geen enkelvoudige bevestiging van
de vraag met – bij wijze van spreken – een simpel
''ja''.

Hoe doet het Hof dat? De eerste in het oog sprin-
gende consequentie van de beantwoording in het ar-
rest: zonder wettelijke basis voldoet de Nederlandse
pre-packprocedure nog altijd niet aan de voorwaar-
den van de uitzondering van artikel 5 lid 1 van de
richtlijn. Het antwoord op beide vragen sluit het
Hof namelijk af met de volgende clausulering: ''(..),

15. HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982, r.o. 3.3.4.
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mits een dergelijke pre-packprocedure wordt geregeld in
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen.''Naar mijn
mening betekent dit allereerst dat in deze specifieke
zaak FNV nu door de Hoge Raad in het gelijk zal moe-
ten worden gesteld, maar door andere auteurs die
dit arrest hebben besproken, wordt daar anders over
gedacht. Zo hecht Schaink waarde aan het woordje
'wordt', waardoor het Hof ruimte zou willen ge-
ven aan de wetgever om nu alsnog de wettelijk ba-
sis te gaan verlenen aan de pre-pack, waardoor de
nieuwe Heiploeg-onderneming bespaard zou blijven
dat achteraf bezien door de transactie zoveel werk-
nemers mee over blijken te zijn gegaan.16 Verburg
doet in wezen hetzelfde: hij rekt (de waarde van) het
woord 'wordt' dusdanig op dat hij niet uitsluit dat
hieraan voldaan is als men tot uitgangspunt neemt
dat al in 2013 is gestart met het wetgevingsproces van
de WCO-I en dat aldus al sinds die tijd sprake is van
een'wordingsproces', waardoor alsnog voldaan zou
zijn aan deze voorwaarde.17 Ik acht dat geen reële en
ook een tot grote rechtsonzekerheid leidende bena-
dering, zeker nu het nog lange tijd onzeker blijft of
überhaupt, en, zo ja, wanneer en in welke vorm er
regelgeving komt (hierover straks meer). Principië-
ler en van groter belang voor de pre-pack an sich, is
de conclusie dat het woord nu aan de wetgever is.

Een tweede stap op de rem door het Hof betreft het
volgende. Ook in de Nederlandse situatie, zoals door
de Hoge Raad gepresenteerd, zal alsnog per geval
('in elke afzonderlijke situatie', aldus het Hof in r.o.
53) moeten worden nagegaan of in het desbetref-
fende geval de gestarte pre-pack of faillissements-
procedure daadwerkelijk op liquidatie en niet op re-
organisatie van de onderneming gericht was. In r.o.
52 en 53 legt het Hof het geparafraseerd als volgt uit:
er dient (1) vastgesteld te worden dat een vervreem-
der insolvent is en (2) dat het primaire doel van deze
procedures (gedoeld wordt op onderscheidenlijk de
pre-pack- en de faillissementsprocedure in kwestie)
inderdaad is om na diens liquidatie de hoogst moge-
lijke opbrengst voor de schuldeisers te behalen. Als
daarbij wordt bedacht dat het initiatief voor het op-
starten van een pre-packprocedure uitsluitend bij de
onderneming zelf is neergelegd, is het de vraag of dit
geen ernstige gevolgen voor de pre-packpraktijk gaat
hebben. Het motief voor een ondernemer voor het
opstarten van een pre-pack zal immers veelal niet
gelegen zijn in het generen van een hoge opbrengst
voor de gezamenlijke schuldeisers, al was het bij
Heiploeg zo, dat de bijna-failliete onderneming niet
meedong in het biedingsproces dat de beoogde cu-
ratoren hadden opgetuigd. Een tweede complicatie
is in dit verband dat een rechtbank dus al ten tijde
van het aanwijzen van de beoogd curator en de be-
oogd rechter-commissaris moet hebben vastgesteld
dat de onderneming daadwerkelijk insolvent is. Dat
is nogal wat, ook omdat de vraag opkomt hoe dan

16. Schaink, Heiploeg en Smallsteps, TvO 2022/22, p 89.
17. Verburg, Het Heiploeg-arrest van het HvJ EU van 28 april

2022, een nieuwe ronde, nieuwe kansen, TvI 2022/23, pa-
ragrafen 28-30.

nog in stilte naar een oplossing kan worden gezocht,
terwijl inherent aan zo'n insolvente status is, zou
ik denken, dat schuldeisers hun geduld hebben ver-
loren. Deze problematiek is in theorie op te lossen
door direct al in het faillissementsvonnis uitdrukke-
lijk op te nemen dat in dit geval de procedure is inge-
leid met het oog op liquidatie, maar dat doet een fors
beroep op de rechterlijk macht. Ook is het natuur-
lijk ongewenst dat dit een overweging zou worden
die standaard, zonder (cijfermatige) werkelijke toets,
een plek krijgt in elk vonnis dat strekt tot faillietver-
klaring van een onderneming. Tot slot werp ik hier
de vraag op, zonder hem te beantwoorden, wat exact
de betekenis is van het door het Hof in deze rechts-
overweging gehanteerde begrip 'insolvent'? Is dat
hetzelfde als de in artikel 1 lid 1 Fw. gehanteerde ter-
minologie dat een schuldenaar die 'heeft opgehou-
den te betalen' in staat van faillissement wordt ver-
klaard? En is dan in het geval van een faillietverkla-
ring niet per definitie sprake van insolventie van een
onderneming c.q. werkgever?

Kortom, er bestaan nog twee flinke, geheel ander-
soortige hobbels voor een serieuze comeback van de
pre-pack. Ten eerste het (vooralsnog) ontbreken van
een wettelijke basis en ten tweede de rechtsonzeker-
heid die voortvloeit uit de overwegingen van het Hof:
het zal telkens weer de vraag zijn of werknemers
met succes het standpunt kunnen innemen dat het
oogmerk in hun situatie niet enkel de liquidatie van
de insolvente onderneming betrof. Die onzekerheid
zal bovendien doorstarters mogelijk afschrikken, al-
thans de prijs die zij willen betalen drukken, wat dus
gevolgen heeft voor de opbrengst voor de gezamen-
lijke schuldeisers.

Ik voeg hier nog twee latent problematische aspec-
ten aan toe. Allereerst lijkt de van-geval-tot-geval-be-
nadering zich niet te beperken tot de pre-pack, maar
zich ook uit te strekken tot gewone, niet-geprepackte
doorstarts. Het Hof spreekt immers meermaals van
'pre-pack of faillissementsprocedure'. Daarbij hoe-
ven we niet te denken aan de onderneming die op
aanvraag van schuldeisers failliet is verklaard en
waarbij de curator nadien tot een verkoop van (de-
len van) de onderneming komt, nu die gevallen zon-
der meer voor de voordelen van de faillissements-
uitzondering uit de richtlijn ('geen overgang van on-
derneming') in aanmerking lijken te komen. Wel
vallen daaronder – althans dat valt goed te verde-
digen – de gevallen waarin de ondernemer zelf ei-
gen aangifte van faillissement doet, terwijl hij een
compleet uitgewerkt doorstart-scenario heeft klaar-
liggen en hij de curator zo ver weet te krijgen bij het
kruisje te tekenen, zoals Schaink het omschreef.18

Ten tweede attendeer ik op de veel voorkomende si-
tuatie waarin eerst surseance wordt aangevraagd,
waarna deze wordt omgezet in een faillissement, wat
in de praktijk veelal gepaard gaat met een al voor-
bereide verkoop die plaatsvindt aansluitend op de
faillietverklaring. Bij de keuze voor deze volgorde is

18. Schaink, Heiploeg en Smallsteps, TvO 2022/22, p 89.
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mijns inziens bepalend dat in zo'n geval de doorstar-
ter zelf de keuze heeft bij de selectie van het perso-
neel dat hij overneemt. Het is de vraag of deze gang
van zaken niet in strijd komt met bij de eerste van
de twee in Heiploeg besproken voorwaarden; ook dat
zal van geval tot geval bezien moeten gaan worden.

4. De zere plek en de remedie

Daarmee is maar weer eens de vinger op de zere plek
gelegd. Het verreweg grootste arbeidsrechtelijke be-
zwaar van de tegenstanders van de pre-pack betreft
het zgn. cherry picking door de doorstarter. Er gelden
geen objectieve selectiecriteria, een gegeven waar-
van al snel zwakkeren (ziek of op leeftijd) de dupe
worden.

Aanvankelijk vreesde ik – behorend tot het kamp
van de tegenstanders van de pre-pack – dat het na het
arrest van het Hof in Heiploeg tot razendsnelle in-
voering van WCO-I zou komen, waarbij de genoemde
obstakels voor lief zouden worden genomen.19 Dat
was echter buiten de waard gerekend. Naar ver-
luidt liggen de politieke verhoudingen inmiddels ge-
heel anders. Voor invoering van WCO-I sec bestaat
geen draagvlak: er moet iets aan de gesignaleerde
problematiek van het ontbreken van selectiecriteria
worden gedaan. Het is geen geheim dat momen-
teel in Den Haag wordt gewerkt aan verschillende
scenario's waarbij, naast invoering van WCO-I ook
een rol voor de WOVOF is weggelegd.20 Een ver-
rassing kan dit overigens niet zijn, want het is in
lijn met de huidige parlementaire status: gewacht
werd op de uitkomst van deze zaak, waarna beide
wetsvoorstellen (al is WOVOF in feite nog niet meer
dan een wetsontwerp) gezamenlijk zouden worden
behandeld.21

De WOVOF verdient, mede gezien de erop geuite kri-
tiek in de internetconsultatiefase, nog wel de no-
dige aandacht. Het gaat immers uit van een dia-
metraal omgekeerde benadering ten opzichte van de
huidige. Uitgangspunt van de WOVOF is namelijk
dat – mits de transactie in zijn algemeenheid natuur-
lijk kwalificeert als overgang van onderneming in
de zin van artikel 7:662 e.v. BW – álle werknemers
met behoud van arbeidsvoorwaarden mee overgaan.
Vervolgens wordt dat verstrekkende uitgangspunt

19. Zie ter bevestiging hiervan mijn korte noot onder dit ar-
rest in JAR 2022/127, zeer kort na de uitspraak geschre-
ven.

20. Vlak voor verschijning van deze annotatie is op 7 de-
cember 2022 door de Europese Commissie een Richt-
lijnvoorstel gepubliceerd aangaande harmonisatie van
bepaalde insolventierechtelijke aspecten, waarvan ook
een hoofdstuk aangaande pre-pack procedures deel uit-
maakt: 'Provisions to introduce so called'pre-pack' liquida-
tion procedures'  (COM (2022) 702 final, 2022/0408 COD)).
De inhoud van dit voorstel is niet in deze bijdrage betrok-
ken.

21. Kamerstukken I 2018/19, 34 218, 2018/2019, Korte aante-
keningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid
(J&V) van 18 juni 2019.

op een aantal manieren afgezwakt ten faveure van
de doorstarter. Oude schulden gaan om te begin-
nen niet mee over en er wordt voorzien in een mo-
gelijkheid om in overleg met de werknemersorgani-
saties tot neerwaartse bijstelling van de arbeidsvoor-
waarden te komen. Belangrijkste echter is het prin-
cipe dat alle werknemers, wier arbeidsovereenkom-
sten in de regel daags na de faillietverklaring door
de curator zijn opgezegd, in deze zgn. opgezegde sta-
tus mee overgaan. Hun arbeidsovereenkomst ein-
digt derhalve in principe al na korte tijd (de opzeg-
termijn bedraagt maximaal zes weken, aldus artikel
40 lid 1 Fw). Op de doorstarter rust vervolgens, aldus
de WOVOF, de verplichting deze werknemers een
nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden (onder
dezelfde arbeidsvoorwaarden), tenzij sprake is van
bedrijfseconomische omstandigheden. Indien die er
zijn, ter beoordeling van de rechter-commissaris en
niet het UWV, hoeft hij slechts aan een deel van de
werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan
te bieden. Bij de keuze wie wel en wie niet mee gaat
dient hij in te spiegelen, wat in feite neerkomt op
een soort'omgekeerd afspiegelen', waardoor alsnog
ook in faillissementssituaties objectieve en transpa-
rante selectiecriteria worden geïntroduceerd. Zo be-
oogt de WOVOF - die ik nu (te) kort samenvat – als-
nog tegemoet te komen aan het bezwaar dat bestaat
bij de huidige doorstartpraktijk, met de volledige se-
lectievrijheid.

Dit alles roept nog veel vragen op. Zijn bedrijfseco-
nomische redenen hetzelfde als ETO-redenen (uit ar-
tikel 4 van de richtlijn) en, zo nee, zou dat eigenlijk
niet moeten? Maar ook praktische vragen: wat als
een doorstart na het verstrijken van de opzegtermijn
plaatsvindt? En heel praktisch: is de rechter-com-
missaris toegerust om de behoorlijk technische ar-
beidsrechtelijke inspiegeling criteria goed en binnen
een redelijke termijn toe te passen? En is de moge-
lijkheid van hoger beroep tegen beslissingen ter zake
van de rechter-commissaris, waar de WOVOF nu in
voorziet, niet ook een punt van aandacht c.q. zorg,
omdat de doorstarter dan nog altijd langere tijd in
onzekerheid zal blijven, wat hetzij doorstarts minder
populair zal maken, hetzij de overnameprijs drukt?

Groot voordeel zou wel zijn, dat het de pre-pack in
een klap van veel - om niet te zeggen: alle - arbeids-
rechtelijke complexiteit ontdoet: een pre-pack mag
dan ook aangevraagd worden als het primaire doel
gelegen is in voortzetting van de onderneming en
wat is daar mis mee? Tegenstanders zullen beto-
gen dat dit het enthousiasme bij doortarters ern-
stig zal laten afnemen, maar is dat geen koudwa-
tervrees? Decennia geleden is ook aanvaard dat de
regels van onderneming gingen gelden bij bedrijfs-
overnames, waar dat voordien niet het geval was. In-
middels is dit (buiten faillissement) volkomen van-
zelfsprekend. De taak van de curator kan dan bo-
vendien verruimd en gemoderniseerd worden, wat
ook tegemoet komt aan de ziekenhuisproblematiek
en de daarmee samenhangende aanbevelingen van
de OVV. Dat alles lijkt mij een zeer belangrijke stap
in de goede richting, op weg naar een eerlijke en goed
functionerende doorstartpraktijk, en die tegelijker-
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tijd de vragen die dit Heiploeg-arrest oproept geheel
van hun belang ontdoet.

170 Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context nr. 4, december 2022 | DEN HOLLANDER



Uitzending of detachering/
contracting: wat is nou gezag?
Annotatie bij Hof Arnhem-
Leeuwarden 25 oktober 2022,
ECLI:NL:GHARL2022:9163

mr. dr. J.P.H. Zwemmer1

De uitspraak die de aanleiding vormt voor deze annotatie is de meest recente in wat inmiddels een
reeks van uitspraken is waarin de rechter moest beoordelen of onder de noemer detachering of con-
tracting bij de opdrachtgever van de werkgever ingezette werknemers kwalificeerden als uitzend-
krachten. Hierbij wordt in deze rechtspraak doorslaggevende betekenis toegekend aan wie feitelijk
toezicht en leiding heeft over de werkzaamheden van de werknemers; is dat de opdrachtgever óf is
het de detacheerder of het contractingbedrijf. Omdat toezicht en leiding op grond van het Care4Care-
arrest hetzelfde betekent als werkgeversgezag als bedoeld in artikel 7:610 BW, spelen bij dit kwalifi-
catieleerstuk dezelfde onduidelijkheden als bij de juridische kwalificatie van de arbeidsrelatie van de
zzp'er. De door het huidige kabinet voorgenomen modernisering van het gezagscriterium om te zor-
gen voor een duidelijker onderscheid tussen werknemer en zzp'er kan daarmee ook de weg vormen
naar een duidelijker onderscheid tussen uitzenden enerzijds en detachering of contracting anderzijds.

Het enkele feit dat de werknemer de werkzaamhe-
den verricht op de locatie waar de onderneming van
de opdrachtgever van de werkgever is gevestigd of
op de (digitale) werkvloer van de opdrachtgever, be-
tekent niet automatisch dat sprake is van uitzen-
ding en/of terbeschikkingstelling in de zin van arti-
kel 1 lid 1 sub c Waadi. In deze zaak zette de werk-
gever, Vista, haar werknemers in bij productiebe-
drijven om aldaar kwaliteitscontroles te verrichten.
De werknemers in deze procedure voerden kwali-
teitscontrolewerkzaamheden uit in het bedrijfspand
van een auto-onderdelenfabrikant, Mitsubishi Tur-
bocharger and Engine Europe (MTEE). Zij stellen dat
zij hun werkzaamheden verrichtten onder toezicht
en leiding van MTEE en zij daarom net als de werk-
nemers van MTEE moesten worden beloond con-
form de op de MTEE van toepassing zijnde cao Meta-
lektro. Het hof overweegt onder verwijzing naar het
Care4Care-arrest2 dat dit betekent dat de vraag moet
worden beantwoord of MTEE werkgeversgezag heeft
over de in haar bedrijfspand werkzame werknemers
van Vista. Het hof beantwoordt die vraag ontken-
nend en oordeelt dat daarmee geen sprake is van uit-
zending en/of terbeschikkingstelling in de zin van de
Waadi.

1. Johan Zwemmer is advocaat en partner bij DLA Piper in
Amsterdam en universitair docent Arbeidsrecht aan de
Universiteit van Amsterdam.

2. HR 4 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2356 (Care 4 Care
Human Resources B.V./ Stichting Pensioenfonds voor
Personeelsdiensten).

Ook wanneer de werknemers hun stellingen niet zo
summier hadden onderbouwd en wel vast zou ko-
men zijn te staan dat zij bepaalde materialen van
MTEE gebruikten en zij (ook) aanwijzingen en in-
structies ontvingen van werknemers van MTEE, had
dit niet hoeven te betekenen dat sprake was van uit-
zending en/of terbeschikkingstelling in de zin van
de Waadi. Hun werkgever Vista is gespecialiseerd
in het verrichten van kwaliteitscontrolewerkzaam-
heden in de automotive- en productie-industrie en
die werkzaamheden zijn de laatste schakel in de pro-
ductieketen (en staan daarmee dus in feite los van
de productiewerkzaamheden zelf van de opdracht-
gevers voor wie zij deze verricht). Uit de totstandko-
mingsgeschiedenis van artikel 7:690 BW en de Waadi
volgt dat wanneer de werknemer bij de opdracht-
gever van zijn werkgever wordt ingezet in het ka-
der van een door die werkgever aangenomen werk
of een volledig (als pakket) aan die werkgever uitbe-
stede dienst, geen sprake is van uitzending of terbe-
schikkingstelling.3 De normstelling van de Waadi is
niet functioneel, zo deelde de regering tijdens de par-
lementaire behandeling van de Waadi mee, wanneer

3. Zie Kamerstukken II 1996/97, 25263, nr. 3, p. 33. Zie
ook Kamerstukken II 1996/97, 25263, B, p. 12 (zie hier-
over nader J.P.H. Zwemmer, Pluraliteit van werkgever-
schap (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 2012,
par. 4.5.3).
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de ter beschikking gestelde werknemer normale ar-
beid verricht in het bedrijf van de ter beschikking
stellende werkgever.4

Destijds, in medio jaren '90, bood dit een helder
kader bij de afbakening van terbeschikkingstelling
van arbeidskrachten door uitzendbureaus van het
door een opdrachtnemer inzetten van werknemers
bij een opdrachtgever in het kader van een aan
de opdrachtnemer uitbestede activiteit of werkpro-
ces. In die laatste situatie ging het dan bijvoorbeeld
om de uitbesteding van activiteiten als catering, be-
veiliging en schoonmaak aan een hierin gespeciali-
seerde opdrachtnemer met een eigen cao.5 Die uit-
besteding van activiteiten of werkprocessen onder-
scheidde zich op duidelijke wijze van het ter beschik-
king stellen van werknemers aan opdrachtgevers
om, al dan niet bij piek en ziek, werkzaamheden te
gaan verrichten die behoorden tot de reguliere on-
dernemingsactiviteit van de opdrachtgever en ook
door eigen werknemers van die opdrachtgever wer-
den verricht (of hadden kunnen worden verricht).
Dat is in de afgelopen decennia veranderd.

Met name nadat vanaf 30 maart 2015 in de uitzend-
cao werd afgesproken dat uitzendkrachten vanaf de
eerste dag recht hebben op dezelfde beloning als
eigen werknemers van de opdrachtgever aan wie
zij ter beschikking worden gesteld, zijn uitzendbu-
reaus en detacheerders zich (afhankelijke van het
type werkzaamheden dat hun werknemers verrich-
ten bij opdrachtgevers) onder de noemer contracting
of detachering gaan richten op het overnemen van
activiteiten of werkprocessen van hun opdrachtge-
vers. Soms is daarbij echt sprake van nieuwe vormen
van arbeidsdeling of een nieuw specialisme, maar
in veel gevallen komt dit neer op verkapte uitzend-
constructies die uitsluitend zijn opgezet om niet op
grond van de uitzend-cao of de Waadi te hoeven vol-
doen aan beloningsbepalingen in de cao die van toe-
passing is bij de opdrachtgever.

In de lagere rechtspraak wordt bij de beantwoording
van de vraag of bij contracting of detachering sprake
is van uitzending en/of terbeschikkingstelling in de
zin van de Waadi gekeken naar de door partijen ge-
maakte contractuele afspraken en speelt een door-
slaggevende rol wie toezicht en leiding heeft over

4. Kamerstukken II 1996/97, 25264, nr. 5, p. 12.
5. Zie Nota Flexibiliteit en Zekerheid van de Stichting van

de Arbeid, 3 april 1996, publicatienummer 2/96 p. 24.

de verrichte werkzaamheden.6 Toezicht en leiding
wordt dan in navolging van wat de Hoge Raad hier-
over overwoog in het Care4Care-arrest hetzelfde uit-
gelegd als werkgeversgezag in de zin van artikel 7:
610 lid 1 BW. Daarbij wordt vooral gewicht toege-
kend aan de omstandigheid dat de opdrachtgever fei-
telijk instructies geeft of kan geven aan de door de
opdrachtnemer bij hem ingezette werknemers en in
veel mindere mate aan de vraag of sprake is van een
in die werkzaamheden gespecialiseerde opdrachtne-
mer.7 Die economische werkelijkheid8 – hier dus of
de bij de opdrachtgever ingezette werknemer nor-
male arbeid verricht in het bedrijf van de werkge-
ver die hem ter beschikking stelt – is echter door-
slaggevend bij de vaststelling of door de opdrachtge-
ver gegeven instructies aan die werknemer kenmer-
ken zijn van werkgeversgezag dan wel kwalificeren
als aanwijzingen omtrent de uitvoering van de op-
dracht als bedoeld in artikel 7:402 BW.

Een eerste stap naar een duidelijker beoordelings-
kader bij het maken van onderscheid tussen ener-
zijds uitzending en/of terbeschikkingstelling in de
zin van de Waadi en anderzijds de inzet van werk-
nemers door gespecialiseerde opdrachtgevers bij op-
drachtgevers om aldaar werkzaamheden te verrich-
ten die geen deel uitmaken van de reguliere onder-
nemingsactiviteiten van die opdrachtgevers, zou een
modernisering van het gezagscriterium kunnen zijn.
Daarmee bedoel ik een invulling van het gezagscri-
terium die beter aansluit bij de huidige economi-
sche werkelijkheid waarin werknemers in het ka-
der van specialisatie of nieuwe vormen van arbeids-
deling door hun werkgever worden ingezet bij op-
drachtgevers om werkzaamheden te verrichten on-
der gezag – al dan niet op afstand – van die werkge-

6. Geoordeeld werd dat sprake was van een uitzendovereen-
komst dan wel van terbeschikkingstelling in de zin van
de Waadi in: Rb. Midden-Nederland (ktr. Almere) 1 juni
2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:2022, Rb. Noord-Nederland
(Ktr. Groningen) 15 december 2020, ECLI:NL:RBNNE:
2020:4471; Rb. Noord-Nederland (Ktr. Leeuwarden) 13
oktober 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:3465; Rb. Overijssel
(Ktr. Enschede) 7 mei 2019, ECLI:NL: RBOVE:2019:1538;
Hof Amsterdam 19 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:
489; Hof Den Haag 25 april 2017, ECLI:NL: GHDHA:2017:
1034 en Hof 's-Hertogenbosch 21 oktober 2014, ECLI:NL:
GHSHE:2014:4353. Geoordeeld werd dat geen sprake was
van een (verkapte) uitzendovereenkomst dan wel van ter-
beschikkingstelling in de zin van de Waadi in: Hof 's-
Hertogenbosch 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:
3098; Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2019, ECLI:NL:
GHARL:2019:3554 en Hof 's-Hertogenbosch 10 januari
2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:32.

7. De uitspraak van de Rb. Noord-Nederland (Ktr. Leeu-
warden) 13 oktober 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:3465, JAR
2021/7, m.nt. Zwemmer waarin de kantonrechter in zijn
overwegingen een belangrijke rol toekende aan het ant-
woord op de vraag of de opdrachtnemer gespecialiseerd
was in de door de opdrachtgever aan hem uitbestede
werkzaamheden vormt in dit verband een uitzondering.

8. Zie over het belang van de economische werkelijkheid
bij arbeidsrechtelijke kwalificatievraagstukken L.G. Ver-
burg, Het belang van de economische werkelijkheid in
arbeidsrechtelijke relaties, in het bijzonder in driehoeks-
verhoudingen, TRA 2021/34.
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ver maar waarbij die opdrachtgevers ook aanwijzin-
gen aan hen (kunnen) geven. Hierbij komt meer be-
tekenis toe aan de mate van inbedding van de wer-
kende in de organisatie van de werkgevende en of
het werk behoort tot de reguliere ondernemingsac-
tiviteiten van de werkgevende. Ondanks adviezen
van de A-G in die richting, is de Hoge Raad voorals-
nog terughoudend in het nemen van stelling bij een
meer eigentijdse invulling van het in de woorden''in
dienst van'' artikel 7:610 lid 1 BW besloten liggende
gezagscriterium.9 In haar Hoofdlijnenbrief Arbeids-
markt van 5 juli 202210 kondigt de minister van SZW
onder verwijzing naar deze adviezen van de A-G aan
dat door het kabinet zal worden ingezet op het ver-
duidelijken van het gezagscriterium.

De A-G verwijst in haar adviezen over een meer ei-
gentijdse invulling van het gezagscriterium naar het
rapport11 van de Commissie Regulering van Werk
(ook wel commissie-Borstlap genoemd) van 23 janu-
ari 2020 dat op grond van het coalitieakkoord 2021
– 2025 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de
toekomst'12 van het kabinet-Rutte IV een leidraad
vormt voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt
van de toekomst er uit moet komen te zien.13 In
haar advies neemt de commissie-Borstlap als uit-
gangspunt dat de eigenaar of exploitant van de on-
derneming waarin de arbeid wordt verricht de ju-
ridische werkgever is en adviseert zij – ter verdui-
delijking van het onderscheid tussen werknemer en
zzp'er – het gezagscriterium in die zin te moderni-
seren dat daarbij centraal komt te staan de mate
van inbedding van de werkende in de organisatie
van de werkgevende en of het werk behoort tot de
reguliere activiteiten van de werkgevende. Daar-
bij realiseert de commissie-Borstlap zich dat dit tot
onduidelijkheden kan leiden wanneer de werkge-
ver de werknemer inzet bij opdrachtgevers, bijvoor-
beeld wanneer de werknemer in het kader van een
uitbesteding van werk door de opdrachtgever van

9. Zie de conclusie van A-G de Bock voor het arrest X/
Gemeente Amsterdam (ECLI:NL:PHR:2020:698) en we-
derom in haar conclusie voor het bij het schrijven van
deze bijdrage nog niet gewezen Deliveroo-arrest (ECLI:
NL:PHR:2022:578).

10. Kamerstukken II 2021/22, 29544, nr. 1112 p. 22.
11. 'In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw

ontwerp voor de regulering van werk', Eindrapport van
de Commissie Regulering van Werk 23 januari 2020, bij-
lage bij Kamerstukken II 2019/20, 29544, nr. 970, p. 70.
Zie hierover ook J.P.H. Zwemmer, 'De drie rijbanen van
de Commissie Borstlap', TAC 2020/1.

12. Kamerstukken II 2021/22, 35788, nr. 77.
13. De andere leidraad is het hoofdstuk 'Arbeidsmarkt, in-

komensverdeling en gelijke kansen'uit het SER MLT-ad-
vies uit juni 2021, Sociaal-economisch beleid 2021-2025,
'Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en
herstel van de samenleving' uitgebracht aan de infor-
mateur en het kabinet ten behoeve van de kabinetspe-
riode 2021-2025, nr. 8 – juni 2021. Te raadplegen via
www. ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2021/so-
ciaal-economisch-beleid-2021-2025.pdf. Zie hierover ook
J.P.H. Zwemmer, Arbeidsrechtelijke driehoeksverhoudin-
gen. De uitzendovereenkomst, payrolling, detachering
en contracting, Den Haag: Boom juridisch, par. 7.3.

zijn werkgever wordt ingezet op de locatie van de
onderneming van de opdrachtgever. In deze situa-
tie is volgens de commissie-Borstlap sprake van een
'gewone' arbeidsovereenkomst met die werkgever
wanneer deze een zelfstandige en inhoudelijke rol
speelt bij de totstandkoming en uitvoering van de
arbeidsovereenkomst en de werkzaamheden van de
werknemer behoren tot de onderneming van deze
werkgever. Dat is het geval wanneer de werkgever
– bijvoorbeeld een detacheerder of contractingbe-
drijf – gespecialiseerd is in het werk dat de werkne-
mer bij de opdrachtgever verricht en die specialisatie
de reden is waarom de werknemer bij de opdracht-
gever wordt ingezet. In die situatie is, zo schrijft
de commissie-Borstlap, ''de werknemer (i) onderdeel
[…] van de organisatie van de partij die hem inzet bij
de opdrachtgever en (ii) [verricht deze] activiteiten […]
die (ook) behoren tot de reguliere ondernemingsactivitei-
ten van de partij die hem inzet bij de opdrachtgever.''14

Als het antwoord op (i) en (ii) bevestigend luidt, is
geen sprake van uitzending en/of terbeschikking-
stelling in de zin van de Waadi. Hiermee zou niet
alleen sprake zijn van een beoordelingskader dat be-
ter aansluit bij de huidige economische werkelijk-
heid waarin werknemers in het kader van speciali-
satie of nieuwe vormen van arbeidsdeling door hun
werkgever worden ingezet bij opdrachtgevers, maar
worden ook nieuwe schijnconstructies voorkomen.
Dit beoordelingskader sluit immers aan bij de door
de commissie-Borstlap geadviseerde (algemene) mo-
dernisering van het gezagscriterium.

Het is nu afwachten wie de eerste stap zet – de Hoge
Raad in het Deliveroo-arrest of de minister in een
wetsvoorstel!

 

14. 'In wat voor land willen wij werken? Naar een nieuw ont-
werp voor de regulering van werk', Eindrapport van de
Commissie Regulering van Werk 23 januari 2020, bijlage
bij Kamerstukken II 2019/20, 29544, nr. 970, p. 74.
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Geactualiseerd en bewerkt.

Doelgroep
Door de thematische opzet, de diepgang waar-
mee de onderwerpen worden behandeld en de 
verwerking van de meest recente jurispruden-
tie, is het handboek bij uitstek geschikt voor 
praktijkjuristen die dagelijks met het huurrecht 
te maken hebben. Nu per hoofdstuk ook de 
basisprincipes van het huurrecht bedrijfsruimte 
worden beschreven, maakt dit het handboek 
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